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Αθήνα, σήµερα στις 6 Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.01’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ηλία Καρανίκα, Βουλευτή Ευρυτανίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πανελλήνιες
Οµοσπονδίες Αστυνοµικών Υπαλλήλων, Αξιωµατικών Αστυνοµίας,
Ενώσεων Υπαλλήλου Πυροσβεστικού Σώµατος, Ενώσεων Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος, η Ένωση Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος και η Πανελλήνια Ένωση Αξιωµατικών Λιµενικού
Σώµατος αιτούνται από την Κυβέρνηση να επαναπροσδιορίσει
τους µνηµονιακούς της στόχους.
2) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Μεσσηνίας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του
Ινστιτούτου ΕΘΙΑΓΕ Καλαµάτας και του Εργαστηρίου Ελαιολάδου.
3) Η Βουλευτής Ρεθύµνου κ. ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εστιατορικών και Συναφών
Επαγγελµάτων Καλαµπάκας αιτείται την άµεση τροποποίηση
του ΦΠΑ στα εστιατόρια ανάλογα µε τα ξενοδοχεία.
4) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Επιµελητηριακός Όµιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών αιτείται να διατηρηθεί το ειδικό καθεστώς των
µειωµένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ που ισχύει στα νησιά του
Αιγαίου.

ΛΗΣ) ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Περάµατος Μεγάρων Η Αναγέννηση και ο Συντονιστικός Φορέας για την προστασία του Βουρκαρίου
Μεγάρων αιτούνται την άµεση αναδάσωση του καµένου δάσους
στην περιοχή Πέραµα Μεγάρων.
7) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σαρωνικού Νοµού Αττικής αιτείται τη συνέχιση της
λειτουργίας του ΚΕΠ Αναβύσσου.
8) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, Β’ Αθηνών κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ, Νοµού Αττικής κ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Εθελοντικός Οργανισµός
για το Αστικό Περιβάλλον «ECOCITY» αιτείται να διατηρηθεί το
καθεστώς απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη για την προστασία της δηµόσιας υγείας και του Περιβάλλοντος.
9) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η κ. Τζουβανάκη Αικατερίνη εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής
παροχών λόγω τριτεκνίας από τον ΟΓΑ.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία o κ. Κωνσταντίνος Παπουτσάκης, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Μοχού αιτείται
αποζηµίωσης εξαιτίας της καταστροφής των ελαιοδέντρων από
το έντοµο Margaronia, λαµβανοµένου υπ’ όψιν και του γεγονότος
ότι δεν υπάρχει εγκεκριµένο φάρµακο σε ισχύ για την καταπολέµησή του.
11) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Επαγγελµατιών ορεινών χωριών Αλµωπίας αιτείται την παραµονή του επαγγέλµατος
του δασεργάτη στη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών.

5) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Οµοσπονδία Τυφλών εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την κατάργηση του ΙΕΚ Τειρεσίας
στη Θεσσαλονίκη για άτοµα µε προβλήµατα όρασης ειδικότητας
χειριστών και τηλεφωνικού κέντρου και εξυπηρέτησης πελατών.

12) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Επαγγελµατιών Ορεινών Χωριών Αλµωπίας Νοµού Πέλλας αιτείται την παραµονή του
επαγγέλµατος του δασεργατών στη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών.

6) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕ-

13) Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ κατέθεσε
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αναφορά µε την οποία ο κ. Τσιαµπούλας Ιωάννης αιτείται τη συνέχιση της χορήγησης του ΕΚΑΣ, επικαλούµενος το γεγονός ότι
το εισόδηµα του είναι πολύ µικρό και είναι καρκινοπαθής.
14) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δίκτυο Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «Αργώ» αιτείται την
άµεση ανάκληση της απόφασης για περικοπές 36,8 εκατοµµυρίων ευρώ στον τοµέα της ψυχικής υγείας, καθώς και την εξασφάλιση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και της παροχής
ποιοτικής φροντίδας στους ψυχικά πάσχοντες.
15) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Ηρακλείου αιτείται την επιβολή πιο αυστηρών ποινών κατά των
παράνοµων µικροπωλητών.
16) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Εσπεριδοειδών Σκάλας αιτείται τη στήριξη από την πολιτεία των
Ελλήνων παραγωγών, καθώς και να σταµατήσει η πολιτική εισαγωγών που αφανίζει την ελληνική παραγωγή.
17) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Μεσσηνίας
αιτείται την διοργάνωση ενηµερωτικών
σεµιναρίων αυτοάµυνας και αυτοπροστασίας για επιχειρηµατίες,
στις γειτονιές και στα αποµακρυσµένα χωριά του νοµού µε πρωτοβουλία της Αστυνοµίας, λόγω της αυξηµένης εγκληµατικότητας στην περιοχή.
18) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Περιφερειακό Τµήµα Μαγνησίας αιτείται τη χρηµατοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου στο παραλιακό
µέτωπο της περιοχής από το πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΠΕΡΡΑΑ.
19) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Περιφερειακό Τµήµα Μαγνησίας εκφράζει τον προβληµατισµό του
για το χαµηλό ποσοστό ένταξης αναπτυξιακών έργων του νοµού
στο ΕΣΠΑ, σε σχέση µε άλλες περιοχές.
20) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση
Αµπελοοινικών Προϊόντων αιτείται την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι αµπελουργοί και οινοποιητικοί συνεταιρισµοί, προκειµένου να επιβιώσουν.
21) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σαρωνικού Νοµού Αττικής αιτείται την συνέχιση της λειτουργίας του ΚΕΠ Σαρωνικού.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Οικολογικοί Σύλλογοι Αχαΐας
αιτούνται να µην καταργηθεί το ευνοϊκό καθεστώς ταχυδροµικών
τελών για τα µη επαγγελµατικά έντυπα.
23) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλης εκφράζει την αντίθεσή του στην προσπάθεια
συρρίκνωσης - υποβάθµισης του νοσοκοµείου, στο πλαίσιο της
αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών Υγείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Λογιστών Θήρας εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για το άρθρο 30 παράγραφος 4
του ν. 3996/05-08-2011.
25) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ενωση
Εποπτών Δηµόσιας Υγείας αιτούνται τη συνέχιση της ένταξης
του κλάδου τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.
26) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται ενηµέρωσης από το Υπουργείο
για τα ποσά που εδόθησαν στους Δήµους της Μαγνησίας για τις
συντηρήσεις σχολικών κτηρίων, καθώς και εάν θα δοθούν περισσότερα χρήµατα για να αποκατασταθούν όλες οι ζηµιές.
27) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Μεταταγµένων Υπαλλήλων ΟΣΕ αιτείται την εξόφληση των δεδουλευµένων
των υπαλλήλων.
28) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία θέτει υπ’ όψιν του Υπουργείου τις ζηµιές
που υπέστησαν οι βαµβακοπαραγωγοί από το πράσινο σκουλήκι
και ζητεί την οικονοµική στήριξη του κράτους.
29) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή των ρητινοσυλλεκτών Κορινθίας εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την
εξαίρεσή τους από την προτεινόµενη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος παραθέτει τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν
µε το νέο καθεστώς µετεγγραφών στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα και ζητεί την επαναφορά του προηγούµενου συστήµατος µε τη θέσπιση της βάσης του δέκα.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Παγκόσµια Εταιρεία για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση εκφράζει τη διαµαρτυρία της για το
κλείσιµο µονάδων ψυχικής υγείας και την πολιτική µείωσης του
προυπολογισµού για τον τοµέα αυτόν.
32) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Περιφερειακό Τµήµα Μαγνησίας του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος αιτείται ώστε στο νέο νοµοσχέδιο για τα δηµόσια έργα να καταργηθεί η διάταξη που αφορά
στον περιορισµό των εκπτώσεων στα δηµόσια έργα.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Φαρµακευτικός Σύλλογος
Αχαΐας αιτείται, τουλάχιστον την πληρωµή των συνταγών Απριλίου και Μαΐου, ως τα τέλη Σεπτεµβρίου από το ΤΑΥΤΕΚΩ, διαφορετικά θα προχωρήσουν σε επ’εάριστον αναστολή χορήγησης
φαρµάκων επί πιστώσει.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 10104/31-01-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ανδρουλάκη Δηµητρίου (Μίµη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
30769/IH έγγραφο 8-8-2011 από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16257

16258

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

2. Στην µε αριθµό 13684/22-03-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ροντούλη Αστέριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 35787/IH έγγραφο
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8-8-2011 από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 15802/05-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αποστολάτου Βαϊτση δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 53179/IH έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο 8-8-2011 από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

4. Στην µε αριθµό 15947/09-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 54270/ΙΗ έγ-

16261

γραφο 8-8-2011 από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

16262

5. Στην µε αριθµό 16135/11-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 55033/IH έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο 8-8-2011 από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16263

16264

6. Στην µε αριθµό 16361/16-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ανατολάκη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 56717/IH έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο 8-8-2011 από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16265

16266

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16267

16268

7. Στην µε αριθµό 18050/16-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 68874/IH έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο 8-8-2011 από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

8. Στην µε αριθµό 18307/22-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ασπραδάκη Παντελή δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 71149/IH έγ-

16269

γραφο 8-8-2011 από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

16270

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αναφορές – ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 19997/19-7-2001 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ηλία Καρανίκα προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ύπαρξη προβληµάτων στη διακοµιδή ασθενών στη
Δυτική Ευρυτανία.
Στον ερωτώντα Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νοµού Ευρυτανίας κ.
Ηλία Καρανίκα θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Αηδόνης.
Ορίστε, κύριε Καρανίκα, έχετε δυο λεπτά, για να παρουσιάσετε την ερώτησή σας.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θέλω να εκφράσω τα θερµά µου συλλυπητήρια για
το χαµό του Γεώργιου Αλέξανδρου Μαγκάκη, ενός λόγιου πολιτικού και αγωνιστή της δηµοκρατίας, ενός ανθρώπου του πνεύµατος. Η δηµοκρατική παράταξη τελευταία, δυστυχώς, όλο και
χάνει στελέχη, τα οποία τίµησαν το χώρο.
Κύριε Υπουργέ, εκπροσωπώ έναν πλήρως ορεινό νοµό. Δεν
υπάρχει ούτε σπιθαµή εδάφους που να θεωρείται κάµπος! Και,
βέβαια, η µορφολογία του εδάφους, αλλά και ο βαρύς χειµώνας
πάρα πολλές φορές, σε συνδυασµό µε το κακό οδικό δίκτυο
που έχουµε, συντελεί σε αύξηση των ατυχηµάτων –όχι µόνο
τροχαία- σε αυτήν την περιοχή. Πολλά απ’ αυτά είναι πάρα
πολύ βαριά.
Συχνά ο τοπικός Τύπος αναφέρεται ακριβώς στην πτώση από
χαράδρα αυτοκινήτου επισκεπτών της Ευρυτανίας ή σε γυναίκα,
η οποία έπεσε από βράχο. Όπως καταλαβαίνετε, αν αυτό συνδυαστεί µε τα εγκεφαλικά και µε τα εµφράγµατα, και γενικότερα
τα καρδιολογικά περιστατικά σε ένα νοµό που φθίνει από πλευράς νεολαίας –και άρα, µε αυξηµένο ποσοστό ανθρώπων µέσης
και µεγαλύτερης ηλικίας- η διακοµιδή είναι το πρώτιστο. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η διακοµιδή σώζει ζωές.
Ένας γιατρός στον τόπο µου µε ένα ακουστικό και µε ένα πιεσόµετρο προσφέρει πολύ λιγότερα απ’ ό,τι θα µπορούσε να προσφέρει ένα ασθενοφόρο για ταχύτατη διακοµιδή. Στον τόπο µου
τις αποστάσεις δεν τις µετράµε µε τα χιλιόµετρα, τις µετράµε µε
την ώρα. Διανύοντας ενενήντα χιλιόµετρα στον κάµπο µπορεί ο
ασθενής να βρεθεί σε τρία τέταρτα σε πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο. Στον τόπο µου, όµως, για να φθάσει ένα ασθενοφόρο στα
Άγραφα, στο Τροβάτο ή στα Βραγγιανά, που είναι στη βόρειο
Ευρυτανία ή για να φθάσει στα Κέδρα, στο Νέο Αργύρι, στη Δαφνούλα, που είναι στη δυτική Ευρυτανία, θέλει τουλάχιστον τρεις
ώρες. Αν σε αυτό συνυπολογίσουµε και την επιστροφή, απαιτούνται έξι ώρες, για να διακοµίσεις ασθενή από τις αποµακρυσµένες περιοχές της δυτικής Ευρυτανίας. Όσο δηλαδή χρειάζεται
ένα ασθενοφόρο να φθάσει από Θεσσαλονίκη – Αθήνα.
Να γιατί, ακριβώς, ερωτάται ο Υπουργός κατά πόσο είναι διατεθειµένη η πολιτεία να ιδρύσει ένα παράρτηµα ΕΚΑΒ στη δυτική
Ευρυτανία. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ας γίνει τουλάχιστον η παραχώρηση δύο ασθενοφόρων που να εδρεύουν, όµως, στην Κοινότητα Αγράφων και στην Κοινότητα Ραπτοπούλου, που είναι οι
αποµακρυσµένες µεγάλες κοινότητες. Με τον τρόπο αυτό συντοµεύεται κατά το ήµισυ η διακοµιδή ενός ασθενούς.
Κατά συνέπεια εµείς θα σας ήµασταν υπόχρεοι, αν αυτό το
δείτε µε θετικό µάτι και δώσετε λύση. Αυτό, όµως, πρέπει να συνδυαστεί µε τη δυνατότητα του εκάστοτε δηµάρχου να δίνει
εντολή σε έναν από τους επαγγελµατίες οδηγούς του δήµου µε
µικρή ή µη ταχύρρυθµη εκπαίδευση και υπό την εποπτεία του
ΕΚΑΒ να διακοµίζουν τον ασθενή στο κεντρικότερο νοσοκοµείο,
που είναι το Νοσοκοµείο Καρπενησίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ερωτώντα Βουλευτή κ. Ηλία Καρανίκα.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Αηδόνης να δώσει την απάντηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής

16271

Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, και εσείς, όπως και εγώ, καταγόµαστε από
δύο περιοχές, που είναι ιδιαίτερα ορεινές. Η δική σας, βέβαια,
έχει µια εξαιρετική ιδιαιτερότητα. Το έδαφός της στην πλειονότητά του αποτελεί ορεινό όγκο. Πρόκειται για µια πάρα πολύ
όµορφη περιοχή µε µεγάλα όµως προβλήµατα από τα πολλά
δυσπρόσιτα µέρη που υπάρχουν. Ως εκτούτου, είναι δυστυχώς
πάρα πολύ δύσκολο, να µπορείς πραγµατικά να δίνεις στον κάθε
πολίτη αυτό που χρειάζεται, ιδιαίτερα δε στο κοµµάτι της
παροχής υηρεσιών υγείας, και να µην έχεις προβλήµατα.
Πριν από λίγο, λοιπόν, περιγράψατε µε τον πλέον παραστατικό
τρόπο τι ακριβώς συµβαίνει στην περιοχή σας και τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν οι πολίτες σε σχέση µε τη δυνατότητα µιας
άµεσης επέµβασης και αυτή της ειδικής παροχής. Θίξατε το πως
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας µπορεί πραγµατικά να αντιµετωπίζει
ιδιαίτερα προβλήµατα, όταν και εφόσον χρειάζεται µια άµεση
επέµβαση οποιοσδήποτε ασθενής.
Σε σχέση µε τι ακριβώς συµβαίνει. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
και εσείς ότι αυτήν τη στιγµή στην περιοχή υπηρεσίες υγείας παρέχει το Γενικό Νοσοκοµείο Καρπενησίου όπως και το Κέντρο
Υγείας της Δυτικής Φραγκίστας. Παρέχεται, επίσης, συνδροµή
από ασθενοφόρα οχήµατα του ΕΚΑΒ Καρπενησίου. Αυτά, - µέχρι
στιγµής τουλάχιστον - ανταποκρίνονται στα µέρη όπου µπορούν,
φυσικά χωρίς να µπορούν να καλύψουν αυτές τις ιδιαιτερότητες
που εσείς πριν από λίγο θέσατε.
Αυτό που αυτήν τη στιγµή υπάρχει σε εξέλιξη είναι ότι έχει
εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας η ένταξη του έργου στο ΠΕΠ
της Στερεάς Ελλάδας και αφορά στη βελτίωση και ενίσχυση της
επείγουσας προνοσοκοµειακής φροντίδας, µε ενίσχυση του
στόλου των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ –δέκα τον αριθµό- και
φυσικά µέσα σε αυτό το πλαίσιο αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορεί
από την πολιτική µας βούληση αλλά και σκέψη, να απουσιάσει
µια πολιτική επιλογή που έχει να κάνει µε την ενίσχυση του
στόλου των ασθενοφόρων σε µια περιοχή που έχει ιδιαίτερο
πρόβληµα.
Σε ό,τι αφορά την κίνηση των ασθενοφόρων, σας γνωρίζουµε
ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις –είναι το δεύτερο θέµα που
βάζετε µετ’ επιτάσεως- και κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η οδήγηση
αυτοκινήτων υπηρεσιών της περιφέρειας, Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου και ΟΤΑ από υπαλλήλους που έχουν την
απαιτούµενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης.
Η σχετική έγκριση χορηγείται από το Γενικό Γραµµατέα της
Περιφέρειας µε προσκόµιση φυσικά των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε σχέση µε αυτό το κοµµάτι, λοιπόν, δεν είµαστε αντίθετοι στη διαδικασία αυτή, µιας κι αυτό προβλέπεται από την
υφιστάµενη νοµοθεσία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αντιµετωπίζουµε τέτοια θέµατα.
Είναι αλήθεια ότι βάζοντας αυτήν την ιδιαιτερότητα, που εσάς
σήµερα σας αφορά ως περιοχή, είµαστε υποχρεωµένοι, - στο
πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης κυβερνητικής πολιτικής που πραγµατικά στοχεύει στην αναβάθµιση της ποιότητας της υγείας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, όπου εκεί υπάρχουν ξεχωριστά
προβλήµατα να µπορέσουµε µέσα από πολιτικές που θα ακολουθήσουµε στο µέλλον να αντιµετωπίσουµε κι αυτής της µορφής
τα προβλήµατα, έτσι ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε πραγµατικά τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη να µη νιώθει ότι βρίσκεται
στο περιθώριο και να νιώθει ότι, πραγµατικά, υπάρχει µια πολιτεία, η οποία τον σέβεται και ενδιαφέρεται γι’ αυτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστο Αηδόνη.
Παρακαλώ τον ερωτώντα Βουλευτή κ. Ηλία Καρανίκα να υποστηρίξει και πάλι την ερώτησή του.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, θα ήµουν ο τελευταίος
που θα µπορούσα να κατηγορήσω βέβαια το προσωπικό ΕΚΑΒ
Ευρυτανίας, αλλά και όλο το υγειονοµικό και το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στον τόπο µου. Όντως, µε αυτοθυσία εργάζονται στο νοσοκοµείο, στο κέντρο υγείας αλλά και στα
αγροτικά ιατρεία και στο πολυδύναµο.
Εκείνο, όµως, που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν –γιατί δεν γνωρίζουν
αργία και σχόλη, κανείς δεν είπε ότι είµαι εκτός υπηρεσίας ή έχω
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ρεπό και όταν κληθεί, θα προσφέρει τις υπηρεσίες του- είναι γεγονός ότι τα δύο τελευταία χρόνια το προσωπικό του ΕΚΑΒ Ευρυτανίας από δεκαέξι άτοµα µειώθηκε στα δέκα. Όσο και να
θέλουν, δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν εφηµερίες αλλά
και διαδροµές.
Είναι ακριβώς ένας από τους βασικούς λόγους που έκανα
αυτή την ερώτηση σήµερα, γιατί εν όψει και του νοµοσχεδίου και
των αλλαγών που γίνονται στα θέµατα υγείας –κατανοώντας βέβαια το βαθύτερο πρόβληµα της δηµοσιονοµικής και οικονοµικής
κατάστασης της χώρας µας- πιστεύω ότι θα µπορούσε κάλλιστα,
πρώτον, να ενισχυθεί µε τις µετατάξεις που γίνονται από την
ΕΘΕΛ. Υπάρχουν άτοµα, τα οποία θέλουν να πάνε στον τόπο µου
και είναι καιρός πια να µπορέσουµε να το φροντίσουµε. Από τη
στιγµή που βάζουµε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη των συµπολιτών µας εξ ανάγκης, τουλάχιστον να τους διευκολύνουµε σε
αυτού του είδους την επιθυµία, γιατί υπάρχουν σηµεία στα οποία
η πολιτεία µπορεί να προσφέρει όντως πάρα πολλά.
Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι υπάρχουν τα αγροτικά ιατρεία.
Σήµερα στο Δήµο Αγράφων υπάρχουν τρία κενά. Ξέρω ότι σας
περιορίζει ο νόµος. Δεν µπορεί να πληρώσετε γιατρό, γιατί για
ένα τρίµηνο είναι απαραίτητο να κάνουν οι γιατροί εκπαίδευση
στο νοσοκοµείο. Δυστυχώς, όµως, οι συµπατριώτες µου δεν
έχουν κανένα συµβόλαιο ότι δεν θα αρρωστήσουν αυτό το τρίµηνο.
Κατά συνέπεια, θέλω να βρείτε έναν τρόπο που να καλύπτεται
αυτό το νοµικό κενό και να υπάρχουν γιατροί γιατί, όπως και να
το κάνουµε –σας το είπα και νωρίτερα- η ταχεία διακοµιδή έχει
τεράστια σηµασία για εµάς. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει
σώνει και καλά διασώστης, αλλά θα µπορούσαν ακριβώς αυτοί
οι οδηγοί ασθενοφόρου, πάντα υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση του ΕΚΑΒ, να εκπαιδευτούν σε ένα ταχύρρυθµο πρόγραµµα δύο-τριών εβδοµάδων για την παροχή πρώτων
βοηθειών. Παράλληλα σε ένα βαρύ περιστατικό υπάρχει ο αγροτικός ιατρός, ο οποίος πάντα το συνοδεύει.
Κι ακόµη ένας λόγος για τον οποίο επιµένω στο να παραµένουν τα ασθενοφόρα στις δύο αυτές αποµακρυσµένες κοινότητες, είναι το γεγονός ότι ήδη χτίζονται καινούργιες
ξενοδοχειακές µονάδες και ήδη υπάρχει προσπάθεια ανάπτυξης.
Αλλά ανάπτυξη χωρίς προσφορά τουλάχιστον πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας, δεν είναι εύκολη. Κατά συνέπεια αυτά πρέπει
να πάνε µαζί.
Θα σας ήµασταν ευγνώµονες αν σε αυτόν τον τοµέα µας βοηθούσατε, γιατί στα τόσα προβλήµατα που έχει η περιοχή µας,
καλό θα είναι τουλάχιστον σε ένα-ένα να προσπαθούµε να δώσουµε λύση.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη θετική σας θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ερωτώντα Βουλευτή τον κ. Καρανίκα.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αηδόνης έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ναι είναι αλήθεια ότι αυτήν τη στιγµή ιδιαίτερα το νοσηλευτικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Και είναι αλήθεια γιατί,
δυστυχώς, ο καταµερισµός ο οποίος υπήρχε στο ανθρώπινο δυναµικό τα προηγούµενα χρόνια είχε γίνει µε τέτοιον τρόπο, όπου
αυτή τη στιγµή η αντιστοιχία η οποία υπάρχει από την Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι µία αντιστοιχία η οποία µας εµφανίζει κι εκεί ασθενείς.
Στο συγκεκριµένο τοµέα το δικό σας τώρα. Πάνω σ’ αυτό που
περιγράψατε πριν από λίγο για τη µείωση του προσωπικού, θα
πω ότι αυτή η µείωση του προσωπικού, ναι υφίσταται. Μάλιστα
στο κέντρο υγείας της περιοχής σας, συγκεκριµένα της Δυτικής
Φραγκίσκας, εκείνο που βλέπουµε είναι ότι υπάρχει αυτήν τη
στιγµή µία αποχώρηση από συνταξιοδότηση. Όπως επίσης, - και
στις 3 Νοεµβρίου, αν δεν κάνω λάθος, - λήγει και η ιδιωτική σύµβαση ορισµένου χρόνου, την οποία έχει ένας άλλος εργαζόµενος.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι µε τις συνθήκες τις οποίες σήµερα
βιώνει η χώρα µας, αν και εφόσον δεν είχαµε προχωρήσει στη
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γενναία µεταρρύθµιση που έχει να κάνει µε τις συνενώσεις των
διοικήσεων των νοσοκοµείων, αυτά τα προβλήµατα πιθανότατα
να τα βρίσκαµε µπροστά µας.
Τώρα, λοιπόν, αυτή η µεγάλη τοµή ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στην ενιαία διοίκηση να µπορέσει να αντιµετωπίσει αυτά
τα προβλήµατα. Τα προβλήµατα, δηλαδή, που έχουν σχέση µε
το προσωπικό, να µπορούν να καλυφθούν και µε εσωτερικές µετακινήσεις. Η απάντηση στο πρόβληµα σήµερα είναι ότι ουσιαστικά η διαδικασία όλων αυτών των συνενώσεων των δυνάµεων
στο χώρο της υγείας, βοηθάει πάρα πολύ αυτές τις µικρές µονάδες υγείας, στις µικρές περιοχές. Ουσιαστικά, εκείνο το οποίο
αποτυπώνεται στο πρόσφατο παρελθόν είναι ότι εκεί µέσα υπήρχαν τα τεράστια προβλήµατα στο χώρο της υγείας.
Θέσατε ένα πάρα πολύ σηµαντικό θέµα, το οποίο µας απασχολεί. Οι συνεχείς συσκέψεις τις οποίες κάνουµε –µιας και µπροστά
µας έχουµε ένα νοµοσχέδιο που αφορά το Υπουργείο Υγείας και
έχει να κάνει µε µια σειρά αλλαγές µέσα στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας- έχουν να κάνουν µε τη δυνατότητα να προσπεράσουµε τα
όποια εµπόδια σήµερα υπάρχουν, για να µπορέσουµε να καλύψουµε τα ιατρικά κενά ή τα νοσηλευτικά, εκεί που υπάρχουν πραγµατικά µεγάλες ανάγκες και ιδιαίτερα στις παραµεθόριες περιοχές
ή στις ακριτικές περιοχές ή σε ειδικές περιοχές, οι οποίες έχουν
αυτή την ξεχωριστή ιδιοµορφία. Ναι, αυτό µας απασχολεί έντονα.
Προσπαθούµε, λοιπόν, εκεί να δώσουµε µία απάντηση και µία
λύση, για να µπορέσουµε ουσιαστικά, µέσα απ’ αυτήν την εξέλιξη, να θεραπεύσουµε υπάρχουσες αδυναµίες οι οποίες ουσιαστικά διαµορφώνουν την εικόνα ενός σύγχρονου εθνικού
συστήµατος υγείας µε τεράστια υπερσυγκέντρωση δυνάµεων
στα µεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, την ίδια στιγµή που όλη η υπόλοιπη περιφέρεια, δυστυχώς, βαρυγκωµά, από σοβαρές ελλείψεις, - µε αποτέλεσµα να
υπάρχουν αυτά τα προβλήµατα, τα οποία σήµερα µε τιτάνιες
προσπάθειες προσπαθούµε να λύσουµε.
Σε σχέση µε το κοµµάτι που αφορά στη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού, όπως και πριν από λίγο σας είπα, υπάρχει
αυτή η δυνατότητα. Επειδή υπάρχει αυτή η ιδιοµορφία όµως
στην περιοχή σας, πρέπει να δούµε πολύ πιο οργανωµένα µία τέτοια προσπάθεια, έτσι ώστε να µπορούµε πραγµατικά να έχουµε
το εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο σε οποιαδήποτε στιγµή
θα µπορεί να επεµβαίνει, θα µπορεί να απαντά και θα µπορεί να
δίνει λύσεις σε τέτοια προβλήµατα που, κατά την άποψή µας,
είναι πάρα πολύ σηµαντικά.
Μια πολιτεία –επαναλαµβάνω αυτό το οποίο είπα στην πρωτοµιλία µου- για να µπορεί να σέβεται τον εαυτό της, πρέπει ουσιαστικά να µπορεί να παρέχει υπηρεσίες υγείας στον κάθε πολίτη,
ιδιαίτερα σε αυτόν που βρίσκεται σε µία περιοχή όπως είναι η
δική σας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονοµικών και ο Υπουργός Εσωτερικών κατέθεσαν
σχέδιο νόµου: «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος δηµοσίου συµφέροντος».
Επίσης, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτης, κατέθεσαν σχέδιο
νόµου: «Κύρωση της Σύµβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το
εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα µέτρα προστασίας των
παιδιών».
Παραπέµπονται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, µε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής η κ.
Ντόρα Μπακογιάννη ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό για τις 7 και 8 Σεπτεµβρίου, λόγω επίσκεψής της στις Βρυξέλλες και συµµετοχής της σε εκδήλωση της Συµµαχίας
Φιλελευθέρων και Δηµοκρατών για την Ευρώπη. Η Βουλή εγκρίνει;
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Αναφορές – ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 19890/18-7-2011 ερώτηση
του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα αυξηµένα κρούσµατα θνησιµότητας στα επιβαρυµένα περιβαλλοντικά Οινόφυτα Βοιωτίας.
Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Αθανάσιο Λεβέντη θα απαντήσει
ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος
Αηδόνης.
Παρακαλώ, κύριε Λεβέντη, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε
την ερώτησή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέµα της ρύπανσης του Ασωπού και της περιοχής των Οινοφύτων και των άλλων γύρο περιοχών έχει απασχολήσει επανειληµµένα τη Βουλή και ύστερα από
δικές µας -αλλά και άλλων συναδέλφων- ερωτήσεις που υποβάλλονται επί έτη τώρα.
Οι απαντήσεις που παίρνουµε είναι από καθησυχαστικές µέχρι
απορριπτικές, ότι δεν υπάρχει πρόβληµα ή ότι το πρόβληµα είναι
µικρό ή «µην ανησυχείτε, λαµβάνονται όλα τα σχετικά µέτρα»
κ.λπ.
Είχαµε προειδοποιήσει ότι υπάρχει κίνδυνος και ειδικά από
πλευράς ιατρικής, γιατί το εξασθενές χρώµιο -το οποίο είναι σε
µεγάλο ποσοστό στην κοιλάδα και τον υδροφόρο ορίζοντα του
Ασωπού- έχει συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. Και δεν υπάρχει όριο για τα καρκινογόνα στοιχεία, όπως είναι το εξασθενές
χρώµιο και η παραµικρή ποσότητα µπορεί να είναι επικίνδυνη.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, πρέπει να απαγορεύεται εντελώς η κυκλοφορία του εξασθενούς χρωµίου στο περιβάλλον και
µάλιστα στον υδροφόρο ορίζοντα. Δυστυχώς, όµως, δεν έχει γίνει
κάτι το ουσιαστικό µέχρι σήµερα και οι συνέπειες είναι οδυνηρές.
Έρχεται τώρα έρευνα του Πανεπιστηµίου Αθηνών που διαπιστώνει ότι τη δεκαετία 1999-2009 στην περιοχή των Οινοφύτων
τα ποσοστά καρκίνου είναι σηµαντικά αυξηµένα σε σύγκριση και
µε τις γειτονικές περιοχές της Βοιωτίας. Αν πάµε σε άλλες περιοχές, τότε τα πράγµατα µπορεί να είναι συγκριτικά χειρότερα.
Απ’ αυτή την άποψη υποβάλαµε σχετική ερώτηση προς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και προς το Υπουργείο Υγείας, το
οποίο όµως απαξίωσε να µας απαντήσει. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έστειλε µια µακροσκελή απάντηση, στην οποία αναφέρει
ή διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί ορισµένα µέτρα ή ότι πρόκειται
να ληφθούν ορισµένα µέτρα. Δεν ξέρουµε αν όντως αυτά έχουν
υλοποιηθεί. Γιατί από τη στιγµή που εξαγγέλλονται µέτρα στη
χώρα µας µέχρις ότου υλοποιηθούν συνήθως παρέρχεται µεγάλο χρονικό διάστηµα ή και παραπέµπονται στις ελληνικές καλένδες.
Περιµένουµε, λοιπόν, από τον Υπουργό Υγείας να µας πει αν
είναι εν γνώσει του αυτά τα αποτελέσµατα, αν όντως σκέφτεται
να µελετήσει περισσότερο και εις βάθος το θέµα. Βέβαια να µην
περιοριστεί µόνο στον Ασωπό ποταµό, αλλά να ερευνήσει και σε
άλλες περιοχές, όπως είναι η περιοχή του Θριασίου όπου τα ποσοστά εξασθενούς χρωµίου είναι ακόµη υψηλότερα. Εδώ όµως
το νερό δεν χρησιµοποιείται ως πόσιµο, ενώ εκεί χρησιµοποιούνταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα και ακόµη χρησιµοποιείται.
Περιµένω την απάντησή σας, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Λεβέντη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Αηδόνης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Λεβέντη, θα ήθελα να πω ότι, ναι, υπάρχει απόλυτη
γνώση του θέµατος. Μάλιστα προσωπικά είχα την τύχη να επισκεφτώ τα Οινόφυτα περίπου στις αρχές του έτους. Ο ίδιος ενηµερώθηκα από το δήµαρχο της περιοχής για το πρόβληµα. Τότε
µάλιστα προχωρήσαµε σε µια σειρά από δράσεις, οι οποίες ήταν
σε εξέλιξη, για να µπορέσουµε να δούµε τι πραγµατικά συµβαί-

16273

νει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία και τον πληθυσµό
και να έχουµε επιστηµονικά ευρήµατα, ώστε να απαντήσουµε µε
πολιτικές στο συγκεκριµένο πρόβληµα.
Η ερώτησή σας θέτει µια σειρά από θέµατα. Τα δύο πρώτα
ερωτήµατα που αφορούν το αν έχει υιοθετηθεί σχέδιο διαχείρισης του υδρογραφικού δικτύου και αν έχουν καθοριστεί τα όρια
για τα ποσοστά εξασθενούς χρωµίου, αντιλαµβάνεστε ότι είναι
θέµατα που δεν είναι στη δική µας αρµοδιότητα.
Παρά ταύτα, επειδή είναι ένα θέµα µε το οποίο εν γένει έχουµε
ασχοληθεί αρκετά σοβαρά, θα µπορούσα στο λίγο του χρόνου
µου να πω ότι σε ό,τι αφορά το ΥΠΕΚΑ έχει προχωρήσει στην
υλοποίηση συγκεκριµένων µέτρων. Άµεση προτεραιότητα είναι
να υπάρξει πρόσβαση του πληθυσµού σε ασφαλές πόσιµο νερό.
Εκείνο που σήµερα µπορούµε να πούµε είναι πως τα Οινόφυτα
τροφοδοτούνται µε νερό του Μόρνου. Άρα υπάρχει ασφαλές πόσιµο νερό. Είναι κάτι που µπορούµε να το πούµε µε σιγουριά και
ασφάλεια. Βέβαια είναι αλήθεια –αυτό το έχω αποκοµίσει από
την προσωπική µου εµπειρία- ότι ο κόσµος, ακόµη κι αυτό δεν
εµπιστεύεται. Υπάρχει µια τεράστια φηµολογία, που έχει να κάνει
µε τους κινδύνους της δηµόσιας υγείας από την πόση του νερού.
Είναι κάτι, όµως, που πρέπει να ξεπεραστεί, γιατί το νερό που
σήµερα υπάρχει στα Οινόφυτα, έρχεται από το Μόρνο και είναι
το νερό που πίνουµε όλοι εµείς κάθε µέρα εδώ στην Αθήνα.
Πρέπει απ’ αυτήν την Αίθουσα να σταλούν και κάποια µηνύµατα στους κατοίκους της περιοχής, για να σταµατήσει όποια
διαδικασία πανικού υπάρχει και έχει να κάνει µε το θέµα αυτό.
Παράλληλα σήµερα λαµβάνει χώρα µια σειρά από δράσεις οι
οποίες έχουν να κάνουν µε την προσπάθεια να εξασφαλιστεί η
δυνατότητα να υδροδοτηθούν και άλλες περιοχές γύρω από τα
Οινόφυτα και να υπάρξει απόλυτη ασφάλεια στο κοµµάτι που
αφορά στο πόσιµο νερό.
Δεν θα επεκταθώ στις δράσεις που έχουν να κάνουν µε το
ΥΠΕΚΑ, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα χρειαζόνταν να µιλήσω πάρα
πολύ.
Να δώσω µια απάντηση που έχει να κάνει µε το εξασθενές
χρώµιο. Γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά και από την επιστήµη
σας, ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει ένας κανονισµός, µια οδηγία
που να λέει ότι υπάρχει ένα όριο στο εξασθενές χρώµιο. Τα
όποια όρια υπάρχουν αφορούν στο χρώµιο. Αυτό απασχολεί σήµερα την επιστηµονική κοινότητα. Είµαστε ακόµη σε µια διαδικασία αναζήτησης. Δεν υπάρχουν επίσηµα όρια, τα οποία να λένε
ότι µέχρι αυτού του σηµείου επιτρέπεται ή όχι το ποσοστό που
αφορά το εξασθενές χρώµιο.
Άρα υπάρχει ένα πρόβληµα. Από τη στιγµή που στην παγκόσµια κοινότητα αυτό δεν υπάρχει ως µια συγκεκριµένη οδηγία,
περιοριζόµαστε σε αυτό που ορίζουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Κι
αυτό που ορίζουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι πολύ συγκεκριµένο. Είναι 50Mg/lt σε ότι αφορά το ολικό χρώµιο.
Εµείς γι’ αυτό το ποσοστό δεσµευόµαστε, γι’ αυτό ελέγχουµε
την υπόθεση της δηµόσιας υγείας και µέσα σ’ αυτό µπορούµε
να ασκήσουµε και το πεδίο της πολιτικής µας.
Αν και κατά πόσο τα δύο υπόλοιπα ερωτήµατα έχουν να κάνουν µε το Υπουργείο Υγείας, να σας πω ότι έχει γίνει µια τεράστια προσπάθεια. Υπάρχει η καθηγήτρια κ. Λινού του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, η οποία έχει οριστεί και έχει προχωρήσει
σε µια επιδηµιολογική µελέτη, η οποία έχει φέρει αποτελέσµατα
και τα οποία πριν από λίγο αναφέρατε. Γνωρίζει ο κάθε πολίτης
τι ακριβώς συµβαίνει αυτήν τη στιγµή. Επίσης, υπάρχει συγκεκριµένο παρατηρητήριο, το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγµή που
µιλάµε, όπου έχουν γίνει τεράστιες καταγραφές του πληθυσµού.
Δύο χιλιάδες είναι ο µαθητικός πληθυσµός που έχει µετρηθεί και
έχει προχωρήσει σε ιατρικές εξετάσεις.
Υπάρχει µια σειρά από ενηµερωτικές διαδικασίες που έχουν
να κάνουν µε τη σχολική κοινότητα και την κοινότητα των γονέων,
καθώς και τα άτοµα της τρίτης ηλικίας. Είναι µια καµπάνια η
οποία συνέχεια τρέχει και έχει να κάνει µε την απόλυτη ενηµέρωση µιας κοινωνίας, η οποία αυτή τη στιγµή ζει, δυστυχώς,
κάτω από µια κατάσταση πανικού. Και, δυστυχώς, αυτή η κατάσταση πανικού έχει µεταφερθεί και προς τα κάτω. Έχει δηµιουργηθεί µια εικόνα περί µη ασφαλών αγροτικών προϊόντων, η οποία
είναι εσφαλµένη. Αυτό το λέω µε απόλυτη επίγνωση, γιατί έχουµε
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στα χέρια µας τις έρευνες που έχουν γίνει από εργαστήρια, που
αφορούν τα αγροτικά προϊόντα και που δείχνουν ότι δεν υπάρχουν υπερσυγκεντρώσεις τέτοιας µορφής που να µην επιτρέπουν την κατανάλωση αυτών των αγροτικών προϊόντων.
Καταλαβαίνετε ότι φέρατε στη Βουλή ένα τεράστιο θέµα -που
απασχολεί και µια κοινωνία- που δεν έχει να κάνει µόνο µε την
ανησυχία του δηµόσιου κινδύνου σε σχέση µε την υγεία, αλλά
έχει να κάνει και µε τη µεγάλη πληγή που έχει ανοίξει στην τοπική
οικονοµία. Εκεί έχουµε τεράστιο πρόβληµα.
Νοµίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία από εδώ και
πέρα είναι να δώσει να καταλάβει ο κόσµος τι πραγµατικά συµβαίνει στα Οινόφυτα και ποια είναι η πραγµατική εικόνα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. Αθανάσιος Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, λέτε ότι υπάρχουν ερωτήµατα που δεν είναι
αρµοδιότητας του Υπουργείου σας. Η ερώτηση ήταν κοινή προς
τα δύο Υπουργεία και η ερώτηση που συζητείται απόψε είναι εξ
επαναφοράς. Εποµένως δεν µπορούσαµε να την εξειδικεύσουµε.
Έπρεπε να τη φέρουµε ακριβώς όπως ήταν διατυπωµένη.
Αφήνουµε το σκέλος του ΥΠΕΚΑ, το οποίο απάντησε µε τον
τρόπο που απάντησε και επικεντρωνόµαστε στο Υπουργείο
Υγείας.
Κατ’ αρχάς δεν υπάρχει καµµία διάθεση κινδυνολογίας. Σε
καµµία περίπτωση εµείς δεν θέλουµε να σπείρουµε τον πανικό.
Θέλουµε, όµως, να υπάρχουν εγγυήσεις ότι λαµβάνονται όλα τα
µέτρα. Από αυτή την άποψη δεν µπορούµε να είµαστε και ήσυχοι.
Όσον αφορά τη µελέτη, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει κατ’
αρχάς να µεριµνά για την υγεία και αυτό σηµαίνει να την προστατεύει πριν εκδηλωθεί η ασθένεια. Να παίρνει, δηλαδή, όλα τα
µέτρα ή να παροτρύνει τις αρµόδιες υπηρεσίες να παίρνουν όλα
τα µέτρα, ώστε να µην εκδηλωθεί ασθένεια.
Όσον αφορά το όριο του εξασθενούς χρωµίου, σας επαναλαµβάνω ότι στα καρκινογόνα προϊόντα δεν υπάρχει όριο. Το όριο
είναι µηδέν. Δεν µπορεί να υπάρχει όριο. Θα µου πείτε «δεν θα
παράγονται τέτοια προϊόντα;». Ασφαλώς θα παράγονται αλλά
δεν θα διαχέονται στο περιβάλλον. Και εδώ στον υδροφόρο ορίζοντα έχει διαχυθεί τεράστια ποσότητα εξασθενούς χρωµίου.
Στον Ασωπό ποταµό χύνονται επί έτη όλα αυτά τα προϊόντα και,
επίσης, υπάρχουν βόθροι απορροφητικοί, όπου οι βιοµηχανίες
και σήµερα ακόµη εξακολουθούν να ρίχνουν τα απόβλητά τους.
Και δεν είναι µόνο το εξασθενές χρώµιο, αλλά και πάρα πολλά
άλλα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα.
Σας λέω ότι από τη µια είναι ο Ασωπός ποταµός και από την
άλλη είναι το Θριάσιο όπου και εκεί υπάρχει ένας βιοµηχανικός
αποδέκτης από την εποχή της χούντας και των πρώτων µεταπολιτευτικών κυβερνήσεων, που αποδέχθηκε να ρίχνονται εκεί,
ύστερα από µια προηγούµενη επεξεργασία –υποτίθεται- που
όµως ποτέ δεν γίνεται.
Εποµένως το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει απ’ αυτήν την
άποψη να µας διαβεβαιώσει, πρώτον, ότι το νερό που πίνουν όλοι
ανεξαιρέτως οι άνθρωποι εκεί είναι ασφαλές.
Δεύτερον, ότι οι βιοµηχανίες που επεξεργάζονται τρόφιµα και
άλλα τέτοια προϊόντα, επίσης θα χρησιµοποιούν αυτό το νερό.
Μέχρι τώρα δεν υπάρχει αυτή η διαβεβαίωση και το ξέρετε πολύ
καλά, κύριε Υπουργέ.
Τρίτον, το Υπουργείο θα πρέπει να κάνει συστηµατικές µελέτες. Εδώ τη µελέτη την έκανε το Πανεπιστήµιο Αθηνών, όχι
ύστερα από παρότρυνση –απ’ ό,τι ξέρω- του Υπουργείου Υγείας,
αλλά ύστερα από κάποιες άλλες δραστηριοποιήσεις οι οποίες
αναπτύχθηκαν.
Εποµένως, από αυτή την άποψη, το Υπουργείο Υγείας έχει
πολλή δουλειά να κάνει και σας επαναλαµβάνω δεν είναι µόνο η
κοιλάδα του Ασωπού. Το Θριάσιο είναι σε χειρότερη µοίρα και
αυτό να το συνειδητοποιήσουµε, γιατί εκεί διαχέονται τεράστιες
ποσότητες τοξικών βιοµηχανικών αποβλήτων από τις µισές βιοµηχανίες που λειτουργούν µε άδεια, που κατά κανόνα παραβιά-
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ζουν και από τις άλλες µισές που δεν έχουν καµµία άδεια και κανένας δεν τις ελέγχει και κανένας δεν ξέρει τι γίνεται.
Απ’ αυτή την άποψή, λοιπόν, έχετε υποχρέωση σαν Υπουργείο
Υγείας να λάβετε όλα τα µέτρα προστασίας της δηµόσιας
υγείας, της υγείας ιδιαίτερα των ευπαθών οµάδων και των παιδιών που κινδυνεύουν.
Δυστυχώς έχουµε ένα πολύ δυνατό καµπανάκι που κρούει
στον Ασωπό. Βέβαια δεν έχουµε αντίστοιχες µελέτες στο Θριάσιο ή αλλού. Παλιότερα που είχαν γίνει µελέτες ήταν πολύ ανησυχητικά τα φαινόµενα, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουν
προχωρήσει ή επαναληφθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Νοµού Αττικής κ. Αθανάσιο Λεβέντη για την
ερώτησή του.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αηδόνης έχει το λόγο για δώσει την απάντησή του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Λεβέντη, πιθανά στην αρχική µου τοποθέτηση να
έδωσα αυτή την εντύπωση. Δεν σας καταλογίζω καµµία διάθεση κινδυνολογίας. Στο τέλος της τοποθέτησής µου είπα ότι
είναι ένα θέµα που πρέπει να αναδεικνύεται και καλώς το αναδεικνύετε, για να ενηµερωθεί ο κόσµος υπεύθυνα. Και νοµίζω
ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο είναι ο θεσµός στον οποίον πρέπει
να δίνεται η πλέον υπεύθυνη ενηµέρωση. Άρα η ερώτησή σας
είναι µια συµβολή στην προσπάθεια ανάδειξης ενός τεράστιου
θέµατος, το οποίο πριν από λίγο εξήγησα ότι έχει δύο παραµέτρους.
Σε σχέση µε το κοµµάτι που έχει να κάνει µε το εξασθενές
χρώµιο γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά –µιας και η ειδικότητά
σας, σας αναγκάζει να ασχολείστε συνέχεια µε την επιστήµη
σας- ότι ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας στην τέταρτη έκδοση
του 2011, που αφορά στις κατευθυντήριες οδηγίες για την ποιότητα του πόσιµου νερού, δεν προτείνει όριο για το υπό εξέταση
εξασθενές χρώµιο, αλλά για το συνολικό χρώµιο. Καταλαβαίνετε
ότι είναι ένα θέµα που µας απασχολεί όλους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Δεν υπάρχει όριο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί απασχολεί και τη
δική σας επιστηµονική κοινότητα. Αντιλαµβάνεστε ότι από τη
στιγµή που δεν υπάρχει όριο –το λέτε και εσείς- δεν µπορεί να
προσδιοριστεί όριο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Είναι µηδέν το όριο. Εξυπακούεται.
Δεν υπάρχει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, λοιπόν, ότι υπάρχει
µια συγκεκριµένη οδηγία, η οποία δεν δίνει σε εµάς τη δυνατότητα, όπως και σε καµµία ευρωπαϊκή χώρα, να µπορέσουµε να
προχωρήσουµει και να πούµε ότι αυτό είναι το επιτρεπτό όριο,
όταν για όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν συγκεκριµένα όρια.
Έχετε µια δική σας ερµηνεία και λέτε ότι από τη στιγµή που
δεν υπάρχει όριο, δεν πρέπει να ανιχνεύεται πουθενά. Αυτό λέτε
–αν καταλαβαίνω- στο συλλογισµό σας, αν µπορώ να σας ερµηνεύσω σωστά.
Σε σχέση µε το κοµµάτι που έχει να κάνει µε το τι έχει κάνει το
Υπουργείο Υγείας να σας πω ότι αντιλαµβάνεστε ότι είναι µια
σπουδαία ερώτηση που κανείς δεν µπορεί να την απαντήσει σε
τρία λεπτά. Προσπάθησα να περιοριστώ σε κάποιες επικεφαλίδες αυτής της διαδικασίας.
Θα ήθελα πάρα πολύ γρήγορα, λοιπόν, να πω ότι έχει ανατεθεί, όπως είπα και στην αρχή, στην κ. Λινού η διεξαγωγή µελέτης,
η οποία συνεχίζεται ως και σήµερα. Ολοκληρώθηκε η µελέτη
θνησιµότητας.
Από τον Ιανουάριο του 2010 λειτουργεί στο κτήριο Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήµου Οινοφύτων Παρατηρητήριο Υγείας Οινοφύτων.
Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων νοσηρότητας
του πληθυσµού.
Έχει ολοκληρωθεί η δηµιουργία µηχανογραφηµένου αρχείου
καταγραφής του πληθυσµού.
Έχουν πραγµατοποιηθεί εξετάσεις λειτουργικότητας των

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

πνευµόνων σε µαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δηµοτικών Σχολείων Οινοφύτων.
Στο πλαίσιο της επιστηµονικής συνεργασίας συνεχίζεται η
στενή και συνεχής επικοινωνία µε συνεργάτες από το Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ και το Πανεπιστήµιο της Κύπρου.
Όσον αφορά στις δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας
του Παρατηρητηρίου Υγείας Οινοφύτων, έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί ενηµερωτικές εκδηλώσεις, ενηµερωτικές οµιλίες και µια
σειρά άλλες δράσεις, οι οποίες εκείνο που κάνουν, είναι πρώτα
απ’ όλα ότι δίνουν τη δυνατότητα της υπεύθυνης ενηµέρωσης
και παράλληλα βοηθούν την πολιτεία να µπορεί να έχει µια ολοκληρωµένη εικόνα για το τι ακριβώς συµβαίνει και ποιες είναι
εκείνες οι πολιτικές που πρέπει στην πορεία του χρόνου να ασκήσει.
Είχα την τύχη ή την ατυχία –όπως θέλει κανείς το ερµηνεύειστην πρώτη µου επίσκεψη αναλαµβάνοντας το Υφυπουργείο
Υγείας να πάω στα Οινόφυτα και να ενηµερωθώ διά ζώσης µε
εντολή του κ. Λοβέρδου, γι’ αυτήν τη µεγάλη υπόθεση. Θα
ήθελα να πω για άλλη µια φορά ότι αυτό έχει δηµιουργήσει µια
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σειρά από ανησυχίες αλλά και µια σειρά από εσφαλµένα συµπεράσµατα, τα οποία έχουν προσβάλει και την τοπική οικονοµία.
Επαναλαµβάνω ότι, αυτό το οποίο εµείς έχουµε ως µελέτη σε
σχέση µε τα αγροτικά προϊόντα δείχνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος
από τη διάθεση αυτών των προϊόντων, γιατί αυτό είναι το µεγάλο
θέµα αυτής της περιοχής. Όπως, επίσης, για µας το µεγάλο θέµα
είναι να µπορέσουµε να απαντήσουµε υπεύθυνα µε πολιτικές οι
οποίες αντιµετωπίζουν αυτά τα προβλήµατα.
Κλείνω λέγοντας –κατόπιν της ενηµέρωσης που είχα από τον
κ. Ξυνίδη- ότι υπάρχει µια συνεργασία του ΥΠΕΚΑ µε το Υπουργείο Ανάπτυξης όπου ουσιαστικά µέσα από ένα σχέδιο ολοκληρωµένης, κοινής δράσης προσπαθούν να απαντήσουν σ’ αυτό το
πρόβληµα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστο Αηδόνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµόσιων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµόσιων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
Η συνέχιση της συζήτησης του νοµοσχεδίου θα γίνει κατά τη
σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου - Οργάνωση της εποπτείας του
Κράτους».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµόσιων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµόσιων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Χατζηδάκη, πριν
ρωτήσω το Σώµα, θέλετε να κάνετε κάποια δήλωση ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ή ως εισηγητής του νοµοσχεδίου
αυτού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, έχετε το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντοµα δράττοµαι της ευκαιρίας να υπενθυµίσω ότι σε αρκετές
διατάξεις, όπως έγινε σαφές και στην Ολοµέλεια ήµασταν αρνητικοί. Για παράδειγµα, στη διάταξη σε σχέση µε τον τρόπο συστάσεως του διοικητικού συµβουλίου της ανεξάρτητης αρχής ή
στη διάταξη µε το χειρισµό, από πλευράς δηµοσίου, υποθέσεων
όπου είναι πιστωτής. Αναφέροµαι στην προπτωχευτική διαδικασία.
Δεν θέλω να επαναλάβω τις αντιρρήσεις µας σήµερα. Θέλω
να εκµεταλλευθώ την ευκαιρία, κυρίως για να σταθώ σε κάτι που
επισήµανα και στην Ολοµέλεια χωρίς να πάρω απάντηση από τον
Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Χατζηδάκη, θέλω
να σας ενηµερώσω για κάτι. Επειδή είµαστε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δεν ήξερα γιατί ζητήσατε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θα είχα τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν µπορείτε ούτε να ρωτήσετε τον Υπουργό ούτε να πάρετε απάντηση. Αυτό θέλω να
σας πω. Ολοκληρώστε τη δήλωσή σας για να συνεχίσουµε την
ψηφοφορία.
Αφορά τη διαγραφή ποινικών αδικηµάτων µεταξύ των οποίων

και περιπτώσεις ακάλυπτων επιταγών που ρυθµίζονται από το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο για τις υποθέσεις που υπάγονται στην
προπτωχευτική διαδικασία. Θα ήθελα αυτήν τη διευκρίνιση, αν
µπορούµε, να έχουµε σύντοµα από τον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, έχετε το
λόγο για ένα λεπτό, αλλά είµαστε εκτός διαδικασίας και εκτός
Κανονισµού.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Θα είµαι πολύ σύντοµος,
κυρία Πρόεδρε.
Στην επιτροπή, όπως θυµούνται οι αγαπητοί συνάδελφοι, υιοθετήσαµε µια πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, την
οποία την κρίναµε θετική και ως κίνητρο έγκαιρης ένταξης στην
προπτωχευτική διαδικασία. Βεβαίως, δεν υπάρχει αναδροµική
εφαρµογή αυτών των διατάξεων σε καµµία περίπτωση. Από την
άλλη µεριά και για τις ασφαλιστικές εισφορές και για τις ακάλυπτες επιταγές, έτσι όπως είναι σήµερα η δικαστική πρακτική,
ακόµα και αν έχουµε αµετάκλητη ποινική δικαστική απόφαση για
οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ., από την ώρα που ικανοποιείται η οφειλή, δεν εκτελείται η ποινή.
Άρα, κατά συνέπεια, χωρίς να χάνει τίποτα το δηµόσιο, δίνουµε ένα επιπλέον κίνητρο, προκειµένου να ενταχθούν στην
προπτωχευτική διαδικασία. Δεν υπάρχει σκοτεινή πλευρά. Άλλωστε την επαρκή αιτιολόγηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
την αποδεχτήκαµε όλοι µας εκείνη την ηµέρα στην επιτροπή και
την εισαγάγαµε στο σχετικό νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµόσιων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµόσιων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµόσιων συµβάσεων
και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµόσιων συµβάσεων αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Συµβάσεων - Σκοπός
Συνιστάται Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων
(στο εξής Αρχή), η οποία έχει σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή
της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τοµέα των
δηµοσίων συµβάσεων, τη διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσµατικότητας, συνοχής και εναρµόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων προς το εθνικό και
ευρωπαϊκό δίκαιο, τη διαρκή βελτίωση του νοµικού πλαισίου των
δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και τον έλεγχο της τήρησής του
από τα δηµόσια όργανα και τις αναθέτουσες αρχές. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονοµικής
αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερ-
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νητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή. Η Αρχή
υπόκειται στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων σύµφωνα µε το
άρθρο 138Α του Κανονισµού της Βουλής.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής – Αρµοδιότητες της Αρχής
1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ως δηµόσιες συµβάσεις νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την προµήθεια προϊόντων και την
παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 (Α’ 63) και 60/ 2007 (Α’ 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και
2004/18/ΕΚ αντίστοιχα) ανεξαρτήτως όµως της εκτιµώµενης
αξίας των συµβάσεων αυτών. Στον παρόντα νόµο υπάγονται και
οι συµφωνίες – πλαίσιο, οι συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων
έργων, καθώς και τα δυναµικά συστήµατα αγορών. Οι διατάξεις
του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3978/2011 (Α’ 137), στις
συµβάσεις που εξαιρούνται από το νόµο αυτόν σύµφωνα µε τα
άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των φορέων της κεντρικής διοίκησης στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και µπορεί
να συµµετέχει σε συλλογικά κυβερνητικά όργανα µε αρµοδιότητα επί των δηµοσίων συµβάσεων, τα οποία συνιστώνται σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 περίπτωση β’ του π.δ. 63/2005 (A’
98). Επίσης, µε σκοπό την ενοποίηση και οµοιόµορφη ανάπτυξη
και εφαρµογή του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων, η Αρχή
µπορεί να συγκαλεί συσκέψεις συντονισµού µε εκπροσώπους
των φορέων της κεντρικής διοίκησης και να συγκροτεί οµάδες
εργασίας µε τη συµµετοχή εκπροσώπων όλων των συναρµόδιων
Υπουργείων. Με την απόφαση συγκρότησης των οµάδων εργασίας καθορίζονται το έργο κάθε οµάδας, ο χρόνος και ο τρόπος
λειτουργίας της. Τα αρµόδια όργανα της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης προγραµµατίζουν τις ανάγκες
τους σχετικά µε την εκτέλεση έργων, µίσθωση υπηρεσιών και
προµήθεια αγαθών για το επόµενο έτος και διαβιβάζουν σχετικό
πίνακα στην Αρχή για ενηµέρωσή της.
β) Προάγει την εθνική στρατηγική στον τοµέα των δηµοσίων
συµβάσεων και µεριµνά για την τήρηση των κανόνων και αρχών
της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων. Ειδικότερα εισηγείται ρυθµίσεις προς τα αρµόδια εθνικά
όργανα για την προσήκουσα εναρµόνιση της εθνικής έννοµης
τάξης προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, την απλούστευση, συµπλήρωση, αναµόρφωση, κωδικοποίηση και ενοποίηση των σχετικών
νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του εθνικού δικαίου,
καθώς και τον εξορθολογισµό των διοικητικών πρακτικών µε
σκοπό την οµοιόµορφη, ταχεία και προς όφελος του δηµοσίου
συµφέροντος εφαρµογή αυτών και τη διασφάλιση της τήρησης
προσηκουσών διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων.
γ) Γνωµοδοτεί για τη νοµιµότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόµου
ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δηµόσιες συµβάσεις και
συµµετέχει στις οικείες νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρµόδια όργανα οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τη γνώµη της
Αρχής. Ειδικότερα:
αα) Η Αρχή γνωµοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόµων που
αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις πριν από την κατάθεσή τους
στη Βουλή. Αν ο αρµόδιος Υπουργός διαφωνεί µε τη γνώµη της
Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρµόδιων
Υπουργείων µε σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων.
Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρµόδιος Υπουργός
µπορούν να ζητούν τη συµµετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών
σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγµατοποιούνται σε διάστηµα δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την
περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συµµετέχοντες.
Η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής δεν κωλύει τη συ-

16277

νέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόµου. Αν δεν αρθεί
η διαφωνία µεταξύ του αρµόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη
γνώµη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην
οποία περιλαµβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης
από το περιεχόµενο της γνώµης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόµων κατά την κατάθεσή τους στη Βουλή και
αναρτώνται µε επιµέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόµου από τη γνώµη της Αρχής,
η αρµόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής.
ββ) Τα προεδρικά διατάγµατα, κατά το µέρος που ρυθµίζουν
θέµατα δηµοσίων συµβάσεων, εκδίδονται µετά από γνώµη της
Αρχής. Η γνώµη αυτή συνοδεύει τα σχέδια προεδρικών διαταγµάτων κατά την αποστολή τους προς επεξεργασία στο Συµβούλιο της Επικρατείας και αναρτάται µε επιµέλεια της Αρχής στην
ιστοσελίδα της.
γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόµου, εξαιρουµένων των προκηρύξεων, καθώς και
οι κανονισµοί άλλων δηµοσίων οργάνων και αναθετουσών
αρχών, όπως ιδίως οι κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συµπεριλαµβανοµένων των κανονισµών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση
αρµόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, κατά το µέρος που οι εν λόγω πράξεις και
κανονισµοί ρυθµίζουν θέµατα δηµοσίων συµβάσεων, εκδίδονται
µετά από σύµφωνη γνώµη της Αρχής.
Η γνωµοδοτική αρµοδιότητα της παρούσας περίπτωσης
ασκείται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, µε µέριµνα
του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσµίας τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη της Αρχής.
δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση
των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 (άρθρο 40 παρ. 3 της Οδηγίας
2004/17/ΕΚ) και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007 (άρθρα
30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα), εξαιρουµένων
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται µετά από σύµφωνη
γνώµη της Αρχής. Η εν λόγω αρµοδιότητα ασκείται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την περιέλευση του σχεδίου
απόφασης στην Αρχή, συνοδευόµενου από όλα τα στοιχεία στα
οποία θεµελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, µε µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής.
Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας τεκµαίρεται
η σύµφωνη γνώµη της Αρχής.
δ) Η Αρχή εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της κανονισµούς για ειδικότερα τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέµατα σχετικά
µε ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερµηνεία της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, λαµβανοµένης υπόψη της εθνικής νοµολογίας και της νοµολογίας των
δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει κατευθυντήριες
οδηγίες προς τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές µε το ανωτέρω περιεχόµενο και εισηγείται στους
αρµόδιους Υπουργούς την έκδοση σχετικών εγκυκλίων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν ιδίως θέµατα ενοποίησης των
διαδικασιών ελέγχου στο στάδιο που προηγείται της σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων. Οι αρµόδιοι δηµόσιοι φορείς υποχρεούνται να διαβουλεύονται εγγράφως ή προφορικά µε την Αρχή πριν
την έκδοση οποιασδήποτε εγκυκλίου ή κατευθυντήριας οδηγίας.
Σε περίπτωση διαφωνίας, οι εν λόγω φορείς οφείλουν να λάβουν
υπόψη τη γνώµη της Αρχής και να αιτιολογούν εγγράφως τις θέσεις τους.
ε) Η Αρχή εκδίδει πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης και σχέδια
συµβάσεων µετά από διαβούλευση µε τους κατά περίπτωση αρµόδιους δηµόσιους φορείς. Διατάξεις νόµων που εξουσιοδοτούν
άλλα όργανα για την έκδοση πρότυπων τευχών, όπως ιδίως οι
διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 του ν. 3669/2008 (Α’ 116) και 11
παρ. 4 του
ν. 3316/2005 (Α’ 42), παύουν να ισχύουν από το
χρόνο που θα ορισθεί µε τον Κανονισµό του άρθρου 7. Πρότυπα
τεύχη δεσµευτικού χαρακτήρα που τυχόν έχουν εκδοθεί κατ’
εξουσιοδότηση των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου, εξα-
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κολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση νέων προτύπων από την
Αρχή. Η Αρχή διαµορφώνει επίσης κανόνες για την τυποποίηση
των τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
φορείς και ελέγχει την εναρµόνιση αυτών µε τις γενικές αρχές
του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.
στ) Η Αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί την αποδοτικότητα και
αποτελεσµατικότητα των δράσεων των δηµοσίων φορέων στον
τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των συναρµόδιων Υπουργείων, των αρµόδιων διοικητικών οργάνων
άσκησης ελέγχου και εποπτείας, καθώς και των αναθετουσών
αρχών, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ευρωπαϊκού νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και γνώµη της Αρχής, µπορούν να προσδιορίζονται τα
όργανα και η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των
ανωτέρω δράσεων.
ζ) Ασκεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους, αναζητώντας αυτεπαγγέλτως πληροφορίες και στοιχεία σχετικά µε τις εν εξελίξει διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων
συµβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές και τους εµπλεκόµενους
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και καλεί σε ακρόαση τους εκπροσώπους τους για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων. Τα
αρµόδια δηµόσια όργανα και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να
συνεργάζονται µε την Αρχή, να παρέχουν σε αυτήν κάθε αναγκαία ή απαραίτητη σχετική πληροφορία και να συµµορφώνονται
προς τις υποδείξεις της. Η Αρχή, εφαρµόζοντας µεθόδους αποτίµησης κινδύνων, εξετάζει ιδίως διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, οι οποίες εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ή συγχρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράµµατα. Εξετάζει επίσης όλες
τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων
συµβάσεων που αποτελούν αντικείµενο διερεύνησης εκ µέρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φερόµενες παραβάσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Τα πορίσµατα της έρευνας της Αρχής επί
των κατά τα ανωτέρω ελεγχόµενων διαδικασιών προκήρυξης,
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων κοινοποιούνται
στην οικεία αναθέτουσα αρχή. Αν διαπιστωθεί από την Αρχή παραβίαση του εθνικού ή του ευρωπαϊκού δικαίου επί των δηµοσίων
συµβάσεων, η πρόοδος των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων που αποτέλεσαν αντικείµενο έρευνας από την Αρχή διακόπτεται µε σχετική απόφασή της
και δεν µπορεί να συνεχιστεί χωρίς απόφασή της που να παρέχει
την έγγραφη συναίνεσή της για την πρόοδο της σχετικής διαδικασίας. Τα εν λόγω πορίσµατα µπορεί περαιτέρω να διαβιβάζονται στα αρµόδια δικαστήρια, ύστερα από αίτηµά τους, και να
παρέχονται, µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής, σε κάθε ενδιαφερόµενο που αποδεικνύει έννοµο συµφέρον για την άσκηση
των νόµιµων δικαιωµάτων του. Επίσης, η Αρχή ενηµερώνει άµεσα
τα αρµόδια όργανα εποπτείας και ελέγχου, προκειµένου αυτά να
επιληφθούν για την άσκηση των κατά το νόµο αρµοδιοτήτων
τους και, σε περίπτωση παραβίασης του εθνικού και ευρωπαϊκού
δικαίου, συντάσσει και αναρτά στην ιστοσελίδα της ειδική έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα ως άνω αρµόδια όργανα.
η) Εποπτεύει και αξιολογεί τα, κατά περίπτωση, αρµόδια ελεγκτικά διοικητικά όργανα στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων
ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους σύµφωνα µε το
ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής. Τα εν λόγω όργανα
οφείλουν να συµµορφώνονται προς τις οδηγίες της Αρχής. Με
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
γνώµη της Αρχής, µπορούν να προσδιορίζονται τα όργανα και η
διαδικασία εποπτείας και αξιολόγησης των ως άνω ελεγκτικών
οργάνων.
θ) Μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις για θέµατα δηµοσίων
συµβάσεων, ιδίως δε για την ερµηνεία του δικαίου των δηµοσίων
συµβάσεων, είτε γραπτά είτε προφορικά µε δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτηµα των αρµόδιων δικαστηρίων σε δίκες
που διεξάγονται ενώπιόν τους. Στην περίπτωση προφορικής δια-
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τύπωσης γνώµης την Αρχή εκπροσωπεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, ή κατόπιν εξουσιοδότησης του Προέδρου, µέλος της
Αρχής. Η Αρχή µπορεί να ζητεί, από το κατά περίπτωση αρµόδιο
δικαστήριο, κάθε έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο για τη διατύπωση της γνώµης της κατά τα προηγούµενα εδάφια.
ι) Τηρεί Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της. Ιδίως:
αα) συλλέγει και δηµοσιεύει πληροφορίες σχετικά µε το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων και τη
συναφή νοµολογία των ευρωπαϊκών και εθνικών δικαστηρίων,
ββ) συντονίζει και µεριµνά για τη συλλογή, επεξεργασία και
δηµοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων δεδοµένων στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές και
τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 11 του παρόντος νόµου. Επίσης, µεριµνά για την τήρηση
στην Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων όσων άλλων
ειδικότερων στοιχείων προβλέπονται από τον Κανονισµό του άρθρου 7 και τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
ια) Παρέχει συµβουλές στις αναθέτουσες αρχές µε δική της
πρωτοβουλία ή ύστερα από αιτήµατα των τελευταίων, ιδίως κατά
το στάδιο εκδίκασης ή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών,
σχετικά µε τη νόµιµη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων και την οµοιόµορφη εφαρµογή
της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων.
ιβ) Συµµετέχει στα αρµόδια ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, ως
πρωτεύουσα εθνική αρχή επικοινωνίας σχετικά µε την ανταλλαγή
απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την εθνική
στρατηγική, το νοµικό πλαίσιο και τις διαδικασίες προκήρυξης,
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων. Επίσης, συµµετέχει στην εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς
και συναντήσεις στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. Στο πλαίσιο των παραπάνω αρµοδιοτήτων της αποτελεί το κεντρικό σηµείο επικοινωνίας και συντονισµού των ελληνικών αρχών µε τα
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε φερόµενες παραβάσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας επί των δηµοσίων συµβάσεων, µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας της Ειδικής Νοµικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών περί παραβιάσεων της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και δικαστικής εκπροσώπησης της
χώρας στα δικαστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην
απάντηση των ελληνικών αρχών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σχετικά µε φερόµενες παραβάσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας
επί των δηµοσίων συµβάσεων, προσαρτώνται υποχρεωτικά τα
αποτελέσµατα έρευνας της Αρχής, σχετικά µε την προσήκουσα
ερµηνεία, τήρηση και εφαρµογή των εν λόγω κανόνων στο πλαίσιο της προβλεπόµενης στην υπό περίπτωση ζ’ αρµοδιότητάς
της.
ιγ) Συντάσσει και υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής, µέσα
στο πρώτο τρίµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους, ετήσια έκθεση η
οποία δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο και περιλαµβάνει αποτίµηση
των πεπραγµένων της Αρχής, σύµφωνα µε το σκοπό και τις αρµοδιότητές της, τις προτάσεις βελτίωσης του νοµοθετικού και
κανονιστικού πλαισίου και των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων που έχουν διατυπωθεί
προς τους αρµόδιους φορείς και όργανα, καθώς και την πρόοδο
της συµµόρφωσης των αρµόδιων φορέων και οργάνων µε τις εν
λόγω προτάσεις.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από σύµφωνη
γνώµη της Αρχής µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
µπορεί να ανατίθενται στην Αρχή και άλλες αρµοδιότητες για την
εκπλήρωση του σκοπού της, όπως η εξέταση των προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 (Α’173).
Άρθρο 3
Συγκρότηση της Αρχής
1. Η Αρχή αποτελείται από επτά (7) τακτικά µέλη και ισάριθµα
αναπληρωµατικά. Τα µέλη της Αρχής επιλέγονται από τη Βουλή
κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 101Α παρ.
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2 του Συντάγµατος, διορίζονται δε µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από γνώµη
της επιτροπής θεσµών και διαφάνειας της Βουλής. Μέχρι να
επέλθει η αναγκαία τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής τα
µέλη της Αρχής επιλέγονται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα από γνώµη της επιτροπής θεσµών και διαφάνειας της Βουλής. Τα µέλη της Αρχής προτείνονται ως εξής:
α) ένα (1) µέλος, ως Πρόεδρος, µε τον αναπληρωτή του, από
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
β) ένα (1) µέλος, ως Αντιπρόεδρος, µε τον αναπληρωτή του,
από τον Υπουργό Οικονοµικών,
γ) πέντε (5) µέλη µε τους αναπληρωτές τους από τους Υπουργούς Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αντίστοιχα.
2. Ως µέλη της Αρχής επιλέγονται πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και υψηλής επιστηµονικής κατάρτισης, µε ακαδηµαϊκή ή
επαγγελµατική εξειδίκευση στο πεδίο των δηµοσίων συµβάσεων.
Τα αναπληρωµατικά µέλη πρέπει να έχουν τα ίδια προσόντα µε
τα τακτικά µέλη.
3. Μετά την επιλογή τους από τη Διάσκεψη των Προέδρων της
Βουλής, τα µέλη της Αρχής διορίζονται για πενταετή θητεία, µε
την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται
µέσα σε διάστηµα τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου. Τα µέλη δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για περισσότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή µη.
4. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3 του ν. 3051/ 2002 (Α’
220) εφαρµόζονται και στα µέλη της Αρχής.
5. Για να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας της Αρχής
κατά την πρώτη εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου
αυτού, δύο (2) από τα πέντε (5) µέλη κληρώνονται αµέσως µετά
τη λήψη της απόφασης επιλογής τους και διορίζονται για θητεία
τριών (3) και τεσσάρων (4) ετών αντίστοιχα. Στην κλήρωση αυτή
δεν περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Αρχής,
που διορίζονται για πλήρη θητεία. Αν ανανεωθεί η θητεία µέλους
που σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο διορίστηκε για περιορισµένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5)
ετών.
Άρθρο 4
Λειτουργική ανεξαρτησία
1. Τα µέλη της Αρχής, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή τους. Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά µέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται να
ασκούν οποιοδήποτε έµµισθο ή άµισθο δηµόσιο λειτούργηµα ή
οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα που δεν συµβιβάζεται µε την ιδιότητα και τα καθήκοντα µέλους της Αρχής.
Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της
ελεύθερης άσκησης του επαγγέλµατος ή λειτουργήµατός τους
σε αναθέτουσες αρχές ή σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία
συµµετέχουν σε διαγωνισµούς ή συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. Τα µέλη της Αρχής, τακτικά και αναπληρωµατικά, δεν επιτρέπεται, για πέντε (5) έτη µετά τη λήξη της θητείας τους να
παρέχουν υπηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη
σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, τις
οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συµµετάσχει
στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Δεν συνιστά ασυµβίβαστο για τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά
µέλη της Αρχής η άσκηση διδακτικών καθηκόντων µέλους Δ.Ε.Π.
Α.Ε.Ι. µε καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης, η άσκηση
καθηκόντων µέλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
καθώς και η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος µε την επιφύλαξη των αναφερόµενων στο προηγούµενο εδάφιο περιορισµών.
2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 3 του ν. 3051/ 2002
εφαρµόζονται και στα µέλη της Αρχής, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 και του τρίτου άρθρου
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του ν. 3845/2010.
3. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται υπό
ίδιο φορέα στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τον προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών ο Πρόεδρος της Αρχής, ο οποίος
είναι και διατάκτης των δαπανών της. Ειδικότερα θέµατα οικονοµικής διαχείρισης ρυθµίζονται µε τον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης που καταρτίζεται από την Αρχή και εγκρίνεται
µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του
Υπουργού Οικονοµικών. Η Αρχή για τη συµµετοχή της στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, σε ευρωπαϊκά ή συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, όπως στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, δύναται να χρηµατοδοτείται µέσω
της συλλογικής απόφασης έργου (ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συµβάσεις που υπάγονται
στον παρόντα νόµο και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την
αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωµή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισµό οικονοµικής
διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, µπορούν να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω
χρηµατικών ποσών.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και µετά από γνώµη της Αρχής, καθορίζονται οι υπηρεσίες της Αρχής, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητές τους,
ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα που αφορά την οργάνωση της Αρχής
και µπορεί να συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού.
5. Η Αρχή παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που
έχουν ως αντικείµενο εκτελεστές πράξεις ή παραλείψεις της. Ένδικα βοηθήµατα κατά των εκτελεστών πράξεων της Αρχής µπορούν να ασκούν και οι Υπουργοί που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 1.
Άρθρο 5
Συνεδριάσεις της Αρχής και λήψη αποφάσεων
1. Τα µέλη της Αρχής συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο (2)
φορές το µήνα τακτικώς και εκτάκτως όποτε χρειαστεί, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου της, στην οποία ορίζεται ο τόπος και
ο χρόνος της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση περιλαµβάνονται
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος της Αρχής υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρίαση εκτάκτως, αν το ζητήσουν
τέσσερα (4) µέλη.
2. Η Αρχή συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται τέσσερα
(4) τουλάχιστον µέλη της. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας,
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Στις
συνεδριάσεις µπορεί να καλείται µετά από πρόσκληση του Προέδρου και να παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου ο Νοµικός Σύµβουλος της Αρχής. Ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί να παραστούν
κατά τη συζήτηση ειδικών θεµάτων και µέλη του προσωπικού της
Αρχής ή τρίτοι, εκπρόσωποι του Δηµοσίου ή αλλοδαπών αρχών,
δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων και επαγγελµατικών οργανώσεων,
καθώς και εµπειρογνώµονες. Χρέη γραµµατέα ασκεί µέλος του
διοικητικού προσωπικού της Αρχής που ορίζεται µε απόφαση του
Προέδρου της.
3. Κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά στη λειτουργία της Αρχής
ρυθµίζεται µε τον Κανονισµό του άρθρου 7 και, συµπληρωµατικά, µε τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

16280

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 6
Οργάνωση της Αρχής
1. Η Αρχή µεριµνά για την εκπλήρωση του σκοπού της και, µε
την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του Προέδρου της, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 8, αποφασίζει για κάθε θέµα που
εµπίπτει στις αρµοδιότητές της, καθώς και για θέµατα της εσωτερικής λειτουργίας της, ιδίως:
α) διατυπώνει γνώµη για τον Κανονισµό του άρθρου 7,
β) καταρτίζει τον κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης του άρθρου 4 παράγραφος 3,
γ) υποβάλλει πρόταση σύστασης θέσεων και οργάνωσης των
υπηρεσιών της, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4,
δ) µεριµνά για την πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού
της και του Νοµικού Συµβούλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10
παράγραφος 1, αντίστοιχα, και
ε) συνάπτει για τις ανάγκες της δηµόσιες συµβάσεις µε τρίτους, σύµφωνα µε την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία
και µε όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης του άρθρου 4 παράγραφος 3.
2. Για την υποβοήθηση του έργου της, η Αρχή δύναται, ιδίως:
α) να αναθέτει την κατάρτιση προσχεδίων διατάξεων, προτύπων
τευχών και κατευθυντηρίων οδηγιών για τη βελτίωση του νοµικού
πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, τη συλλογή, επεξεργασία και
δηµοσίευση πληροφοριών και στοιχείων της εθνικής βάσης δεδοµένων δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και κάθε επί µέρους έργο το
οποίο συµβάλλει στην εκπλήρωση του σκοπού της, σε δηµόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων µε συναφή εξειδίκευση, σύµφωνα µε την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία και όσα ορίζονται στον ειδικό
κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης του άρθρου 4 παράγραφος 3,
β) να θέτει σε δηµόσια διαβούλευση, µέσω του διαδικτύου,
σχέδια, προτάσεις και ερωτήµατα σχετικά µε την ενοποίηση,
αναµόρφωση και συµπλήρωση του νοµικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων,
γ) να επιδιώκει τη συνεργασία για την ανταλλαγή και τη διατύπωση απόψεων σε ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων εκ µέρους
των αναθετουσών αρχών, οικονοµικών φορέων και εµπειρογνωµόνων.
Άρθρο 7
Κανονισµός της Αρχής
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
µετά από γνώµη της Αρχής εγκρίνεται ο Κανονισµός της.
2. Στον Κανονισµό ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας της Αρχής, εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος, ορίζονται τα όργανα, ο τρόπος
και η διαδικασία άσκησης κάθε αρµοδιότητάς της, τα ειδικότερα
στοιχεία που θα αποτελούν αντικείµενο συλλογής, επεξεργασίας
και δηµοσίευσης στην Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων της περίπτωσης ι’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, καθώς και οι συναφείς υποχρεώσεις συνεργασίας
των αναθετουσών αρχών και των εµπλεκόµενων δηµόσιων και
ιδιωτικών φορέων. Με τον Κανονισµό δύνανται, επίσης, να ιδρύονται αποκεντρωµένες υπηρεσίες της Αρχής.
Άρθρο 8
Αρµοδιότητες Προέδρου της Αρχής
1. Ο Πρόεδρος της Αρχής έχει την ευθύνη λειτουργίας της
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και ασκεί όλες τις προς
τούτο αρµοδιότητες. Ειδικότερα:
α) Εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον
των δικαστηρίων, κάθε άλλης δηµόσιας αρχής και τρίτων. Ο Πρόεδρος της Αρχής µπορεί να αναθέσει κατά περίπτωση την εκπροσώπησή της σε άλλο µέλος της, στον Νοµικό Σύµβουλο της
Αρχής ή σε µέλος του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της.
β) Προΐσταται των υπηρεσιών της Αρχής, συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία τους.

γ) Είναι διοικητικός προϊστάµενος του προσωπικού και ασκεί
την πειθαρχική εξουσία σε αυτό.
δ) Ορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξής της.
ε) Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.
2. Ο Πρόεδρος µπορεί µε απόφασή του να εξουσιοδοτεί άλλα
µέλη ή όργανα της Αρχής να υπογράφουν «µε εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της αρµοδιότητάς του.
Άρθρο 9
Προσωπικό της Αρχής
1. Στην Αρχή συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α' 39),
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από τις
οποίες οκτώ (8) είναι θέσεις νοµικών, τρεις (3) θέσεις διπλωµατούχων µηχανικών, µία (1) χηµικού, δύο (2) θέσεις επιστηµόνων
πληροφορικής και µία (1) θέση οικονοµολόγου. Στις θέσεις νοµικών µπορούν να προσλαµβάνονται και δικηγόροι. Η άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήµονα της Αρχής είναι ασυµβίβαστη και
συνεπάγεται αναστολή της άσκησης του οικείου ελευθέριου
επαγγέλµατος ή λειτουργήµατος. Παράβαση της υποχρέωσης
αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας
τους εκ µέρους της Αρχής.
2. Στις θέσεις της προηγούµενης παραγράφου προσλαµβάνονται επιστήµονες µε τριετή, τουλάχιστον, εµπειρία στον τοµέα
των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2190/1994 ( Α’ 28), όπως ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της
Αρχής, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001. Για την κάλυψη των άµεσων αναγκών
της Αρχής σε εξειδικευµένο προσωπικό, η πλήρωση των θέσεων
µπορεί, κατά προτεραιότητα, να γίνει µε τριετή απόσπαση, η
οποία µπορεί να ανανεώνεται µία µόνο φορά, προσωπικού που
κατέχει τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από τη Μονάδα
Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Α.Ε. (ΜΟΔ Α.Ε.)
(ν. 2372/1996, Α’ 29). Η πλήρωση των θέσεων µπορεί επίσης να
γίνει µε απόσπαση αντίστοιχου προσωπικού ίδιας χρονικής διάρκειας ή µετάταξη από τους φορείς των περιπτώσεων α’και β’της
παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. Η απόσπαση ή µετάταξη
του εν λόγω προσωπικού κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της
Αρχής διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή
ειδικής διάταξης, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, και στην περίπτωση της µετάταξης ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
3. Για τη διοικητική υποστήριξη της Αρχής συνιστώνται επτά
(7) θέσεις µόνιµου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού, στις οποίες προσλαµβάνεται προσωπικό σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 2190/1994
(Α’ 28), όπως ισχύουν, ύστερα
από προκήρυξη της Αρχής, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Για την κάλυψη των άµεσων αναγκών της Αρχής, η πλήρωση των θέσεων
µπορεί να γίνει µε µετάταξη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ από
τους φορείς των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 6 του
άρθρου 1 του ν. 1256/1982. Η µετάταξη του εν λόγω προσωπικού
κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Αρχής γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από προκήρυξη, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα. Στο εν λόγω προσωπικό καταβάλλονται οι αποδοχές που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
Το µετατασσόµενο προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας,
εντάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις και εξακολουθεί να
ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Οι ανωτέρω θέσεις µπορούν να καλυφθούν και µε τριετή
απόσπαση προσωπικού από τους ίδιους ως άνω φορείς, η οποία
µπορεί να ανανεώνεται µία µόνο φορά. Η απόσπαση αυτή κατά
τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Αρχής διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, µε απόφαση
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του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
4. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Αρχής συνιστώνται δύο (2) θέσεις γραµµατέων, οι
οποίες καλύπτονται µε τριετή απόσπαση προσωπικού, η οποία
µπορεί να ανανεώνεται µία µόνο φορά, από τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ.
1 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Η εν λόγω απόσπαση κατά τον
πρώτο χρόνο λειτουργίας της Αρχής πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση
του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αντίστοιχα. Το εν λόγω προσωπικό επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση του ταυτόχρονα µε την
αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του οικείου οργάνου της
Αρχής, χωρίς άλλη διαδικασία. Οµοίως, το εν λόγω προσωπικό
επανέρχεται οποτεδήποτε στη θέση του µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από
πρόταση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου κατά περίπτωση.
5. Οι παράγραφοι 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002,
όπως ισχύει, εφαρµόζονται και στο προσωπικό της Αρχής. Το
αποσπώµενο προσωπικό κάθε κατηγορίας εξακολουθεί να λαµβάνει το σύνολο των αποδοχών του µε τα πάσης φύσεως επιδόµατα της οργανικής του θέσης από τον φορέα από τον οποίο
αποσπάται. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του µετατασσόµενου
προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο
χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος προϋπηρεσίας λογίζεται
ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην Αρχή για τα θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
Άρθρο 10
Νοµικός Σύµβουλος
1. Συνίσταται µία (1) θέση Νοµικού Συµβούλου, στην οποία
προσλαµβάνεται µε πάγια αντιµισθία δικηγόρος παρ’ Αρείω
Πάγω, ο οποίος διαθέτει δεκαετή τουλάχιστον, εµπειρία και εξειδίκευση στο αντικείµενο του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο
του ν. 1649/1986 (Α’149), κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα προσδιορίζονται τα ειδικότερα προσόντα και ο τρόπος απόδειξής του για την κατάληψη της
συγκεκριµένης θέσης. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 3 του
ν. 3051/2002 εφαρµόζονται και για το Νοµικό Σύµβουλο της
Αρχής, µε την επιφύλαξη του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 και
του τρίτου άρθρου του ν. 3845/2010.
2. Ο Νοµικός Σύµβουλος της Αρχής έχει ιδίως τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
α) τη δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής και
β) τη νοµική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων της
Αρχής µε νοµικές συµβουλές και γνωµοδοτήσεις.
3. Ο Νοµικός Σύµβουλος δεν επιτρέπεται, για όσον χρόνο παρέχει νοµικές υπηρεσίες στην Αρχή, να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, σε θέµατα δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο καταγγελίας της έµµισθης εντολής του εκ µέρους της Αρχής.
4. Η Αρχή δύναται, µε απόφασή της, να προσφύγει στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, µετά από εισήγηση του Νοµικού
Συµβούλου. Με απόφαση της Αρχής ορίζονται οι αµοιβές που
καταβάλλονται σε περίπτωση προσφυγής σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 11
Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δηµοσίων Συµβάσεων
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
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και Ναυτιλίας Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων, µε σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δηµοσίευση στοιχείων, που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις που υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου και συνάπτονται γραπτώς, µε ηλεκτρονικό µέσο ή προφορικώς, µεταξύ των φορέων
του δηµοσίου τοµέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1Β του
ν.
2362/1995 (Α’ 247) και τρίτων, µε αντικείµενο την εκτέλεση
έργων, την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλα
τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσής τους, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού και διαδικασίας ανάθεσης. Η σύσταση και η λειτουργία
του Μητρώου τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.
2472/1997 (Α’ 50).
2. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων
(στο εξής: Μητρώο) αποτελείται από δύο επι µέρους υποσυστήµατα, ήτοι:
α. Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτηµάτων, στο
οποίο καταχωρίζονται, µέσω ηλεκτρονικής–διαδικτυακής φόρµας, όλα τα αιτήµατα των φορέων του δηµοσίου τοµέα, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 1Β του
ν. 2362/1995, για τη σύναψη
συµβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόµο. Η καταχώριση
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (1) το όνοµα
του φορέα, (2) τον ΑΦΜ του, (3) το είδος της προµήθειας, υπηρεσίας ή δηµοσίου έργου, (4) τον προϋπολογισµό, (5) τις τεχνικές προδιαγραφές, (6) τον Αριθµό Ανάληψης Υποχρέωσης,
εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδικασία του π.δ. 113/2010
(Α’194), (7) την ένταξη, ειδικά για τις προµήθειες, στο Ενιαίο
Πρόγραµµα Προµηθειών. Συµπληρωµατικά σε οικεία πεδία καταχωρίζονται τα στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης,
τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό και την προκήρυξη ή πρόσκληση
της αναθέτουσας αρχής.
β. Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δηµοσίων Συµβάσεων, στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλες οι δηµόσιες
συµβάσεις, µε ευθύνη του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου,
µετά τη υπογραφή τους και πάντως πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης. Η καταχώριση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1) τα ονόµατα των συµβαλλοµένων
µερών, 2) τον ΑΦΜ τους, 3) το είδος της σύµβασης, 4) το αντικείµενό της, µε αναφορά της ποσότητας και του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (Common Procurement
Vocabulary - CPV) ανά είδος, 5) τον προϋπολογισµό της, 6) τα
στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του π.δ. 113/2010, 7)
τον τρόπο εκτέλεσης δαπανών και το ύψος της κάθε καταβολής.
3. Το Μητρώο διασυνδέεται:
α) Με το «Πρόγραµµα Διαύγεια», προκειµένου, µε την καταχώριση των στοιχείων, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 6
του ν. 3861/2010 (Α’112), να ενηµερώνεται ταυτόχρονα µε τις βάσεις δεδοµένων του «Διαύγεια» και το Μητρώο, σύµφωνα µε τον
τεχνικό σχεδιασµό του πληροφοριακού συστήµατος που θα υποστηρίζει το Μητρώο. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθµών Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που θα
καταχωρίζονται στο Μητρώο και µε βάση αυτούς θα συνδέονται
οι σχετικές µεταξύ τους αντίστοιχες πράξεις και
β) µε το Μητρώο Δεσµεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, για την παρακολούθηση της εύρυθµης εκτέλεσης του
προϋπολογισµού των φορέων του δηµοσίου τοµέα, ως προς το
σκέλος της έγκρισης και πληρωµής δαπανών που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Αρχής Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν τη διασύνδεση των αναφεροµένων στην προηγούµενη
παράγραφο µητρώων, καθώς και τη διασύνδεση του Μητρώου
µε κάθε άλλο µητρώο που τηρείται από τις υπηρεσίες του Δηµοσίου για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς
και στατιστικούς σκοπούς.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδοµών, Με-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία
και διαχείριση του Μητρώου, τον δικτυακό τόπο τήρησής του, τη
δοµή, το περιεχόµενο και την πρόσβαση σε αυτό, τη διαδικασία
έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρησης, τα κατά περίπτωση καταχωρούµενα στοιχεία σε κάθε υποσύστηµα, τον χρόνο
καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για
την καταχώριση και τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
6. Η καταχώριση αιτηµάτων και δηµοσίων συµβάσεων στο Μητρώο, καθώς και η αναφορά του ΑΔΑ αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης κατά την έννοια της παραγράφου 2
του άρθρου 26 του ν. 2362/1995.
7. Η πρόσβαση στα στοιχεία του Μητρώου πραγµατοποιείται
µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόµου
από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τυχόν κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην
κείµενη νοµοθεσία, των κανόνων πνευµατικής και βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις.
8. Στο Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δηµοσίων Συµβάσεων καταχωρίζονται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα όλες
οι εκκρεµείς συµβάσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, µέσα σε διάστηµα τριών (3) µηνών από την έναρξη λειτουργίας του. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται τα σχετικά τεχνικά και λειτουργικά θέµατα, ιδίως ως προς τα στοιχεία και τον χρόνο καταχώρισης, καθώς και τα υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΟΥ ν. 3588/2007 (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)
– ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας)
Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Άρθρο 99
Διαδικασία εξυγίανσης
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικανότητα
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο
των κυρίων συµφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται
να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στο
παρόν κεφάλαιο µε απόφαση του αρµόδιου Δικαστηρίου.
2. Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης µε τη συµφωνία που
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η
συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Η συλλογική ικανοποίηση
των πιστωτών παραβλάπτεται, αν προβλέπει ότι οι µη συµβαλλόµενοι στη συµφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη οικονοµική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν µε βάση
αναγκαστική εκτέλεση ή, σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωµών, µε βάση το όγδοο κεφάλαιο του
παρόντος Κώδικα. Για την εκτίµηση της οικονοµικής θέσης των
πιστωτών λαµβάνονται υπόψη τα ποσά και τυχόν άλλα ανταλλάγµατα που θα λάβουν και οι όροι αποπληρωµής των ποσών αυτών.
3. Οι σκοποί της παραγράφου 2 επιδιώκονται µε τη σύναψη
και επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις

του παρόντος κεφαλαίου.
4. Η συµφωνία εξυγίανσης δύναται είτε να καταρτισθεί στο
πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, είτε και πριν από την έναρξη
της διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 106β. Στην τελευταία περίπτωση η συµφωνία υποβάλλεται στο δικαστήριο προς επικύρωση µε την αίτηση για το άνοιγµα της διαδικασίας.
5. Η απαιτούµενη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών
για τη σύναψη συµφωνίας εξυγίανσης στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης δύναται να προκύπτει βάσει απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών σύµφωνα µε τα άρθρα 105 και 106 ή,
χωρίς τη σύγκληση τέτοιας συνέλευσης, µε την υπογραφή της
συµφωνίας εξυγίανσης από πιστωτές που σχηµατίζουν την κατά
το άρθρο 106α απαιτούµενη πλειοψηφία.
6. Αν ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωµών, µε την
αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου
πρέπει να συνυποβάλλεται µε το ίδιο δικόγραφο αίτηση για την
κήρυξη πτώχευσης κατά το άρθρο 5 παρ. 2. Παράλειψη συνυποβολής αίτησης πτώχευσης δεν καθιστά απαράδεκτη την αίτηση
για υπαγωγή στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου, είναι
όµως δυνατή η υποβολή αίτησης πτώχευσης από τους πιστωτές
ή τον εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα.
Το άρθρο 98 εφαρµόζεται και στην παρούσα περίπτωση. Αν το
πτωχευτικό δικαστήριο δεχθεί την αίτηση υποβολής σε διαδικασία εξυγίανσης αναστέλλει µε την ίδια απόφαση την εξέταση της
αίτησης κήρυξης πτώχευσης µέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης, άλλως προχωρεί στην εξέταση της αίτησης πτώχευσης.
Ως λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης θεωρείται η επικύρωση ή η
απόρριψη της αίτησης επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης,
η πάροδος της κατά το άρθρο 101 παράγραφος 1 προθεσµίας,
καθώς και η ανάκληση της απόφασης που άνοιξε τη διαδικασία
σύµφωνα µε το άρθρο 102 παράγραφος 5. Σε περίπτωση που το
δικαστήριο επικυρώσει τη συµφωνία εξυγίανσης, τεκµαίρεται ότι
απορρίπτει την αίτηση κήρυξης πτώχευσης µε την απόφαση, µε
την οποία επικυρώνει τη συµφωνία.
7. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται
αναλόγως και σε αιτήσεις του οφειλέτη, πιστωτών ή του εισαγγελέα πρωτοδικών για την κήρυξη πτώχευσης, οι οποίες εκκρεµούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής σε
διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου ή κατατίθενται στο χρονικό
διάστηµα µετά από την υποβολή της αίτησης αυτής. Στην περίπτωση αυτή και µετά από αίτηµα του οφειλέτη ή πιστωτή, η αίτηση κήρυξης της πτώχευσης είτε συνεκδικάζεται είτε
αναβάλλεται για συνεκδίκαση µε την αίτηση για το άνοιγµα της
διαδικασίας εξυγίανσης.
8. Αν ο οφειλέτης περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωµών
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης, οφείλει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2,
αλλά δύναται να ζητήσει την αναστολή της εξέτασης της αίτησης
πτώχευσης κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 6.
9. Αν ο οφειλέτης είναι ανώνυµη εταιρεία και συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 παρ. 1 στοιχείο γ’ κ.ν.
2190/1920, αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας και η
τυχόν προθεσµία που έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τη
λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης. Αν ο οφειλέτης είναι εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 3190/1955, αναστέλλεται
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας.
10. Αρµόδιο δικαστήριο για τις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου είναι το κατά το άρθρο 4 αρµόδιο πτωχευτικό δικαστήριο που, µε την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, δικάζει µε τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι αποφάσεις του δεν
υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα µέσα, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά.
11. Οι διατάξεις των άλλων κεφαλαίων του παρόντος Κώδικα
εφαρµόζονται στις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου µόνο
στο µέτρο που γίνεται παραποµπή σε αυτές.
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Άρθρο 100
Αίτηση ανοίγµατος της διαδικασίας εξυγίανσης
1. Οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99, δύναται να ζητήσει
από το πτωχευτικό δικαστήριο το άνοιγµα διαδικασίας εξυγίανσης. Στην περίπτωση νοµικών προσώπων εφαρµόζεται το άρθρο
96 παράγραφος 2.
2. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφονται η επιχείρηση του οφειλέτη, η οικονοµική του κατάσταση µε παράθεση των πιο πρόσφατων οικονοµικών στοιχείων,
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν οφειλών του προς το Δηµόσιο
και τα ασφαλιστικά ταµεία, τα αίτια της οικονοµικής του αδυναµίας, τα προτεινόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής αδυναµίας και οι τυχόν διαπραγµατεύσεις που έχουν ήδη
λάβει χώρα µε τους πιστωτές. Ιδιαίτερα γίνεται περιγραφή του
µεγέθους της επιχείρησης, του προσωπικού που απασχολεί,
καθώς και της κατάστασης και των προοπτικών της αγοράς, στην
οποία ο οφειλέτης δραστηριοποιείται. Με την αίτηση ο οφειλέτης
οφείλει να καταθέσει, µε ποινή απαραδέκτου, τις οικονοµικές του
καταστάσεις (εφόσον υπάρχουν) για την τελευταία χρήση, για
την οποία είναι διαθέσιµες, βεβαίωση της αρµόδιας οικονοµικής
υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δηµόσιο και άλλα
έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόµενα από τον οφειλέτη στοιχεία, βεβαιωµένα ως προς την ακρίβεια του περιεχοµένου τους
από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιριών, οι ως άνω οικονοµικές
καταστάσεις πρέπει να είναι δηµοσιευµένες και εγκεκριµένες
από γενική συνέλευση. Στην περίπτωση των λοιπών επιχειρήσεων, αλλά και όταν πρόκειται για ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, αυτές πρέπει να είναι
δηµοσιευµένες σε µία οικονοµική εφηµερίδα και ελεγµένες. Με
την ίδια αίτηση ο οφειλέτης δύναται να ζητά σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών (άρθρο 105) ή και ορισµό µεσολαβητή
(άρθρο 102).
3. Η αίτηση προς το δικαστήριο συνοδεύεται, µε ποινή απαραδέκτου, από έκθεση εµπειρογνώµονα της επιλογής του οφειλέτη,
στην οποία επισυνάπτεται κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων και των πιστωτών του οφειλέτη, µε ειδική µνεία των ενέγγυων πιστωτών και αναλύονται οι πιθανότητες εξυγίανσης της
επιχείρησης. Επίσης, εκτίθεται η γνώµη του εµπειρογνώµονα σε
σχέση µε τα οικονοµικά στοιχεία του οφειλέτη, την κατάσταση
της αγοράς, τη βιωσιµότητα της επιχείρησης του οφειλέτη και
µε το κατά πόσο η εξυγίανση της επιχείρησης του οφειλέτη δεν
παραβλάπτει τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 99 παρ. 2. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης
ζητά τη λήψη προληπτικών µέτρων κατά το άρθρο 103, ο εµπειρογνώµονας διατυπώνει τη γνώµη του και ως προς την ανάγκη
λήψης τους. Τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου δύνανται
να περιλαµβάνονται στην αίτηση του οφειλέτη, οπότε ο εµπειρογνώµονας θα βεβαιώνει την ακρίβειά τους και κατά πόσο συµµερίζεται τις εκφερόµενες στην αίτηση εκτιµήσεις.
4. Ο κατά την παράγραφο 3 εµπειρογνώµονας είναι πιστωτικό
ίδρυµα που παρέχει νόµιµα υπηρεσίες στην Ελλάδα σύµφωνα µε
το ν. 3601/2007 (Α’ 178), νόµιµος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο,
όπως ορίζονται στο
ν. 3693/2008 (Α’174). Αν ο οφειλέτης
είναι φυσικό πρόσωπο, ως εµπειρογνώµονας δύναται να ορίζεται
και ελεγκτής πτυχιούχος ανωτάτης σχολής, που είναι µέλος του
Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος
άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξεως του
ν. 2515/1997 (Α’
154).
5. Η αίτηση προς το δικαστήριο συνοδεύεται, µε ποινή απαραδέκτου, από γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και σε περίπτωση
οφειλέτη ανώνυµης εταιρίας επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ για την
αντιµετώπιση των αµοιβών του εµπειρογνώµονα και του τυχόν
µεσολαβητή ή του τυχόν ειδικού εντολοδόχου, τη διενέργεια δηµοσιεύσεων και τη σύγκληση των συνελεύσεων των πιστωτών και
των εταίρων ή µετόχων. Στην περίπτωση οφειλετών φυσικών
προσώπων ή αν µε την αίτηση δεν ζητείται η σύγκληση συνέλευ-
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σης ή διορισµός µεσολαβητή, το παραπάνω παράβολο ορίζεται
σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης διατάσσεται από το δικαστήριο η επιστροφή του παραβόλου στον οφειλέτη, ενώ σε περίπτωση αποδοχής της το ποσό
του παραβόλου αναλαµβάνεται από το πρόσωπο που θα ορίσει
το δικαστήριο (τον τυχόν µεσολαβητή, τον εµπειρογνώµονα ή
τον τυχόν ειδικό εντολοδόχο).
6. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιµος εντός διµήνου από την υποβολή της. Ο αρµόδιος δικαστής δύναται κατά
το άρθρο 748 παράγραφος 3 Κ.Πολ.Δ. να διατάξει την κλήτευση
ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την προθεσµία της κλήτευσης. Εφόσον υπάρχουν
χρέη του οφειλέτη προς το δηµόσιο ή προς φορείς κοινωνικής
ασφάλισης διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση τούτων.
Άρθρο 101
Απόφαση του δικαστηρίου για το άνοιγµα της
διαδικασίας εξυγίανσης
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη
της συµφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βάσιµες προσδοκίες
επιτυχίας της προτεινόµενης εξυγίανσης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 99 παρ. 2, αποφασίζει το άνοιγµα της
διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο όχι µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ορίζει µεσολαβητή, σύµφωνα µε το άρθρο
102. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται µε
πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του µεσολαβητή ή
πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή για ένα ακόµη µήνα.
Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη και την πλειοψηφία των πιστωτών κατ' άρθρο 106α παράγραφος 1, η περίοδος του εδαφίου α' δύναται να παραταθεί µέχρι και για τρεις (3)
µήνες.
2. Η απόφαση του δικαστηρίου δηµοσιεύεται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στο Δελτίο Δικαστικών Δηµοσιεύσεων
του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Τοµέας Νοµικών).
3. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επιτρέπεται
έφεση κατά τις κοινές διατάξεις.
Άρθρο 102
Διορισµός µεσολαβητή και ειδικού εντολοδόχου
1. Για τη διευκόλυνση επίτευξης συµφωνίας εξυγίανσης µεταξύ οφειλέτη και πιστωτών του, το πτωχευτικό δικαστήριο κατ’
αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτών ή και αυτεπαγγέλτως δύναται
να διορίσει µεσολαβητή είτε µε την απόφαση που ανοίγει τη διαδικασία είτε και µε µεταγενέστερη απόφαση. Ο µεσολαβητής δύναται να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
2. Ο µεσολαβητής επιλέγεται ελεύθερα από το δικαστήριο,
που λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις του οφειλέτη ή των πιστωτών. Ιδίως δύναται να διορισθεί ως µεσολαβητής πρόσωπο του
καταλόγου του άρθρου 63 παράγραφος 1 ή και διαµεσολαβητής
του ν. 3898/2010 (A’ 211) για τη διαµεσολάβηση στις αστικές και
εµπορικές υποθέσεις. Ως µεσολαβητής δύναται να διορισθεί και
ο εµπειρογνώµονας του άρθρου 100.
3. Ο διορισµός µεσολαβητή είναι υποχρεωτικός, αν το ζητήσει
ο οφειλέτης. Ο οφειλέτης υποχρεούται να ζητήσει το διορισµό
µεσολαβητή, αν ζητά τη σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών
σύµφωνα µε το άρθρο 105.
4. Ο µεσολαβητής έχει ως αποστολή να επιτύχει τη σύναψη
συµφωνίας µεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του, που να
είναι ικανή να επικυρωθεί από το δικαστήριο. Για την εκπλήρωση
των καθηκόντων του ο µεσολαβητής δύναται να ζητά από τον
οφειλέτη όλα τα κατά την κρίση του αναγκαία οικονοµικά στοιχεία και να λαµβάνει αντίγραφα από τα εµπορικά και λογιστικά
βιβλία του. Δύναται επίσης να ζητά πληροφορίες σχετικές µε τη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση του οφειλέτη από το δηµόσιο και
από τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και από πιστωτικά
και λοιπά χρηµατοδοτικά ιδρύµατα κατά παρέκκλιση από τις κεί-
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µενες διατάξεις για το τραπεζικό, χρηµατιστηριακό και φορολογικό απόρρητο. Οι ως άνω φορείς είναι υποχρεωµένοι να παράσχουν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή σε αυτούς
σχετικού αιτήµατος του µεσολαβητή ή, σε περίπτωση µη διορισµού µεσολαβητή, του ίδιου του οφειλέτη, χωρίς επιβάρυνση,
αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών κατά κεφάλαιο,
τόκους και έξοδα. Σε περίπτωση υπαίτιας παράλειψης πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής, η Τράπεζα της Ελλάδος
δύναται να επιβάλλει κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 55Α του
καταστατικού της (ν. 3434/1927, Α’ 298, ως ισχύει).
5. Αν ο µεσολαβητής διαπιστώσει ότι η επίτευξη συµφωνίας
είναι ανέφικτη ή ότι ο οφειλέτης εγκαταλείπει την προσπάθεια
επίτευξης συµφωνίας εξυγίανσης, ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση τον πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου, ο οποίος εισάγει αµελλητί την υπόθεση στο δικαστήριο, προκειµένου να
ανακαλέσει την απόφαση που άνοιξε τη διαδικασία και να θέσει
τέλος στην αποστολή του µεσολαβητή. Η απόφαση του δικαστηρίου κοινοποιείται στον οφειλέτη.
6. Με την απόφαση µε την οποία ανοίγει τη διαδικασία ή και
µε µεταγενέστερη απόφαση, το δικαστήριο, µετά από αίτηση του
οφειλέτη ή πιστωτή του, δύναται να ορίσει πρόσωπο από τον κατάλογο του άρθρου 63 παράγραφος 1 ως ειδικό εντολοδόχο, για
τη διενέργεια ειδικών πράξεων, τις οποίες ορίζει το δικαστήριο,
ιδίως για τη διαφύλαξη της περιουσίας του οφειλέτη, τη διενέργεια ειδικών διαχειριστικών πράξεων ή την επίβλεψη της εκτέλεσης της συµφωνίας εξυγίανσης. Τα καθήκοντα αυτά δύνανται να
ανατεθούν και στο µεσολαβητή. Η απόφαση ορίζει τις πράξεις
στις οποίες δύναται να προβαίνει ο ειδικός εντολοδόχος και τη
διάρκεια της εντολής, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της συµφωνίας εξυγίανσης.
Άρθρο 103
Προληπτικά µέτρα στη διαδικασία εξυγίανσης
1. Με την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου για το
άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης ή µε απόφαση του προέδρου του που λαµβάνεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον και δικάζεται µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων µπορεί να αναστέλλονται από την κατάθεση της αίτησης για το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης και µέχρι τη
λήξη της εν όλω ή εν µέρει τα ατοµικά µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη. Η αναστολή καταλαµβάνει τις υποχρεώσεις του οφειλέτη που είχαν γεννηθεί πριν από
την υποβολή της αίτησης για το άνοιγµα διαδικασίας εξυγίανσης,
το δικαστήριο όµως ή κατά περίπτωση ο πρόεδρος δύναται σε
εξαιρετικές περιπτώσεις να επεκτείνει την αναστολή και σε νεότερες απαιτήσεις. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αναστέλλεται
η παραγραφή κατά το άρθρο 255 του Αστικού Κώδικα. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση της
διάθεσης των ακινήτων και του εξοπλισµού της επιχείρησης του
οφειλέτη.
2. Εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηµατικός ή κοινωνικός
λόγος, η αναστολή µπορεί να επεκτείνεται και σε εγγυητές ή λοιπούς συνοφειλέτες του οφειλέτη.
3. Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο πρόεδρός
του δύναται επίσης µε την ίδια διαδικασία να διατάξει και οποιοδήποτε άλλο από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 προληπτικά
µέτρα. Τα προληπτικά µέτρα όµως δεν θίγουν τα δικαιώµατα από
συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α’ 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συµψηφισµού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης και
ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συµψηφισµού
περιέχεται σε συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας ή σε συµφωνία της οποίας αποτελεί µέρος η συµφωνία παροχής ασφάλειας. Επίσης δεν θίγεται το δικαίωµα καταγγελίας
και απόδοσης του µισθίου σε περίπτωση σύµβασης µίσθωσης,
εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήµερος ως προς την καταβολή
έξι (6) ή περισσότερων µηνιαίων µισθωµάτων.
4. Κατά τη συζήτηση της αίτησης για τη λήψη προληπτικών µέτρων το δικαστήριο δύναται να διατάξει την κλήτευση ενός ή πε-

ρισσότερων πιστωτών του οφειλέτη. Η κλήτευση µπορεί να γίνεται µε τα µέσα που προβλέπονται στο άρθρο 686 παράγραφος
4 Κ.Πολ.Δ..
5. Στα προληπτικά µέτρα των προηγούµενων παραγράφων δύνανται να τίθενται εξαιρέσεις, αν συντρέχει σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκειµένου να καταβληθούν σε
πιστωτή ποσά που είναι αναγκαία για τη διατροφή του πιστωτή
και της οικογένειάς του ή για την καταβολή µισθών σε εργαζοµένους.
6. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται οποτεδήποτε να ανακαλεί ή να µεταρρυθµίζει κατά περίπτωση τα κατά
τις προηγούµενες παραγράφους προληπτικά µέτρα µε αίτηση
του έχοντος έννοµο συµφέρον.
Άρθρο 104
Προθεσµία σύναψης της συµφωνίας – Υποχρεώσεις
κατά τη διαπραγµάτευση
1. Η συµφωνία εξυγίανσης συνάπτεται εντός της προθεσµίας
του άρθρου 101 παράγραφος 1. Εντός της ίδιας προθεσµίας κατατίθεται η αίτηση για την επικύρωσή της από το πτωχευτικό δικαστήριο. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία
θεωρείται αυτοδικαίως λήξασα και το λειτούργηµα του τυχόν
διορισθέντος µεσολαβητή και του τυχόν διορισθέντος ειδικού
εντολοδόχου του άρθρου 102 παράγραφος 6 περαιωµένο.
2. Κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη της συµφωνίας
εξυγίανσης, ο οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει στο µεσολαβητή, και αν δεν έχει διορισθεί µεσολαβητής, στους πιστωτές του
και τον εµπειρογνώµονα όλες τις πληροφορίες, που είναι αναγκαίες για την εκτίµηση της κατάστασης της επιχείρησης και των
προοπτικών της. Οι πληροφορίες παρέχονται από τον οφειλέτη
είτε µετά από αίτηση των προσώπων αυτών ή και χωρίς αίτηση,
αν η µη παροχή τους θα µπορούσε να δηµιουργήσει στους πιστωτές παραπλανητική εικόνα της επιχείρησης. Σε περίπτωση
µη παροχής πληροφοριών που έχουν ζητηθεί, ιδίως για τη διαφύλαξη επιχειρηµατικών απορρήτων, ο οφειλέτης οφείλει να
επεξηγεί τους λόγους της µη παροχής τους.
Άρθρο 105
Σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών
1. Με την απόφαση για το άνοιγµα διαδικασίας εξυγίανσης το
πτωχευτικό δικαστήριο δύναται να αποφασίσει κατόπιν αίτησης
του οφειλέτη τη σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών, προκειµένου να λάβει απόφαση για την αποδοχή της συµφωνίας εξυγίανσης.
2. Δικαιούνται να µετάσχουν στη συνέλευση όλοι οι πιστωτές,
ανεξαρτήτως προνοµίων ή εµπραγµάτων ασφαλειών, οι απαιτήσεις των οποίων υπήρχαν κατά την ηµέρα ανοίγµατος της διαδικασίας, έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσµες ή τελούν υπό
αίρεση.
3. Για τη συµµετοχή των πιστωτών στη συνέλευση, θα πρέπει
οι απαιτήσεις τους να περιλαµβάνονται στον πίνακα πιστωτών,
που υποβλήθηκε στο δικαστήριο κατά το άρθρο 100 παράγραφος 3, και οι οποίοι προκύπτουν από τα βιβλία του οφειλέτη ή
έχουν αναγνωριστεί ή πιθανολογηθεί µε απόφαση δικαστηρίου
οποιουδήποτε βαθµού δικαιοδοσίας, ακόµη και µε τη διαδικασία
των ασφαλιστικών µέτρων. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται, κρίνοντας µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών
µέτρων, να επιτρέψει τη συµµετοχή στη συνέλευση πιστωτή, η
απαίτηση του οποίου δεν εµφανίζεται στα βιβλία του οφειλέτη
και δεν έχει αναγνωριστεί ή πιθανολογηθεί µε δικαστική απόφαση. Με τον ίδιο τρόπο νοµιµοποιούνται να συµµετάσχουν και
πιστωτές που δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα πιστωτών, που
υποβλήθηκε στο δικαστήριο κατά το άρθρο 100 παράγραφος 3,
καθώς και πιστωτές που προέκυψαν µετά την κατάρτιση του πίνακα και µέχρι την ηµέρα ανοίγµατος της διαδικασίας. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 121 εφαρµόζεται
αναλόγως.
4. Για την πρόσκληση των πιστωτών µεριµνά ο µεσολαβητής.
Η πρόσκληση που περιλαµβάνει τα θέµατα της ηµερήσιας διά-
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ταξης, καθώς και τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης λαµβάνει χώρα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα
της συνέλευσης. Η πρόσκληση γίνεται µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών, που είναι
ικανό να αποδείξει την πρόσκληση κάθε πιστωτή και το χρόνο
της. Επιπλέον η πρόσκληση δηµοσιεύεται στο Δελτίο ικαστικών
Δηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Τοµέας Νοµικών). Σε περίπτωση πιστωτών, το πρόσωπο ή
η διεύθυνση των οποίων είναι άγνωστα, ως πρόσφορο µέσο θεωρείται και η δηµοσίευση σε µια πολιτική και µια οικονοµική εφηµερίδα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2
στοιχεία β’ και γ’ του κ.ν. 2190/1920.
5. Δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνέλευση των
πιστωτών τίθενται στη διάθεσή τους το σχέδιο συµφωνίας εξυγίανσης υπογεγραµµένο από τον οφειλέτη και συνοδευόµενο
από τον πίνακα των πιστωτών, που δικαιούνται να µετάσχουν στη
συνέλευση, καθώς και έκθεση εµπειρογνώµονα, που πληροί τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 100 παράγραφος
4. Δεν αποκλείεται εµπειρογνώµονας να είναι ο εµπειρογνώµονας του άρθρου 100 παράγραφος 3. Στην έκθεση αυτή πρέπει
να εκτίθεται η γνώµη του εµπειρογνώµονα σε σχέση µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 106ζ παράγραφοι 1 έως και 3.
Άρθρο 106
Διαδικασία της συνέλευσης και λήψη απόφασης
1. Ο µεσολαβητής ή, αν ο µεσολαβητής είναι νοµικό πρόσωπο,
ο εκπρόσωπός του προεδρεύει της συνέλευσης και αποφασίζει
για την τυχόν αναβολή της σε ηµεροµηνία, που δεν δύναται να
απέχει περισσότερο από δέκα (10) ηµέρες.
2. Κατά τη συζήτηση του σχεδίου συµφωνίας εξυγίανσης δύνανται να επέρχονται τροποποιήσεις, εφόσον τις αποδεχθεί ο
οφειλέτης και εφόσον µε αυτές δεν θίγονται απαιτήσεις που δεν
έθιγε το αρχικό σχέδιο.
3. Ως προς την ψηφοφορία και τη συζήτηση στη συνέλευση
εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 116 και 117.
4. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη συνέλευση απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται πιστωτές που εκπροσωπούν το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των
απαιτήσεων των πιστωτών. Για την αποδοχή του σχεδίου συµφωνίας εξυγίανσης απαιτείται πλειοψηφία των πιστωτών που εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) των απαιτήσεων των
πιστωτών, που παρίστανται στη συνέλευση, στο οποίο περιλαµβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των απαιτήσεων των τυχόν
εµπραγµάτως ή µε ειδικό προνόµιο ή µε προσηµείωση υποθήκης
εξασφαλισµένων πιστωτών, που παρίστανται στη συνέλευση.
5. Σε περίπτωση αποδοχής του σχεδίου συµφωνίας εξυγίανσης η συνέλευση εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα πρόσωπα να
υπογράψουν τη συµφωνία εξυγίανσης, άλλως τη συµφωνία υπογράφουν όλοι οι παρευρισκόµενοι ή αντιπροσωπευόµενοι πιστωτές που υπερψήφισαν τη συµφωνία. Η συνέλευση δύναται µε την
απόφασή της να εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα αυτά να επιφέρουν
τροποποιήσεις στη συµφωνία εξυγίανσης για τη συµµόρφωση
µε όρους που τυχόν θα θέσει το πτωχευτικό δικαστήριο για την
επικύρωσή της σύµφωνα µε το άρθρο 106ζ παράγραφος 4.
Άρθρο 106α
Σύναψη συµφωνίας εξυγίανσης
1. Η συµφωνία εξυγίανσης υπογράφεται από τον οφειλέτη και,
αν έχει λάβει χώρα συνέλευση των πιστωτών, από τα πρόσωπα
που παρίστανται ή έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύµφωνα
µε το άρθρο 106 παράγραφος 5, ενώ, αν δεν έχει λάβει χώρα συνέλευση των πιστωτών, από πιστωτές που εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο
περιλαµβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εµπραγµάτως ή µε ειδικό προνόµιο ή µε προσηµείωση υποθήκης εξασφαλισµένων απαιτήσεων.
2. Στη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 τα ποσοστά
υπολογίζονται µε βάση τις υφιστάµενες κατά την ηµέρα ανοίγ-
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µατος της διαδικασίας απαιτήσεις, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη
πιστωτές που δεν θίγονται από τη συµφωνία εξυγίανσης κατ’
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 116 παράγραφος 3. Για τον καθορισµό των πιστωτών που δύνανται να συνυπογράψουν τη συµφωνία και να προσµετρηθούν στα ποσοστά της παραγράφου 1
εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 105 παράγραφοι 2 και 3.
Άρθρο 106β
Άµεση επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης
1. Είναι δυνατόν να συναφθεί και να υποβληθεί στο δικαστήριο
για επικύρωση σύµφωνα µε το άρθρο 106στ συµφωνία εξυγίανσης και πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης, αν έχει
υπογραφεί από πιστωτές σύµφωνα µε το άρθρο 106α. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός του ποσοστού των συµβαλλόµενων
πιστωτών γίνεται µε βάση κατάσταση πιστωτών που επισυνάπτεται στη συµφωνία εξυγίανσης και αναφέρεται σε ηµεροµηνία που
δεν προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της συµφωνίας στο
δικαστήριο περισσότερο από τρεις µήνες.
2. Στην περίπτωση αυτή από την κατάθεση της συµφωνίας
εξυγίανσης προς επικύρωση και µέχρι τη λήψη απόφασης του
πτωχευτικού δικαστηρίου για την επικύρωση ή µη της συµφωνίας
εξυγίανσης δύνανται να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 103.
Άρθρο 106γ
Σύµπραξη συνέλευσης µετόχων ή εταίρων
– Σύµπραξη τρίτων
1. Αν ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο και κατά τις οικείες
διατάξεις απαιτείται για την εκπλήρωση ορισµένων όρων της
συµφωνίας εξυγίανσης απόφαση της συνέλευσης των µετόχων
ή των εταίρων, η σχετική απόφαση είτε λαµβάνεται πριν από την
υπογραφή της συµφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη είτε τίθεται ως αναβλητική αίρεση για τη θέση της σε ισχύ.
2. Αν ένας ή περισσότεροι µέτοχοι ή εταίροι Ε.Π.Ε. δηλώνουν
ότι δεν θα παραστούν στη σχετική συνέλευση ή δεν θα υπερψηφίσουν την αντίστοιχη απόφαση, καθώς και όταν δεν παραστούν
ή δεν υπερψηφίσουν την απόφαση σε συνέλευση που έχει λάβει
χώρα και έχει συγκληθεί ή πρόκειται να συγκληθεί νέα συνέλευση µε τα ίδια θέµατα, το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται, αν
κρίνει ότι η άρνηση είναι καταχρηστική, δικάζοντας µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, µετά από αίτηση του οφειλέτη
ή πιστωτή, να διορίσει ειδικό εκπρόσωπο, που θα ασκήσει το δικαίωµα παράστασης και ψήφου αντί των µετόχων ή των εταίρων
αυτών. Θεωρείται ότι αρνούνται καταχρηστικά οι µέτοχοι ή οι
εταίροι ιδίως αν το δικαστήριο κρίνει ότι χωρίς την επίτευξη συµφωνίας εξυγίανσης ο οφειλέτης αναµένεται να πτωχεύσει και ότι
σε περίπτωση εκκαθάρισης του οφειλέτη κατά το κεφάλαιο
όγδοο οι µέτοχοι ή οι εταίροι δεν θα λάβουν µέρος στο προϊόν
της εκκαθάρισης. Η κοινοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου
στην εταιρία υποκαθιστά την κατά το νόµο διαδικασία νοµιµοποίησης του εταίρου ή µετόχου για τη συµµετοχή του στη συνέλευση.
3. Στην περίπτωση που για την εκπλήρωση ορισµένων όρων
της συµφωνίας απαιτείται η σύµπραξη τρίτων πρόσωπων που
δεν συµβάλλονται, αυτή είτε παρέχεται µε σχετική δήλωση τούτων σε έγγραφο που φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και συνοδεύει τη συµφωνία είτε τίθεται ως αναβλητική
αίρεση στη συµφωνία για τη θέση της σε ισχύ.
Άρθρο 106δ
Συµµετοχή δηµοσίου και δηµοσίων φορέων
Το δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµόσιες επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα, φορείς κοινωνικής πρόνοιας και
ασφάλισης, δύνανται να συναινούν στη σύναψη συµφωνίας εξυγίανσης είτε συµµετέχοντας και ψηφίζοντας σε συνέλευση των
πιστωτών είτε υπογράφοντας τη συµφωνία µε τους ίδιους όρους
που θα συναινούσε υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής
ακόµη και όταν µε τη συµφωνία ο δηµόσιος φορέας παραιτείται
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από προνόµια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εµπράγµατης φύσεως.
Άρθρο 106ε
Περιεχόµενο της συµφωνίας εξυγίανσης
1. Η συµφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείµενο
οποιαδήποτε ρύθµιση του ενεργητικού και του παθητικού του
οφειλέτη και ιδίως:
α. Τη µεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη. Η
µεταβολή αυτή δύναται ενδεικτικά να συνίσταται στη µεταβολή
του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων, περιλαµβανοµένης
της τροποποίησης των όρων υπό τους οποίους δύναται να ζητηθεί η πρόωρη αποπληρωµή τους, στη µεταβολή του επιτοκίου,
στην αντικατάσταση της υποχρέωσης καταβολής επιτοκίου µε
την υποχρέωση καταβολής µέρους των κερδών, στην αντικατάσταση απαιτήσεων µε µετατρέψιµες ή µη οµολογίες έκδοσης του
οφειλέτη ή στην υποχρέωση των εµπραγµάτως ασφαλισµένων
πιστωτών να δεχθούν την εναλλαγή υποθηκικής ή ενεχυρικής
τάξης υπέρ νέων πιστωτών του οφειλέτη. Δεν θίγονται οι πιστώσεις που είναι εξασφαλισµένες µε συµφωνία χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004
στο µέτρο που ικανοποιούνται από την ασφάλεια αυτή, εκτός αν
συµφωνήσει διαφορετικά ο ασφαλειολήπτης.
β. Την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη µε την έκδοση µετοχών κάθε είδους ή κατά περίπτωση εταιρικών µεριδίων. Πριν από την κεφαλαιοποίηση δύναται να λαµβάνει χώρα
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου για την απόσβεση ζηµιών σε
κάθε περίπτωση ή αν οι µετοχές του οφειλέτη είναι εισηγµένες
σε οργανωµένη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης, για το σχηµατισµό αποθεµατικού. Στην τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται να πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου
4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 περί σχέσης της χρηµατιστηριακής προς την ονοµαστική αξία.
γ. Τη ρύθµιση των σχέσεων των πιστωτών µεταξύ τους µετά
από την επικύρωση της συµφωνίας είτε υπό την ιδιότητά τους
ως πιστωτών είτε σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης, υπό την ιδιότητά τους ως µετόχων ή εταίρων. Ενδεικτικά η συµφωνία εξυγίανσης δύναται να προβλέπει ότι µία κατηγορία πιστωτών δεν
δύναται να ζητήσει την αποπληρωµή των απαιτήσεων προς
αυτήν πριν από την πλήρη ικανοποίηση µιας άλλης, να ρυθµίζει
θέµατα διοίκησης της επιχείρησης του οφειλέτη µετά την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών, να ρυθµίζει θέµατα σε
σχέση µε τη µεταβίβαση των µετοχών ή εταιρικών µεριδίων που
θα προκύψουν από την κεφαλαιοποίηση, όπως ενδεικτικά δικαίωµα ή υποχρέωση των µετόχων µειοψηφίας σε περίπτωση πώλησης της πλειοψηφίας των µετοχών να πωλήσουν τις µετοχές
τους µε τους ίδιους όρους µε τους οποίους γίνεται η πώληση
της πλειοψηφίας.
δ. Τη µείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη.
ε. Την εκποίηση επί µέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
στ. Την ανάθεση της διαχείρισης της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο µε βάση οποιαδήποτε έννοµη σχέση περιλαµβανοµένης ενδεικτικά της εκµίσθωσης ή της σύµβασης διαχείρισης.
ζ. Τη µεταβίβαση του συνόλου ή µέρους της επιχείρησης του
οφειλέτη σε τρίτο ή σε εταιρεία των πιστωτών κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 106θ.
η. Την αναστολή των ατοµικών διώξεων των πιστωτών για κάποιο διάστηµα µετά την επικύρωση της συµφωνίας. Η αναστολή
αυτή δεν θα δεσµεύει τους µη συµβαλλόµενους πιστωτές για
διάστηµα που υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την επικύρωση
της συµφωνίας.
θ. Το διορισµό πρόσωπου που θα επιβλέπει την εκτέλεση των
όρων της συµφωνίας εξυγίανσης ασκώντας τις εξουσίες που του
δίνονται κατά τους όρους της συµφωνίας εξυγίανσης. Αν έχει
διορισθεί ειδικός εντολοδόχος κατά το άρθρο 102 παράγραφος
6 µε εξουσίες επίβλεψης της εκτέλεσης της συµφωνίας, θα αντικαθίσταται από το πρόσωπο που τυχόν προβλέπει η συµφωνία.
2. Οι εγγυήσεις, οι ασφαλίσεις πιστώσεων και άλλες συµβάσεις µε αντίστοιχο αποτέλεσµα υπέρ απαιτήσεων που κεφαλαι-

οποιούνται τρέπονται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, σε δικαίωµα
προαίρεσης του πιστωτή να πωλήσει στον εγγυητή ή ασφαλιστή
τις µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια που προκύπτουν από την κεφαλαιοποίηση του χρέους κατά το χρόνο στον οποίο θα καθίστατο κατά τους όρους του ληξιπρόθεσµο το χρέος και για ποσό
ίσο µε το άθροισµα του κεφαλαίου και των τυχόν τόκων που καλύπτονται από την εγγύηση. Το δικαίωµα προαίρεσης δύναται να
ασκηθεί εντός δύο µηνών από το χρόνο κατά τον οποίο θα καθίστατο ληξιπρόθεσµη η υποχρέωση που κεφαλαιοποιήθηκε και,
αν είναι ήδη ληξιπρόθεσµη κατά την κεφαλαιοποίηση, εντός δύο
µηνών από την τελευταία.
3. Η µη τήρηση της συµφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη
δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της συµφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της.
4. Η συµφωνία εξυγίανσης δύναται να τελεί και υπό άλλες αιρέσεις αναβλητικές ή διαλυτικές, όπως ενδεικτικά την τροποποίηση ή καταγγελία εκκρεµών αµφοτεροβαρών συµβάσεων, οι
όροι των οποίων είναι επαχθείς για την επιχείρηση του οφειλέτη.
Σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης θα πρέπει να προβλέπεται ο
χρόνος εντός του οποίου θα πρέπει να πληρωθεί η αίρεση, µη
δυνάµενος να υπερβεί το εξάµηνο από την επικύρωση, και να
ρυθµίζονται προσωρινά οι υποχρεώσεις του οφειλέτη στο µέτρο
που κρίνεται αναγκαίο για την αποφυγή της παύσης πληρωµών
του οφειλέτη όσο εκκρεµεί η αίρεση.
5. Η ισχύς της συµφωνίας εξυγίανσης τελεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσής της από το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτός
αν κατά τη βούληση των συµβαλλοµένων το σύνολο ή µέρος των
όρων της ισχύουν µεταξύ τους και χωρίς την επικύρωση κατά τις
διατάξεις του κοινού δικαίου.
6. Η συµφωνία εξυγίανσης συνάπτεται µε ιδιωτικό έγγραφο,
εκτός αν οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται µε αυτήν απαιτούν
τη σύνταξη δηµοσίου εγγράφου. Στην τελευταία περίπτωση το
συµβολαιογραφικό έγγραφο µπορεί να αναπληρωθεί µε δηλώσεις ενώπιον του δικαστηρίου.
7. Η συµφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά από επιχειρηµατικό σχέδιο µε χρονική διάρκεια ίση µε αυτή της συµφωνίας, το οποίο εγκρίνεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές
κατ’ άρθρο 106α ή 106β, κατά περίπτωση.
Άρθρο 106στ
Αίτηση για επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης
1. Η αίτηση επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης από το
πτωχευτικό δικαστήριο κατατίθεται από τον οφειλέτη, οποιονδήποτε πιστωτή ή τον µεσολαβητή.
2. Η αίτηση συνοδεύεται από την υπογεγραµµένη συµφωνία
εξυγίανσης και από έκθεση εµπειρογνώµονα που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 100 παράγραφος 4. Δεν
αποκλείεται εµπειρογνώµονας να είναι ο εµπειρογνώµονας του
άρθρου 100 παράγραφος 3. Στην έκθεση πρέπει να εκτίθεται η
γνώµη του εµπειρογνώµονα σε σχέση µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης σύµφωνα µε
το άρθρο 106ζ παράγραφοι 1 έως και 3. Σε περίπτωση που έχει
λάβει χώρα συνέλευση των πιστωτών κατατίθεται η προβλεπόµενη στο άρθρο 105 παράγραφος 5 έκθεση, η οποία σε περίπτωση που κατά τη συνέλευση επήλθαν τροποποιήσεις της
συµφωνίας εξυγίανσης συνοδεύεται από συµπλήρωµα, στο
οποίο εκτίθεται η γνώµη του εµπειρογνώµονα για τις τροποποιήσεις αυτές.
3. Κλητεύονται µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 105 παράγραφος 4 µέσα και µε την κοινοποίηση αντιγράφου της αίτησης στο
οποίο σηµειώνεται ο προσδιορισµός της δικασίµου ο οφειλέτης,
ο τυχόν µεσολαβητής και ο τυχόν εκπρόσωπος των πιστωτών
κατά το άρθρο 106 παράγραφος 5.
4. Στη συζήτηση δύναται να παραστεί και να ακουσθεί και εκπρόσωπος των εργαζοµένων. Κάθε άλλο πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον δικαιούται να παρέµβει χωρίς τήρηση
προδικασίας.
5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 100 εφαρµόζεται και στην περίπτωση του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 106ζ
Επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη και είτε έχει ληφθεί νόµιµα απόφαση από τη συνέλευση των πιστωτών για την
υπογραφή της από τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς
τούτο σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 5 είτε υπογράφεται από την απαιτούµενη κατά το άρθρο 106α πλειοψηφία του
συνόλου των πιστωτών.
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης:
α. Αν δεν πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του οφειλέτη θα καταστεί βιώσιµη.
β. Αν πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών παραβλάπτεται κατά την έννοια του άρθρου 99 παράγραφος
2.
γ. Αν η συµφωνία εξυγίανσης είναι αποτέλεσµα δόλου ή άλλης
αθέµιτης πράξης ή κακόπιστης συµπεριφοράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, ή παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου,
ιδίως του δικαίου του ανταγωνισµού.
δ. Αν η συµφωνία εξυγίανσης δεν αντιµετωπίζει µε βάση την
αρχή της ισότιµης µεταχείρισης τους πιστωτές, που βρίσκονται
στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από την αρχή της ίσης µεταχείρισης
µεταξύ των πιστωτών επιτρέπονται για σπουδαίο επιχειρηµατικό
ή κοινωνικό λόγο που εκτίθεται ειδικά στην απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου ή αν ο θιγόµενος πιστωτής συναινεί στην
απόκλιση. Ενδεικτικά δύνανται να τύχουν ευνοϊκής µεταχείρισης
απαιτήσεις πελατών της επιχείρησης του οφειλέτη, η µη ικανοποίηση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη φήµη της ή τη συνέχισή
της, απαιτήσεις, η εξόφληση των οποίων είναι αναγκαία για τη
διατροφή του πιστωτή και της οικογένειάς του, καθώς και εργατικές απαιτήσεις.
3. Αν µε την επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης δεν αίρεται
η παύση πληρωµών που τυχόν υφίσταται, το πτωχευτικό δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης και, αν εκκρεµεί
αίτηση πτώχευσης, κηρύσσει την πτώχευση του οφειλέτη σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 99. Αν δεν εκκρεµεί αίτηση πτώχευσης, αλλά το δικαστήριο διαπιστώσει την παύση των
πληρωµών, η απόφαση απόρριψης της επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης κοινοποιείται µε µέριµνα της γραµµατείας του
δικαστηρίου στον εισαγγελέα πρωτοδικών για να κρίνει κατά
πόσο θα υποβάλει αίτηση πτώχευσης κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1.
4. Το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται σε περίπτωση που δεν
του έχουν προσκοµιστεί όλα τα στοιχεία που τεκµηριώνουν το
βάσιµο της αίτησης ή που διαπιστώνει ότι η συµφωνία εξυγίανσης δεν πρέπει να επικυρωθεί, αντί της απόρριψης της αίτησης
να τάξει προθεσµία για την προσκόµιση εγγράφων, την παροχή
διευκρινίσεων ή την τροποποίηση της συµφωνίας εξυγίανσης. Τα
έγγραφα, οι διευκρινίσεις ή η τροποποίηση πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσµίας που τάσσει το δικαστήριο και δεν δύναται να υπερβαίνει το δεκαήµερο.
5. Η απόφαση που επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης ή που
απορρίπτει την αίτηση επικύρωσής της δηµοσιεύεται αµελλητί
σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2 µε επιµέλεια του µεσολαβητή, εφόσον υπάρχει, ή διαφορετικά του οφειλέτη.
6. Τριτανακοπή κατά της επικυρωτικής απόφασης δύναται να
ασκηθεί ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου από πρόσωπο
που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νοµίµως
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 106στ εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση κατά
την προηγούµενη παράγραφο.
7. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 το δικαστήριο ακυρώνει
τη συµφωνία µόνο αν δεν είναι εφικτή η διατήρησή της µε επανυπολογισµό των ποσών που δικαιούται να λάβει το πρόσωπο
που άσκησε την ανακοπή ή την τριτανακοπή. Στον επανυπολογισµό αυτόν προβαίνει το ίδιο το δικαστήριο.
8. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης
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επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές διατάξεις.
Άρθρο 106η
Αποτελέσµατα της επικύρωσης
1. Από την επικύρωσή της, η συµφωνία εξυγίανσης δεσµεύει
το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθµίζονται
από αυτήν, ακόµη και αν δεν είναι συµβαλλόµενοι ή δεν ψήφισαν
υπέρ της συµφωνίας εξυγίανσης. Δεν δεσµεύονται πιστωτές οι
απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν µετά το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης.
2. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου ή προβλέψεων της συµφωνίας, η επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης δεν έχει επίπτωση στις ασφάλειες τρίτων,
προσωπικές ή εµπράγµατες, περιλαµβανοµένων των προσηµειώσεων, που έχουν παρασχεθεί από τρίτους για την εξασφάλιση
της απαίτησης. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση οφειλής εις ολόκληρον.
3. Με την επικύρωση της συµφωνίας αίρεται αυτοδικαίως η
απαγόρευση ή κώλυµα έκδοσης επιταγών που είχε επιβληθεί
στον οφειλέτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης.
Εξαλείφεται, επίσης το αξιόποινο των αδικηµάτων έκδοσης ακάλυπτων επιταγών και καθυστέρησης οφειλών προς το Δηµόσιο
και τα ασφαλιστικά ταµεία που έχουν τελεστεί πριν τη σύναψη
της συµφωνίας εξυγίανσης.
4. Η απόφαση που επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαµβανόµενες µε αυτήν υποχρεώσεις, εφόσον από τη συµφωνία προκύπτει η ποσότητα και η
ποιότητα της παροχής.
Άρθρο 106θ
Μεταβίβαση της επιχείρησης του οφειλέτη
1. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τη συµφωνία εξυγίανσης ή
µε σύµβαση που καταρτίζεται σε εκτέλεση της τελευταίας µεταβιβάζεται το σύνολο ή µέρος της επιχείρησης του οφειλέτη, µεταβιβάζονται στον αποκτώντα το ενεργητικό της επιχείρησης ή
του µέρους της και ενδεχοµένως, στο µέτρο που προβλέπεται
στη συµφωνία, µέρος των υποχρεώσεων, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις κατά περίπτωση εξοφλούνται από το τίµηµα της πώλησης
της επιχείρησης ή του µέρους της, διαγράφονται, ή στην περίπτωση µεταβίβασης µέρους της επιχείρησης παραµένουν ως
υποχρεώσεις του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιούνται. Ως προς τη µεταβίβαση των εκκρεµών συµβατικών σχέσεων εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 33. Ως προς τη µεταβίβαση διοικητικών αδειών
εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 141 παράγραφος 3. Για τη
σύµβαση µεταβίβασης εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
άρθρων 133 και 134.
2. Είναι δυνατή η µεταβίβαση της επιχείρησης ή µέρους της
είτε σε τρίτο έναντι χρηµατικού ανταλλάγµατος είτε σε εταιρεία
που συνιστάται από τους πιστωτές σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο.
3. Είναι δυνατόν κατά τους όρους της συµφωνίας εξυγίανσης
να συστήνεται ανώνυµη εταιρεία µε εισφορά σε είδος µέρους ή
του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, τηρουµένων
των προϋποθέσεων των άρθρων 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920. Η
εταιρεία αυτή αποκτά το σύνολο ή µέρος της επιχείρησης του
οφειλέτη έναντι εξόφλησης των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη
που έχουν εισφερθεί σε αυτήν. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 106ε παράγραφος 1 περίπτωση γ’.
4. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται το
άρθρο 178.
Άρθρο 106ι
Καθήκοντα και αµοιβές των οργάνων
της διαδικασίας
1. Οι εµπειρογνώµονες, ο µεσολαβητής και ο ειδικός εντολοδόχος πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τον οφειλέτη κατά την
έννοια του άρθρου 63 παράγραφος 2, να µην είναι πιστωτές του

16288

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ή πρόσωπα συνδεδεµένα κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920 µε τον οφειλέτη ή µε πιστωτές
και να µην έχουν διατελέσει ελεγκτές του οφειλέτη κατά την τελευταία πενταετία. Δεν επιτρέπεται ο ορισµός δηµοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν σε οικονοµικές υπηρεσίες ως
εµπειρογνωµόνων, µεσολαβητών ή ειδικών εντολοδόχων.
2. Ο εµπειρογνώµονας, ο µεσολαβητής και ο ειδικός εντολοδόχος υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους µε ευσυνειδησία, αντικειµενικότητα και αµεροληψία. Ευθύνονται
απέναντι στον οφειλέτη και τους πιστωτές για κάθε θετική ζηµία.
Ο εµπειρογνώµονας ευθύνεται για δόλο και βαριά αµέλεια, ενώ
ο µεσολαβητής και ο ειδικός εντολοδόχος για κάθε πταίσµα.
3. Η αµοιβή των εµπειρογνωµόνων κατά το παρόν κεφάλαιο
συµφωνείται σε κάθε περίπτωση µε τον οφειλέτη.
4. Σε περίπτωση που ο µεσολαβητής υποδεικνύεται από τον
οφειλέτη η αµοιβή του συµφωνείται µε τον τελευταίο, ενώ σε
κάθε άλλη περίπτωση ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σε
βάρος της περιουσίας του οφειλέτη.
5. Η αµοιβή του ειδικού εντολοδόχου κατά το άρθρο 102 παράγραφος 6 ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σε βάρος
της περιουσίας του οφειλέτη.
6. Οι εµπειρογνώµονες, ο µεσολαβητής και ο ειδικός εντολοδόχος έχουν υποχρέωση να µην γνωστοποιούν πληροφορίες που
περιέρχονται σε αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
εφόσον αυτό δεν είναι αναγκαίο για τη σύναψη της συµφωνίας.
Άρθρο 106ια
Ειδική εκκαθάριση
1. Οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 3 και επιπλέον κατέχουν επιχείρηση που πληρούσε κατά την τελευταία
χρήση τουλάχιστον δύο από τα τρία αριθµητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 µπορούν να υπάγονται µε απόφαση του κατ’ άρθρο 4 δικαστηρίου
στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία.
2. Η αίτηση υποβάλλεται από τα κατά το άρθρο 5 οριζόµενα
πρόσωπα. Για το παραδεκτό της αίτησης απαιτείται η ταυτόχρονη κατάθεση: i) βεβαίωσης Τράπεζας ή ΕΠΕΥ, που λειτουργεί
νόµιµα για την ύπαρξη αξιόχρεου επενδυτή ενδιαφεροµένου για
την αγορά του ενεργητικού της επιχείρησης, ii) δήλωσης του
προτεινοµένου ως εκκαθαριστή (φυσικού ή νοµικού προσώπου)
περί αποδοχής του σχετικού έργου και έκθεσής του για το σχεδιασµό και την πορεία της εκκαθάρισης και της λειτουργίας της
επιχείρησης σε εκκαθάριση, καθώς και προϋπολογισµού των
προβλεπόµενων για τα παραπάνω δαπανών, µε βεβαίωση του
αυτού ως άνω φορέα για τη διαθεσιµότητα των απαιτούµενων
κεφαλαίων. Για τον εκκαθαριστή ισχύουν οι παράγραφοι 1, 2, 5
και 6 του άρθρου 106ι. Με την κατάθεση της αίτησης µπορεί να
λαµβάνονται από το Δικαστήριο προληπτικά µέτρα κατά το
άρθρο 103 του παρόντος.
3. Αν κατά την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή σε καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης εκκρεµεί διαδικασία εξυγίανσης
κατά τα άρθρα 99 έως και 106ι ή αν υποβληθεί αίτηση υπαγωγής
σε διαδικασία εξυγίανσης κατά τα ως άνω άρθρα µετά από την
υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή σε καθεστώς της ειδικής
εκκαθάρισης, αλλά πριν από τη συζήτησή της, αναστέλλεται η
εξέταση της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 99.
4. Από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και µέχρι την απόρριψή της ή την πάροδο της
προθεσµίας της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού αναστέλλεται
η εξέταση τυχόν αίτησης πτώχευσης. Σε περίπτωση µεταβίβασης
του ενεργητικού της επιχείρησης του οφειλέτη σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου αυτού, τυχόν εκκρεµείς αιτήσεις πτώχευσης απορρίπτονται.
5. Η αίτηση κοινοποιείται στην επιχείρηση και περίληψη αυτής
δηµοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2 πριν από δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται η ηµέρα της επίδοσης και της δικασίµου.
Κύριες παρεµβάσεις κατατίθενται υποχρεωτικά και µε ποινή απα-

ραδέκτου το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη
δικάσιµο, µε τον ίδιο παραπάνω υπολογισµό των ηµερών, και συνεκδικάζονται, υποχρεωτικώς, όπως και οι τυχόν πρόσθετες παρεµβάσεις, µε την αίτηση. Σε περίπτωση που οι κυρίως
παρεµβαίνοντες αιτούνται την υπαγωγή στην ειδική εκκαθάριση,
ισχύουν, ως προς το παραδεκτό τους, τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 υπό (i) και (ii). Το πτωχευτικό δικαστήριο κάνει δεκτή
την αίτηση, αν προβλέπει ότι η υπαγωγή στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης βελτιώνει τις πιθανότητες διατήρησης της επιχείρησης και διάσωσης θέσεων εργασίας χωρίς να
παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Το πτωχευτικό δικαστήριο αποδεχόµενο την αίτηση διορίζει µε την απόφασή του τον προτεινόµενο στην αίτηση εκκαθαριστή, εκτός εάν
υπάρχει πέραν της µιας αίτηση ή κύρια παρέµβαση µε το αυτό
αίτηµα (θέση σε ειδική εκκαθάριση) και διαφορετική πρόταση ως
προς τον εκκαθαριστή, οπότε διορίζει τον κατά την κρίση του καταλληλότερο.
6. Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δεν υπόκειται σε
ένδικα µέσα. Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δηµοσιεύεται σε περίληψη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και
στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2. Τριτανακοπή κατά
της απόφασης δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νόµιµα σε αυτήν εντός
αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης κατά το προηγούµενο εδάφιο. Με τη δηµοσίευση της απόφασης για θέση της επιχείρησης σε εκκαθάριση
η εξουσία των καταστατικών οργάνων διοίκησης και διαχείρισης
της επιχείρησης περιέρχεται στο σύνολό της στον διοριζόµενο
εκκαθαριστή. Η θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία δεν συνιστά από µόνη της σπουδαίο
λόγο για την καταγγελία εκκρεµών συµβάσεων, ούτε αποτελεί
λόγο ανάκλησης διοικητικών αδειών.
7. Ο εκκαθαριστής εγκαθίσταται µε τη βοήθεια της Δηµόσιας
Αρχής στη διοίκηση της επιχείρησης, συντάσσει αµελλητί απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης, σύµφωνα µε την έκθεση
της παραγράφου 2 και κατά το σχετικό χρονοδιάγραµµα και εν
συνεχεία καταρτίζει µε βάση την απογραφή Υπόµνηµα Προσφοράς, στο οποίο, πλην των απογραφέντων στοιχείων της επιχείρησης, περιλαµβάνει και κάθε πληροφορία χρήσιµη για την
εικόνα του ενεργητικού της. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την εγκατάστασή του στην επιχείρηση, ο εκκαθαριστής
δηµοσιεύει µε ολοσέλιδη καταχώρηση σε δύο καθηµερινής πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδες, στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο
Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Τοµέας Νοµικών) και αναρτά επίσης στον τυχόν
ιστότοπο της επιχείρησης στο διαδίκτυο Πρόσκληση Διενέργειας
Δηµόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού για την αγορά του συνόλου
του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ή/και αν αυτό
προβλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα στην κατά την παράγραφο 2 έκθεση επί µέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, ορίζοντας ηµεροµηνία για την ενώπιόν του στα γραφεία της
επιχείρησης ή κατά την κρίση του στο κατάστηµα του πτωχευτικού δικαστηρίου υποβολή δεσµευτικών µε εγγυητική επιστολή
προσφορών, απέχουσα είκοσι (20) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες και όχι πέραν των σαράντα (40) εργάσιµων ηµερών από τη
δηµοσίευση της Πρόσκλησης, καθορίζοντας και τους λοιπούς
όρους του σχετικού Πλειοδοτικού Διαγωνισµού, µεταξύ των
οποίων δέσµευση ότι µε την υπογραφή της Σύµβασης Μεταβίβασης θα καταβάλλεται τοις µετρητοίς το 40% τουλάχιστον του
προσφερόµενου τιµήµατος και το υπόλοιπο θα εξοφλείται εντόκως, µε επιτόκιο της επιλογής του προσφέροντος, σε χρονικό
διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία. Οι ενδιαφερόµενοι αγοραστές παραλαµβάνουν από τον εκκαθαριστή το Υπόµνηµα Προσφοράς και διεξάγουν έλεγχο για τα πωλούµενα
στοιχεία της επιχείρησης, αφού υπογράψουν Συµφωνία Εχεµύθειας.
8. Μετά τη σύµφωνα µε την Πρόσκληση λήξη της διαδικασίας
υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών ακολουθεί η συγκριτική εκτίµησή τους από τον εκκαθαριστή, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση στην οποία προτείνει τη σειρά των
προσφορών, την αποδοχή της συµφερότερης προσφοράς και
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την κατακύρωση του διαγωνισµού. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται
σε όσους νόµιµα κατέθεσαν προσφορές και υποβάλλεται στο
πτωχευτικό δικαστήριο µε σχετική αίτηση αποδοχής της. Για τη
συζήτηση της αίτησής αυτής, τις τυχόν παρεµβάσεις κ.λπ. ισχύουν τα οριζόµενα για την αίτηση υπαγωγής σε εκκαθάριση, αναλόγως εφαρµοζόµενα. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει ή
απορρίπτει τη σχετική διαδικασία, αποδέχεται ή µη την υποβληθείσα αίτηση θέτοντας τυχόν επιπλέον όρους, ιδίως ως προς την
εξασφάλιση της πληρωµής του υπολοίπου και ανακηρύσσει τον
Αγοραστή ή τους Αγοραστές, κατά περίπτωση µε απόφασή του,
που δεν υπάγεται σε ένδικα µέσα. Η απόφαση του πτωχευτικού
δικαστηρίου δηµοσιεύεται σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2. Τριτανακοπή κατά της αποφάσεως δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν παρέστη στη
συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νόµιµα σε αυτήν εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της
απόφασης κατά το προηγούµενο εδάφιο. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει και εισηγητή
δικαστή για τις ανάγκες της διανοµής του πλειστηριάσµατος
κατά την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού. Με τη δηµοσίευση
της τυχόν θετικής απόφασης ο εκκαθαριστής συντάσσει αµελλητί σχέδιο Σύµβασης Μεταβίβασης του Ενεργητικού της Επιχείρησης, το οποίο κοινοποιεί εγγράφως µε σχετική πρόσκλησή του
για υπογραφή, µετά από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, προς τον
Αγοραστή ή τους Αγοραστές. Οι καλούµενοι υπογράφουν τη
σχετική Σύµβαση, αποδεχόµενοι και τους τυχόν επιπλέον όρους
της δικαστικής απόφασης ή απαντούν αρνητικά µέσα στην προθεσµία των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, οπότε η ίδια διαδικασία
ακολουθείται για τον τυχόν Δεύτερο Αγοραστή κ.ο.κ.. Η παραπάνω υπογραφησόµενη Σύµβαση επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης του 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Αν η
δικαστική απόφαση δεν έχει επιβάλει πρόσθετους όρους, ο Αγοραστής υποχρεούται να υπογράψει τη Σύµβαση Μεταβίβασης
σύµφωνα µε τους όρους του Υποµνήµατος Προσφοράς και της
προσφοράς του Αγοραστή. Μετά την καταβολή του τιµήµατος ή
του συµφωνηθέντος ως αµέσως καταβλητέου ποσού και εφόσον
τηρούνται στην τελευταία περίπτωση οι συµφωνηθέντες όροι
εξασφάλισης πληρωµής του υπολοίπου, ο εκκαθαριστής συντάσσει αµελλητί είτε πράξη εξόφλησης είτε πράξη πιστοποίησης εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων του Αγοραστή. Η
πράξη αυτή προσαρτάται στη Σύµβαση Μεταβίβασης, επέχει
θέση περίληψης έκθεσης κατακύρωσης του άρθρου 1005 Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, εφαρµόζοντας ως προς αυτήν αναλόγως όσα ισχύουν επί της τελευταίας και έχει, στην περίπτωση
µεταβίβασης ακινήτων, ως άµεση έννοµη συνέπεια, µετά τη µεταγραφή της και το σχετικό αίτηµα προς τον υποθηκοφύλακα,
την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρίτων βαρών, που έχουν
εγγραφεί πριν από τη θέση της επιχειρήσεως στο καθεστώς της
ειδικής εκκαθάρισης. Στη µεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης, στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, δεν
έχει εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 479 Α.Κ.. Ως προς την παραπάνω Σύµβαση Μεταβίβασης, τις εκκρεµείς συµβάσεις της
επιχείρησης και τις διοικητικές άδειες ισχύουν τα οριζόµενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 106θ του παρόντος. Η όλη διαδικασία
µεταβίβασης του ενεργητικού κατά τα προεκτεθέντα διαρκεί κατ’
ανώτατο χρονικό όριο δώδεκα (12) µήνες, από την έναρξη των
ενεργειών του εκκαθαριστή µε τη σύνταξη της προβλεπόµενης
στην παράγραφο 4 του παρόντος απογραφής µε δυνατότητα παράτασης από το πτωχευτικό δικαστήριο έξι (6) επιπλέον µηνών.
Σε περίπτωση υπέρβασης των άνω χρονικών ορίων, η εκκαθάριση παύει αυτοδικαίως και σε περίπτωση που εκκρεµεί αίτηση
πτώχευσης προχωρά η εξέτασή της. Ως προς τη διαδικασία µεταβιβάσεώς τους, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης αυτής,
ισχύουν τα ανωτέρω, αναλόγως εφαρµοζόµενα.
9. Ο εκκαθαριστής µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες
από τη µεταβίβαση του ενεργητικού της επιχείρησης κατά τα
προαναφερόµενα υποχρεούται να δηµοσιοποιήσει, µε τον τρόπο
που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, Πρόσκληση
Αναγγελίας Απαιτήσεων των πιστωτών. Οι πιστωτές αναγγέλλουν
τις απαιτήσεις τους µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τη
δηµοσιοποίηση της Πρόσκλησης. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής,
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αφού αφαιρέσει από το προϊόν της εκκαθάρισης τα έξοδα εκκαθάρισης, µέσα στα οποία περιλαµβάνονται και οι δαπάνες της
λειτουργίας της επιχείρησης κατά την εκκαθάριση και αποδώσει
τα αντίστοιχα ποσά συµµέτρως προς τους δικαιούχους, συντάσσει, για το αποµένον υπόλοιπο, Πίνακα Κατάταξης κατά τις διατάξεις των άρθρων 153-161 του Πτωχευτικού Κώδικα
εφαρµοζοµένων αναλόγως. Με τον Πίνακα γίνεται κατάταξη των
πιστωτών και για το µέρος του τιµήµατος που τυχόν έχει πιστωθεί. Αρµόδιο για την εκδίκαση τυχόν ανακοπών κατά του Πίνακα
είναι το πτωχευτικό δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις.»
Άρθρο 13
Τροποποίηση άλλων διατάξεων
1. Όπου στον Πτωχευτικό Κώδικα ή άλλη νοµοθεσία γίνεται
λόγος για διαδικασία συνδιαλλαγής θα νοείται εφεξής η διαδικασία εξυγίανσης, εκτός αν προκύπτει κάτι άλλο.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Πτωχευτικού Κώδικα
τροποποιείται ως εξής:
«2. Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, πάντως το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, αφότου συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου
3, αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της
πτώχευσης.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του
Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ενέγγυοι πιστωτές ικανοποιούνται από το σύνολο της πτωχευτικής περιουσίας, µόνο σε περίπτωση που παραιτηθούν από
το προνόµιο ή την ασφάλειά τους ή το προνόµιο ή η ασφάλεια
δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίησή τους.»
4. Στο άρθρο 45 προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«(ε) Πράξεις που έλαβαν χώρα µε τη συµφωνία ή σε εκτέλεση
συµφωνίας εξυγίανσης.»
5. Η περίπτωση α’ του άρθρου 154 τροποποιείται ως εξής:
«(α) Οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτήσεις του οφειλέτη οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της
δραστηριότητάς του και των πληρωµών του µε βάση τη συµφωνία εξυγίανσης ή το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης.
Το ίδιο προνόµιο έχουν και απαιτήσεις προσώπων που, µε βάση
τη συµφωνία εξυγίανσης, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες
προς το σκοπό συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
του οφειλέτη και των πληρωµών, για την αξία των αγαθών ή των
υπηρεσιών που συνεισέφεραν. Επίσης, το ίδιο προνόµιο έχουν
και απαιτήσεις από χρηµατοδότηση κάθε φύσης, παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς τον οφειλέτη κατά το χρονικό διάστηµα
που µεσολάβησε από την αίτηση ανοίγµατος διαδικασίας εξυγίανσης µέχρι την επικύρωση της συµφωνίας, στο µέτρο που η
παροχή του προνοµίου αυτού προβλέπεται από τη διαδικασία
εξυγίανσης. Το προνόµιο των προηγούµενων εδαφίων δεν
αφορά σε µετόχους ή εταίρους για τις εισφορές τους σε µετρητά ή σε είδος στα πλαίσια αύξησης του κεφαλαίου του οφειλέτη.»
6. Προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της δέκατης υποπαραγράφου της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ως εξής:
«Με την εξάντληση των ένδικων µέσων εξοµοιούται η διαγραφή απαίτησης σύµφωνα µε συµφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύµφωνα µε το έκτο
κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα.»
7. Η περίπτωση η’ του άρθρου 8 του ν. 3461/2006 (Α’ 106) αντικαθίσταται ως εξής:
«η απόκτηση κινητών αξιών αποτελεί µέρος διαδικασίας εξυγίανσης της εταιρείας σύµφωνα µε το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα.»
Άρθρο 14
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Συµφωνίες συνδιαλλαγής που έχουν ήδη συναφθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που αντικαθίστανται µε τον παρόντα νόµο
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δεν θίγονται και διέπονται από τις διατάξεις του έκτου κεφαλαίου
του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ίσχυε πριν από τον παρόντα
νόµο, εκτός αν παρά τη συµφωνία συνδιαλλαγής συντρέχουν ως
προς τον οφειλέτη οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99, όπως ισχύει µετά από τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου και ο οφειλέτης ζητήσει την υπαγωγή του σε διαδικασία
εξυγίανσης.
2. Σε περίπτωση διαδικασιών συνδιαλλαγής που έχουν ήδη
ανοίξει και εκκρεµούν κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου,
τα µέρη δύνανται κατά την επιλογή τους να συνάψουν είτε συµφωνία συνδιαλλαγής που επικυρώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
που αντικαθίστανται µε τον παρόντα νόµο και έχει τις έννοµες
συνέπειες που προβλέπονται µε αυτές, είτε συµφωνία εξυγίανσης κατά τις διατάξεις που εισάγονται µε τον παρόντα νόµο. Σε
σχέση µε εκκρεµούσες κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου διαδικασίες εξυγίανσης η προθεσµία του άρθρου 100 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα δεν λήγει πριν από την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
3. Εκκρεµείς αιτήσεις για το άνοιγµα διαδικασίας συνδιαλλαγής κρίνονται και µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου υπό
τις προϊσχύσασες διατάξεις, εκτός αν οι αιτούντες τις µετατρέψουν σε αιτήσεις για το άνοιγµα διαδικασίας εξυγίανσης.
4. Στις περιπτώσεις που το κεφάλαιο έκτο του Πτωχευτικού
Κώδικα προβλέπει δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του
άρθρου 101 παρ. 2, µέχρι την πλήρη έναρξη λειτουργίας του
Γ.Ε.ΜΗ., για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν την 4η Απριλίου 2011, οι σχετικές δηµοσιεύσεις θα γίνονται µόνο στο Δελτίο,
εκτός αν ο οφειλέτης είναι ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, οπότε οι σχετικές δηµοσιεύσεις θα γίνονται και
στο Μ.Α.Ε. ή Μ.Ε.Π.Ε. αντίστοιχα.
Άρθρο 15
Ρύθµιση θεµάτων Εµπορικών Μισθώσεων
1. Συνιστώνται Επιτροπές Διακανονισµού για τις Εµπορικές Μισθώσεις, ως εξωδικαστικό όργανο επίλυσης διαφορών που αφορούν την αναπροσαρµογή του µισθώµατος των εµπορικών
µισθώσεων του π.δ. 34/1995 (Α’ 30). Στις Επιτροπές υπάγονται
και οι, βάσει του άρθρου 4 του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος, εξαιρούµενες µισθώσεις, πλην των περιπτώσεων α’, β’,
ιγ’, ιε’, ιστ’ και ιθ’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
2. Οι Επιτροπές συγκροτούνται από τρία (3) µέλη µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους ως εξής: έναν Σύµβουλο, Πάρεδρο
ή Δικαστικό Αντιπρόσωπο, που υπηρετεί σε Γραφείο Νοµικού
Συµβούλου ή Δικαστικό Γραφείο της οικείας Περιφέρειας, ως
Πρόεδρο, έναν κοινό εκπρόσωπο των επαγγελµατικών και επιστηµονικών φορέων της περιφερειακής ενότητας και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων.
3. Τα µέλη των Επιτροπών, τακτικά και αναπληρωµατικά, κατά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους δεσµεύονται µόνο από το
νόµο και τη συνείδησή τους. Επίσης, έχουν υποχρέωση τήρησης
της εµπιστευτικότητας και της εχεµύθειας.
4. Οι Επιτροπές Διακανονισµού εδρεύουν και λειτουργούν
στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας και µπορούν να είναι
περισσότερες από µία σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Με απόφαση του κατά τόπο αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη ορίζονται ο
αριθµός των Επιτροπών, τα µέλη αυτών, καθώς και ο γραµµατέας
κάθε επιτροπής, εκ των υπαλλήλων της οικείας περιφερειακής
ενότητας. Κάθε επαγγελµατικός και επιστηµονικός φορέας υποδεικνύει στον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών µετά από σχετική έγγραφη πρόσκλησή του,
ένα µέλος της Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του. Τα µετέχοντα
στις Επιτροπές µέλη επιλέγονται µε κλήρωση µεταξύ των υποδειχθέντων. Η έγγραφη πρόσκληση από τον Αντιπεριφερειάρχη
και η δεκαπενθήµερη προθεσµία ισχύουν και για την υπόδειξη
των εκπροσώπων των ιδιοκτητών από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας
συνεπάγεται τον απευθείας ορισµό των µελών από τον Περιφερειάρχη. Στην περίπτωση αυτή, ως εκπρόσωποι ορίζονται ένας
µισθωτής και ένας εκµισθωτής ακινήτου της περιφέρειας που
υπάγονται στη ρύθµιση του π.δ. 34/1995. Η θητεία των Επιτρο-

πών είναι διετής και µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του
κατά τόπο αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη για έναν ακόµη χρόνο.
5. Η Επιτροπή Διακανονισµού είναι αρµόδια για την εξώδικη
επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρµογή του µισθώµατος στις εµπορικές µισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται
µέσα στα όρια της οικείας περιφερειακής ενότητας. Η Επιτροπή
επιλαµβάνεται των υποθέσεων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά
της κατόπιν ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον των
εµπλεκόµενων µερών. Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αναφοράς είναι να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της µίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρµογή του
µισθώµατος ή από προηγούµενη αναφορά του ιδίου µέρους ή
από την τελευταία προσφυγή στη διαµεσολάβηση του ν.
3898/2010 (Α’ 211), καθώς και η προηγούµενη έγγραφη όχληση
για αναπροσαρµογή χωρίς ανταπόκριση για την αυτή µίσθωση.
Η υποβολή της αναφοράς δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει τις
προβλεπόµενες από το νόµο προθεσµίες για την άσκηση ενδίκου
βοηθήµατος.
6. Η Επιτροπή εξετάζει αντικειµενικά και αµερόληπτα τις υποθέσεις που άγονται ενώπιόν της µε βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις τους και να ενηµερώνονται για τους ισχυρισµούς και τα έγγραφα που προσκοµίζει το άλλο µέρος. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να παρίστανται στην Επιτροπή µετά ή
δια δικηγόρου.
7. Εάν επιτευχθεί συµβιβασµός ως προς την αναπροσαρµογή
του µισθώµατος συντάσσεται Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τα µέλη της Επιτροπής και τα εµπλεκόµενα µέρη ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους ή τους πληρεξούσιους δικηγόρους
τους, επέχει θέση δικαστικού συµβιβασµού και αποτελεί τίτλο
εκτελεστό. Διαφορετικά, η Επιτροπή εκδίδει Πόρισµα, αντίγραφο
του οποίου λαµβάνουν τα µέρη, το οποίο εκφράζει την εκτίµησή
της επί της υποθέσεως, καθώς και τη γνώµη της τυχόν µειοψηφίας. Το Πόρισµα της Επιτροπής λαµβάνεται υπόψη από τα Δικαστήρια και εκτιµάται ελεύθερα.
8. Συµβιβασµός επί του µισθώµατος που επιτυγχάνεται από τα
µέρη χωρίς να έχει υποβληθεί στην Επιτροπή σχετική αναφορά
ή πριν από την ακρόαση µπορεί να επικυρώνεται από αυτή µε
την υποβολή υπογεγραµµένου από τα µέρη Πρακτικού. Το επικυρωµένο από την Επιτροπή Πρακτικό επέχει θέση δικαστικού
συµβιβασµού και αποτελεί τίτλο εκτελεστό.
9. Η έναρξη της διαδικασίας για επίτευξη συµβιβασµού δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την
ηµεροµηνία υποβολής της αναφοράς σύµφωνα µε την παράγραφο 5. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακανονισµού και εφόσον δεν έχει
επιτευχθεί συµβιβασµός η Επιτροπή υποχρεούνται να εκδώσει
πόρισµα σύµφωνα µε την παράγραφο 7.
10. Στη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπάγονται και µισθώσεις των προεδρικών διαταγµάτων 715/1979 (Α’ 212) και 19/1932
(Α’ 409). Η επίτευξη συµβιβασµού και η εφαρµογή του Πρακτικού
Συµβιβασµού από τον εκµισθωτή ή µισθωτή που υπάγεται στις
ανωτέρω διατάξεις δεν απαιτεί έγκριση από άλλη Αρχή ή φορέα.
11. Οι µισθώσεις των χειµερινών και θερινών κινηµατογράφων
και θεάτρων, διατηρητέων και µη, που λήγουν, σύµφωνα µε το
άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3728/2008 (Α’ 258), την 31η Δεκεµβρίου
2011, παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
2016. Επίσης, παρατείνονται αυτοδικαίως, µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016, όσες µισθώσεις κινηµατογράφων και θεάτρων λήγουν, για οποιονδήποτε λόγο, µετά την 31η Δεκεµβρίου 2011.
Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2016 αύξηση του καταβαλλόµενου κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος µισθώµατος.
12. Μισθώσεις ακινήτων, που υπάγονται στο π.δ. 34/1995, οι
οποίες αφορούν σε ακίνητα που στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις µε εκµισθωτή το Δηµόσιο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί,
µπορούν να παρατείνονται µέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη
τους µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου και µε απευθείας σύ-
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ναψη σύµβασης παράτασης της µίσθωσης µε τον εγκατεστηµένο
στο µίσθιο µισθωτή. Το ίδιο ισχύει και για µισθώσεις των παραπάνω ακινήτων που έχουν λήξει και των οποίων το µίσθιο δεν έχει
αποδοθεί.
13. Για τις µισθώσεις της προηγούµενης παραγράφου, ακόµα
και όταν πρόκειται για µικτές µισθώσεις το ετήσιο µίσθωµα δεν
µπορεί να συµφωνηθεί κατώτερο από το 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειµενικής αξίας του µισθίου ή, στις περιοχές που δεν
ισχύει το σύστηµα του προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων
µε αντικειµενικά κριτήρια, της αγοραίας αξίας του µισθίου.
14. Μισθώσεις ακινήτων στα οποία στεγάζονται τουριστικές
επιχειρήσεις, που καταρτίστηκαν κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α’199), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 3517/2006 (Α’ 271), µε ετήσιο
µίσθωµα ίσο ή µεγαλύτερο από το 6% της εκάστοτε αντικειµενικής ή της αγοραίας αξίας του µισθίου στις περιοχές που δεν
ισχύει το σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων µε
αντικειµενικά κριτήρια, µπορούν να τροποποιηθούν ως προς τον
όρο αυτόν µε συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. Στην περίπτωση αυτή, το συµφωνηθέν µίσθωµα δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειµενικής αξίας
ή της αγοραίας αξίας του µισθίου, κατά την παραπάνω διάκριση.
15. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 19 του άρθρου 7 του ν.
2741/1999, όπως αυτά προστέθηκαν µε το άρθρο 9 του ν.
3517/2006 (Α’ 271), καταργούνται.
Άρθρο 16
Λοιπές διατάξεις
1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του κ.ν.
2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 33 του ν.
3604/2007 (Α’ 189), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι συµβάσεις της παραγράφου 1 επιτρέπονται εφόσον συνάπτονται µεταξύ ή παρέχονται υπέρ νοµικών προσώπων που υπόκεινται σε ενοποίηση µεταξύ τους σύµφωνα µε τα άρθρα 90 έως
109, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4.»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3297/2004 (Α’ 259)
η φράση «από τον Υπουργό Ανάπτυξης» αντικαθίσταται από τη
φράση «από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
3. Οι κάτοχοι άδειας συµµετοχής στην κυριακάτικη αγορά του
Δήµου Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.
2323/1995 (Α’ 145), ακόµη κι αν αυτή δεν ανανεώθηκε, µπορούν
να συµµετέχουν στην κυριακάτικη αγορά, εφόσον καταβάλλουν
στο Δήµο τα αναλογούντα τέλη από την ηµεροµηνία λήξης της
ισχύος της άδειάς τους έως την ηµεροµηνία ανανέωσης αυτής
ή της έκδοσης νέας. Τα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί για συµµετοχή στην εν λόγω αγορά µετά τη λήξη της άδειας διαγράφονται και αν έχουν καταβληθεί επιστρέφονται.
Άρθρο 17
Στα δύο εδάφια που προστέθηκαν στο τέλος του άρθρου 19
του ν. 3429/2005 µε την περίπτωση γ’ της παρ. 7 του άρθρου 47
του ν. 3943/2011 επέρχονται οι ακόλουθες µεταβολές:
α) Μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, εξαιρείται η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων
«Μ.Ο.Δ. Α.Ε.», µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 3899/2010, οι οποίες εφαρµόζονται και για τους εργαζόµενους σε αυτήν.»
β) Στο τελευταίο εδάφιο η φράση «µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίσταται από τη φράση «µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού».
Άρθρο 18
Ρυθµίσεις για Σ.Δ.Ι.Τ. και επενδυτικά σχέδια
1. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 105 του ν.
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2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) προστίθενται νέα εδάφια που έχουν ως εξής:
«Για τις Εταιρίες Ειδικού Σκοπού που ορίζονται από το ν.
3389/2005 (Α’ 232), ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από
την υλοποίηση Συµπράξεων Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα θεωρείται ο χρόνος που το τίµηµα καθίσταται απαιτητό µε βάση τους
όρους της οικείας κάθε φορά Σύµβασης Σύµπραξης. Το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 12 του π.δ. 186/1992 (Α’ 84) εφαρµόζεται αναλόγως. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν
ισχύουν για έσοδα που αποκτούν οι Εταιρίες Ειδικού Σκοπού από
ίδια εκµετάλλευση του έργου.
Το συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύµπραξης, στο οποίο
περιλαµβάνεται το κατασκευαστικό κόστος, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική Σύµβαση Σύµπραξης ή το σχετικό Παρεπόµενο Σύµφωνο, το αρχικό κόστος του συνολικά απαιτούµενου
εξοπλισµού που αποτελεί µέρος του αναλαµβανόµενου έργου,
οι τόκοι της περιόδου κατασκευής, καθώς και κάθε κόστος και
δαπάνη για την επίβλεψη, την ασφάλιση, τις αµοιβές συµβούλων,
τα προπαρασκευαστικά έξοδα, τους τεχνικούς ελέγχους, τα νοµικά έξοδα, τα έξοδα εγκατάστασης και µετεγκατάστασης, τα
έξοδα εγγυητικών επιστολών, αποσβένυνται, κατ’ επιλογή της
Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, είτε µε τη σταθερή µέθοδο, καθ’ όλη
τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του έργου, είτε µε τη µέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 97 του ν.
1892/1990 (Α’ 101). Αν το έργο αυτό επιχορηγείται από το Ελληνικό Δηµόσιο, οι αποσβέσεις ενεργούνται επί του υπολοίπου που
αποµένει µετά από την αφαίρεση της επιχορήγησης από το κόστος κατασκευής. Οι ζηµίες της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού µεταφέρονται προς συµψηφισµό µε τα κέρδη των δέκα (10) επόµενων
χρήσεων.»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.
3389/2005 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. επιστρέφεται στην Εταιρεία
Ειδικού Σκοπού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). Η αίτηση για επιστροφή δύναται
να υποβληθεί µε την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. κάθε χρήσης
και η επιστροφή διενεργείται εντός ενενήντα (90) ηµερών από
την υποβολή της σχετικής αίτησης.»
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται η παράγραφος 4 του άρθρου 29 και το άρθρο 30 του ν. 3389/2005
(Α’ 232).
4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων έχουν εφαρµογή και στις Συµβάσεις Σύµπραξης που έχουν ήδη συναφθεί.
5. Παρατείνεται µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2012 η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 από την έναρξη ισχύος του και µέχρι την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, ανεξάρτητα αν έχει συµπληρωθεί η αρχική ή
κατά παράταση προθεσµία ολοκλήρωσης.
6. Το ενισχυόµενο κόστος των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και του ν. 2601/1998 δεν
µπορεί, µε τις αποφάσεις πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας αυτών, να υπερβεί το ενισχυόµενο κόστος που είχε ορισθεί στις αποφάσεις υπαγωγής
τους.
Άρθρο 19
1. α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του
ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού» (Α’ 93)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δεσµεύσεις που προτείνουν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις υποβάλλονται το αργότερο µέσα σε προθεσµία είκοσι ηµερών από την ηµεροµηνία εισαγωγής της υπόθεσης στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού µε την κατάθεση της σχετικής εισήγησης κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 5.»
β) Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του
ιδίου ως άνω νόµου καταργείται.
2. α) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του
ν. 3959/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει νοµική προσωπικότητα, διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και παρίσταται αυτοτελώς σε
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κάθε είδους δίκες.»
β) Η παράγραφος 9 του άρθρου 50 του ιδίου ως άνω νόµου
καταργείται.
3. α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ. 219/ 1991
«Περί Εµπορικών Αντιπροσώπων σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»
(Α’ 81), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση γ’, ως εξής:
«γ. Από την υποχρέωση εγγραφής στο Επιµελητήριο εξαιρείται εµπορικός αντιπρόσωπος αναγνωρισµένος από κράτος µέλος της Ε.Ε. ή κράτος - µέλος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστηµένος
σε αυτό, ο οποίος εκτελεί, στα πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, περιστασιακά πράξεις εµπορικής αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα, όπως ορίζονται στο παρόν, εφόσον πληροί τις
προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος για
την άσκηση πράξεων εµπορικής αντιπροσώπευσης. Ο εµπορικός
αντιπρόσωπος αυτός φέρει τον τίτλο της χώρας της κύριας
εγκατάστασής του και αν ιδρύσει γραφείο ή υποκατάστηµα ή
άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα, υποχρεούται να εγγραφεί στο
Γ.Ε.ΜΗ..»
β) Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ.
249/1993 «Περί εµπορικών αντιπροσώπων» (Α’ 108), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής».
γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 249/1993 (Α’ 108)
καταργείται.
4. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 8 του ν. 3419/2005, όπως
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του ν.
3853/2010, τροποποιείται ως εξής:
«Το ανωτέρω τέλος αποτελεί έσοδο της Κεντρικής Ένωσης
Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)
και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) έσοδο της οικείας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., µε εξαίρεση εκείνο που καταβάλλεται υπέρ του Τµήµατος Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου το οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του Κρατικού
Προϋπολογισµού. Η Κ.Ε.Ε. διαθέτει τα παραπάνω έσοδα αποκλειστικά για τις ανάγκες του Εποπτικού Συµβουλίου και της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ..»
5. Στην περίπτωση α’ του άρθρου 40 του ν. 3982/2011 (Α’ 143)
η φράση «το άρθρο 4 πλην των παραγράφων 6, 7, 8 περίπτωση
β’ και 9» αντικαθίσταται από τη φράση «το άρθρο 4 πλην των παραγράφων 6, 7, 8, 9 περίπτωση β’ και 10».
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά

στις επί µέρους διατάξεις του. Οι προβλεπόµενες στο άρθρο 2
αρµοδιότητες ασκούνται από την Αρχή µετά την πάροδο τριών
(3) µηνών από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2012.”
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ το Σώµα να
εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση
των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω
νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής.
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
Στην απογευµατινή συνεδρίαση της Πέµπτης 1ης Σεπτεµβρίου
2011 ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και η τροπολογίες ως µια
ενότητα.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης, για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σε συνέχεια
των συζητήσεων και των προτάσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια
της συζήτησης επί της αρχής, υπάρχουν ορισµένες νοµοτεχνικές
ή και λεκτικές βελτιώσεις: Στο άρθρο 1 στην παράγραφο 2, στο
άρθρο 2 παράγραφο 4, στο άρθρο 12 στις παραγράφους 1 και
2, στο άρθρο 14 στις παραγράφους 2 και 3, στο άρθρο 16 στην
παράγραφο 3, στο άρθρο 20 στην παράγραφο 9 και στο άρθρο
30 στην παράγραφο 3.
Επίσης, στο Β’ κεφάλαιο: Στο άρθρο 23 στις παραγράφους 1,
2, 3 και 4, στο άρθρο 24 στις παραγράφους 2, 8 και 23, στο
άρθρο 24 στην παράγραφος 23, στο άρθρο 26 και στο άρθρο 27
στην παράγραφο 3.
Κυρία Πρόεδρε, καταθέτω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις για τα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους κυρίους και στις κυρίες Βουλευτές.
Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Νικόλαος Ζωίδης.
Επί των άρθρων γνωρίζετε ότι ο χρόνος των εισηγητών είναι
οκτώ λεπτά.
Ορίστε, κύριε Ζωίδη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ενδεχοµένως σε κάποιες επισηµάνσεις να
έχουν δοθεί ήδη απαντήσεις µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που
καταθέσατε. Δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν να λάβω γνώση νωρίτερα. Εποµένως, εάν αναφερθώ σε κάποιες προτάσεις, συγχωρέστε µου την εκτός διαδικασίας παρέµβαση αλλά τώρα
πληροφορηθήκαµε κι εµείς τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνουµε σήµερα τη διαδικασία της συζήτησης του διπλού νοµοσχεδίου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής.
Όσον αφορά το πρώτο κεφάλαιο, αυτό της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, επιτρέψτε µου εισαγωγικά να θυµίσω τις βάσεις
πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η προσέγγιση των θεµάτων περιβαλλοντικής αδειοδότησης µε το νοµοσχέδιο που σήµερα ψηφίζουµε απαντά
χωρίς εκπτώσεις στην αυτονόητη υποχρέωση πολιτείας και πολιτών να προστατεύσουµε ως κόρην οφθαλµού το περιβάλλον
της χώρας µας στην αδήριτη ανάγκη εκσυγχρονισµού του θεσµικού µας πλαισίου, σύντµησης των απαιτούµενων χρόνων, περιορισµού της γραφειοκρατίας και λόγω αυτών ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας και διευκόλυνσης των υποψηφίων επενδυτών, που µερικές φορές απογοητευµένοι από το ισχύον καθεστώς δεν αποτολµούν να υλοποιήσουν τους σχεδιασµούς τους.
Έτσι, επί τροχάδην, όσον αφορά τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 προβλέπονται οι κατατάξεις των έργων και των δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες, τις γνωστές πλέον Α και Β µε υποκατηγορίες Α1 και
Α2. Εδώ θα ήθελα απλά να επισηµάνω τη δέσµευση του Υπουργού στην αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, ότι η κατηγοριοποίηση θα παρουσιαστεί στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή
Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής και θα τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση.
Τα άρθρα περιλαµβάνουν, επίσης, τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και για τις δύο κατηγορίες και τους υπεύθυνους όσον αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών µελετών.
Είναι γνωστό ότι στα άρθρα 3 και 4 περιγράφεται η διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων
που ανήκουν στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 αντίστοιχα. Για την
κατηγορία Α1 αρµόδια περιβαλλοντική αρχή είναι το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, ενώ για την κατηγορία
Α2 αρµόδια αρχή είναι η οικεία αποκεντρωµένη διοίκηση.
Επισηµαίνω ότι οι χρόνοι συντέµνονται για την µεν πρώτη περίπτωση, την κατηγορία Α1, από έξι µήνες έως ένα έτος, ενώ για
την κατηγορία Α2 προσδιορίζεται περίπου ο χρόνος αδειοδότησης στους τέσσερις µήνες.
Τα άρθρα 5, 6 και 7 περιγράφουν τις διαδικασίες ανανέωσης,
τροποποίησης και αξιολόγησης του φακέλου της οριστικής µελέτης. Περιγράφουν, δηλαδή, διαδικασίες που συντέµνουν τους
χρόνους µε υποχρεωτικότητα ως προς την ανανέωση για τους
φορείς δύο µήνες προ της λήξης της µελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων να ζητούν αυτές τις ανανεώσεις, ενώ συγχρόνως
προβλέπεται στο άρθρο 7 η υποβολή του φακέλου συµµόρφωσης.
Επισηµαίνω εδώ ότι ο φάκελος συµµόρφωσης, δηλαδή η εκ
των υστέρων επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
βοηθά ιδιαίτερα τους επενδυτές να µην έχουν παραπάνω, µετά
την ολοκλήρωση της επένδυσής τους, περιπέτειες µε τις αρχές.
Στο άρθρο 10, ορίζεται η διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ για δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σύστηµα
«NATURA». Δηλαδή, περιγράφει την αυξηµένη φροντίδα που
οφείλει το κράτος να επιδείξει για κατασκευή έργων σε περιοχές
ιδιαίτερης φροντίδας.
Στο άρθρο 12 επιτυγχάνεται η κατάργηση αλληλεπικαλυπτόµενων αδειοδοτήσεων.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να επισηµάνω απλά ότι αναφέ-
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ρετε στο άρθρο για τη διάθεση στερεών αποβλήτων και δεν
µπορώ να αντιληφθώ γιατί δεν περιλαµβάνονται και τα υγρά απόβλητα.
Στο άρθρο 13 συγκροτείται µε υπουργική απόφαση του
ΥΠΕΚΑ δεκατριαµελές Κεντρικό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης.
Με το άρθρο 16 δίνεται η δυνατότητα η αξιολόγηση των ΜΠΕ
να γίνεται από σώµα πιστοποιηµένων αξιολογητών ιδιωτών, αντί
των υπηρεσιών, οι οποίοι θα εισηγούνται στις αρµόδιες υπηρεσίες το σχέδιο της ΑΕΠΟ. Χαιρετίζω το νέο ρόλο που επιφυλάσσει η πολιτεία στους ιδιώτες µελετητές, οι οποίοι θα συνδράµουν
τους δηµοσίους υπαλλήλους στην καλύτερη και γρηγορότερη
εκπόνηση, αλλά και στον έλεγχο των µελετών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων στις παρεµβάσεις που γίνονται στη χώρα µας.
Θεωρώ ιδιαιτέρως θετικά όσα διαλαµβάνονται στο άρθρο 18
που προβλέπει τη δηµιουργία ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού µητρώου πληροφοριών και στα άρθρα 19 και 19α που διασφαλίζουν µε οποιονδήποτε τρόπο ότι ο κάθε πολίτης µπορεί να έχει
γνώση του πώς αδειοδοτείται µια δράση και πώς εφαρµόζεται
αυτή η αδειοδότηση, εξασφαλίζοντας όµως πλήρη διαφάνεια και
πολλές φορές απαλείφοντας αντιδράσεις από συµπολίτες, οι
οποίοι δεν µπορούν να κατανοήσουν τι γίνεται σε κάθε περιοχή.
Με το άρθρο 20 ισχυροποιούνται οι ελεγκτικοί µηχανισµοί και
ενδυναµώνεται ο ρόλος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ενώ στο άρθρο 21 περιλαµβάνονται οι διοικητικές
κυρώσεις για όσους παραβαίνουν τις ρυθµίσεις του νόµου µε
πρόστιµα που ξεκινούν από τις 500.000 και φθάνουν έως τα
2.000.000 ευρώ.
Το άρθρο 22 ρυθµίζει οργανωτικά και λειτουργικά ζητήµατα
της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και του συντονιστικού γραφείου για την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής
ζηµίας.
Αυτά εν συντοµία όσον αφορά το πρώτο κεφάλαιο.
Όσον αφορά το δεύτερο κεφάλαιο, θα ήθελα να πω ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, προφανώς αναγνωρίζοντας τις χρόνιες
παθογένειες και αµαρτίες του πολιτικού συστήµατος και της Δηµόσιας Διοίκησης, προχωρά αποφασιστικά µε το δεύτερο κεφάλαιο στη ρύθµιση για τα αυθαίρετα. Έτσι όπως τελικά
διαµορφώθηκαν οι διατάξεις του σχεδίου νόµου, προσπαθούµε
να προλάβουµε επανάληψη του προβλήµατος, θεσµοθετώντας
αποτελεσµατικές κόκκινες γραµµές σε σχέση µε το παρελθόν
τόσο µε την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους επίδοξους παραβάτες όσο και θωρακίζοντας τις υπηρεσίες περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων και ελέγχου κατασκευών, ενισχύοντας τις υπηρεσίες κατεδαφίσεων, υιοθετώντας το ηλεκτρονικό µητρώο κατασκευαστών, ενώ επίκειται, όπως είναι γνωστό, η αναθεώρηση του
Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού και θεσπίζεται νέος τρόπος έκδοσης και εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών. Δεν εξαντλείται,
δηλαδή, η προσπάθεια της πολιτείας στην είσπραξη του προστίµου µόνο, αλλά επιχειρείται η εµπέδωση από την πολιτεία και
τους πολίτες ενός ευαίσθητου οικολογικού κράτους δικαίου.
Σ’ αυτό το κεφάλαιο, λοιπόν, που ξεκινά µε το άρθρο 23 ρυθµίζεται η απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών και σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, την ανοχή σας γιατί είναι πολλά τα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Υπενθυµίζω ότι σ’ αυτό το άρθρο γίνονται οι εξαιρέσεις για
προστατευόµενες και ειδικές περιοχές. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω
εάν θα µας κάνετε την έκπληξη στις τροποποιήσεις που καταθέσατε να κάνετε µνεία και για τους παραδοσιακούς οικισµούς, που
είναι ένα πάγιο αίτηµα πολλών συµπολιτών και συναδέλφων, θα
έλεγα, δεδοµένου ότι οκτακόσιοι πενήντα οικισµοί στη χώρα µας
έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί και αυτοί µένουν έξω από
τις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου που σήµερα ψηφίζουµε.
Στο άρθρο 24 καθορίζεται διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση
για αναστολή από την επιβολή κυρώσεων σε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης. Προσδιορίζεται ο τρόπος
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υπολογισµού του προστίµου και θέλω να επισηµάνω την κοινωνική ευαισθησία που επέδειξε το Υπουργείο για ειδικές κατηγορίες και κατασκευών και συµπολιτών που κατέχουν αυθαίρετα,
επισηµαίνοντας και εδώ ότι δεν γνωρίζω εάν και επ’ αυτού του
κεφαλαίου, δηλαδή επί του ύψους του προστίµου, έχουν γίνει νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Αποµένει να τις δούµε, διότι µόλις προ
ολίγου κατατέθηκαν αυτές και δεν έχουµε πλήρη γνώση.
Το άρθρο 25 ρυθµίζει την απόδοση του ειδικού προστίµου στο
Πράσινο Ταµείο σε ειδικό κωδικό µε τίτλο: «Περιβαλλοντικό ισοζύγιο». Είναι µία σαφής απόδειξη του ότι πολιτεία δεν ενδιαφέρεται µόνο να διασφαλίσει οικονοµικούς πόρους µε τη
νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων, αλλά επιδεικνύει ευαισθησία αποκατάστασης του περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε περιοχές, οι
οποίες έχουν επιβαρυνθεί από την αυθαίρετη δόµηση.
Επίσης, περιλαµβάνεται η ρήτρα ότι το ποσοστό του 15% αποδίδεται υπέρ των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης µε ΚΥΑ που
θα εκδοθεί στη συνέχεια. Θέλω να πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι
και εδώ άνθρωποι που ήδη έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, όπως γίνεται µε τις υπόλοιπες καταβολές που έχουν κάνει
για άλλους λόγους, που θα ενταχθούν στο παρόν νοµοσχέδιο θα
συνυπολογίσουν τις εισφορές που έχουν καταβάλει προς τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Το άρθρο 27 προβλέπει ποινές για όσους δεν ενταχθούν στη
ρύθµιση. Χαρακτηριστικά, πέραν της κατεδάφισης, αναφέρω ότι
το πρόστιµο ανέγερσης ανεβαίνει στο 30% της αντικειµενικής
αξίας του αυθαιρέτου, ενώ το πρόστιµο διατήρησης ανεβαίνει
στο 5% της αντικειµενικής αξίας ανά έτος. Αντιλαµβάνεστε ότι
είναι τόσο υψηλά τα πρόστιµα που πολύ θα σκεφθεί κάποιος να
αποτολµήσει να δοµήσει αυθαίρετα µετά από αυτό, ενώ και οι
πειθαρχικές επιπτώσεις σε υπαλλήλους και µηχανικούς που
εµπλέκονται στη διαδικασία της αυθαίρετης δόµησης είναι σε µερικές περιπτώσεις εξοντωτικές.
Πέραν της προστασίας του περιβάλλοντος, πέραν του ύψους
των προστίµων, πέρα από τις δυνατότητες που έχουν συµπολίτες
να ενταχθούν µε ευνοϊκές για αυτούς ρυθµίσεις και να τακτοποιήσουν εκκρεµότητες αυθαιρέτων που έχουν, θέλω να πιστεύω
ότι µε αυτά και µε τις διαδικασίες που θεσπίζονται στο άρθρο 28,
που µετονοµάζεται η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων σε Ειδική
Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων, η οποία
οπλίζεται µε τα όπλα της σύγχρονης εποχής, δηλαδή µε τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί αεροφωτογραφίες, τηλεπισκοπήσεις
και να παρεµβαίνει, ενδυναµωµένη και σε προσωπικό και σε
µέσα, άµεσα και προληπτικά πολλές φορές άµα τη γενέσει κάποιου αυθαιρέτου στην καταδίωξη, στην εξαφάνιση και της απόπειρας ακόµα, οι κόκκινες γραµµές που έχουν δοθεί είναι τέτοιες
που δεν θα µας υποχρεώσουν σε λίγα χρόνια να ξαναείµαστε
µπροστά σε µία νέα γενιά αυθαιρέτων και κάποιοι επίγονοι ηµών
να συζητούν, όπως εµείς σήµερα συζητούµε, για κόκκινες γραµµές που πρέπει να σταµατήσουν ένα νοσηρό φαινόµενο στη
χώρα µας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μπουλντόζες προβλέπει το νοµοσχέδιο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ: Βεβαίως προβλέπει µπουλντόζες, κύριε
Πρόεδρε, αλλά και τη δυνατότητα στην αρµόδια αρχή και εάν
ακόµα ιδιώτες κάτοχοι τέτοιων µέσων που µπορούν να κάνουν
κατεδαφίσεις δυστροπούν να επιστρατεύονται. Προβλέπει το νοµοσχέδιο να γίνεται πολιτική επιστράτευση, για να µπορεί η πολιτεία να τους χρησιµοποιήσει εκεί που κρίνει ότι πρέπει να τους
χρησιµοποιήσει για να προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δυστυχώς ο χρόνος δεν επιτρέπει περαιτέρω ανάλυση. Είµαι
όµως υποχρεωµένος, αφού τονίσω ότι ψηφίζουµε τα άρθρα του
παρόντος νοµοσχεδίου ένα προς ένα και ευελπιστούµε ότι κάποιες µικρές παρατηρήσεις που έγιναν και από τον οµιλούντα
από το Βήµα, αλλά και από άλλους συναδέλφους θα έχουν ήδη
τακτοποιηθεί µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που διένειµε ο
Υπουργός προηγουµένως, να δηλώσω από το Βήµα ότι η κυβερνητική πλειοψηφία, εµείς οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ψηφίζουµε
και την τροπολογία που κατατέθηκε και η οποία δίνει λύσεις σε
υπαρκτά προβλήµατα που δηµιουργούν δυσλειτουργίες στις πο-
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λεοδοµικές και όχι µόνο υπηρεσίες της χώρας µας, µετά τη µεγάλη µεταρρυθµιστική τοµή, τη µεγάλη διοικητική τοµή, τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που άλλαξε τα πράγµατα στην αυτοδιοίκηση.
Έτσι, προβλέπεται µε την τροπολογία η δηµιουργία των ΣΧΟΠΑΔ και µάλιστα µε διαφοροποίηση στις νησιωτικές περιοχές,
όπου ανά νοµαρχιακή ενότητα θα µπορεί να λειτουργήσει το
παλιό ΣΧΟΠ που µε τη σηµερινή διάταξη καταργείται και γίνεται
ΣΧΟΠΑΔ.
Επίσης, προβλέπει τη δυνατότητα στους δηµάρχους να ορίζουν τις αρχιτεκτονικές επιτροπές, διότι πλέον αυτοί είναι οι πολιτικοί προϊστάµενοι των πολεοδοµιών. Μία πολύ βασική
πρόβλεψη είναι η δυνατότητα σε εξοµοιούµενες λιµενικές ζώνες,
ακόµα και αν υπάρχουν κτίσµατα άνευ αδείας, να µπορεί να νοµιµοποιείται η δράση των αρχών µέσα σε αυτές τις ζώνες και να
εντάσσονται σε κοινοτικά και άλλα προγράµµατα.
Επίσης, προβλέπεται η παράταση για το ΚΕΝΑΚ, για τις οικοδοµικές άδειες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σύνολό της και η τροπολογία γίνεται απολύτως αποδεκτή από τους συναδέλφους του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος.
Κύριε Υπουργέ, έχω µία αγωνία για το ποιες τροποποιήσεις
καταθέσατε. Ελπίζω να απάντησαν σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που ήδη κατέθεσα από του Βήµατος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Ζωΐδη.
Παρακαλώ τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη να λάβει το λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση η οποία έγινε για
το παρόν νοµοσχέδιο και η οποία ολοκληρώνεται σήµερα µε την
κατ’ άρθρον ψήφισή του, ήταν εξαντλητική. Πιστεύω ότι πολλοί
συνάδελφοι έκαναν ουσιαστικές παρεµβάσεις, πολλές εκ των
οποίων ελήφθησαν υπ‘ όψιν από το Υπουργείο και αυτό είναι κάτι
το οποίο θέλω να το επισηµάνω και πιστεύω ότι σήµερα έχουµε
στη διάθεσή µας ένα καλύτερο νοµοσχέδιο, απ’ αυτό το οποίο
είχαµε όταν εισήχθη για πρώτη φορά σε συζήτηση στην αρµόδια
επιτροπή.
Παρά ταύτα, επιτρέψτε µου να επισηµάνω, κύριε Υπουργέ, ότι
τα δύσκολα για το Υπουργείο σας ξεκινούν τώρα. Εάν αυτή η Κυβέρνηση έχει ένα ουσιαστικό πρόβληµα, αυτό δεν έχει τόσο να
κάνει µε την ψήφιση των νοµοσχεδίων στη Βουλή, αλλά µε την
εφαρµογή του στην πράξη. Και εάν η Κυβέρνηση εγκαλείται για
καθυστερήσεις, ως προς τη µεταρρυθµιστική της δυναµική, αυτό
οφείλεται διότι επιδεικνύει µία χαρακτηριστική αδυναµία να υλοποιήσει αποφάσεις, οι οποίες έχουν ψηφιστεί σε αυτήν εδώ τη
Βουλή.
Εποµένως υπάρχουν ακόµη πολλά αναπάντητα ερωτήµατα,
σχετικά µε την επιτυχία αυτής της νοµοθετικής παρέµβασης. Θα
έρθουν να δηλώσουν τελικά οι πολίτες τις αυθαίρετες κατασκευές τους, ως οφείλουν να κάνουν, καθώς πιστεύω ότι και το
ύψος των προστίµων, αλλά και η τελική λύση, η οποία δόθηκε,
είναι ικανοποιητική για να τους οδηγήσει σε αυτήν την κατεύθυνση; Θα µπορέσουν οι πολεοδοµίες να ανταποκριθούν στο
πολύ αυξηµένο βάρος, το οποίο η ρύθµιση των αυθαιρέτων θα
συνεπάγεται, όταν ξέρουµε ότι ήδη υπάρχουν πολύ ουσιαστικές
καθυστερήσεις, σχετικά µε τις δηλώσεις που έγιναν για τους
ηµιυπαίθριους χώρους; Θα υπάρξει κάποιος µηχανισµός ελέγχου των δηλώσεων, οι οποίες θα γίνουν;
Αυτό είναι κάτι το οποίο, κύριε Υπουργέ, το θεωρώ εξαιρετικά
σηµαντικό, διότι καταλαβαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να
δηλωθούν περισσότερα ή λιγότερα τετραγωνικά, ανάλογα µε το
τι βολεύει τον κάθε ιδιοκτήτη και εάν δεν υπάρξει έστω ένας δειγµατοληπτικός µηχανισµός ελέγχου της αξιοπιστίας των δηλώσεων, είναι πάρα-πάρα πολύ εύκολο να βρεθούµε µε µία
πραγµατικότητα –δηλωµένη πραγµατικότητα στο χαρτί- η οποία
λίγη σχέση θα έχει µε την πραγµατικότητα, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί.
Και, τέλος, το σηµαντικότερο ερωτηµατικό. Θα γίνουν πραγµατικά κατεδαφίσεις από την καινούργια Υπηρεσία Κατεδαφί-
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σεων ή θα είναι άλλη µία ενισχυµένη υπηρεσία στα χαρτιά, η
οποία, ναι µεν, τυπικά θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε κατεδαφίσεις, πλην όµως, στην πράξη θα ακολουθήσει για άλλη µία
φορά τη συνηθισµένη τακτική να µην κατεδαφίζεται τίποτα σε
αυτήν τη χώρα;
Εποµένως η µεγάλη δουλειά για το Υπουργείο σας ξεκινάει
τώρα. Εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία, παρά τις κάποιες επιφυλάξεις
µας, έχουµε στηρίξει το νοµοσχέδιο επί της αρχής και στα
άρθρα, αλλά θα κριθείτε για την αποτελεσµατικότητά σας από
τη διαδροµή σας από εδώ και στο εξής.
Κάποιες παρατηρήσεις µόνο, κύριε Πρόεδρε, σχετικά µε τα
άρθρα. Δεν θα τα διατρέξω όλα, θα σταθώ µόνο σε αυτά τα
οποία κατά την εκτίµησή µου είναι τα πιο σηµαντικά. Επανέρχοµαι στο άρθρο 1 και στη δέσµευσή σας, κύριε Υπουργέ, να φέρετε τη σχετική υπουργική απόφαση για την κατηγοριοποίηση
των αδειοδοτήσεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.
Εξαιρετικά σηµαντική. Θα έχει πολύ σηµαντικό έργο το Υπουργείο σας να τηρήσει το χρονοδιάγραµµα του ενός µηνός, πρέπει,
όµως να γίνει αυτό και θα πρέπει αυτή να συζητηθεί στην αρµόδια επιτροπή, διότι όλη η ουσία το πρώτου κεφαλαίου κρύβεται
ακριβώς στην κατηγοριοποίηση των αδειοδοτήσεων.
Στο άρθρο 12, είχα µία παρατήρηση, σχετικά µε τη διαδικασία
της αδειοδότησης, αλλά είδα στη σχετική τροποποίηση, την
οποία έχετε κάνει, ότι µε έχετε προκαταβολικά καλύψει, εποµένως, δεν έχω κάποια περαιτέρω επιφύλαξη σχετικά µε το άρθρο
12 και τον τρόπο µε τον οποίο ενσωµατώνεται η άδεια διάθεσης
λυµάτων στην ΑΕΤΕ. Πιστεύω ότι είναι σωστή η τροποποίηση την
οποία κάνετε και στο πνεύµα της αρχικής νοµοθεσίας, η οποία
ήθελε µια διαδικασία αδειοδότησης, η οποία θα καλύπτει όλες
τις πτυχές της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Άρα, συµφωνώ µε
αυτή την παρέµβαση και έρχοµαι τώρα στα σχετικά άρθρα, τα
οποία αφορούν τα αυθαίρετα κτίσµατα, να κάνω κάποιες επιµέρους επισηµάνσεις.
Στο ζήτηµα των παραδοσιακών οικισµών, κύριε Υπουργέ, αναφέρθηκαν αρκετοί συνάδελφοι και φαντάζοµαι ότι θα αναφερθούν αρκετοί ακόµα. Υπάρχει ένα ζήτηµα, που θέλω και εγώ να
επισηµάνω, σχετικά µε πολύ µικρές αυθαιρεσίες, οι οποίες δεν
αλλοιώνουν το χαρακτήρα των παραδοσιακών οικισµών. Ξέρω
πολύ καλά ότι υπάρχει δυσκολία στο να γίνει αυτός ο χαρακτηρισµός. Θέλω, όµως, να επισηµάνω, ότι για µικρές πολεοδοµικές
αυθαιρεσίες, είναι πολύ πιθανό ολόκληροι παραδοσιακοί οικισµοί
–και είναι πολλοί αυτοί, παραδείγµατος χάριν στις Κυκλάδες, ο
κ. Βρούτσης, φαντάζοµαι ότι θα αναφερθεί στο θέµα αυτό,
έχουµε πάντως εκατοντάδες τέτοιους οικισµούς- να βρεθούν
εκτός της ρύθµισης και εκτός της δυνατότητας µεταβίβασης
αυτών των ιδιοκτησιών. Είναι ένα θέµα το οποίο θα πρέπει να µας
απασχολήσει, ενδεχοµένως όχι τώρα, αλλά θα πρέπει να το
δούµε στη συνέχεια.
Όσον αφορά στο άρθρο 24 τώρα. Σας είχαµε ζητήσει -αλλά
διαπίστωσα από τις παρεµβάσεις, τις οποίες µας έχετε διανείµει,
ότι δεν έχετε κάνει κάποια αλλαγή- τα τριάντα χρόνια της αναστολής να γίνουν σαράντα. Εµείς θα επιµείνουµε σε αυτήν την
αλλαγή. Πιστεύουµε ότι µε αυτήν την αλλαγή θα γίνει πιο ελκυστικό το νοµοσχέδιο και θεωρώ, σε συνδυασµό µε τη µείωση του
χρόνου ολοκλήρωσης του πολεοδοµικού σχεδιασµού από τα είκοσι χρόνια στα δέκα, ότι και οι όποιες ενδεχόµενες επιφυλάξεις
του Συµβουλίου της Επικρατείας, ενδεχοµένως θα καλυφθούν.
Και το λέω αυτό, διότι η βασική ένσταση του Συµβουλίου της Επικρατείας ήταν πάντα ότι πρέπει η ρύθµιση των αυθαιρέτων να
συνδέεται µε το πολεοδοµικό σχεδιασµό. Είναι πολύ σωστό ότι
µειώσατε το χρόνο από τα είκοσι χρόνια στα δέκα, διότι θα ήταν
πραγµατικά παράλογο να λέµε ότι βασική εκκρεµότητα της
χώρας αφορά στην ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Να λέµε ότι θα τον επιταχύνουµε και ταυτόχρονα να βάζουµε ένα
χρονοδιάγραµµα είκοσι ετών για την ολοκλήρωσή του. Τα δέκα
χρόνια, θεωρώ, ότι είναι πολύ λογικά και θεωρώ ότι σε συνδυασµό µε αυτήν την αλλαγή, µπορείτε έστω και την τελευταία
στιγµή να εξετάσετε την επέκταση της περιόδου αναστολής κατεδάφισης από τα τριάντα στα σαράντα χρόνια. Πιστεύω ότι µε
αυτόν τον τρόπο πραγµατικά η ρύθµιση θα γίνει ακόµα πιο ελκυστική για τους πολίτες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω και εγώ να επαναφέρω στο άρθρο 24 ένα ζήτηµα το
οποίο έθεσε και ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, σχετικά µε πρόστιµα, τα οποία έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ. Και αυτά θα πρέπει,
κύριε Υπουργέ, µε κάποιον τρόπο να συµψηφιστούν –είναι δίκαιο- εφόσον συµψηφίζονται και τα πρόστιµα τα οποία έχουν καταβληθεί για τη διατήρηση των ακινήτων αυτών.
Τέλος, ενδεχοµένως, θα πρέπει έστω και την τελευταία στιγµή,
να επανεξετάσετε ένα αίτηµα το οποίο έχει τεθεί και από αρκετούς συναδέλφους, την επέκταση των δόσεων, έτσι ώστε να
δοθεί µεγαλύτερη ταµειακή άνεση στους πολίτες, οι οποίοι θα
ενταχθούν στη ρύθµιση, να µπορέσουν µε αυτόν τον τρόπο να
ανταποκριθούν και στη µεγάλη οικονοµική πίεση, την οποία βιώνουν αυτήν την εποχή.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε µία αναφορά στο άρθρο 29, το
οποίο δεν είχα την ευκαιρία να το σχολιάσω πιο εκτενώς στην
πρωτολογία µου.
Το άρθρο 29, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγει µία σειρά
από ρυθµίσεις που αφορούν το πολύ σηµαντικό πολιτιστικό
έργο, το οποίο δροµολογεί το Ίδρυµα «Νιάρχος» στο Φαληρικό
Δέλτα, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο µε το άρθρο
αυτό παίρνει επιτέλους όρους δόµησης και επιτέλους η Αθήνα
θα αποκτήσει, έστω και µετά από τριάντα χρόνια, ένα όµορφο
και ανταγωνιστικό Μουσείο Τέχνης και εµπεριέχει επίσης και µία
διάταξη για την κατασκευή τεµένους στο Βοτανικό, η οποία, απ’
ό,τι αντιλαµβάνοµαι, έχει προκαλέσει και τη µεγάλη αντίδραση
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Εµείς ως Νέα Δηµοκρατία ήµασταν οι πρώτοι, οι οποίοι επισηµάναµε την ανάγκη να δηµιουργηθεί αυτό το τέµενος στην περιοχή του Βοτανικού και πράγµατι µε τη σχετική ρύθµιση
εξειδικεύονται, αν θέλετε, οι όροι δόµησης του σχετικού τεµένους και µάλιστα γίνεται και πιο µικρό, σε σχέση µε την αρχική
πρόβλεψη και γι’ αυτό εγώ προσωπικά δεν έχω καµµία αντίρρηση.
Θα ήθελα, όµως, κύριε Υπουργέ, και βέβαια αυτό ενδεχοµένως να µην είναι θέµα δικής σας αρµοδιότητας, να µας πείτε –
και λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τη µεγάλη οικονοµική δυσκολία την
οποία αντιµετωπίζει η χώρα µας- πόσο θα στοιχίσει αυτό το τέµενος στον Έλληνα φορολογούµενο. Και θέτω απλά το ερώτηµα,
εάν πιστεύουµε ότι είναι λογικό ένα τέτοιο τέµενος να πληρώνεται από τον Έλληνα φορολογούµενο και να µην πληρώνεται απ’
αυτούς οι οποίοι, τελικά θα το χρησιµοποιούν.
Είναι ένα ερώτηµα το οποίο το θέτω προς συζήτηση στην
Εθνική Αντιπροσωπεία. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται η Αθήνα ένα
τέµενος, απλά έχω κάποιους προβληµατισµούς για το ποιος πρέπει να το πληρώσει αυτό το τέµενος. Διότι µε την ίδια λογική θα
µπορεί να έρθει οποιαδήποτε θρησκευτική οµάδα να διεκδικήσει
την κατασκευή ενός χώρου λατρείας µε έξοδα του ελληνικού δηµοσίου. Επαναλαµβάνω, εµείς δεν έχουµε αντίθεση ούτε για τη
χωροθέτηση ούτε για τη δηµιουργία του τεµένους, αλλά εκφράζουµε µια επιφύλαξη για το ποιος θα το πληρώσει και θα ήθελα
µία σαφή απάντηση, αν όχι από εσάς, από τον Υπουργό Οικονοµικών, για το πόσο θα στοιχίσει το συγκεκριµένο τέµενος.
Κλείνω κυρία Πρόεδρε, λέγοντας για άλλη µία φορά ότι εµείς
ως Νέα Δηµοκρατία στηρίζουµε τη ρύθµιση για τα αυθαίρετα.
Εξάλλου ήµασταν οι πρώτοι οι οποίοι την εισαγάγαµε στο δηµόσιο διάλογο. Πιστεύουµε ότι οι πολίτες θα ανταποκριθούν και θα
έρθουν να δηλώσουν τις αυθαίρετες κατασκευές τους, διότι µε
αυτόν τον τρόπο θα λυθεί µία πολύ σηµαντική εκκρεµότητα των
τελευταίων τριάντα ετών, αλλά σε εσάς εναπόκειται να αποδείξετε στην πράξη ότι χαράσσετε µία κόκκινη γραµµή µε το παρελθόν και ότι το φαινόµενο της αυθαίρετης δόµησης που τόσο έχει
ταλαιπωρήσει το ελληνικό περιβάλλον, δεν θα παραταθεί και στο
µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
Παρακαλώ την ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Διαµάντω Μανωλάκου να λάβει το λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Σας ευχαριστώ.
Καταψηφίσαµε επί της αρχής, το ίδιο κάνουµε και στα άρθρα.
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Καταψηφίζουµε όµως και τη διαδικασία, γιατί αυτό που φέρατε
σήµερα µπορεί τυπικά να έχετε το δικαίωµα, δεοντολογικά όµως
δεν είναι τίµιο. Τροποποιήσεις άρθρων, νόµων, που δεν έχουµε
δυνατότητα ούτε να ψάξουµε ούτε να διαβάσουµε, είναι ανεπίτρεπτο. Ωστόσο η ουσία δεν αλλάζει. Είναι ένα χαρατσονοµοσχέδιο, που, χωρίς να λύνει οριστικά το θέµα των αυθαιρέτων,
επιβάλλει ένα υπέρογκο, άδικο, αυθαίρετο χαράτσι που κατά
µέσο όρο είναι στα 1.000 ευρώ ανά αίτηση, για να µαζέψετε
κοντά 1.000.000.000 ευρώ.
Υποβαθµίζετε ακόµη πιο πολύ το περιβάλλον και περιφρονείτε,
ποδοπατάτε την πολιτιστική κληρονοµιά και µε την αναδιατύπωση που φέρατε και πρόλαβα να δω, γιατί υπήρξε η αντίδραση
του Συλλόγου των Αρχαιολόγων. Και όλα αυτά για να ευνοηθεί
το κεφάλαιο στην κερδοφορία του, χωρίς φραγµούς και εµπόδια.
Και αυτό το ονοµάζετε πράσινη ανάπτυξη!
Ταυτόχρονα, απαλλάσσετε από παρανοµίες και αυθαιρεσίες,
µε προκλητικό και ρουσφετολογικό τρόπο, µία σειρά επιχειρηµατικών οµίλων, τη στιγµή που για τους ίδιους λόγους χαρατσώνετε, απειλείτε και εκβιάζετε τον υπόλοιπο κόσµο.
Είµαστε κατά της αυθαίρετης δόµησης, καθαρά και ξάστερα.
Όµως, όχι δεν το λύνετε, αλλά µε ταξικά κριτήρια ευνοείτε και
απαλλάσσετε προκλητικά το κεφάλαιο και ουσιαστικά χρησιµοποιείτε τα φοροµπηχτικά µέτρα για όλους τους υπόλοιπους. Μάλιστα, έχετε και σύµπνοια. Μας κατηγορείτε εσείς και της
ευρύτερης συναίνεσης, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δηµοκρατία και ΛΑΟΣ, για
αρνητισµό.
Να σας πω και να σας διαβεβαιώσω πως όσο προωθείτε ληστρικές πολιτικές για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα,
για να στηρίζετε προνόµια και κέρδη της ντόπιας και ξένης πλουτοκρατίας, θα µας βρίσκετε απέναντί σας, µέσα και έξω από τη
Βουλή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Προτείνετε να γκρεµιστούν τα αυθαίρετα;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θέλετε να τα γκρεµίσουµε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τώρα τους θυµηθήκατε; Αφήστε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Φτάνει η υποκρισία και το θέατρο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι! Μη διακόπτετε!
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Τους απειλείτε ότι θα τα γκρεµίσετε για να τους αρπάξετε και τις τελευταίες οικονοµίες και όσοι
δεν έχουν να πληρώσουν να είναι εξαρτήµατά σας να σας ψηφίζουν. Αυτό κάνετε και γι’ αυτό έχετε και τέτοια σύµπνοια.
Η διευρυµένη στήριξη και συναίνεση στην Κυβέρνηση δεν µπορεί να συγκαλύψει την άγρια, ανελέητη και αντιλαϊκή πολιτική
σας. Αποκαλύπτει, αν θέλετε, µε πιο καθαρό τρόπο αυτό που µε
ειλικρίνεια εµείς λέµε στον ελληνικό λαό, ότι έχετε ίδια πολιτική
στη στήριξη του κεφαλαίου και της άγριας λιτότητας και φτώχειας για τους εργαζόµενους. Γι’ αυτό εργαζόµενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι και κυρίως οι ψηφοφόροι σας πρέπει να σας
γυρίσουν την πλάτη και να σας καταδικάσουν στο περιθώριο.
Να έρθουµε πιο συγκεκριµένα στο νοµοσχέδιο. Επειδή η συζήτηση επικεντρώνεται στα αυθαίρετα, ακούστηκε ότι τα αυθαίρετα είναι κακοδαιµονία, είναι αµαρτωλή υπόθεση, ότι
καταψηφίζουµε γιατί δεν θέλουµε τη µονιµοποίηση της αυθαίρετης δόµησης, άρα θέλουµε πρόστιµα και µία σειρά πολιτικά
αστεία επιχειρήµατα, για να δικαιολογηθεί η ψήφιση ενός νοµοσχεδίου που δεν λύνει το ζήτηµα της αυθαίρετης δόµησης και
εντείνει τη φοροληστεία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι.
Θα αναφερθώ ανά κεφάλαιο και ενδεικτικά σε µερικά άρθρα
που τεκµηριώνουν τη θέση µας. Τις αλλαγές που δώσατε πριν
από λίγα λεπτά δεν τις παίρνω υπ’ όψιν.
Στο άρθρο 1 είµαστε κατά. Δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αποδεδειγµένα έχουν επιπτώσεις
στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη δηµόσια υγεία όπως κεραίες
κινητής τηλεφωνίας, µονάδες αφαλάτωσης και µία σειρά άλλα.
Ίσως έχετε έτοιµες εγκρίσεις και θέλετε να εξυπηρετήσετε το
µονοπωλιακό κεφάλαιο.
Άρθρο 2. Καταργεί την προµελέτη για να µειωθεί το κόστος
του επενδυτή σε βάρος του περιβάλλοντος. Δεν απαιτείται
γνώµη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας όταν πρόκειται για έργα
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εντός οργανωµένων επιχειρηµατικών πάρκων. Όµως, πολλές περιοχές λαµβάνουν ή συνορεύουν µε αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στοιχεία και πρέπει να αξιολογείται από την Αρχαιολογική
Υπηρεσία µε απαραίτητη τη σύµφωνη γνώµη της. Καταργούνται
έτσι τα όρια προστασίας γύρω από µία αρχαιολογική ζώνη. Και
σας παρακαλώ πολύ, να διαβάσετε την επιστολή του Συλλόγου
Αρχαιολόγων. Γνώµη χωρίς δέσµευση επιφυλάσσετε και στη Δασική Υπηρεσία.
Στο άρθρο 3 η κατάργηση της συνυπογραφής µε άλλους
Υπουργούς, αλλά και η θέσπιση ασφυκτικών χρονοδιαγραµµάτων, δεν εγγυώνται περιβαλλοντική ασφάλεια. Η κατάργηση συνυπογραφής των αρµοδίων Υπουργών στερεί τη δυνατότητα
οικείων υπηρεσιών να διατυπώσουν ενυπόγραφες τις απόψεις
τους και σπάνια, δεν συνάδουν πάντα µε τις στοχεύσεις της πολιτικής ηγεσίας. Υπάρχει παράδειγµα και είναι χαρακτηριστική
περίπτωση µία πρόσφατη των ΥΠΕΚΑ και Υπουργείου Εσωτερικών που κατέγραψαν ουσιώδεις επιφυλάξεις, έως διαφωνίες,
στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των δύο φαραωνικών µονάδων επεξεργασίας απορριµµάτων στην ΟΕΔΑ Φυλής Άνω Λιοσίων.
Στο άρθρο 6 είµαστε κατά, αφού ορίζει ότι δεν υφίσταται δικαίωµα γνωµοδότησης από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
και από εµπλεκόµενες δηµόσιες υπηρεσίες για περιβαλλοντική
αδειοδότηση των υφισταµένων εγκαταστάσεων που επεκτείνονται, τροποποιούνται, εκσυγχρονίζονται. Επίσης, ορίζεται ότι η
λήψη απόφασης για το αν χρειάζεται ή όχι υποβολή νέας µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παίρνεται εν κλειστώ.
Στο άρθρο 10, υποβαθµίζετε τις περιοχές «NATURA, αφού
ακόµη και µε σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις, επιτρέπεται η κατασκευή έργων για το δηµόσιο συµφέρον κοινωνικής και οικονοµικής φύσης. Έτσι βαφτίζεται η κερδοφορία του κεφαλαίου.
Στο άρθρο 12, µε τις προβλεπόµενες διατάξεις καταργούνται
και µάλιστα άµεσα, όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη διατήρηση
των αποβλήτων που προβλέπονταν από την υφιστάµενη νοµοθεσία. Για να διευκολυνθούν κέρδη γνωστών επιχειρηµατικών οµίλων, αλλάζει χέρια η αρµοδιότητα της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης των µεγάλων έργων επεξεργασίας και διάθεσης
απορριµµάτων της Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης. Έτσι επανέρχεται στο ΥΠΕΚΑ καταργώντας τις
αντίστοιχες διατάξεις του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Έτσι είναι τα συµφέροντα.
Με το άρθρο 16 γενικεύεται η ιδιωτικοποίηση του περιβαλλοντικού ελέγχου, το κόστος των υπηρεσιών για διενέργεια περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, ελέγχων, αφαιρείται από τον
κρατικό προϋπολογισµό και µεταφέρεται στις πλάτες των λαϊκών
στρωµάτων. Η πρόσθετη αφαίµαξη του λαϊκού εισοδήµατος θα
τροφοδοτεί τους πόρους του πράσινου ταµείου, που και αυτά
πάλι στο κεφάλαιο θα διοχετεύονται. Έτσι εξασφαλίζεται η διαχείριση περιβαλλοντικών προβληµάτων στο κεφάλαιο που το ίδιο
τα δηµιούργησε µε τη ληστρική δράση του.
Σε ό,τι αφορά τις γνωµοδοτήσεις φορέων στο άρθρο 19, κοροϊδεύετε αφού παραπέµπετε στους Υπουργούς ΠΕΚΑ και Εσωτερικών να καθορίζουν µε απόφασή τους ποιοι φορείς έχουν
δικαίωµα να γνωµοδοτούν, που σε κάθε περίπτωση θα διατυπώνεται σε τυποποιηµένο έντυπο.
Συνολικά, σε αυτό το κεφάλαιο προωθείτε δικλείδες παράκαµψης και αυτών ακόµη των ελαστικών διατάξεων αφού προβλέπεται ότι θα µπορούν να µην εµπίπτουν σε αυτές έργα που
αδειοδοτούνται µε ειδικό νόµο, δηλαδή fast track.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, καταψηφίζουµε τα άρθρα του. Με ψευτοδιλήµµατα εκβιάζετε τους εργαζόµενους. «Άγρια λιτότητα ή
χρεοκοπία» είναι το σλόγκαν σας. Το ίδιο κάνετε και στα αυθαίρετα. «Πληρώστε άγριο χαράτσι ή απειλή κατεδάφισης και βαριά
πρόστιµα». Αυτόν τον εκβιασµό και ψευτοδίληµµα βάζετε. Τσουβαλιάζετε βίλες και λαϊκή στέγη και περνάτε πλήθος ρουσφετιών.
Στο άρθρο 24 η παράγραφος 18 είναι φωτογραφία και δεν
είναι η µόνη. Εξαιρείτε µεγάλη ξενοδοχειακή µονάδα στη Χαλκιδική. Της δίνετε άφεση αµαρτιών για τις παρανοµίες και αυθαιρεσίες να χτίσει σε αναδασωτέα περιοχή. Προκλητικά,
ξεδιάντροπα κάνετε ανάκληση της παρανοµίας της και την ίδια
ώρα πάνω από ένα εκατοµµύριο, µεταξύ των οποίων και φτωχά
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εισοδήµατα, τα χαρατσώνετε και κουνάτε το δάκτυλο της δικαιοσύνης.
Στο άρθρο 25, το περιβαλλοντικό ισοζύγιο είναι κοροϊδία. Το
επιβεβαιώνει και η επιστολή που έστειλε σήµερα ο γνωστός δασολόγος και νοµικός Φραγκιουδάκης. Απλά, µόνο το δηµοσιονοµικό µεσοπρόθεσµο και τις εισπράξεις ικανοποιεί. Ωµά εκβιάζετε
µε κατεδάφιση και για άκαιρη µεταβίβαση για να µαζέψετε πόρους που και πάλι για το κεφάλαιο τους προορίζετε.
Στο άρθρο 26 ψηφίζουµε κατά. Το δικαίωµα διατήρησης το µετονοµάζετε σε δικαίωµα αναστολής για να είναι καθαρό ότι µένει
ορθάνοικτος ο δρόµος για νέα χαράτσια στο µέλλον.
Καταψηφίζουµε µε µία εξαίρεση το άρθρο 29. Ψηφίζουµε τις
παραγράφους για την ίδρυση τεµένους µε επιφύλαξη ωστόσο,
γιατί δεν αντιµετωπίζει ολοκληρωµένα το ζήτηµα. Τη θέση µας
αναλυτικά την ανέπτυξε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µας,
κ. Θανάσης Παφίλης.
Τελειώνω, γιατί η απάντηση των εργαζοµένων δεν µπορεί να
είναι η υπεράσπιση του σηµερινού άθλιου καθεστώτος, που είναι
δηµιουργία της πολιτικής του κεφαλαίου και την έχουν χρυσοπληρώσει. Η απάντηση είναι η συσπείρωση και ο αγώνας για να
γίνει η γη και η χρήση της λαϊκή περιουσία µε ενιαίο φορέα κατασκευών στο πλαίσιο της λαϊκής οικονοµίας, που θα σχεδιάζει
και θα εκτελεί τα αναγκαία για το λαό έργα κατοικίας, συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος, τις ανάγκες για
ασφαλή, οικονοµική, ποιοτική κατοικία για όλους τους εργαζόµενους. Αυτή είναι η πρότασή µας που ωφελεί τα λαϊκά στρώµατα και ικανοποιεί τις ανάγκες τους και για αυτά θα παλέψουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την ειδική
αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντω
Μανωλάκου.
Δίνω το λόγο στον ειδικό αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο.
Παρακαλώ, κύριε Χρυσανθακόπουκε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µαζί µε τα ξερά, τον καπιταλισµό, θα καούν και τα
χλωρά, η φτωχολογιά που ζητάει νοµιµοποίηση, ζητάει διευθέτηση, ζητάει παράταση της ζωής στα δικά της αυθαίρετα της
πρώτης κατοικίας.
Δεν κατανοώ σε καµµία περίπτωση τις πτέρυγες της Βουλής
εκείνες, οι οποίες επιτίθενται στο νοµοσχέδιο συλλήβδην και δεν
λένε έστω «νοµιµοποίηση δίχως πρόστιµα», για να µείνουν συνεπείς τουλάχιστον στις αρχές τις οποίες διακηρύσσουν, αλλά καταψηφίζουν τα πάντα. Είναι ιδιαίτερα κρίσιµο να πει κανείς ότι η
καταψήφιση έχει µια εξαίρεση για αυτούς τους πολιτικούς χώρους.
Βέβαια, εδώ είναι µεγάλο το ζήτηµα, γιατί έχουµε ένα ευρύ
φάσµα συµπαράταξης. Θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει µια συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του
τεµένους. Μπράβο! Είναι πολύ σηµαντική και καθοριστική αυτή
η συµπαράταξη, διότι δείχνει ότι τελικά τα κόµµατα τέµνονται
ιδεολογικά και σε επίπεδο αξιών και αρχών µεταξύ τους πάνω σε
συγκεκριµένες σκοπιµότητες, τις οποίες υπηρετούν.
Και αν δούµε την εξέλιξη αυτή του τεµένους έξω από την ελληνική πραγµατικότητα, θα πούµε: Μα, τι λέτε τώρα; Παγκοσµίως υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών, ελεύθερη διακίνηση
αξιών, ελεύθερη διακίνηση θρησκειών, ελεύθερη διακίνηση µεταναστών. Και ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της ελεύθερης διακίνησης µεταναστών; Οι πρωταγωνιστές άρχονται από τα
Αριστερά, φτάνουν προς το µετριοπαθές κέντρο και αγκαλιάζουν
ένα µεγάλο κοµµάτι της Δεξιάς παράταξης.
Πώς γίνεται τελικά η παγκοσµιοποίηση να έχει τόσους πολλούς συµµάχους σε αυτή την Αίθουσα και τα κόµµατα αυτά να
υλοποιούν ακριβώς αυτό τον σχεδιασµό της βαβυλωνοποίησης
της χώρας µας; Έτυχε; Είναι δηλαδή, τυχαίο που ακούσαµε την
κ. Παπαρήγα να λέει: Ένα εκατοµµύριο µετανάστες στην Ελλάδα, δεν έχει σηµασία πώς µπήκαν, όλοι να νοµιµοποιηθούν.
Μόνο εκατόν πενήντα χιλιάδες θέλετε, κύριοι του ΠΑΣΟΚ; Να
λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: Δεν υπάρχουν λαθραίοι άνθρωποι. Βεβαίως, δεν
είναι κανένας λαθραίος, γεννήθηκε από µάνα και πατέρα, αλλά
λαθροµετανάστες υπάρχουν, διότι υπάρχουν κράτη. Αλλά για
εσάς δεν υπάρχουν κράτη, υπάρχει η παγκοσµιοποίηση, αλλά
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για να βοηθήσετε την παγκοσµιοποίηση λέτε: «Κοιτάξτε, εµείς
παγκοσµίως θέλουµε ανοικτά σύνορα και να ενωθούν τα προλεταριάτα και όλα µαζί κάποτε θα την ανατρέψουν. Μέχρι τότε θα
τη διευκολύνουν». Δηλαδή, να είναι γρανάζια στην ολοκλήρωση
των σχεδίων της νέας τάξης πραγµάτων και από την άλλη µεριά
αναίρεση αυτής της τάξης πραγµάτων.
Όµως, πώς θα γίνει αυτή η αναίρεση της τάξης πραγµάτων,
αν το κοινωνικό της µοντέλο, αν όλοι από κοινού επιβάλετε τον
πολυπολιτισµό ως πρότυπο και αναγκαστική εξέλιξη την Βαβυλωνία; Αν όλοι µαζί επιβάλετε την νοµιµοποίηση των ναρκωτικών
µεθαύριο, µετά το γάµο οµοφυλοφίλων, µετά όλο αυτό το φάσµα
των ιδεών; Μαζί εσείς όλοι τυχαία υπογράφετε υπέρ της παραχάραξης της ιστορίας. Μεγάλος πυρήνας της Νέας Δηµοκρατίας, κυρίαρχη δύναµη στο ΠΑΣΟΚ και ουρά η παραδοσιακή
Αριστερά είναι στην ίδια αξιακή ιδεολογία της παραχάραξης της
ιστορίας και της κατάργησης του έθνους-κράτους.
Και όταν έρχεται η προσέγγιση του ζητήµατος ότι εµείς δεχόµαστε µικρούς ευκτήριους οίκους και όχι τεράστιους χώρους, οι
οποίοι θα αποδίδονται και ως πολιτιστικά κέντρα και ταυτόχρονα
δεν θα έχουµε µπροστά µας ούτε ποιος θα είναι ο διαχειριστής.
Με ποιον µιλάει η Κυβέρνηση; Με Σουνίτες, µε Σιίτες και µε ποιους; Ποια είναι η λεγόµενη πακιστανική κοινότητα της Αθήνας;
Ποια είναι η λεγόµενη ισλαµική οµάδα της Αιγύπτου; Ποια είναι
η αραβική οµάδα; Ποια είναι η οµάδα του Λιβάνου; Ποια είναι η
οµάδα του Ιράκ; Ποια είναι η οµάδα της Αλγερίας, των Λιβύων,
του Μπαγκλαντές; Με ποιον µιλάτε; Ποιος είναι ο πραγµατικός
σας συνοµιλητής; Ποιος θα είναι ο διαχειριστής; Αύριο ποιος θα
διαχειριστεί αυτό το τέµενος; Δεν ξέρετε ούτε κι εσείς, γιατί
πραγµατικά έχετε µπροστά σας ένα ευρύ φάσµα δυνάµεων.
Βέβαια, µου κάνει εντύπωση που η Νέα Δηµοκρατία λέει να
γίνει, αλλά να µην τα πληρώσει το κράτος. Όταν ψηφίσατε τη
δικιά σας τροπολογία, πριν από πέντε χρόνια, για να γίνει αυτό
το τέµενος, ποιος τα πλήρωνε; Το κράτος. Έτσι δεν είναι; Τώρα,
πώς κλαίτε για τα χρήµατα του ελληνικού λαού που τότε τα δίνατε εσείς διά µέσου της δικιάς σας τροπολογίας; Μιλάµε, δηλαδή, για καµώµατα και µόνο σε µια προσπάθεια να πλησιάσετε
και το δυσαρεστηµένο ελληνικό λαό.
Κάποιοι δεν έχουν κατανοήσει τι σηµαίνει µετεγκαταστάσεις
πληθυσµών. Κάποιοι ξεχνούν ότι ο Λίβανος ιδρύθηκε ως κράτος
-δεν υπήρχε λόγος να ιδρυθεί- παρά µόνο ως χριστιανικό κράτος,
θύλακας χριστιανικός σε µια ισλαµική περιοχή και ότι ο Λίβανος
σήµερα δεν έχει 15% Χριστιανούς, ενώ ήταν 100% στην ίδρυσή
του. Γιατί; Για τα ανοικτά σύνορα, για τη διαρκή ενσωµάτωση
ισλαµικών πληθυσµών και την κατάλυση στο τέλος του ιστορικού
χαρακτήρα. Αυτό τα παραγνωρίζετε.
Και βέβαια, µπροστά µας έχουµε να κάνουµε µε πολλαπλές
πτυχές ενός σηµαντικού ζητήµατος. Κάποιοι στη νόµιµη άµυνα
του ελληνικού λαού που ζητάει όχι µεγάλα τζαµιά στην Αθήνα
και δεν µιλάµε για την περιοχή της µουσουλµανικής µειονότητας,
η οποία απολαµβάνει µεγάλων ευεργεσιών, ανακαλύπτουν µισαλλοδοξία, κάτι που δεν υφίσταται. Εµείς που κηρύττουµε τον
αγαπητικό χριστιανισµό, που εδώ µέσα σας έχω πει για το Άγιο
Όρος και στη δικιά µου οµιλία για την κάρτα του πολίτη, που
έχουµε τη συγχωρητική προσέγγιση, που έχουµε αυτή τη φιλευσπλαχνία, που υπάρχει ανεξίθρησκη αναγνώριση του δικαιώµατος από τους Χριστιανούς και την επίσηµη Εκκλησία, δεν έχουµε
κανένα µίσος για κανέναν άνθρωπο και κανένα ρατσισµό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ)
Δεν ανεχόµαστε, όµως, την οργανωµένη ανθελληνική εχθροπάθεια, την οποία υπηρετείτε συστηµατικά µε όλες σας τις ενέργειες και τις πολιτικές πράξεις και µέσω του ελληνικού
Κοινοβουλίου. Αυτό πράττετε. Αυτό είναι το αποτέλεσµα στης
δικής σας πολιτικής επιλογής, της σύµπλευσης αυτού του ενιαίου χώρου.
Και κλείνω, βεβαίως, λέγοντας ότι θα αναµετρηθούµε σ’ αυτό
το ζήτηµα. Είναι ιστορική αυτή η αναµέτρηση, γιατί θα αναµετρηθεί ο πολιτισµός µε τη βαρβαρότητα, η σκοπιµότητα µε τους
ιερούς σκοπούς και τις αξίες, η δική σας προσέγγιση της ενιαίας
συµπαράταξης, του ενιαίου κόµµατος κοινωνικής ανατροπής της
ελληνικής οικογένειας και κοινωνίας εν συνόλω, του ελληνικού
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πολιτισµού µε την εκ των έσω υπονόµευση την οποία εσείς διευκολύνετε.
Και ολοκληρώνω την παρέµβασή µου απευθυνόµενος στον
κύριο Υπουργό. Εµείς συµβάλαµε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο συστηµατικά και θα συνεχίσουµε και τώρα. Επειδή οι µάντρες, οι αναβαθµοί για φύτευση δένδρων, οι εξωτερικές σκάλες και λοιπές
κατασκευές είναι θέµα που πρέπει να συµπεριληφθεί, κύριε
Υπουργέ, στο φύλλο καταγραφής -διότι αλλιώς θα πάει η πολεοδοµία και θα βάλει πρόστιµα τα οποία θα έχουν ύψος πολλαπλάσιο της νοµιµοποίησης του κυρίου κτίσµατος- νοµίζω ότι θα
πρέπει να συµπεριληφθεί και µια τέτοια διατύπωση.
Επίσης, στην περίπτωση της οριζόντιας ιδιοκτησίας σε αυθαίρετο, θα πρέπει ο επισπεύδων να συµπαρασύρει τους υπολοίπους. Σηµειώστε και αυτό. Ο επισπεύδων πρέπει να παρασύρει
και τους υπολοίπους από τη στιγµή που θα πάει να κάνει τη δήλωση. Έτσι από εκεί και πέρα η πολεοδοµία θα κατανέµει µε
βάση το ποσοστό του καθένα. Και βέβαια, οι δόσεις –γιατί εµείς
θεωρούµε µεγάλο το τίµηµα της νοµιµοποίησης- πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες. Εµείς είχαµε πει τριάντα έξι
και επιµένουµε σ’ αυτή την κατεύθυνση, γιατί θεωρούµε ότι αυτό
το νοµοσχέδιο για να προσεγγίσει την πραγµατικότητα των ειδικών συνθηκών, πρέπει να έχει αυτές τις βελτιώσεις.
Βεβαίως και στηρίζουµε αυτή την πολιτική επιλογή και τη
διαρκή βελτίωση την οποία µέχρι τώρα έχετε αποδεχθεί. Αναλαµβάνουµε µέρος της ευθύνης αλλά και της επιτυχίας να εφαρµοστεί σωστά αυτός ο νόµος δίνοντας µια ανάσα στην
ανασφάλεια του κόσµου και στο δικαίωµα να µεταβιβάζει την περιουσία του στα παιδιά του ή σε καινούργιους ιδιοκτήτες σε περίπτωση που το αποφασίσει.
Έτσι, λοιπόν, ολοκληρώνουµε την εποικοδοµητική µας αντιπολίτευση κάνοντας και κριτική και προτάσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χρυσανθακόπουλε.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ηρώ Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω, να πω, κύριε Υπουργέ, ότι πάλι φέρατε νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Δεν προλαβαίνουµε να τις δούµε όλες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ό,τι ζητήσατε.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Εντάξει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, όπως
είπαµε και στην επιτροπή, υπάρχουν µερικά πολύ σηµαντικά προβλήµατα που θα θέλαµε να θίξουµε αναφερόµενοι µόνο σε κάποια άρθρα. Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος. Απλώς θα
υπογραµµίσουµε αυτά που είπαµε, και εδώ στην Ολοµέλεια, δηλαδή ότι επί της ουσίας καταργείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση σε µεγάλες κατηγορίες έργων και όπου δεν καταργείται,
ιδιωτικοποιείται και η εκπόνηση των µελετών αλλά και η αξιολόγηση και ο έλεγχος αυτών. Αποσύρεται µε λίγα λόγια η πολιτεία
και κάθε δηµόσιος και κοινωνικός έλεγχος από τη διαδικασία της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Έτσι, λοιπόν, στο άρθρο 1 καταργείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση για κατηγορίες έργων που έχουν τοπικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, ο όρος αυτός είναι κατασκεύασµα του Υπουργείου και
γι’ αυτό θα θέλαµε να µας πει τι σηµαίνει αυτός ο όρος και πώς
τεκµηριώνεται και ποιους κρίνει αν θα είναι τοπικές ή όχι επιπτώσεις. Και φυσικά, αυτά που είχε εξαγγείλει ο Υπουργός ότι θα τα
συζητήσουµε σε µια υπουργική απόφαση που θα περιλαµβάνει
ποιες θα είναι οι κατηγορίες των έργων, κανονικά θα έπρεπε να
τα συζητήσουµε σ’ αυτό το σχέδιο νόµου και όχι στο µέλλον και
όταν ευαρεστηθεί το Υπουργείο να φέρει τις κατηγορίες των
έργων. Εµείς θεωρούµε ότι όλο αυτό είναι ένα τέχνασµα για να
παρακαµφθούν οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Επίσης, θα θέλαµε –και το ζητήσαµε και στην Επιτροπή- την
εξής διευκρίνιση όσον αφορά το άρθρο 1. Τι εννοείτε, όταν λέτε
στην παράγραφο 3 «έργα και δραστηριότητες ο σχεδιασµός και
η διαδικασία υλοποίησης των οποίων υιοθετούνται µε ειδικό
νόµο, εξαιρούνται από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, εφόσον µέσα από τη νοµοθετική διαδικασία που ακολου-
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θείται, πληρούνται οι σκοποί του νόµου αυτού συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της επαρκούς δηµοσιοποίησης και δηµόσιας
διαβούλευσης επί των συγκεκριµένων έργων και δραστηριοτήτων»; Ποια είναι, κύριε Υπουργέ, αυτά τα έργα; Η διαχείριση των
απορριµµάτων για παράδειγµα είναι ένα τέτοιο έργο; Το εξαιρείτε δηλαδή από τον παρόντα νόµο;
Άρθρο 2 που το φέρατε τώρα µε νοµοτεχνική βελτίωση. Με
την αντικατάσταση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού προβαίνετε στην παράκαµψη των
Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και βάζετε τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού να γνωµοδοτεί ποια περιοχή είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Και φυσικά θα κάνετε κάτι τέτοιο αφού
ο Σύλλογος των Αρχαιολόγων έστειλε επιστολή µε την οποία επισηµαίνει ότι αυτές οι διατάξεις που φέρατε στο παρόν νοµοσχέδιο είναι και αντισυνταγµατικές.
Για τα άρθρα τώρα που περιγράφουν διαδικασίες -δηλαδή τα
άρθρα 3 έως 8- και τα χρονικά όρια, θα θέλαµε να κάνουµε τη
γενική παρατήρηση ότι είναι δύσκολο κανείς να έχει στόχο τη µεγάλη επίσπευση των διαδικασιών έχοντας ταυτόχρονα αποδυναµώσει και αποδυναµώνοντας διαρκώς τις υπηρεσίες. Το
αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής θα είναι πως ούτε τις ηµεροµηνίες θα προλαβαίνετε ούτε σοβαρή και σωστή δουλειά θα γίνεται
και αυτό θα είναι εις βάρος του περιβάλλοντος και της προστασίας του. Στο τέλος θα καλείτε το Συµβούλιο Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης, που είναι πολιτικό όργανο, να παίρνει τις αποφάσεις που θα έπρεπε να έχουν πάρει οι υπηρεσίες και όπως φαίνεται και από διάφορες τροποποιήσεις, αυτός φαίνεται να είναι
και ο στόχος.
Για παράδειγµα στο άρθρο 4 που µιλάµε για την υποκατηγορία
Α2, δηλαδή για έργα που πρόκειται να προκαλέσουν σηµαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον, προσθέσατε την προηγούµενη βδοµάδα στην περιγραφή της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων την παράγραφο δ’ που λέτε ότι γενικός γραµµατέας
αποκεντρωµένης διοίκησης µπορεί να ζητήσει τη γνωµοδότηση
του Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης στην περίπτωση
που δεν έχουν διαβιβαστεί οι γνωµοδοτήσεις από τις υπηρεσίες
ή αν υπάρχουν διχογνωµίες για το έργο. Αυτό µπορεί να το κάνει
µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες. Δηλαδή, η απόλυτη κατάργηση των
υπηρεσιών και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και για τα
έργα που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Τη στιγµή που το Υπουργείο και η Κυβέρνηση έχει φροντίσει να αποδυναµώσει όλες τις
υπηρεσίες µας, λέει εδώ ότι µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες αν δεν
έχουν γνωµοδοτήσει –πράγµα που προϋποθέτει να δουν όλο το
φάκελο, την περιοχή, συγκριτικά στοιχεία κ.ο.κ.- η απόφαση
παίρνεται από το συµβούλιο. Με λίγα λόγια παρακάµπτονται πλήρως οι αρµόδιες υπηρεσίες και οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Με απόλυτη συνέπεια συνεχίζετε τις αλλαγές χειροτέρευσης
του νοµοσχεδίου. Στο άρθρο 6 για τη διαδικασία τροποποίησης
ΑΕΠΟ καταργείται η ανάρτηση στο διαδίκτυο, όπερ σηµαίνει ότι
ουσιαστικά καταργείται η ενηµέρωση ενώ η διαβούλευση έχει
ήδη καταργηθεί.
Στο άρθρο 9 καταργείται σκανδαλωδώς η στοιχειώδης πρόβλεψη για την υποχρέωση υφιστάµενων έργων που δεν διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους ή που κατασκευάστηκαν κατά
παράβαση των εγκεκριµένων όρων, δηλαδή παράνοµα, να συµµορφωθούν και να πάρουν απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων.
Στο άρθρο 12 την προηγούµενη φορά καταργήσατε τις άδειες
για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Υποχρεούνταν ο φορέας
να έχει ασφαλιστήριο ή εγγυητική επιστολή. Σας ρωτήσαµε στην
επιτροπή και σας ζητήσαµε να µας πείτε λίγα περισσότερα πράγµατα για το σοβαρό αυτό θέµα, διότι δεν ήταν καθόλου σαφές
το τι εννοείτε. Εννοούσατε δηλαδή ασφαλιστήριο για την περίπτωση ατυχήµατος; Δηλαδή, το θέµα ήταν το τι θα συµβεί, αφού
γίνει το ατύχηµα µε τα επικίνδυνα απόβλητα; Τώρα µε την νοµοτεχνική βελτίωση, µε µια πρόχειρη µατιά που ρίξαµε, δεν µιλάτε
µόνο για τα στερεά απόβλητα αλλά και για λύµατα και για βιοµηχανικά απόβλητα. Να µας εξηγήσετε τι πάτε να κάνετε πάλι
εις βάρος της υγείας των πολιτών και εις βάρος του περιβάλλοντος.
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Στο άρθρο 16, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, ανάµεσα στα πιο σοβαρά θέµατα στο νοµοσχέδιο περιγράφεται η πλήρης ιδιωτικοποίηση της διαδικασίας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και η περαιτέρω αναξιοπιστία.
Ιδιώτες που προσλαµβάνονται από τους αναδόχους κάνουν τις
µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ιδιώτες είναι αυτοί που
θα τις αξιολογούν. Δεν χρειάζεται καµµία σοφία, για να προβλέψει κανείς ποιες θα είναι οι επιπτώσεις όλου αυτού του συστήµατος, τι άλλου είδους πελατειακές σχέσεις θα φτιαχθούν και
πόσο όλο αυτό θα οδηγήσει στην πλήρη κατάρρευση της αξιοπιστίας και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης επί της ουσίας.
Και σας υπενθυµίζουµε διαρκώς ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση της πολιτείας.
Σας το ξαναείπαµε και γινόµαστε κουραστικοί, αγαπητέ κύριε
Υπουργέ, αλλά το νοµοσχέδιο µοιάζει ότι είναι κατά παραγγελία
και ότι δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για το περιβάλλον. Διότι πώς
να εξηγήσει κανείς τον τρόπο και τα σηµεία στα οποία έγιναν αλλαγές σε ένα νοµοσχέδιο που, όπως σας έχουν πει και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στην ανοιχτή τους επιστολή,
αντιµετωπίζει το περιβάλλον ως αντικείµενο περαίωσης µε συνοπτικές διαδικασίες, δείχνει δηλαδή να διέπεται αποκλειστικά από
µια λογική επιτάχυνσης διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και είσπραξης τελών ρύθµισης αυθαιρέτων χωρίς να δηµιουργεί κανένα πλαίσιο θεσµικών εγγυήσεων αποτελεσµατικής
περιβαλλοντικής προστασίας. Σας τα είπε εξάλλου και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός προχθές στην οµιλία του στην
εθνική συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ είπε ότι είστε τώρα δύο φορές
σοσιαλιστές και πως στόχος σας είναι η εµπέδωση της ισότητας,
της ισονοµίας, της ευνοµίας και της δικαιοσύνης παγκοσµίως.
Απλά µέχρι τότε µήπως να διασφαλίζαµε λίγη δικαιοσύνη για την
ελληνική κοινωνία που δεν έχει βιβλία για τα σχολεία και δεν έχει
για τα νοσοκοµεία ή µήπως να εξασφαλίζαµε κάποια προστασία
για το περιβάλλον που είναι δηµόσια περιουσία; Καταψηφίζουµε
φυσικά όλα τα άρθρα από το Α’ κεφάλαιο του νοµοσχεδίου.
Δυο κουβέντες τώρα για το ζήτηµα των αυθαιρέτων και ουσιαστικά για το καινούργιο νοµοσχέδιο που φέρνετε. Πραγµατικά,
πέραν του ότι ουσιαστικά διαφωνούµε µε τη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου και για την παράνοµη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων,
όπως λέγεται, οι τελευταίες αλλαγές είναι πραγµατικά άνω ποταµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, την ανοχή σας, αν έχετε την καλοσύνη.
Πριν µπω σε δύο τρία παραδείγµατα, θα ήθελα να πω ότι το
νοµοσχέδιο σκοπίµως παραπλανεί τη κοινή γνώµη -και βλέπουµε
ότι υπάρχει αρκετός κόσµος εδώ- και βέβαια τους άµεσα ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες. Και αυτό γιατί υπάρχει διάχυτη αίσθηση
-µε όσο κόσµο έχουµε µιλήσει και από όσα µηνύµατα και επίσηµες τοποθετήσεις λαµβάνουµε- ότι µιλάµε για πραγµατική νοµιµοποίηση µε το αζηµίωτο βεβαίως. Αυτή η αίσθηση έχει περάσει
στην κοινωνία, ενώ δεν πρόκειται περί νοµιµοποίησης. Στην
ουσία το νοµοσχέδιο ονοµατίζει διαφορετικά το πρόστιµο διατήρησης, χαρακτηρίζοντας το ως ενιαίο ειδικό πρόστιµο αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, αυξάνοντάς το
κατά πάρα πολύ. Δεν νοµιµοποιεί και αυτό θα πρέπει να είναι
σαφές.
Δεχτήκαµε δεκάδες τηλεφωνήµατα, αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
από πολίτες που µας επισήµαναν δεκάδες λεπτοµέρειες και παραδείγµατα που αποδεικνύουν την παράνοια αυτού που πάτε να
κάνετε νοµιµοποιώντας και διαιωνίζοντας όλη αυτήν την τραγική
κατάσταση που λέγεται αυθαίρετη δόµηση. Δεν µπορώ να αναφερθώ σε όλα φυσικά, αλλά µπορώ να πω δυο παραδείγµατα.
Το Πανόραµα Βούλας, για παράδειγµα, είναι γνωστό ως περιοχή
αυθαίρετης δόµησης. Εκεί, λοιπόν, έχουν δοθεί οικοδοµικές
άδειες µε συντελεστή 0,6 αντί για 0,4 που λέει ο νόµος και έχουν
χτιστεί δεκάδες τετραγωνικά καθ’ υπέρβαση και του 0,6, ενώ
έχουν χτιστεί κτίσµατα µε ψευδή υψόµετρα, τα οποία, ενώ διαγνώστηκαν, ποτέ δεν διορθώθηκαν. Έχουν γίνει αυτοψίες που
ποτέ δεν κατέγραψαν παρανοµίες και γενικά υπάρχει ένα όργιο
αυθαιρεσίας, όπως µας καταγγέλθηκε. Έχουν δοθεί επίσης και
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ψευδείς βεβαιώσεις ως προς το αν ένα κτίσµα είναι πριν από το
1973 ή όχι. Αυτές είναι καταγγελίες που δεν προλάβαµε να διερευνήσουµε, αλλά εσείς µπορείτε και πρέπει να µας απαντήσετε
πώς θα γίνει µε τα πρόστιµα σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και
πώς θα κρίνεται τι ακριβώς «νοµιµοποιείται». Άλλοι πολίτες µας
ανέφεραν την αγωνία τους για διάφορα κτίσµατα αυθαίρετα. Στη
Βουλιαγµένης, για παράδειγµα, θα έχετε δει διάφορους εγκαταλελειµµένους σκελετούς κτηρίων που, αν νοµιµοποιηθούν, µπορεί και να αποπερατωθούν παρ’ ότι επικίνδυνα και ηµιτελή.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι πάτε να κάνετε; Και επίσης, δεχθήκαµε
πλήθος τηλεφωνήµατα πολιτών από περιοχές που είναι χαρακτηρισµένες ως κηπουπόλεις και που ζητούν να εξαιρεθούν από το
νόµο σας και να µην νοµιµοποιηθούν τα αυθαίρετα στην περιοχή
τους, προκειµένου να µην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους. Μια τέτοια περιοχή είναι και το Πανόραµα Βούλας, όπως λέγαµε πριν.
Κλείνω µε την τρέλα που διακατέχει αυτό το νοµοσχέδιο µε
ένα παράδειγµα του άρθρου 23. Στην παράγραφο 3 µε µια πρόταση που αλλάξατε το ρηµάξατε το άρθρο 23. Θεωρούµε, λοιπόν, απαράδεκτο να θεωρείται στο εδάφιο ζζ’ ότι, εάν κάποιος
είχε κτίσει σε υγροβιότοπο που χαρακτηρίστηκε πιο µετά περιοχή «NATURA», δηλαδή δεν απαγορευόταν ακόµα η δόµηση,
σήµερα δεν θα έχει πρόβληµα και θα µπορεί και αυτός να κυνηγήσει µια θέση στον ήλιο της αναστολής επιβολής κυρώσεων για
το αυθαίρετο του. Ή αντίστοιχα στο εδάφιο εε’, αν εγώ είχα χτίσει σε οικισµό λίγο καιρό πριν την κήρυξή του ως παραδοσιακού
και διατηρητέου και το σπίτι µου δεν πληροί τίποτα από αυτά,
δεν πειράζει, εγώ το είχα κτίσει νωρίτερα. Και ας είναι η παραφωνία, πληρώνω και καλύπτοµαι. Αυτά είναι πράγµατα απαράδεκτα, κύριε Υπουργέ.
Η «ετεροχρονισµένη νοµιµοποίηση», κύριε Υπουργέ, είναι έµµεση επιβράβευση της παρανοµίας µε οφέλη σε είδος για τον
κρατικό κορβανά. Οι ρυθµίσεις δεν χτυπούν την ρίζα του προβλήµατος που είναι η ουσιαστική πάταξη του φαινοµένου της
άναρχης, αυθαίρετης δόµησης και αφήνουν γόνιµο έδαφος για
νέα αυθαίρετα. Αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορούµε να συναινέσουµε σε µία τέτοια νοµοθετική ρύθµιση που παγιώνει παρανοµίες ετών, οπότε καταψηφίζουµε και επί των άρθρων το Β’
κεφάλαιο εκτός του άρθρου 29 που έχει να κάνει µε το τέµενος
και την τροπολογία φυσικά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου ): Σας ευχαριστώ.
Στο σηµείο αυτό έχει ζητήσει να κάνει παρέµβαση ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Σηφουνάκης.
Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ, για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Ποια είναι η αναγκαιότητα του νόµου για τα αυθαίρετα που σήµερα τελευταία µέρα συζητάµε σε ένα δύσκολο 2011; Ανέλυσα
πριν µέρες την ιστορική διαδροµή της αυθαίρετης δόµησης στον
τόπο µας, τα αίτια και την εκ των πραγµάτων ανάγκη της εξεύρεσης µίας λύσης. Ειπώθηκε από πολλούς και είναι καταγεγραµµένο ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου ένα εκατοµµύριο
αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες δεν µπορούν ούτε να κατεδαφιστούν στο σύνολο τους ούτε βεβαίως να αγνοηθούν. Το αυθαίρετο, κάθε αυθαίρετο κρύβει ένα σύνθετο πρόβληµα,
οικονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και βεβαίως αποζητά τη
λύση του.
Όλο αυτό το διάστηµα διατυπώνεται µία κριτική ότι η ρύθµιση
των αυθαιρέτων γίνεται για να εξυπηρετηθούν οι µνηµονιακές
µας δεσµεύσεις. Ασφαλώς και από τη ρύθµιση θα εισρεύσουν
στο ταµείο ποσά που είναι αναγκαία για να καλύψουν και αυτήν
την υποχρέωση απέναντι στους δανειστές µας. Παραβλέπει
όµως αυτή η κριτική τη µεγάλη πρόκληση που έχουµε να αντιµετωπίσουµε ως χώρα, την απαρχή µιας περιόδου αστάθειας και
επισφάλειας που όµοια της δεν έχουµε ξαναζήσει τα τελευταία
τριάντα επτά χρόνια και ταυτόχρονα αυτές οι στιγµές είναι η
απαρχή µιας µεγάλης µεταρρυθµιστικής προσπάθειας που
αφορά όλη την κοινωνία.
Στους τοµείς της πολεοδοµίας και του περιβάλλοντος αυτή η
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µεταρρυθµιστική προσπάθεια εκφράζεται µε ένα νέο ηθικό κώδικα που υπαγορεύεται από το εξής απλό: Ο πολίτης είναι πολίτης µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις απέναντι στο σύνολο και όχι
πελάτης σαφώς ενός φαύλου κράτους. Η πολιτεία αναγνωρίζει
τη συµµετοχή της στην αυθαιρεσία και αναλαµβάνει τις ευθύνες
της χωρίς να κρύβεται πίσω από ιδεολογικά προσχήµατα. Αυτή
είναι η βαθύτερη και ουσιαστικότερη απάντηση στην αναγκαιότητα αυτού του νόµου και έκανα αναφορά τι είχε πει το 1983 για
τον ίδιο λόγο ο Τρίτσης εδώ.
Στην αρχαιότητα οι Έλληνες δηµιουργήσαµε το δηµόσιο
χώρο, φυσικό και πολιτειακό, µε όλες του τις δοµές και τις λειτουργίες. Η Πνύκα δεν βρισκόταν έξω από το αθηναϊκό άστυ
ούτε έξω από τα όρια της αθηναϊκής δηµοκρατίας. Εµείς όµως
οι νέοι Έλληνες καταργήσαµε και προσβάλλαµε το δηµόσιο
χώρο. Αναφέρθηκα όµως και στη συνενοχή πολίτη - κράτους
από τη δεκαετία του ’70 και µετά που βρήκε µια στέρεη βάση
στην υπερκατανάλωση της δεύτερης κατοικίας µεταξύ άλλων και
οδήγησε στην άκρατη ιδιωτικοποίηση του δηµόσιου χώρου αδιαφορώντας, καταστρατηγώντας θεσµούς και νόµους και απαξιώνοντας το φυσικό περιβάλλον και τους κανόνες της κοινωνικής
συνύπαρξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να τακτοποιήσουµε τους
λογαριασµούς µας µε το παρελθόν και να θέσουµε τα όρια µιας
πρακτικής δολιότητας και απαξίας που υιοθετήσαµε µε την
άναρχη υπερδόµηση της χώρας. Σε αυτήν την προσπάθεια θα
πρέπει να συµµετάσχουµε -και το τονίζω αυτό- όλοι: Και οι ιδιώτες που έχουν στην ιδιοκτησία τους αυθαίρετες κατασκευές ή
έχουν υιοθετήσει αυθαίρετες χρήσεις αλλά και οι δηµόσιοι φορείς. Για πρώτη φορά εντάσσεται η τακτοποίηση και των δηµοσίων κτηρίων. Η ρύθµιση αυτή θα ισχύσει για τριάντα χρόνια
χωρίς διαχωρισµό, όπως είπα πριν, δηµόσιου και ιδιωτικού.
Έχουµε ταυτόχρονα ως στόχο την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού εντός δεκαετίας, µε την τελευταία διόρθωση
που καταθέσαµε σήµερα. Είναι παρήγορο το γεγονός ότι κατατέθηκε αυτή η πρόταση από πολλές πλευρές, να µην ολοκληρώνεται ο πολεοδοµικός σχεδιασµός ή άλλος στην εικοσαετία, αλλά
σε λιγότερο χρόνο και γι’ αυτό µιλήσαµε για τη δεκαετία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Αρκετοί συνάδελφοι διατύπωσαν την ανησυχία τους µήπως
δεν καταφέρουµε να αποτρέψουµε τη δηµιουργία µιας νέας γενιάς αυθαιρέτων στο µέλλον. Αν και τώρα δεν πετύχουµε, δεν θα
πετύχουµε ποτέ, αφού από την έναρξη ισχύος του νόµου απαγορεύεται απολύτως η έννοια και είναι άκυρη οποιαδήποτε µεταβίβαση, η σύσταση εµπράγµατος δικαιώµατος σε ακίνητο,
χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού και του ιδιοκτήτη
που θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή.
Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις από όσους εµπλέκονται σε
µία τέτοια δικαιοπραξία, όπως συµβολαιογράφους, δικηγόρους,
µεσίτες, υποθηκοφύλακες κ.λπ., επισείουν αυστηρές ποινές.
Υπήρξε µάλιστα πάνω σ’ αυτό η πρόταση του κ. Γείτονα.
Για τους µηχανικούς προβλέπεται µέχρι και η αφαίρεση άδειας
ασκήσεως επαγγέλµατος. Μέχρι τώρα ουδέποτε υπήρξε µία τέτοια διάταξη. Μακάρι, η διάταξη αυτή που θέτουµε εµείς να
υπάρξει και για άλλες κατηγορίες επαγγελµατιών.
Τη διάταξη ισχυροποιεί το νοµοσχέδιο που κατατίθεται την
επόµενη εβδοµάδα στη Βουλή για το νέο τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών, που µεταξύ των άλλων -και σε συνδυασµό µε
την Υπηρεσία Κατεδαφίσεων που δηµιουργείται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο- δηµιουργείται το Σώµα Ελεγκτών Δόµησης που θα λειτουργεί καταλυτικά, δεν θα ταυτίζεται πλέον το εγκριτικό µε το
εποπτικό έργο. Καταργούνται οι πολεοδοµίες, όπως τις ξέραµε
και φεύγει η αυτοψία και η επιτήρηση από αυτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτές τις αρχές βασίζεται και
η λογική του νοµοσχεδίου που συζητάµε αυτές τις µέρες. Έτσι
διαχωρίζουµε κατ’ αρχάς τα αυθαίρετα σε εκείνα που µπορούν
να ενταχθούν -και καλούµε τους ιδιοκτήτες τους να ταυτοποιηθούν στο διάστηµα από 1η Οκτωβρίου έως 30 Νοεµβρίου 2011,
δηλαδή να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους µε την αίτηση και το
παράβολο- και σε εκείνα που δεν εντάσσονται και είναι κατεδαφιστέα, γιατί βρίσκονται σε δάση, ρέµατα, αιγιαλούς και παρα-
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λίες, αρχαιολογικούς χώρους και παραδοσιακούς οικισµούς και
προκαλούν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη και τα οποία
εξαιρούνται σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω και δυο λόγια για
τις τροπολογίες. Θα σταθώ σε µία από τις τροπολογίες που
θεωρώ ότι είναι η πιο σηµαντική και για την οποία γίνεται η πιο
πολλή συζήτηση.
Αφορά βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το τέµενος. Είναι αλήθεια ότι για την κατασκευή του ισλαµικού τεµένους στην περιοχή
του Ελαιώνα, που προβλέπει ο ν. 3512 του 2006 που ψηφίστηκε
από όλες τις πλευρές της τότε Βουλής, δηλαδή στο σύνολό του,
εισηγούµαστε τη δηµιουργία µιας επιπλέον χρήσης στο πλαίσιο
των χρήσεων γης που ήδη επιτρέπονται στους κοινόχρηστους
χώρους του Ελαιώνα, όπως πολιτιστικά κτήρια…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
…υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, κτήρια κοινωνικής πρόνοιας, εστιατόρια κ.λπ., η οποία αφορά στη δυνατότητα λειτουργίας θρησκευτικών χώρων.
Ο χώρος κατασκευής βρίσκεται στο οικοδοµικό τετράγωνο 25
του δηµοσίου κτήµατος, σε κτήριο που ήδη υπάρχει στην περιοχή. Θα ανακαινιστεί και θα µετασκευαστεί κατάλληλα σε τέµενος, περιλαµβανοµένων και των απαραίτητων κτηριακών
υποστηρικτικών λειτουργιών, όπως για παράδειγµα οι χώροι υγιεινής. Επίσης, προσδιορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες για
την ταχεία ολοκλήρωση του έργου.
Κατανοητές οι ενστάσεις που διατυπώνουν αρκετοί συνάδελφοι Βουλευτές. Ειδικά όµως σε µια τέτοια εποχή, που η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας είναι οριακή, αυτό γίνεται
κατανοητό, γι’ αυτό άλλωστε και η Κυβέρνηση έχει διαπιστώσει
και διατυπώσει συγκεκριµένο πλαίσιο αντιµετώπισης της κρίσης.
Ωστόσο η χώρα µας οφείλει να εναρµονιστεί µε τις σχετικές διατάξεις της ευρωπαϊκής σύµβασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Θέλω να θυµίσω το πλέον σηµαντικό, τι περιλαµβάνει ο νόµος
του 2006 που ψηφίστηκε οµόφωνα από τη Βουλή. Το άρθρο 5
προβλέπει ότι η διοίκηση του ιδµατος θα αποτελείται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο που διορίζεται µε τριετή θητεία. Στο
διοικητικό συµβούλιο µετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας, Οικονοµικών και Οικονοµίας, του Δήµου Αθηναίων, ένα µέλος ΔΕΠ του Πανεπιστηµίου, µε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε την ισλαµική θρησκεία ή τον ισλαµικό πολιτισµό
και δύο εκπρόσωποι των µουσουλµάνων που διαβιούν εδώ κ.λπ..
Πιστεύουµε ότι πρέπει να υπάρξει ισλαµικό τζαµί στην Αθήνα,
ναι ή όχι; Σήµερα στην Αττική κατοικούν Μουσουλµάνοι που είναι
Έλληνες πολίτες, όπως στο Γκάζι, αλλά και νόµιµοι µετανάστες,
περίπου τριάντα χιλιάδες. Όλοι αυτοί µέχρι πέρυσι, αλλά και
τώρα ακόµα πάνε στις πλατείες ή οπουδήποτε αλλού και προσεύχονται.
Η µεγαλύτερη µουσουλµανική µειονότητα, όπως είναι καταγεγραµµένη στην Αττική είναι η Πακιστανική. Βρίσκονται εδώ δεκαετίες και είναι Έλληνες πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Στην Αττική λειτουργούν περίπου εκατόν είκοσι παράνοµα τζαµιά. Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος την εποχή που η Ελλάδα ετοιµαζόταν να γίνει η Ελλάδα
των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών, είχε προβλέψει την
κατασκευή τζαµιού, την ίδρυση αρχιµουφτίας και τη δηµιουργία
ενός εκπαιδευτικού συστήµατος που θα αποφοιτούν από αυτό
οι ιµάµηδες και οι χατίπηδες.
Όλα αυτά είχε προβλέψει να εγκατασταθούν στην Αθήνα. Γνωρίζετε γιατί; Για έναν απλό λόγο. Δεν ήθελε οι Μουσουλµάνοι της
Ελλάδος να ελέγχονται από ξένους παράγοντες. Ήθελε να αισθάνονται ότι είναι ισότιµοι πολίτες, ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες
και απολαµβάνουν της ίδιας προστασίας.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να πάρουµε µία απόφαση
για το χρόνο των οµιλητών.
Έχουν εγγραφεί σαράντα δύο οµιλητές. Αυτό σηµαίνει ότι µε
οκτώ λεπτά οµιλίας η συνεδρίαση θα συνεχιστεί τουλάχιστον
µέχρι τις τρεις το πρωί και αυτό θα είναι πάρα πολύ άδικο για
τους τελευταίους οµιλητές. Η πρότασή µου είναι, λοιπόν, να περιορίσουµε το χρόνο οµιλίας σε έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Συµφωνούµε, κύριε Πρόεδρε,
αλλά να τηρηθεί ο χρόνος για όλους, και για τους Υπουργούς
και για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Βεβαίως, κύριε Γείτονα.
Να τηρηθεί, λοιπόν, αυστηρά ο χρόνος που προβλέπεται και
για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και για τους Υπουργούς. Το ακούνε και τα άλλα µέλη του Προεδρείου, και αυτά που
βρίσκονται εδώ, αλλά και τα υπόλοιπα που θα έρθουν αργότερα.
Αποφασίζουµε, λοιπόν, οµοφώνως για έξι λεπτά χρόνο οµιλίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσαµε
να µιλάµε και πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Κεγκέρογλου προτείνει τα πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ακόµα καλύτερα. Με τα
πέντε λεπτά θα υπάρξει δυνατότητα να τοποθετηθούν όλοι οι συνάδελφοι και µάλιστα σε λογικές και ανθρώπινες ώρες, στις
οποίες παρακολουθούν και οι πολίτες τη συνεδρίαση.
Άρα συµφωνούµε οµοφώνως για πέντε λεπτά χρόνο οµιλίας
κάθε οµιλητή και µε αυστηρή τήρηση του χρόνου και για τους
άλλους οµιλητές.
Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Κυριακοπούλου για πέντε λεπτά. Εσείς
κάνετε την αρχή και είµαι σίγουρος ότι θα τηρήσετε το χρόνο,
για να δώσετε το παράδειγµα και στους συναδέλφους που θα
σας ακολουθήσουν στη Βήµα.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή κάποιοι είµαστε από τον προηγούµενο κατάλογο επί
της αρχής, θα αφαιρέσω πάρα πολλά για να είµαι συνεπής στο
χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτηµα των αυθαιρέτων έχει
δύο διαστάσεις: µια πολιτική-κοινωνική και µία νοµική.
Πολιτική, διότι µε την ανοχή των κρατικών οργάνων η ανάγκη
για απόκτηση κατοικίας εξυπηρέτησε το πελατειακό σύστηµα και
θα έλεγε κανείς ότι σε κάποιο βαθµό ικανοποιούνταν µερίδα ανθρώπων οικονοµικά αδύναµων, οι οποίοι µετανάστευαν από την
επαρχία στις µεγαλουπόλεις. Δυστυχώς, όµως, την κατάσταση
εκµεταλλεύθηκε και µέρος των οικονοµικά εχόντων, οι οποίοι
έκτισαν πολυτελή οικοδοµήµατα ακόµη και σε αιγιαλούς, σε
δάση και σε προστατευόµενες περιοχές.
Νοµική, διότι καταστρατηγήθηκε η υποχρέωση εφαρµογής
των νόµων, µε συνέπειες οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές. Ευνοήθηκαν οι παρανοµούντες, ζηµιώθηκε το περιβάλλον
και τελικά αποδείχθηκε η δύναµη του πελατειακού συστήµατος
σε βάρος της νοµιµότητας και του δηµοσίου συµφέροντος, µε
αποτέλεσµα να µην έχει εξυπηρετηθεί η λειτουργικότητα και η
ανάπτυξη των οικισµών και να µην εξασφαλίζονται οι καλύτεροι
δυνατοί όροι διαβίωσης, όπως ορίζει το άρθρο 24 του Συντάγµατος.
Σε δασικές εκτάσεις της Ανατολικής Αττικής, για παράδειγµα,
βρίσκονται ολόκληροι αυθαίρετοι οικισµοί. Πρόκειται κυρίως για
κατοικίες αλλά και για ναούς, πισίνες κ.λπ..
Η ανοχή της ανυπακοής στους νόµους και η ανεµπόδιστη προσβολή συλλογικών έννοµων αγαθών, όπως είναι το περιβάλλον,
κλονίζει ασφαλώς τα θεµέλια του κράτους δικαίου και θέτει υπό
συζήτηση το κατά πόσον προστατεύονται γενικότερα οι αρχές
της ελευθερίας και της ισότητας και κατά πόσον υφίσταται εν
τοις πράγµασι κοινωνική δικαιοσύνη.
Σήµερα, µε τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία επιχειρείται το κλείσιµο µιας µακράς ανοµίας που δηµιούργησε όχι
απλά αυθαιρεσία, αλλά και υποβάθµισε το επίπεδο ζωής και προκάλεσε κοινωνική αδικία.
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Η ανοχή ήταν αποτέλεσµα δισταγµού επιβολής της νοµιµότητας, διότι αυτή δεκαετίες τώρα µετριόταν µε το πολιτικό κόστος.
Παράλληλα, στηριζόταν στην έλλειψη των αναγκαίων εργαλείων -Κτηµατολόγιο, έλεγχος από κρατικά όργανα- τα οποία
παρείχαν τα υποτιθέµενα επιχειρήµατα για την κάλυψη των παρανοµιών.
Για πρώτη φορά µε το σηµερινό νοµοσχέδιο λαµβάνονται
µέτρα για την αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης εν τη γενέσει, προκειµένου να µην έχουµε νέα γενιά αυθαιρέτων.
Αναφέροµαι στις διατάξεις για την απαγόρευση εµπραγµάτων
δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, για την ενίσχυση της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) και την επέκταση της αρµοδιότητάς της σε δάση, αιγιαλούς και ευαίσθητα
οικοσυστήµατα.
Το κυριότερο είναι το ότι θα συνεργάζεται µε τον Οργανισµό
Κτηµατολογίου και την «Κτηµατολόγιο Α.Ε.», για την τηλεσκόπηση της χώρας, ώστε να παρακολουθούνται τυχόν µεταβολές,
και για να υπάρχει άµεση επέµβαση.
Είναι γεγονός ότι περίπου σαράντα χιλιάδες αυθαίρετες κατοικίες κατασκευάζονται ετησίως στη χώρα µας, οι περισσότερες
εκ των οποίων στην Αττική. Με την τηλεσκόπηση και τη συνεργασία των αρµόδιων φορέων θα µπορούµε να αντιµετωπίσουµε
το πρόβληµα εν τη γενέσει του, προτού δηµιουργηθούν παγιωµένες καταστάσεις που δύσκολα ανατρέπονται.
Για τα ήδη υφιστάµενα αυθαίρετα λαµβάνεται η πλέον ενδεδειγµένη λύση. Είναι αδύνατον ασφαλώς να προβούµε στην κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων, που ξεπερνούν το ένα
εκατοµµύριο. Έτσι όσοι καταστρατήγησαν τις υφιστάµενες χωροταξικές και πολεοδοµικές διατάξεις θα τιµωρηθούν µε την καταβολή χρηµατικού προστίµου. Καµµία ρύθµιση βέβαια δεν
γίνεται για ακίνητα που οικοδοµήθηκαν σε δάση, δηµόσια κτήµατα, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.
Είναι σηµαντικό το ότι τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα
αποδοθούν στο Πράσινο Ταµείο, για την πολεοδοµική εξυγίανση
και περιβαλλοντική αποκατάσταση. Θα δηµιουργηθούν, µεταξύ
άλλων, κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου, όπου θα συντελεστούν κατεδαφίσεις αυθαιρέτων.
Ήδη µε το ν. 3843/2010, για την τακτοποίηση των νόµιµων κατασκευών εντός του κελύφους των κτηρίων, το κράτος αποκόµισε έσοδα περίπου 550 εκατοµµύρια για το Πράσινο Ταµείο και
περίπου 175 εκατοµµύρια για τα δηµόσια ταµεία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ)
Θεωρώ σηµαντικό ότι για πρώτη φορά συνδέεται η τύχη των
αυθαιρέτων µε την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι επιτρέψαµε
µια παρεκτροπή από την εφαρµογή του νόµου να εξελιχθεί σε
συστηµατική παραβίαση χωρίς καµµία τιµωρία.
Πρέπει πλέον να γίνει αντιληπτό ότι η νοοτροπία στη Δηµόσια
Διοίκηση αλλάζει κι ότι δεν θα ανεχθούµε περαιτέρω διαιώνιση
της παράνοµης και άναρχης δόµησης κι ότι θα διασφαλίσουµε
την καθολική και χωρίς διακρίσεις εφαρµογή των νόµων.
Παράλληλα, µε τη ρύθµιση του χρόνιου προβλήµατος των αυθαιρέτων εκσυγχρονίζεται σήµερα και το σύστηµα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.
Οφείλουµε λοιπόν να προστατεύσουµε το περιβάλλον και να
υπερψηφίσουµε το σηµερινό νοµοσχέδιο, διότι εισάγει αναγκαίες ρυθµίσεις ώστε να βρίσκουν εφαρµογή, σε απόλυτη αρµονία, το δικαίωµα σ’ ένα υγιές περιβάλλον και η
συναπαιτούµενη ποιότητα ζωής και το δικαίωµα στην οικονοµική
ελευθερία και ανάπτυξη, η προστασία των οποίων συνιστά µεταξύ άλλων και συνταγµατική υποχρέωσή µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Γιαννακοπούλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το παρόν νοµοσχέδιο έχει προηγηθεί µια πάρα πολύ
µεγάλη συζήτηση. Αποτέλεσµα αυτής της συζήτησης, πάρα
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πολύ θετικό, είναι το γεγονός ότι πέρα από το ΠΑΣΟΚ, κι άλλα
κόµµατα ψηφίσαν επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι πολύ
σηµαντικό το γεγονός ότι έχει υπάρξει µια ευρύτατη συναίνεση
σε ακόµη ένα µείζον ζήτηµα, για το οποίο να θυµίσω –γιατί πάρα
πολλές φορές ξεχνιέται δυστυχώς- ότι περιλαµβάνει και την σηµαντική πρωτοβουλία της απλοποίησης της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, που σχετίζεται άµεσα µε το θέµα των επενδύσεων
και της ανάπτυξης.
Επιπλέον, θα ήθελα να εξάρω την πρωτοβουλία του Υπουργού
που εισακούοντας πάρα πολύ προσεκτικά τους φορείς και τους
Βουλευτές όλων των κοµµάτων δέχθηκε µια σειρά από αλλαγές
στο σχέδιο νόµου, µε σηµαντικότερη τη διαφοροποίηση των προστίµων: Δηλαδή από τη µία τη µείωση των προστίµων, ιδιαίτερα
σε ακίνητα σε περιοχές µε χαµηλότερες αντικειµενικές αξίες,
στις πρώτες κατοικίες, σε οικογένειες δηλαδή µε µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα, και από την άλλη την αύξηση των προστίµων
σε πιο ακριβές περιοχές και ακίνητα, τα οποία ανήκουν σε ανθρώπους που έχουν αυθαιρετήσει όχι επειδή είχαν ανάγκη στέγασης, αλλά επειδή έτσι το επέλεξαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσπάθεια αυτή για τη ρύθµιση αυθαιρέτων δεν είναι η πρώτη που επιχειρείται. Ωστόσο η
νοµοθετική πρωτοβουλία στο σύνολό της επιφέρει τοµές στο
πλαίσιο ενός συνολικού χωροταξικού σχεδιασµού στη χώρα, µε
στόχο οι αυθαιρεσίες αυτές να µην επαναληφθούν, να γίνει µια
πραγµατική διαφοροποίηση του παρελθόντος από το µέλλον, µε
σηµαντικές διατάξεις, όπως η πλήρης απαγόρευση µεταβίβασης
κτίσµατος µετά από τη δηµοσίευση του παρόντος, αν δεν υπάρχει δήλωση µηχανικού ότι είναι απολύτως νόµιµο το κτίσµα ή έχει
ενταχθεί στη ρύθµιση των αυθαιρέτων και µε καινοτόµες ρυθµίσεις, όπως είναι η «ηλεκτρονική ταυτότητα» του κτηρίου. Και βεβαίως η πιο σηµαντική, κατά τη γνώµη µου, πρωτοβουλία
ευρύτερης πολιτικής κατεύθυνσης είναι αυτή που συνίσταται στο
περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Δηλαδή το µεγαλύτερο µέρος των χρηµάτων από τα πρόστιµα των αυθαιρέτων θα γυρνούν πίσω στην
κοινωνία µέσω της βελτίωσης του περιβάλλοντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το
διάστηµα που συζητούνταν το παρόν νοµοσχέδιο η δηµόσια συζήτηση επικεντρώθηκε στο ζήτηµα της νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων και στο ύψος των προστίµων. Ωστόσο η τιτάνια
προσπάθεια να βγει η χώρα µας από την κρίση επιβάλλει την
υποβάθµιση του βραχυπρόθεσµου εισπρακτικού χαρακτήρα του
νοµοσχεδίου. Αντιθέτως, αναβαθµίζει τη σηµασία και το ζήτηµα
του Χωροταξικού και των περιβαλλοντικών αδειών, τα οποία είναι
άµεσα συνδεδεµένα µε την ανάπτυξη της χώρας, και τα οποία
είναι ζητήµατα-κλειδιά για το ζητούµενο της ανάπτυξης και των
επενδύσεων στη χώρα µας.
Με το παρόν σχέδιο νόµου αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά
το µόνιµο ζήτηµα του χωροταξικού σχεδιασµού και κυρίως η
απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Γίνεται µια ουσιαστική, µια
πολύ σηµαντική προσπάθεια να περιορίσουµε τη σωρεία των
χαρτιών και των αδειών που χρειάζεται για να επενδύσει κανείς
στη χώρα µας. Γιατί η χώρα µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τα επόµενα χρόνια θα έχει σηµαντικές επενδύσεις στην ενέργεια
και κυρίως στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Θα έχει επενδύσεις στα απορρίµµατα, θα έχει επενδύσεις κάθε είδους, οι οποίες
χρειάζονται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Για τις επενδύσεις
όµως αυτές, αν έρχεται κάποιος και χρειάζεται πληθώρα εγγράφων, ειδικά σ’ αυτή την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα µας,
τότε θα υπαναχωρήσει. Θα πάει σε άλλη χώρα ο επενδυτής και
θα επενδύσει εκεί όπου έχει πιο απλές και πιο λογικές διαδικασίες.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο
παρόν νοµοσχέδιο γίνεται µια πραγµατικά ριζική τοµή στην περιβαλλοντική αδειοδότηση όχι µε την λογική της έκπτωσης –γιατί
το περιβάλλον είναι ήδη πάρα πολύ ταλαιπωρηµένο στη χώρα
µας και η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι εκεί, υπάρχει, για
προφανείς βεβαίως λόγους- αλλά µε τη λογική του να ξεπεράσουµε τις τυπολατρίες, που µάλιστα στη χώρα µας τις περισσότερες φορές λειτουργούν εις βάρος της ουσίας.
Πριν κλείσω θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο επιµέρους ζητήµατα.
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Το πρώτο αφορά τη Μεσσηνία και τη Λακωνία και έχει να κάνει
µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μάνης. Απ’ αυτό εδώ το Βήµα,
κύριε Υπουργέ, ζητώ για µία ακόµη φορά την επίλυση αυτού του
σοβαρού ζητήµατος, µε την εξαίρεση της Μάνης -όπως σε πολλές άλλες περιοχές ανά την Ελληνική Επικράτεια- από το τεκµήριο κυριότητας υπέρ του ελληνικού δηµοσίου. Είναι ένα αίτηµα
δίκαιο, είναι ένα αίτηµα για το οποίο έχουµε προσφύγει πολλές
φορές στους αρµόδιους φορείς, κι έχουµε εισπράξει κατανόηση
και καταφατικές απαντήσεις. Στην πράξη όµως δυστυχώς δεν
επιλύεται.
Το δεύτερο ζήτηµα έχει να κάνει µε τις µελέτες πολεοδόµησης
Ασπροχώµατος, Μικρής Μαντίνειας και Βέργας στο Νοµό Μεσσηνίας, που παραµένουν εκκρεµείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
η καθεµιά για διαφορετικό λόγο και σε διαφορετικό στάδιο.
Μόνο και µόνο –και κλείνω µε αυτό το στοιχείο- από την προώθηση των µελετών αυτών, το κράτος υπολογίζεται από τις
άδειες και από το ΦΠΑ να εισπράξει 20.000.000 ευρώ. Η πόλη
της Καλαµάτας θα ωφεληθεί µε περίπου 60.000.000 ευρώ. Και
µιλάµε τώρα για µία περίοδο, όπου η µείωση της οικοδοµικής
δραστηριότητας στη Μεσσηνία ξεπερνά το 40%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι επιτέλους, το ζήτηµα είναι ότι η αυθαίρετη δόµηση στην Ελλάδα είναι
ένα ζήτηµα καθαρά νοοτροπίας κι έχει γίνει επιδηµία στη χώρα
µας. Αυτό κάποια στιγµή πρέπει να τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε,
Νοµίζω ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο γίνεται ένα πάρα πολύ σηµαντικό τέτοιο βήµα και οφείλουµε πλέον να διασφαλίσουµε εφεξής, στο µέλλον αυστηρά, ξεκάθαρα και απόλυτα ότι δεν θα
υπάρξει αυθαίρετη δόµηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Πιστεύω ότι µε αυτό το
σχέδιο νόµου γίνεται ένα πάρα πολύ σηµαντικό βήµα προς τα
εµπρός, προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Ιωάννη Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτηµα της αυθαίρετης δόµησης είναι ένα ζήτηµα, το οποίο διαιωνίζεται εδώ και δεκαετίες στην πατρίδα µας. Αλλά δεν
διαιωνίζεται απλώς, παράγει προβλήµατα τα οποία ενσωµατώνονται µέσα στα κοινωνικά προβλήµατα γενικότερα και ταλαιπωρούν χιλιάδες συµπολίτες µας. Είναι ένα βασικό πρόβληµα της
κοινωνίας µας, το οποίο έρχεται από το παρελθόν και το οποίο
σήµερα αντιµετωπίζει η ελληνική Βουλή.
Η επιτυχία ενός νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, συνίσταται σε
τρεις παράγοντες:
Ο πρώτος είναι να επιτευχθεί συναίνεση. Σε αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, η συναίνεση επετεύχθη, κυρίως από τα δύο µεγάλα
κόµµατα της Βουλής.
Το δεύτερο κριτήριο είναι η αποτελεσµατικότητά του. Δηλαδή,
θα κριθεί το νοµοσχέδιο στην πράξη της εφαρµογής του. Και
εδώ, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας αναφέρω τον εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας τον κ. Μητσοτάκη που έκανε παρατηρήσεις
και που εύστοχα έθεσε διά µέσου ερωτηµάτων από αυτό το
Βήµα, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι έθεσαν ερωτήµατα κρίσιµα, για το πώς θα εφαρµοστεί ο νόµος στην πράξη.
Αυτό είναι κάτι που θα απαντηθεί στο µέλλον.
Το τρίτο όµως, ζήτηµα, το οποίο θεωρώ πιο σηµαντικό, είναι
το πώς θα γίνει αποδεκτό στην κοινωνία: είναι το ζήτηµα του δικαίου.
Επιτρέψτε µου να σας πω κάνοντας κατάχρηση της δικής µου
αναφοράς, όσον αφορά την εκλογική µου περιφέρεια, ότι µε το
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παρόν νοµοσχέδιο παράγεται µία τεράστια αδικία που δεν απαντιέται. Και εννοώ το εξής: Πώς είναι δυνατόν να νοµιµοποιούµε,
να τακτοποιούµε ένα καθ’ ολοκληρία αυθαίρετο και να κλείνουµε
τα µάτια µας µπροστά σε µικροεπεµβάσεις και να µην τακτοποιούµε και τον µικροϊδιοκτήτη;
Αναφέροµαι στο Νοµό Κυκλάδων, για τον οποίο ενηµερωτικά
σας λέω ότι από τα διακόσια περίπου χωριά–οικισµούς που έχει,
οι εκατόν πενήντα είναι παραδοσιακοί οικισµοί. Και για να ενηµερώσω την Ελληνική Βουλή, παρ’ ότι ο καθένας έχει τη δική του
γεωγραφική αναφορά όσον αφορά την πολιτική του αναφορά,
πρέπει να σας πω ότι όλους µας ενδιαφέρει το γενικότερο καλό
της πατρίδας µας.
Ο Νοµός Κυκλάδων, λοιπόν –όπως πιστεύω και του εισηγητή
της Πλειοψηφίας του κ. Ζωίδη, ο Νοµός Δωδεκανήσου- έχει δεκάδες παραδοσιακούς οικισµούς. Αυτοί οι παραδοσιακοί οικισµοί, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχουν σε καµµία
περίπτωση –συντριπτικά σας λέω- ακραίες µορφές αυθαιρεσίας.
Δεν υπάρχουν κτήρια αυθαίρετα στο σύνολό τους, αλλά είναι µικροϋπερβάσεις και αφορούν µικροϊδιοκτήτες.
Και προσέξτε τώρα το παράδοξο. Αυτές οι µικροϋπερβάσεις,
οι αυθαιρεσίες έγιναν για έναν και µόνο λόγο: για να ικανοποιηθούν οικογενειακές ανάγκες που έρχονται από το παρελθόν. Παραδείγµατος χάριν, µία οικογένεια πολύτεκνη που έπρεπε να
ικανοποιήσει το στεγαστικό ζήτηµα, έκανε µία επιπλέον κρεβατοκάµαρα, ένα δωµάτιο. Και αυτές οι µικροϋπερβάσεις, έρχονται
σήµερα και είναι ενσωµατωµένες µέσα σε αυτούς που το κράτος
έχει ονοµάσει «παραδοσιακούς οικισµούς», είναι αυτά τα πανέµορφα χωριά των Κυκλάδων.
Εκεί, λοιπόν, σε αυτά τα πανέµορφα χωριά των Κυκλάδων,
υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις, όπως τις προσδιορίζει σήµερα ο
νόµος, που τιµωρεί στην πράξη αυτούς τους ανθρώπους και ενσωµατώνονται µε κακοτεχνίες, γιατί πρόκειται για κάποια, τα
οποία δεν έχουν «δέσει» µε το γενικότερο σύνολο του χωριού ή
του οικισµού. Και εδώ έπρεπε, αν θέλετε, να σκεφτούµε έξυπνα
και να πούµε ότι εκτός από το θέµα ότι θα εισπραχθούν κάποια
χρήµατα, µε αυστηρές δικλείδες –το επαναλαµβάνω- να ενσωµατώσουµε µέσα στους παραδοσιακούς οικισµούς το ζήτηµα
αυτό των µικροϋπερβάσεων και έτσι να λύσουµε και ένα ζήτηµα
και να άρουµε και την αδικία. Δηλαδή, αύριο ο Κυκλαδίτης στην
Άνδρο, στην Τήνο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο, στη Νάξο, στην
Ίο –αναφέροµαι στα µεγάλα νησιά των Κυκλάδων, αλλά είναι και
τα µικρότερα- δεν θα µπορεί να µεταβιβάσει στο παιδί του αυτή
την οικία που έχει εδώ και δεκαετίες; Αυτή είναι η παρέµβασή
µου, κύριε Υπουργέ, και θέλω να την λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν,
µέχρι να ολοκληρωθεί η συζήτηση.
Και το δεύτερο είναι ένα ζήτηµα, που αφορά την πρωτεύουσα
του Νοµού Κυκλάδων, τη Σύρο. Είναι ένα ζήτηµα που αφορά την
πόλη της Σύρου, την Ερµούπολη και έρχεται από το παρελθόν
και αυτό από το 1979. Πρόκειται για άδειες που εκδόθηκαν και
χορηγήθηκαν νόµιµα, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του Υπουργείου, στη συνέχεια τα διοικητικά δικαστήρια ακύρωσαν αυτές
τις άδειες και είναι µία εκκρεµότητα που παραµένει από τότε
ανοικτή. Ήταν µία ευκαιρία σήµερα, µε το παρόν νοµοσχέδιο, να
κλείσουµε και αυτήν την αδικία και το πρόβληµα το οποίο υπάρχει στην Ερµούπολη της Σύρου.
Με αυτές τις γενικότερες παρατηρήσεις θέλω να πω ότι εύχοµαι και ελπίζω, κύριε Υπουργέ, µέχρι το τέλος να τις κάνετε δεκτές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλος Μαρκάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επί της αρχής και επί των άρθρων τα δύο νοµοσχέδια έχουν κάποιες αδικίες.
Θα επισηµάνω ότι το τελευταίο διάστηµα έχουµε δύο νοµοσχέδια για την αυθαίρετη δόµηση: ένα για τους ηµιυπαίθριους
και ένα για τα αυθαίρετα. Δεν µπορεί, λοιπόν, οι µεν ηµιυπαίθριοι
να έχουν ένα χρονικό διάστηµα σαράντα ετών, για την τακτοποίησή τους και το παρόν νοµοσχέδιο να προβλέπει άλλο διάστηµα
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τριάντα χρόνια, για τη νοµιµοποίηση των υπόλοιπων αυθαιρέτων.
Θα δηµιουργηθεί µία σύγχυση µετά από πολλά χρόνια, όταν θα
λήξουν αυτές οι προθεσµίες και θα ψάχνει η ελληνική κοινωνία
και θα λέει «είµαστε στα αυθαίρετα των ηµιυπαιθρίων ή στα αυθαίρετα των άλλων κτισµάτων»; Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτές οι
δύο χρονολογίες πρέπει να συµπέσουν.
Δεύτερη αδικία. Το είπαµε και στην κ. Μπιρµπίλη, αλλά η κ.
Μπιρµπίλη µας «έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια», γι’ αυτό
άµα προσέξετε τα παπούτσια της κ. Μπιρµπίλη έχουν κάτι πάτους τεράστιους.
Υπάρχει, λοιπόν, µία αδικία. Στα εκτός σχεδίου –είπαµε ότι
είναι µεγάλη αδικία και δεν το πρόσεξε τότε- υπάρχει αντικειµενική αξία. Και η αντικειµενική αυτή αξία λέγεται «τιµή εκκίνησης»,
την οποία το Υπουργείο Οικονοµικών την αποδέχεται και γίνονται
όλες οι αγοραπωλησίες και εκτιµώνται οι µεταβιβάσεις. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να πάµε στις χαµηλότερες τιµές ζώνης που είναι
µέσα στο σχέδιο και να πάρουµε εκείνες τις τιµές, γιατί αυτές οι
τιµές είναι πιο µεγάλες από τις τιµές εκκίνησης, ας είναι και οι
χαµηλότερες του σχεδίου.
Εποµένως, πρέπει στο νοµοσχέδιο να βάλετε ότι ισχύουν και
οι τιµές εκκίνησης για τα εκτός σχεδίου κτίσµατα και να χρησιµοποιούνται αυτά. Και αν δεν υπάρχουν τιµές εκκίνησης, να πάτε
στις χαµηλότερες τιµές του σχεδίου πόλης.
Τρίτη αδικία. Αυτό το είπαν και οι συνάδελφοι των άλλων περιοχών. Στη Μαγνησία, ολόκληρη η περιοχή του Πηλίου που έχει
παραδοσιακούς οικισµούς εξαιρείται του νοµοσχεδίου. Και βέβαια, κανένα παραδοσιακό κτίσµα δεν είναι αυθαίρετο, είναι όλα
µε την έγκριση της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής. Εποµένως, πρέπει
να βρείτε έναν τρόπο να νοµιµοποιηθούν οι µικροπαραβάσεις, οι
οποίες έχουν γίνει για οικιστικούς λόγους, για να µπορούν να
εξυπηρετηθούν αγρότες της περιοχής.
Να σας πω και κάτι για το Πήλιο: Έχει τρεις κατηγορίες παραδοσιακών οικισµών, δεν είναι όλοι αυστηρά παραδοσιακοί οικισµοί.
Και την άλλη αδικία που έχει το νοµοσχέδιό σας, κύριε
Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω να την προσέξετε: Είναι τα µεγάλα κτίσµατα της ΚΥΔΕΠ, τα οποία µεταβιβάστηκαν σε ιδιώτες
και ακόµη αυτοί ταλαιπωρούνται από τις πολεοδοµίες, σαν αυθαίρετα κτίσµατα.
Εφόσον, λοιπόν, έχετε µέσα στο νοµοσχέδιο και συγκεκριµένα
στην παράγραφο 20 του άρθρου 24 ρύθµιση για τα κτήρια του
δηµοσίου, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας και τα κτήρια του δηµοσίου που έχουν µεταβιβαστεί στους ιδιώτες και ταλαιπωρούνται ακόµη, ώστε αυτοί να πληρώσουν, βέβαια, όπως και το
δηµόσιο, µια εφάπαξ αποζηµίωση, αλλά να µην ταλαιπωρούνται
από τις αποζηµιώσεις. Διότι αυτά ήταν της ΚΥΔΕΠ, µεταβιβάστηκαν στους ιδιώτες και ό,τι παραβάσεις έγιναν, έγιναν τότε από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εποµένως, πρέπει και αυτά
τα κτίσµατα να τα συµπεριλάβετε στις ρυθµίσεις σας.
Τέλος, θα πω για τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ξέρω ότι πράγµατι οι µελετητές έκαναν copy-paste, δηλαδή
πήραν τις µελέτες και τις αντέγραψαν. Πρέπει, όµως, να κάνετε
έλεγχο στους µελετητές.
Προχθές µας έφεραν το ρυθµιστικό σχέδιο Βόλου και ο µελετητής ακόµη νοµίζει ότι θα γίνουν Μεσογειακοί Αγώνες στο
Βόλο! Νοµίζει ότι δεν έχει τελειώσει το πανθεσσαλικό! Δεν το
έλαβε καθόλου υπ’ όψιν του. Ο µελετητής αγνοεί την ύπαρξη του
αεροδροµίου της Νέας Αγχιάλου. Μας φέρνει δηλαδή µία µελέτη, η οποία δεν έχει καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα και
εµείς πρέπει τώρα να αποφασίσουµε και είµαστε µεταξύ σφύρας
και άκµονος. Θέλουµε γρήγορα να ψηφιστεί το ρυθµιστικό, αλλά
όχι αυτό το ρυθµιστικό που µας έφερε ένας µελετητής, ο οποίος
δεν έχει λάβει σοβαρά υπ’ όψιν του τις παρεµβάσεις που έχουν
γίνει στην πόλη του Βόλου.
Δεύτερον, τις µελέτες αυτές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
τις έπαιρναν και τις αντέγραφαν οι µελετητές, αλλά τις έπαιρναν
και οι υπηρεσίες και δεν τις διάβαζε κανένας. Φυσικά, δεν λέω
για την περίπτωση όπου µετά την έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων δεν παρακολούθησε κανένας εάν η επιχείρηση αυτή εφαρµόζει τους περιβαλλοντικούς όρους.
Υπάρχει, όµως, και µια άλλη µεγάλη κατηγορία, αυτή η οποία
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εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους µε προϋποθέσεις. Λέει, δηλαδή: «Θα σου δώσω τους όρους, µε την προϋπόθεση ότι θα ξεµπαζώσεις το ρέµα και µετά θα συνδεθείς µε την αποχέτευση.»
Μα, άµα του δώσεις τους περιβαλλοντικούς όρους, αυτός δεν
πρόκειται ποτέ να ξεµπαζώσει το ρέµα και να συνδεθεί µε την
αποχέτευση! Κλείσε τον, λοιπόν, ώστε να συµµορφωθεί µε τους
περιβαλλοντικούς όρους. Αφού κλείσει, θα αναγκαστεί να ξεµπαζώσει το ρέµα, να συνδεθεί µε την αποχέτευση και µετά να δώσει
τους όρους.
Όµως, µε το νοµοσχέδιο που έχετε φέρει, κύριε Υπουργέ, και
µόνο µε το άρθρο 9, που τους αφήνετε όλους να λειτουργούν,
χωρίς να τους τιµωρείτε και λέτε ότι θα τους κλείσετε, εφόσον
δεν συµµορφωθούν µε την παράγραφο του άρθρου 9, δεν είναι
δυνατόν να καταπολεµήσετε τους παρανοµούντες, οι οποίοι
ακόµη και σήµερα δεν έχουν περιβαλλοντικούς όρους και οι υπηρεσίες τους ανέχονται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Αικατερίνη Φαρµάκη – Γκέκη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, εκτιµώ ότι και στην επιτροπή, αλλά και στην Ολοµέλεια την προηγούµενη εβδοµάδα
έγινε µια ουσιαστική συζήτηση για το νοµοσχέδιο, που περιλαµβάνει και την απλοποίηση της περιβαλλοντικής διαδικασίας, αλλά
και τη ρύθµιση για τα αυθαίρετα.
Όλα τα κόµµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής κατέθεσαν
τις προτάσεις τους και πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις µετουσιώθηκαν σε ουσιαστικές αλλαγές µέσα στο νοµοσχέδιο.
Έγινε ένα πλαίσιο, βάσει του οποίου και οι περιβαλλοντικές
αδειοδοτήσεις απλοποιούνται, έτσι ώστε να απεµπλακεί η Δηµόσια Διοίκηση από τους πάρα πολλούς φακέλους, αλλά και να
γίνει ξανά µία κατηγοριοποίηση των έργων, µε σκοπό πραγµατικά, µε βάση την εµπειρία που είχαµε µέχρι τώρα, να µπορέσουµε να απλοποιήσουµε όλη αυτήν τη νοµοθεσία και να µην
κατατίθενται τόσο πολλοί φάκελοι.
Το ζήτηµα, βεβαίως, έχει επικεντρωθεί στο δεύτερο κεφάλαιο,
που αφορά τη ρύθµιση των αυθαιρέτων. Εκεί έγινε µια ουσιαστική συζήτηση, µε σκοπό να περιληφθούν όλα τα ζητήµατα που
απασχολούν τους πολίτες σε αυτό το νοµοσχέδιο. Πραγµατικά
ελήφθησαν υπ’ όψιν και τα κοινωνικά κριτήρια και οι συντελεστές
για τα πρόστιµα µειώθηκαν κατά πολύ, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης
να έχει ένα οικονοµικό κίνητρο δίκαιο, για να προσέλθει και να
ρυθµίσει το αυθαίρετο αυτό.
Ελήφθησαν υπ’ όψιν και τα εισοδηµατικά κριτήρια και τα κριτήρια ακόµη και από την πρώτη κατοικία, αλλά ακόµη και µειώθηκαν οι συντελεστές για τη δεύτερη κατοικία και πραγµατικά
ήταν πάρα πολύ σοβαρά.
Επίσης, λαµβάνονται υπ’ όψιν πάρα πολλές υπερβάσεις πολεοδοµικών αδειών που πραγµατικά έχουν δηµιουργήσει έναν τεράστιο φόρτο στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα,
αντί οι πολεοδοµικές υπηρεσίες πραγµατικά να κάνουν µια ουσιώδη δουλειά, να έχουν επικεντρωθεί στις καταγγελίες επί καταγγελιών ακόµη και για πάρα πολύ απλές περιπτώσεις.
Επειδή ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος, θα επικεντρωθώ σε
µερικά σηµεία, τα οποία πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα κλείσουµε
µε το παρόν νοµοσχέδιο, αλλά θα πρέπει να επανέλθουµε.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι οι εξαιρέσεις που έχουµε βάλει στο
άρθρο 23 για περιπτώσεις που δεν µπορούν να ρυθµιστούν, δηλαδή αυθαίρετα τα οποία βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισµούς, αλλά και σε ορισµένες περιοχές που προστατεύονται και
απαγορεύεται η δόµηση θα πρέπει να τα δούµε από την αρχή.
Και εξηγούµαι: Όσον αφορά τους παραδοσιακούς οικισµούς,
δεν είναι κράτος δικαίου να αντιµετωπίζονται και να µένουν έξω
από τη ρύθµιση τουλάχιστον οκακόσιοι παραδοσιακοί οικισµοί
σε όλη τη χώρα και πάρα πολλά παραδοσιακά τµήµατα πόλεων.
Στερεί τη δυνατότητα από περίπου 1,5 εκατοµµύριο συµπολίτες
να ρυθµίσουν αυθαιρεσίες, που, εν πάση περιπτώσει, µπορούµε
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µε µια διαδικασία είτε αρχιτεκτονικής επιτροπής είτε από το Συµβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του νοµού να προσαρµοστεί η αυθαιρεσία αυτή στα στοιχεία εκείνα, για τα οποία
χαρακτηρίστηκε παραδοσιακός οικισµός.
Ένα δεύτερο ζήτηµα: Στο Δήµο Λουτρακίου έχουµε πολλές
περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί προστατευόµενες περιοχές και µάλιστα του υδροφόρου ορίζοντα. Σε αυτές τις περιοχές δίνουµε τη δυνατότητα µε το ν. 1337/1983 να δηλωθούν τα
ακίνητα. Το διάταγµα της προστατευόµενης περιοχής έγινε το
1985. Εποµένως, εδώ έχουµε το εξής οξύµωρο: Από τη µια µεριά
µέχρι το 1985 να µπορούν αυτοί οι άνθρωποι, οι συµπολίτες µας
να ρυθµίσουν τα ακίνητα και να ανασταλεί η κατεδάφιση και από
την άλλη πλευρά έχουµε τους υπόλοιπους, αυτοί οι οποίοι
κακώς µεν –δεν ήταν περισσότερο αυθαίρετοι αυτοί από κάποιους άλλους- αλλά δεν µπορούν να ρυθµίσουν το ακίνητο.
Θεωρώ ότι ένα ακόµη στοιχείο το οποίο πρέπει το Υπουργείο
να προχωρήσει είναι να δούµε ξανά τα διατάγµατα µε τα οποία
έχουν βγει ορισµένες περιοχές. Είναι διατάγµατα τα οποία έχουν
βγει µέσα σε µία νύχτα, χωρίς εµπεριστατωµένες µελέτες και οι
οποίες τελικά και ταλαιπωρούν τους πολίτες και τους συµπιέζουν
και τους εγκλωβίζουν σε µία κατάσταση, την οποία εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι
πολύ λίγος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ: Νοµίζω ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο έγινε µια τεράστια προσπάθεια, για να αντιµετωπίσουµε το πολύπλοκο πρόβληµα των αυθαιρέτων µε τρόπο δίκαιο
και ρεαλιστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία Φαρµάκη, πρέπει να ολοκληρώσετε. Έχει τελειώσει ο χρόνος.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ: Τελειώνω.
Νοµίζω ότι όλες οι µεταρρυθµίσεις που εξήγγειλε ο Υπουργός
και η αλλαγή του ΓΟΚ, όλα πρέπει να γίνουν, διότι µόνο τότε πιστεύω ότι πραγµατικά ο στόχος του Υπουργείου θα επιτευχθεί.
Ο στόχος του Υπουργείου, πραγµατικά, είναι να µην ξαναγίνουν
αυθαίρετα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ. Ο χρόνος σας τελείωσε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ: Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίζουµε µε το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μιχαήλ Γιαννάκη.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι η συζήτηση και στην
επιτροπή, αλλά και εξαντλητικά όλες αυτές τις µέρες εδώ είχε
θετικά αποτελέσµατα µε την έννοια ότι έγιναν αρκετές τροποποιήσεις πάνω στις παρατηρήσεις των συναδέλφων αυτών των
πτερύγων. Αυτό είναι θετικό για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου,
αλλά και για το µήνυµα που πρέπει να περάσουµε στην κοινωνία.
Θέλω να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις, που νοµίζω ότι –έστω
και στο παρά πέντε- µπορούν να ενσωµατωθούν, ώστε να γίνει
πιο αποτελεσµατικό και πιο λειτουργικό το νοµοσχέδιο στην
πράξη.
Στην πρώτη ενότητα, που έχει να κάνει µε την περιβαλλοντική
αδειοδότηση των έργων, κύριε Υπουργέ, τονίσαµε ως παράταξη
ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν, όµως, ιδιαιτερότητες
σε πολλά σηµεία της πατρίδας µας, όπως η βιοµηχανική περιοχή
Οινοφύτων Σχηµαταρίου, ο Ασωπός Ποταµός, που δεν µπορούµε
µε την ίδια ευκολία που δίνουµε µια άδεια για µια βιοµηχανία ή
µια βιοτεχνία σε µια άλλη περιοχή το ίδιο να ισχύει για τη συγκεκριµένη περιοχή.
Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι επιβαρυµένη.
Δυστυχώς, παρ’ όλες τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού προεκλογικά, παρ’ όλη την επίσκεψη της κ. Μπριµπίλη µετεκλογικά
εδώ και ενάµιση χρόνο δεν έχουµε δει να παίρνετε κάποια πρωτοβουλία. Ελπίζουµε η καινούργια πολιτική ηγεσία να σκύψει
πάνω στο πρόβληµα το οποίο είναι βέβαια διαχρονικό, δεκαε-
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τιών. Έχουµε ένα καρκίνωµα, που εγκαλούµαστε κάθε τόσο και
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το οποίο θα πρέπει, επιτέλους, να δώσουµε λύσεις. Δεν φτάνουν οι υποσχέσεις, δεν φτάνουν τα δελτία Τύπου.
Πρέπει άµεσα, κύριε Υπουργέ, ο ίδιος να έρθετε στην περιοχή,
σε συνεννόηση µε τους εκπροσώπους των φορέων της τοπικής
αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, να δούµε πώς
θα προχωρήσουµε αυτά που είχαµε σχεδιάσει και στο παρελθόν,
αλλά και πρόσφατα µε την τελευταία επίσκεψη πριν ενάµιση
χρόνο της κ. Μπιρµπίλη. Είναι ένα θέµα που θα το βρούµε µπροστά µας. Θα πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες.
Δεύτερη ενότητα: Ρύθµιση αυθαιρέτων. Όσον αφορά το ύψος
των προστίµων, παρ’ όλες τις µειώσεις που σήµερα καταλήγουµε
–αν µιλούσαµε πριν πέντε χρόνια- ενδεχοµένως να ήταν λογικό.
Φαντάζοµαι, όµως, ότι όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι είµαστε σε µία
ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο, υπάρχει µία ύφεση πρωτόγνωρη,
ανεργία, µείωση εισοδηµάτων και δεν µπορούν να πληρώσουν
αυτά τα πρόστιµα συµπολίτες µας συνταξιούχοι, µισθοσυντήρητοι των 800, των 1000 ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, επειδή προέρχοµαι από µία περιοχή η οποία
δυστυχώς έχει χιλιάδες αυθαίρετα, όπως η περιοχή Δηλεσίου,
Αλυκής, Αγίου Βασιλείου στον Ευβοϊκό και στον Κορινθιακό, είναι
βέβαιο ότι ούτε το 50% των συµπολιτών µου δεν θα µπουν σε
αυτή τη ρύθµιση, γιατί δεν αντέχουν οικονοµικά, ενώ το θέλουν
πραγµατικά να φύγουν από τα αδιέξοδα που µια αυθαίρετη δόµηση δηµιουργεί. Είναι βέβαιο ότι όσοι θέλουν να µεταβιβάσουν,
θα πληρώσουν την πρώτη δόση ή όσοι δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί θα τρέξουν, αλλά στην πορεία θα απέχουν από την καταβολή
των επόµενων δόσεων.
Πρέπει λοιπόν, και εκεί να οριστεί µε κοινωνικά κριτήρια, όπως
µε τα ΑΜΕΑ. Δεν µπορεί ένας συµπολίτης µας των 8.000 ατοµικό
εισόδηµα ή οικογενειακό 12.000 να µπει σ’ αυτήν τη ρύθµιση. Νοµίζω ότι απλή λογική χρειάζεται για να καταλάβουµε ότι θα πρέπει να µειώσουµε δραστικά τα πρόστιµα.
Επίσης, υπάρχουν συµπολίτες που έχτισαν κάποιο αυθαίρετο
και πλήρωσαν όλες τις ασφαλιστικές τους εισφορές προς το ΙΚΑ.
Αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές δυστυχώς, δεν προβλέπεται να
εξαιρεθούν, ενώ λέτε ότι ένα ποσοστό του προστίµου θα πάει
στα ασφαλιστικά ταµεία. Μα, αυτοί οι πολίτες φρόντισαν τουλάχιστον σ’ αυτό το κοµµάτι να είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους.
Επίσης, δεν επιτρέπεται ριζική ανακαίνιση. Υπάρχουν κτίσµατα
που έχουν υποστεί σηµαντικές βλάβες στο σκελετό, για παράδειγµα σε µια κολώνα. Δεν µπορεί να µην τους δίνουµε τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις σηµαντικές επισκευές που
χρειάζονται.
Επίσης, υπάρχουν αυθαίρετα σε δασικές, αναδασωτέες εκτάσεις που τα δασαρχεία λογικά σήµερα τα χαρακτηρίζουν κατεδαφιστέα, αλλά µπορεί µε τους καινούργιους δασικούς χάρτες
κάποια απ’ αυτά, αν θέλετε, να είναι εκτός. Τι θα γίνει µε αυτές
τις περιπτώσεις;
Για τους παραδοσιακούς οικισµούς ακούστηκαν οι παρατηρήσεις των συναδέλφων. Επίσης, υπάρχουν εκατοντάδες συµπολίτες µου στη Βοιωτία, στην περιοχή της Αλυκής, αλλά φαντάζοµαι
και σε άλλους νοµούς της Ελλάδος, όπου έχουν εκτάσεις από
εκχερσώσεις. Δηλαδή, το 1900-1910 είχε δοθεί η δυνατότητα να
υπάρξουν εκχερσώσεις. Υπάρχουν συµβόλαια, έχουν γίνει µία,
δύο, τρεις µεταβιβάσεις και δυστυχώς, το δασαρχείο δεν τους
δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν στο νοµοσχέδιο που σήµερα
ψηφίζουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, η διάρκεια τακτοποίησης θα µπορούσε, όπως πολλοί
συνάδελφοι και από τη Συµπολίτευση και από την Αντιπολίτευση,
να γίνει σαράντα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, κύριε Βουλευτά, ολοκληρώστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Είναι πάρα
πολλά τα άρθρα, ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο χρόνος έχει τελειώσει. Παρακαλώ, να κλείσετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κλείνοντας, θα ήθελα να πω, κύριε
Υπουργέ, ότι κατά την εφαρµογή του νοµοσχεδίου θα προκύψουν πολλά προβλήµατα. Θα πρέπει να είσαστε έτοιµοι σαν πολιτική ηγεσία να κάνετε άµεσα συγκεκριµένες αλλαγές που θα
εµφανιστούν στην πράξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Είστε σαφής, κύριε
Γιαννάκη. Πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ξέρετε πολύ καλά ότι τα δασαρχεία, οι
πολεοδοµίες είναι ανέτοιµες να δεχθούν όλο αυτό τον όγκο της
δουλειάς που θα προκύψει. Θα πρέπει, λοιπόν, όπου υπάρξουν
δυσλειτουργίες, τις παρατηρήσεις που ενδεχοµένως σήµερα να
µην προλάβετε να ενσωµατώσετε στο νοµοσχέδιο να είστε έτοιµος να τις εντάξετε, γιατί πραγµατικά πρέπει να βοηθήσουµε
αυτήν τη δύσκολη στιγµή οι συµπολίτες µας, που δεν έχουν τη
δυνατότητα, να µπορούν να ενταχθούν στη ρύθµιση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Παναγιώτης
Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι γεγονός ότι µε τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές που
έγιναν αποδεκτές από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, καλύπτονται και βελτιώνονται ορισµένα από τα κενά και τις διατάξεις του νοµοσχεδίου και όσον αφορά το πρώτο κεφάλαιο και
όσον αφορά το δεύτερο κεφάλαιο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.
Όσον αφορά το πρώτο κεφάλαιο, είναι γεγονός ότι µε την
απλοποίηση της αδειοδότησης ένας πληθωρισµός µελετών, ένας
ακραίος φορµαλισµός, µια γραφειοκρατία η οποία ταλαιπωρούσε και το δηµόσιο χώρο –δηλαδή, µε τα δηµόσια έργα και
τους ιδιώτες- περιορίζεται σηµαντικά. Το ίδιο περιορίζεται και η
αδιαφάνεια, το ίδιο περιορίζεται και η συναλλαγή και η αυθαιρεσία των υπηρεσιών. Ένα από τα σηµαντικότερα εµπόδια της επιχειρηµατικότητας θα αρθεί µε την απλοποίηση των διαδικασιών.
Το ζήτηµα, όµως, που κάνει πιο αισιόδοξους αυτούς που βλέπουν τις αλλαγές που επέρχονται στην αδειοδότηση είναι ότι µειώθηκε από είκοσι σε δέκα χρόνια η υποχρέωση ολοκλήρωσης
του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Και αυτό γιατί η έλλειψη πολεοδοµικού σχεδιασµού καθιστά ανασφαλείς και τις πολεοδοµικές
µελέτες και τις εγκρίσεις. Κινδυνεύουν τόσο από την αυθαιρεσία
των υπηρεσιών, όσο και από τις αποφάσεις του Συµβουλίου της
Επικρατείας, όταν δεν είναι ολοκληρωµένος σε µία περιοχή ο πολεοδοµικός ή ο χωροταξικός σχεδιασµός.
Όσον αφορά τα αυθαίρετα, θα ήθελα να κάνω δηµόσια µια δήλωση και να επιστήσω την προσοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να υπάρξει σήµα προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και προς τις υπηρεσίες της πολεοδοµίας αυτήν την περίοδο, ειδικότερα στα νησιά που τα
αυθαίρετα ανθούν. Έχει αρχίσει οργασµός ανέγερσης αυθαιρέτων, µε οργανωµένο τρόπο. Προσέξτε, γιατί αυτήν την περίοδο
–και αναφέροµαι σε συγκεκριµένα νησιά- υπάρχει άνθηση, υπάρχει έξαρση της αυθαίρετης δόµησης, µε έναν τρόπο πολύ προκλητικό. Είναι συγκεκριµένα τα παραδείγµατα και θα πρέπει να
γίνει συντονισµένη αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω αφορά σε αυτό που και στην
προηγούµενη τοποθέτησή µου ανέφερα και αναφέρθηκε και από
τους άλλους συναδέλφους, για τους παραδοσιακούς οικισµούς.
Αναγνωρίζω το πρόβληµα που βάζει το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Όµως, επαναλαµβάνουµε και πάλι: Έχουµε δύο προβλήµατα.
Το ένα είναι ότι δεν τακτοποιείται τίποτα στους παραδοσιακούς
οικισµούς. Δηλαδή, όλες αυτές οι µικροεπεµβάσεις που έχουν
γίνει, θα παραµείνουν και θα αλλοιώνεται η φυσιογνωµία και ο
αρχιτεκτονικός χαρακτήρας των παραδοσιακών οικισµών και δεν
θα µπορούν να γίνουν µεταβιβάσεις, ενώ οι υπερβάσεις είναι
ελάχιστες σε σχέση µε τις αυθαιρεσίες στην εκτός σχεδίου δόµηση και το κράτος δεν θα έχει έσοδα και κυρίως, αν επρόκειτο
να γίνει µία οργανωµένη παρέµβαση για να αποκατασταθούν
αυτές οι επεµβάσεις που έχουν γίνει στους παραδοσιακούς οικι-
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σµούς, θα ήµουν κι εγώ µαζί σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, είναι σίγουρο ότι θα παραµείνουν ως έχουν, δεν θα
υπάρξει καµµία τακτοποίηση, ενώ θα µπορούσε –και σας καλούµε και την τελευταία στιγµή να το σκεφτείτε- µε πολύ-πολύ
αυστηρούς όρους, µετά από εγκρίσεις των ΣΧΟΠ και των αρχιτεκτονικών επιτροπών, µε καθορισµό των επεµβάσεων που µπορούν να διορθωθούν και όχι οτιδήποτε αυθαίρετο έχει γίνει, να
υπάρξει µία ρύθµιση και για τους παραδοσιακούς οικισµούς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Τέλος, δεν θέλω να αναφερθώ ειδικότερα σε συγκεκριµένο οικισµό –τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, αναφέρθηκε προηγουµένωςστο θέµα της Ερµούπολης. Εκεί υπάρχει ένα ζήτηµα, το οποίο
από πολλούς θεωρείται ότι είναι ενσυνείδητη παρανοµία, η οποία
έχει γίνει από τους ιδιώτες. Όµως, έστω κι αν αυτό συµβαίνει,
όταν κτίσµατα έχουν χτιστεί µε άδεια της πολεοδοµίας, δηλαδή
του κράτους, ποια είναι η ασφάλεια δικαίου που µπορεί να έχει
ο πολίτης, όταν µε άδεια χτίζει κάτι, στη συνέχεια έρχεται το Συµβούλιο της Επικρατείας και το καθιστά παράνοµο το αυθαίρετο
και σήµερα δεν µπορεί ούτε αυτό το αυθαίρετο, το οποίο κατέστη αυθαίρετο µε απόφαση των δικαστηρίων, να το νοµιµοποιήσει;
Δηλαδή ο πολίτης ούτε µπορεί να νοµιµοποιήσει αυτό το αυθαίρετο –αν υποθέσουµε ότι είναι αυθαίρετο µετά την απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας- ούτε µπορεί να νιώθει ασφαλής όταν η διοίκηση του παραχωρεί άδεια, στη συνέχεια χτίζει
και στο τέλος αυτή η άδεια ανακαλείται.
Θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ολοκληρώνεται µια παρέµβαση που θα έρθει µε την τροποποίηση του ΓΟΚ και µε τον τρόπο έκδοσης των οικοδοµικών αδειών.
Είµαστε σίγουροι –ή τουλάχιστον θα πρέπει να είµαστε αισιόδοξοι, εφόσον εφαρµοστούν οι νόµοι µε αυστηρότητα- ότι θα σταµατήσει εδώ όλο αυτό το κρυφτούλι του κράτους και των
πολιτών µε τα αυθαίρετα και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε.
Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, έχει το
λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, για το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου που
αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, µιλήσαµε στις προηγούµενες συνεδριάσεις και για τις καινοτόµες παρεµβάσεις που
φέρνει, για το νέο τρόπο αδειοδότησης, την αποτελεσµατικότητα
που αναµένουµε για την προστασία του περιβάλλοντος και την
απλοποίηση των διαδικασιών που αφήνει πολύ χρόνο και χώρο
για ελεγκτικό έργο, που είναι ένα σηµαντικό στοιχείο για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ως προς το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, θα πρέπει να πω
ότι είναι πολύ θετική η δέσµευση χρηµάτων από το ειδικό πρόστιµο στα πλαίσια του Πράσινου Ταµείου για την ολοκλήρωση
των πολεοδοµικών σχεδίων και την ανάπλαση των περιοχών αυθαιρέτων. Όµως, είναι επίσης θετική και η δεκαετία που θέσατε,
ακούγοντας τις προτάσεις µας.
Εδώ βάζουµε ένα µεγάλο στόχο. Θα πρέπει µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα να φέρετε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό της δεκαετίας. Ένα πλαίσιο που θα δώσει µια νέα προοπτική
στην πατρίδα µας, γιατί είναι αυτό που λείπει. Πάνω στη χωροταξία, πάνω στην οικιστική ανάπτυξη, πάνω στο σχεδιασµό και
στις χρήσεις γης εδράζεται όλη η ανάπτυξη. Κι αυτό την επόµενη
δεκαετία θα είναι ο µεγάλος στόχος της πολιτείας.
Όσον αφορά το θέµα των αυθαιρέτων και το ύψος των προστίµων, κύριε Υπουργέ, εκπροσωπώ και εγώ µια περιοχή που έχει
µεγάλο αριθµό αυθαιρέτων. Επίσης, ο µεγάλος αριθµός αυθαιρέτων ανήκει σε φτωχούς ανθρώπους, σε ανθρώπους που τον
κόπο µιας ζωής, είτε από την παραγωγή της σταφίδας είτε από
την παραγωγή του ελαιολάδου, τον επένδυσαν -κακώς ίσως,
αλλά µε ευθύνη και της πολιτείας- σε ένα-δυο σπίτια στο Ηρά-
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κλειο. Αυτό είναι µια πραγµατικότητα.
Έκανα µια έρευνα µε τα στοιχεία που έχουµε και µε τους συντελεστές, στους οποίους καταλήξαµε την προηγούµενη φορά.
Δυστυχώς µε τις τιµές ζώνης που είναι υψηλές στο Ηράκλειο, τα
πρόστιµα είναι υψηλά. Παραδείγµατος χάριν: Τιµή ζώνης 1.500
ευρώ σε µια µέση και κάτω περιοχή του Ηρακλείου: Για πρώτη
κατοικία εκατόν είκοσι πέντε τετραγωνικών µέτρων, εντός εγκεκριµένου γενικού πολεοδοµικού σχεδίου –και είναι ένα θέµα
αυτό- χωρίς άδεια, το πρόστιµο είναι 31.000 ευρώ. Εάν αυτός ο
άνθρωπος έχει δυο παιδιά και επένδυσε και όλη του τη ζωή να
φτιάξει ένα δεύτερο σπίτι, του ζητάτε να δώσει 62.000 ευρώ. Με
την ποιότητα κατασκευής που έχουν τα αυθαίρετα, µε συγχωρείτε, θα πάνε να αγοράσουν άλλα.
Είµαι ένας από τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης που ψήφισε το µεσοπρόθεσµο. Στο µεσοπρόθεσµο δεν έχω κανένα
φόβο να πω ότι υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη για τα αυθαίρετα.
Τοποθετούµε ευθέως. Δεν θα επιτύχουµε το στόχο. Δεν θα
συµµετάσχουν σε αυτή τη ρύθµιση µε τέτοια υψηλά πρόστιµα.
Είµαι ξεκάθαρος. Έκανα έρευνα. Δεν υπάρχει περίπτωση µε τέτοια νούµερα να εισπραχθούν πρόστιµα. Με ορισµένες βελτιώσεις αυτό µπορεί να γίνει.
Είπατε ότι εντός σχεδίου ο συντελεστής είναι «1.0». Εντός,
όµως, εγκεκριµένου γενικού πολεοδοµικού σχεδίου πρέπει να
υπάρξει δεύτερος συντελεστής, γιατί τα πολεοδοµικά σχέδια
είναι στοιβαγµένα στο Υπουργείο. Προτείνω ενδιάµεσο συντελεστή «1.4» και συντελεστή «1.7», όπως το έχετε, εκτός σχεδίου.
Δεύτερη πρόταση. Όταν υπάρχει άδεια ο συντελεστής «1.0».
Όταν δεν υπάρχει άδεια λέτε να είναι ο συντελεστής «2.0». Νοµίζω ότι το «2.0» πρέπει να γίνει «1.5».
Όσον αφορά το θέµα της παλαιότητας, µέχρι το 1983 έχετε
20% του προστίµου και µέχρι το 2003 έχετε 80% του προστίµου.
Αυτό πρέπει να πάει το πολύ 60% του προστίµου.
Λέτε ότι οι δόσεις είναι τριάντα έξι. Γιατί είναι είκοσι τέσσερις
στα σπίτια και τριάντα έξι στην επαγγελµατική στέγη; Γιατί νοµοθετούµε διαφορετικά για τους επαγγελµατίες, διαφορετικά για
τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείου και διαφορετικά για τους φτωχούς
ανθρώπους; Για ποιο λόγο γίνεται αυτό; Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
Δέστε και το θέµα της δυνατότητας µεταβίβασης εντός τετραµήνου σε πρώτου βαθµού συγγενείς. Δεν έχει καµµία ιδιαίτερη αξία, παρά µόνο βοηθάει στη διαδικασία τακτοποίησης.
Τέλος, δέστε και το θέµα να υπάρξει σαφής τακτοποίηση των
περιφράξεων και των άλλων πιθανών κατασκευών χωρίς στέγαση
που θα είναι µέσα στον προαύλιο χώρο ή στο ίδιο οικόπεδο του
ακινήτου, που τακτοποιείται.
Αν όλα αυτά γίνουν, θα πρέπει να υπάρξει µια διάταξη, η οποία
να απαγορεύει ρητά στον οποιοδήποτε να δίνει βεβαιώσεις κατ’
εξαίρεση ρεύµατος, διότι θα συνεχιστεί το φαινόµενο.
Είµαι σαφής. Αυτό θα πρέπει να γίνει, αφού όµως δούµε τον
εξορθολογισµό όλων αυτών των συντελεστών. Γιατί, ξαναλέω,
δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσουµε το στόχο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικιστική ανάπτυξη και ο πολεοδοµικός και χωροταξικός σχεδιασµός αποτελεί τον καθρέπτη
ενός τόπου. Στην περίπτωση της χώρας µας, η άναρχη και αυθαίρετη δόµηση δεν είναι καθόλου τυχαία και καθόλου αθώα. Καταδεικνύει όλες τις χρόνιες παθογένειες της χώρας µας. Κι αυτό
γιατί η αυθαίρετη δόµηση που για επτά και πλέον δεκαετίες ταλανίζει τη χώρα µας, δεν ήρθε κεραυνός εν αιθρία. Είναι το αποτέλεσµα κοινωνικών αναγκών που διαµορφώθηκαν ύστερα από
βίαια ιστορικά γεγονότα. Είναι, επίσης, αποτέλεσµα µιας κεντρικής διοίκησης ανέτοιµης να ικανοποιήσει τις ανάγκες στέγασης
µεγάλου αριθµού πολιτών, αλλά και να συντάξει ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό για την οικιστική ανάπτυξη.
Η ανοχή του κράτους στις παρανοµίες, η γραφειοκρατία, η
διαφθορά στις πολεοδοµίες, η ατιµωρησία των αυθαιρετούχων,

16310

των µηχανικών, των εργολάβων και άλλων επαγγελµατιών, η έλλειψη συλλογικής και περιβαλλοντικής κουλτούρας, οδήγησαν
στο να θεωρείται σήµερα φυσιολογική η καταστρατήγηση της
τοποθεσίας και η κυριαρχία των λεγόµενων νόµων της αγοράς.
Το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια οργανωµένη παρέµβαση
σε δυο κρίσιµους τοµείς: Αφ’ ενός ρυθµίζει το ζήτηµα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και αφ’ ετέρου επιχειρεί να επιλύσει
ένα εξαιρετικά πολύπλοκο, αλλά υπαρκτό πρόβληµα, το πρόβληµα των αυθαιρέτων.
Σήµερα έχουµε ως χώρα µια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, πολύ πιο περίπλοκη και από τη
διαδικασία που ακολουθούν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο
η διαδικασία αυτή δεν εγγυάται, όπως αποδεικνύεται στην
πράξη, την προστασία του περιβάλλοντος, θέτει σηµαντικά εµπόδια στους επενδυτές –δεδοµένου ότι πρόκειται για εξαιρετικά
χρονοβόρα και πολύπλοκη γραφειοκρατική διαδικασία- και ο
έλεγχος που ασκείται, αφού εκδοθεί η άδεια, είναι σχεδόν ανύπαρκτος.
Το νέο σχέδιο νόµου προβλέπει στο άρθρο 1 την κατάταξη των
µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε δυο κατηγορίες ανάλογα µε τη βαρύτητα των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, γεγονός που αναµένεται να συµβάλει στη σηµαντική µείωση των
φακέλων που υποβάλλονται. Η ρύθµιση αυτή σε συνδυασµό µε
την κατάργηση των συνυπογραφών άλλων Υπουργών και των διπλών αδειοδοτήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 12, αίρει σηµαντικά
γραφειοκρατικά βαρίδια και ανοίγει το δρόµο για επενδύσεις που
τόσο χρειάζεται τη στιγµή αυτή η χώρα.
Το δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου αφορά ένα εξαιρετικά
σύνθετο ζήτηµα, το οποίο ωστόσο δεν µπορούµε να συνεχίσουµε
να αγνοούµε. Και το λέω αυτό γιατί µε το νόµο Τρίτση έγιναν
µόνο αποσπασµατικές προσπάθειες για την επίλυσή του, που
έπεσαν στο κενό.
Δεν είναι δυνατόν να παραγνωριστεί, βεβαίως, η δυσµενής δηµοσιονοµική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα και τα οφέλη
στα οποία προσβλέπει το παρόν σχέδιο νόµου. Ωστόσο οι ρυθµίσεις του δεν έχουν µόνο εισπρακτικό χαρακτήρα, αλλά επιδιώκουν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα µέσα από περιβαλλοντική
και πολεοδοµική διάσταση. Επιχειρείται, δηλαδή, να µπει µια κόκκινη γραµµή µε το παρελθόν.
Κατ’ αρχάς γίνεται διαχωρισµός στο άρθρο 23 των αυθαιρέτων: σε αυτά που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές, σε δάση,
παραλίες, ρέµατα, αιγιαλούς, αρχαιολογικούς χώρους, τα οποία
ορίζονται ως κατεδαφιστέα, σύµφωνα µε το άρθρο 28 και σ’ αυτά
που µπορούν να ρυθµιστούν µε την καταβολή προστίµου.
Επιπλέον, είναι σηµαντικό ότι δεν είναι οριζόντια η αντιµετώπιση των αυθαιρέτων, αλλά προστατεύονται οι ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες και τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα.
Παράλληλα λαµβάνονται υπ’ όψιν και άλλα κριτήρια όπως η
ύπαρξη οικοδοµικής άδειας, η θέση του κτίσµατος σε περιοχή
εντός ή εκτός σχεδίου, η τιµή ζώνης, το αν πρόκειται για πρώτη
ή δεύτερη κατοικία κ.α.
Όσον αφορά στο άρθρο 24, παράγραφος 20, πιστεύω, κύριε
Υπουργέ, ότι είναι αναγκαίο να εξαιρεθούν από τη καταβολή του
ποσοστού 10% του ενιαίου προστίµου όλες οι αυθαίρετες κατασκευές του δηµοσίου και των ΟΤΑ. Να έχουµε υπ’ όψιν ότι οι
χώροι αυτοί κατασκευάστηκαν για να καλύψουν ανάγκες σε σχολεία, κλειστά γυµναστήρια ή κοινόχρηστους χώρους, συνήθως
λόγω της αδυναµίας έκδοσης οικοδοµικών αδειών. Επιπλέον, δεν
είναι δυνατό το δηµόσιο να αξιώνει την καταβολή προστίµου από
το ίδιο το δηµόσιο.
Θα ήθελα να σταθώ για λίγο στο άρθρο 29 και το τέµενος. Είµαστε και πρέπει να είµαστε µια κοινωνία που σέβεται το δικαίωµα της ανεξιθρησκίας. Οφείλουµε να διευκολύνουµε την
οικοδόµηση τεµένους, ώστε να µπορούν οι άνθρωποι να ασκούν
τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ωστόσο θέλω να εκφράσω την
αντίθεσή µου ως προς την ιδέα χρηµατοδότησης του τεµένους
από το ελληνικό κράτος. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η οικοδόµηση τζαµιών γίνεται µε τη συνδροµή των µελών των µουσουλµανικών κοινοτήτων, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τους
Έλληνες οµογενείς που χτίζουν και συντηρούν τις εκκλησιές
τους µε δικά τους έξοδα στο εξωτερικό, όπως ακριβώς συµβαίνει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µε την οικοδόµηση συναγωγών. Ναι, λοιπόν, στο τέµενος, µε παράλληλη απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης ευκτήριων
οίκων όχι, όµως, στη χρηµατοδότηση του από το ελληνικό κράτος τη στιγµή που έχουµε αυτήν τη συγκεκριµένη δηµοσιονοµική
συγκυρία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάκτηση της αξιοπιστίας µας
είναι το µεγαλύτερο στοίχηµά µας σήµερα. Και αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να ικανοποιήσουµε µια σειρά από «πρέπει».
Πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουµε µια νέα γενιά αυθαιρέτων.
Πρέπει να ολοκληρωθεί ο πολεοδοµικός σχεδιασµός εντός εικοσαετίας, όπως προβλέπει το παρόν σχέδιο νόµου και νωρίτερα, ώστε να πάψει να αποτελεί κίνδυνο για παρανοµίες.
Πρέπει να ενισχυθεί η καταπολέµηση της διαφθοράς στις πολεοδοµίες.
Πρέπει να προχωρήσουν επιτέλους οι κατεδαφίσεις και να
ολοκληρωθούν οι χάρτες και η οριοθέτηση των ρεµάτων.
Μόνο και µόνο, όταν ολοκληρωθούν αυτά τα πρέπει, θα µπορούµε να πούµε ότι έχουµε τραβήξει πραγµατικά µια κόκκινη
γραµµή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ, κ. Γείτονας, έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τηλεγραφικά πέραν και σε συνέχεια των όσων είπα επί της
αρχής, θέλω να πω τα εξής:
Πρώτον, όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, πιστεύω ότι σωστά γίνονται οι αλλαγές για τη µείωση της γραφειοκρατίας και τη σύντµηση του χρόνου καθώς και για τη
συστηµατοποίηση και την ενίσχυση των ελέγχων και ιδιαίτερα
για τη µεταφορά του βάρους στους ελέγχους µετά την αδειοδότηση, δηλαδή στην πράξη. Πιστεύω ότι είναι σηµαντικές αυτές
οι αλλαγές.
Κύριε Υπουργέ, πρόσφατα έγινε και µια µελέτη για την ανάπτυξη της χώρας. Αναδεικνύει ως δυο βασικούς παράγοντες της
µειωµένης παραγωγικότητας που έχουµε στην Ελλάδα τη γραφειοκρατία και την πολυπλοκότητα στην αδειοδότηση -γενικότερα όχι µόνο την περιβαλλοντική- αλλά και στα εµπόδια και στις
χρονοβόρες διαδικασίες που υπάρχουν στο χωροταξικό και τον
πολεοδοµικό σχεδιασµό. Κι εδώ πρέπει να παρέµβουµε. Και
σωστά παρεµβαίνουµε τώρα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Θα κάνω δυο παρατηρήσεις σε σχέση µε τις ρυθµίσεις:
Η µια έχει σχέση µε το άρθρο 1. Στη Β’ κατηγορία όπου εντάσσονται έργα και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται «από τοπικές και µη σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, υπάρχει και
παρατήρηση της Επιστηµονικής Επιτροπής ότι αυτό χρειάζεται
διευκρίνιση. Επί της ουσίας, είναι αυτά που δε θα παίρνουν
άδεια. Η αποσαφήνιση απαραίτητη και για να µην έχουµε προβλήµατα µε τις κοινοτικές οδηγίες.
Δεύτερη παρατήρηση: Δεν έχω καµµία αντίρρηση για τη χρησιµοποίηση Σώµατος Ιδιωτών Αξιολογητών και Ελεγκτών, που
προβλέπετε. Όµως πρέπει να ενισχύσουµε όλα τα εχέγγυα αντικειµενικότητας όσον αφορά στην αξιολόγηση και την πιστοποίησή τους. Δεν πρέπει να δηµιουργήσουµε έναν νέο πόλο
συναλλαγής. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Στην εφαρµογή του
νόµου να το προσέξετε.
Έρχοµαι τώρα στα υπόλοιπα τρία λεπτά όσον αφορά στο Β’
κεφάλαιο σε σχέση µε τα αυθαίρετα.
Δε λύνεται το θέµα της αυθαίρετης δόµησης ούτε και µε αυτό
το νοµοσχέδιο, όπως δεν λύθηκε ακόµα και µε τον ν.1337. Τακτοποιείται, όµως, το θέµα. Και τακτοποιείται κατά τη γνώµη µου
µε ένα τρόπο ρεαλιστικό, που δηµιουργεί και σχετικά εξισορρόπηση στις βλάβες του περιβάλλοντος από την ύπαρξη και τη διατήρηση των αυθαιρέτων, σύµφωνα µε τις επιταγές του
Συντάγµατος.
Είναι θετική η τροποποίηση που κάνατε προχθές και που τη
βελτιώσατε ακόµα περισσότερο σήµερα για τον ορισµό χρόνου
στον οποίο θα ολοκληρωθεί ο πολεοδοµικός σχεδιασµός. Για
µένα η µόνη κόκκινη γραµµή για το µέλλον είναι αυτή, δηλαδή
να ολοκληρώσουµε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό. Διότι άκουσα
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πολλά περί αυθαιρέτων. Αλλά αν δούµε λίγο την ιστορία, κύριε
Πρόεδρε, σε όλη τη διαδροµή η αυθαίρετη δόµηση στην Ελλάδα
έγινε µε βάση την κερδοσκοπία κάποιων συγκεκριµένων καταπατητών, κερδοσκόπων κτλ και µε βάση την απελπισία πολλών φτωχών οι οποίοι ήθελαν να βάλουν ένα κεραµίδι για την οικογένειά
τους. Αυτά ήταν τα αυθαίρετα κυρίως της πρώτης γενιάς. Υπήρχαν αυθαίρετα δεύτερης γενιάς µε κερδοσκοπία κυρίως και πάµε
και στα τρίτης γενιάς.
Αν θέλουµε να βάλουµε πραγµατικά κόκκινη γραµµή στην αυθαίρετη δόµηση στο µέλλον, πρέπει να προχωρήσουµε και να
ολοκληρώσουµε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό. Διότι στα κενά και
τα ελλείµµατα του πολεοδοµικού σχεδιασµού πάτησαν όλοι
αυτοί, οι µεν φτωχοί µε την απελπισία τους, οι δε άλλοι οι κερδοσκόποι οι «νονοί», οι «εργολάβοι» κ.λπ. µε την κερδοσκοπία.
Να τα λέµε όλα αυτά.
Και δεν µπορώ να ακούω ότι µπορεί να έχουµε την ίδια αντιµετώπιση στην πρώτη κατοικία, την κατοικία του φτωχού και στην
αυθαιρέτη οικοδοµή, εκείνου που κερδοσκόπησε και να φτάνουµε στο σηµείο να θέλουµε να το νοµιµοποιήσει µε λιγότερες
δαπάνες απ’ ό,τι ο νόµιµος έφτιαξε το σπίτι του. Αυτά δεν ταιριάζουν σε ένα κράτος δικαίου.
Υπ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, σωστά ορίσατε το χρόνο για τον
πολεοδοµικό σχεδιασµό, τον οποίο µάλιστα συντµήσατε στα
δέκα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Θα πω και ένα τελευταίο, το είπα και επί της αρχής αλλά επανέρχοµαι –αναφέρθηκε σήµερα και ο κ. Σηφουνάκης στην οµιλία
του: Υπάρχει ο κίνδυνος µε ψευδείς δηλώσεις για να µπορεί να
γίνει µετά η µεταβίβαση. Και οι ψευδείς δηλώσεις µπορεί να είναι
δυο κατηγοριών -θα µε θυµηθείτε- η µια θα είναι «δηλώνω λιγότερα αυθαίρετα τετραγωνικά απ’ όσα έχω κάνει, για να γλιτώσω
πρόστιµα» και η άλλη που θα είναι από τους «τζάµπα µάγκες»
που αρκετούς έχουµε στην Ελλάδα, που λένε «δηλώνω περισσότερα για να µπορέσω να τα χτίσω αυθαίρετα στη συνέχεια».
Γι’ αυτό εµένα δε µε καλύπτουν οι αυστηρές κυρώσεις και τα
πρόστιµα. Θα βάλετε ρήτρα µη διατηρήσιµου. Αν γίνει ψευδής
δήλωση, η οποία θα γίνει µε συνενοχή και συνεργασία διαφόρων,
από µηχανικό µέχρι ιδιοκτήτη και συµβολαιογράφο, θα πρέπει
να βάλετε ρήτρα µη διατηρήσιµου. Δηλαδή, όποιος κάνει ψευδή
δήλωση, το ακίνητό του πηγαίνει στην κατηγορία εκείνων που
είναι στα δάση, που είναι στα ρέµατα, που δεν νοµιµοποιούνται
σε καµµία περίπτωση και κατεδαφίζονται. Αυτό θα είναι µια εγγύηση, αν θέλουµε να βάλουµε κόκκινη γραµµή, µαζί µε την ολοκλήρωση του σχεδιασµού. Και αυτά θα είναι εγγύηση για το
µέλλον.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Γείτονα.
Το λόγο έχει ο κ. Αυγενάκης, Ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου, για πέντε λεπτά. Αυστηρά πέντε λεπτά θα είναι ο χρόνος
σας, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Αυγενάκη, έχετε το λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχικά επιτρέψετε µου να ξεκαθαρίσω κάτι που σηµείωσα και στην επί της
αρχής τοποθέτησή µου. Για την Δηµοκρατική Συµµαχία η πολιτική για την αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης δεν µπορεί
να είναι ευχολόγιο. Πρέπει να γίνει πράξη και να µπει από σήµερα
έστω µια σαφής διαχωριστική γραµµή που θα πρέπει να κλείσει
το θέµα από και πέρα οριστικά.
Επίσης, οφείλουµε να κάνουµε το διαχωρισµό ανάµεσα σε αυτούς που συστηµατικά και κατ’ επάγγελµα αυθαιρετούν και σ’
αυτούς που από καθαρά κοινωνικούς λόγους για τις ανάγκες
στέγασης των ιδίων τους των οικογενειών αναγκάστηκαν να αυθαιρετήσουν. Δεν είναι όλοι οι αυθαιρετούντες το ίδιο. Αυτό είναι
κάτι που αποτυπώνεται βεβαίως και στο µέγεθος των παρανοµιών.
Βασική προϋπόθεση, για να υπάρξει οριστική λύση στο θέµα
της αυθαίρετης δόµησης, είναι να καταγραφεί και να χαρτογρα-
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φηθεί µε ακρίβεια η σηµερινή κατάσταση. Στόχος της οποιασδήποτε ρύθµισης θα πρέπει να είναι να µην υπάρξουν συνθήκες για
να δηµιουργηθεί µια νέα γενιά αυθαιρέτων.
Το νοµοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε,
όπως δηλώσαµε, το ψηφίζουµε και επί της αρχής. Υπάρχουν,
όµως, σηµεία που πρέπει ακόµα να δούµε, ώστε οι διατάξεις να
γίνουν πιο αποτελεσµατικές και να έχουµε το βέλτιστο δυνατό
αποτέλεσµα ως προς το στόχο που προανέφερα.
Ως προς το πλαίσιο αυτό σηµειώνουµε, κύριοι Υπουργοί, ότι
οφείλετε να εξετάσετε τη ρητή πρόβλεψη για την ηλεκτρονική
δορυφορική καταγραφή όλων των κτισµάτων που υπάρχουν
στον ελληνικό χώρο, παρακολούθηση από µια κεντρική κρατική
υπηρεσία όλων των νέων κτισµάτων και οικοδοµών και άµεση κατεδάφιση κάθε νέου αυθαιρέτου που θα γίνει από εδώ και στο
εξής.
Ταυτόχρονα, έχουµε υπογραµµίσει ως εξαιρετικά σηµαντικό
να ελεγχθούν όχι µόνο οι υπερβάσεις κάλυψης, αλλά και οι υπερβάσεις όγκου.
Από πλευράς µας, από πλευράς της Δηµοκρατικής Συµµαχίας,
υπογραµµίσαµε, επίσης, τη σηµασία να ενσωµατωθούν στις ρυθµίσεις για τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων ειδικά κοινωνικά κριτήρια, µε συγκεκριµένες, πιο ευνοϊκές ρυθµίσεις για ευαίσθητες
κοινωνικές οµάδες πληθυσµού, όπως είναι για παράδειγµα οι συµπολίτες µας µε αναπηρία, οι άνεργοι, οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι
και άλλοι.
Επίσης, ζητούµε, κύριοι Υπουργοί, να υπάρξει αξιολόγηση των
αυθαιρέτων µε βάση τη χρονολογία που χτίστηκαν, αλλά και τα
υλικά που χρησιµοποιήθηκαν, γιατί άλλο µια κατασκευή µε οπλισµένο σκυρόδεµα και άλλο µια κατασκευή µε τσιµεντόλιθους,
που συµβαίνει σε πολλές φτωχογειτονιές, δηλαδή στα αυθαίρετα
της πρώτης γενιάς.
Ακόµα, επαναλαµβάνοντας µια πρόταση που διατύπωσα στη
σχετική συνεδρίαση της επιτροπής, ζητώ έστω και την ύστατη
ώρα να επανεξετάσετε και να µειώσετε το συντελεστή Β1 και Β2.
Στο άρθρο 23 προτείναµε την ένταξη στις εξαιρέσεις των ακινήτων, που είναι σε περιοχές αποκλειστικής κατοικίας, όπου η
οικοδοµική άδεια υπόκειται σε προέλεγχο και έγκριση της ΕΠΑΕ.
Αυτό είναι το θέµα που χρήζει προσεκτικής εξέτασης και διόρθωσης καθώς αφορά περιοχές µε πολύ υψηλές τιµές ζώνης και
απασχολεί πάρα πολύ κόσµο.
Επίσης, στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 3, του άρθρου 23,
προτείνουµε µε συγκεκριµένη προσθήκη να επιτρέψετε τη νοµιµοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σε παραδοσιακούς οικισµούς, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ωστόσο ότι αυτές δεν
θίγουν ή δεν αλλοιώνουν τη µορφολογική και αισθητική ένταξη
του κτηρίου στο δοµηµένο περιβάλλον και οικισµό, κάτι που θα
εξετάζει η αρµόδια επιτροπή και που θα συστήνεται από το γενικό γραµµατέα της αποκεντρωµένης διοίκησης κατά τις προβλέψεις του άρθρου 24.
Σηµαντική παρέµβαση που ζητήσαµε, επίσης, είναι στο άρθρο
24, παράγραφος 1. Συγκεκριµένα προτείναµε να υπάρξει επέκταση της νοµιµοποίησης από τα τριάντα στα σαράντα χρόνια
για όλες τις περιοχές εντός και εκτός σχεδίου, όπως δηλαδή
προβλέπονταν στην αρχική διατύπωση της παραγράφου για τις
εντός σχεδίου περιοχές.
Εξίσου σηµαντικό είναι να προβλεφθεί η αύξηση των δόσεων
αποπληρωµής των προστίµων από εικοσιτέσσερις µήνες σε τριάντα έξι µήνες τουλάχιστον και για τις κατοικίες, όσο δηλαδή
ισχύει και για τα λοιπά κτήρια.
Θα πρέπει να αναγνωρίσετε, κύριε Υπουργέ, ότι στις παρούσες δύσκολες οικονοµικές συνθήκες και ύστερα από τις περικοπές σε µισθούς και συντάξεις, αλλά και την αύξηση του ΦΠΑ,
είναι πολύ δύσκολο για αρκετούς συµπολίτες µας να καταφέρουν να πληρώσουν µέσα σε δύο χρόνια τα πρόστιµα. Δεν είναι
ότι δεν θέλουν να πληρώσουν, αλλά δεν µπορούν. Καταλάβετέ
το αυτό.
Απολύτως συναφώς σας καλώ να εξετάσετε την πρόταση να
δοθεί η δυνατότητα καθυστέρησης έξι δόσεων αντί για τρεις δόσεις που προβλέπονταν.
Επίσης, σηµειώνουµε στο άρθρο 24, παράγραφος 2, εδάφιο
β’, ότι ο ταχύς οπτικός έλεγχος που θα επιβαρύνει οικονοµικά
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τους ιδιοκτήτες δεν έχει πρακτικά αποτελέσµατα, αφού δεν
αρκεί για να τεκµηριώσει τη στατική επάρκεια των κτισµάτων.
Στο άρθρο 24, παράγραφος 2, εδάφιο γ’, θεωρούµε άδικο κατοικίες µε εµβαδόν λίγο µεγαλύτερο των εκατόν είκοσι τετραγωνικών µέτρων να εξοµοιώνονται ως προς το παράβολο µε εκείνες
των χιλίων τετραγωνικών µέτρων.
Στο άρθρο 24, παράγραφος 6, τα πρόστιµα που υπολογίζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 24 και το φύλλο καταγραφής της αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισµού προστίµου διατήρησης για
κατοικίες είναι πολύ υψηλά και δεν µπορούν να πληρωθούν,
όπως φαίνεται, από σχετικά παραδείγµατα σε τιµές ζώνης σε νοµούς, όπως το Ηράκλειο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε µια παρατήρηση στο άρθρο 24, παράγραφο 17,
κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την ανοχή του Προεδρείουόπου είναι θετική η δυνατότητα που παρέχεται για την εκτέλεση
εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή και στη
χρήση. Θα έπρεπε να επιτραπούν και εργασίες ενίσχυσης των
κτηρίων, επειδή είναι µείζον στόχος η εξασφάλιση της σχετικής
επάρκειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώσετε,
κύριε Αυγενάκη, σας παρακαλώ. Έχετε υπερβεί κατά πολύ το
χρόνο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω µε µια αναφορά
στο άρθρο 27, παράγραφος 4 και σας καλούµε να δεσµευτείτε,
κύριε Υπουργέ, ότι η είσπραξη των προστίµων θα γίνεται ναι µεν
από τις κατά τόπους ΔΟΥ, όµως ένα µέρος αυτών θα πρέπει να
πηγαίνει και στους οικείους δήµους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αυγενάκη, Ανεξάρτητο Βουλευτή Ηρακλείου.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής
Χίου της Νέας Δηµοκρατίας, για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώ µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επισηµάνω πρώτα
απ’ όλα ότι ο διαχωρισµός µεταξύ κατηγοριών έργων Α και Β µε
µόνο κριτήριο το εύρος της γεωγραφικής περιβαλλοντικής επίπτωσης είναι αδύναµος. Θα πρέπει ενδεχοµένως να εµπλουτιστεί
και µε άλλο κριτήριο.
Δεύτερον, ο εξορθολογισµός της διαδικασίας γνωµοδότησης
σε ό,τι αφορά τα δασαρχεία και τις αρχαιολογίες είναι ορθός.
Ωστόσο, θα µπορούσατε, κύριε Υπουργέ, µε µια κυλιόµενη κοινή
υπουργική απόφαση να αναφέρετε ή να καθορίζετε αυτές τις περιοχές, παραδείγµατος χάριν εκείνες που είναι εντός σχεδίου
πόλης, όπου δηλαδή το Δασαρχείο δεν πρέπει και δεν οφείλει να
διατυπώνει γνώµη.
Η Τρίτη παρατήρησή µου στο θέµα αφορά στα υφιστάµενα
έργα που δεν διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση για τα
οποία, θα προτιµούσα υποχρεωτική διαδικασία αδειοδότησης.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα των αυθαιρέτων. Οι εξαιρέσεις και τα
παράθυρα, κύριε Υπουργέ, είναι αποτέλεσµα της αντίληψης κρατισµού που διέπει και τη διοίκηση αλλά και τη νοµοθεσία. Γι’ αυτό
δεν έχουµε Εθνικό Κτηµατολόγιο, γι’ αυτό δεν έχουµε Δασολόγιο, γι’ αυτό δεν µπορούµε να καθορίσουµε χρήσεις γης, αιγιαλό,
κοκ.
Όλα αυτά δεν τα έχουµε γιατί ακριβώς ευνοούν τη συναλλαγή.
Είναι επίσης, αποτέλεσµα και της προχειρότητας των ρυθµίσεων.
Παράδειγµα, αποτελούν οι τροποποιήσεις της τελευταίας στιγµής που φέρατε, αλλά και οι ασάφειες, οι οποίες ενδέχεται να
δηµιουργήσουν νέα παράθυρα. Ένα παράδειγµα είναι η διατύπωση που υπάρχει στο άρθρο 23 για «απλές υπερβάσεις ποιοτικά και ποσοτικά». Η διατύπωση αυτή δεν λέει τίποτα, ενώ
ανοίγει τεράστια παράθυρα αυθαιρεσιών και συναλλαγής.
Επακόλουθο της προχειρότητας αυτής είναι και οι αλληλοσυγκρουόµενες ρυθµίσεις. Ένα παράδειγµα, είναι ο τρόπος µεταφοράς του συντελεστή δόµησης αλλά και της κατάτµησης των
οικοπέδων, ο οποίος συγκρούεται µε υφιστάµενες πολεοδοµικές
διατάξεις. Χωρίς όλα αυτά που ανέφερα, δεν θα υπάρξει ποτέ
περιορισµός της αυθαίρετης δόµησης. Αυτοί είναι και οι λόγοι
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για τους οποίους απέτυχαν και οι ρυθµίσεις του 1983. Αντί για
κόκκινές γραµµές, νοµίζω -φοβούµαι- ότι ανάβετε το πράσινο
φως σε νέες αυθαιρεσίες.
Ειδικότερες παρατηρήσεις:
Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον έλεγχο της εγκυρότητας µια
αυθαίρετης κατασκευής, δηλαδή της στατικότητας και της
ασφάλειας των εγκαταστάσεων και αυτό σχετίζεται, κύριε
Υπουργέ, µε το νέο σχέδιο νόµου που θα φέρετε για την έκδοση
των αδειών δόµησης και ελέγχου των κατασκευών, το οποίο βρίσκεται σε δηµόσια διαβούλευση.
Σε συνέντευξη σας, κύριε Σηφουνάκη, στα «ΝΕΑ», είπατε ότι
θα αντικατασταθούν οι πολεοδοµίες από υπηρεσίες δόµησης και
από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Δόµησης. Είναι αντιληπτό ότι
τα δύο νοµοσχέδια, αυτό που συζητάµε σήµερα και αυτό που θα
φέρετε, δεν συνεργάζονται µεταξύ τους. Δεν θα υπάρχει, δηλαδή, ένα πλήρες και αξιόπιστο σύστηµα ελέγχου της αυθαίρετης δόµησης. Αντίθετα, δηµιουργούνται νέες δοµές που
διαχέουν την ευθύνη. Και είναι σαφές, όλοι το γνωρίζουµε αυτό,
ότι η πολυδιάσπαση των µηχανισµών αδειοδότησης και ελέγχου
είναι συνταγή αποτυχίας.
Ορισµένες ειδικές επισηµάνσεις. Πρώτον, δεν ξέρουµε τι
ισχύει για µια αυθαίρετη κατασκευή εντός παραδοσιακού οικισµού, εφόσον αυτή η κατασκευή δεν αλλοιώνει τα παραδοσιακά
στοιχεία του οικισµού; Εδώ θα µπορούσατε να εµπνευστείτε από
τον δικό σας νόµο τον ν.3843/10 για τους ηµιυπαίθριους.
Δεύτερον: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις αυθαίρετες κατασκευές που δεν αυξάνουν ούτε το χώρο και δεν αλλοιώνουν τη
χρήση. Παράδειγµα -αναφέρθηκε συνάδελφος προηγουµένωςοι τοίχοι αντιστήριξης ή οι διαµορφώσεις περιβάλλοντος χώρου.
Τρίτον, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις υποθέσεις αυθαιρέτων
που βρίσκονται ήδη στα δικαστήρια. Ένα παράδειγµα, είναι οι
κατασκευές που έχουν αδειοδοτηθεί µε ψευδή στοιχεία για τις
οποίες κάποιος έχει προσφύγει στα δικαστήρια και ένα δεύτερο,
είναι οι κατασκευές που καταλαµβάνουν τον υποχρεωτικό ακάλυπτο µεταξύ ορίων ιδιοκτησιών που εφόσον τακτοποιηθούν,
ανοίγουν δρόµο για νέες κατασκευές.
Τέταρτον, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα δηµόσια έργα που κατασκευάστηκαν πριν από το 1983 και τα οποία δεν έχουν άδεια.
Συµφωνώ µε το συµβολικό πρόστιµο για τα αυθαίρετα του δηµοσίου, θα σας έλεγα όµως να προβλέψετε και στους προϋπολογισµούς των φορέων την αντίστοιχη επιβάρυνση προκειµένου
να πληρωθούν τα πρόστιµα.
Ένα θέµα τεράστιο, κύριοι συνάδελφοι -που αφορά περισσότερο τους µηχανικούς- είναι το Πληροφοριακό Σύστηµα Ηλεκτρονικής Διεκπεραίωσης των Διαδικασιών Τακτοποίησης και το
Έντυπο Ενιαίου Προστίµου. Το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) αναλαµβάνει µε απευθείας ανάθεση να δηµιουργήσει
ένα πληροφοριακό σύστηµα µε χρηµατοδότηση του Υπουργείου
από το Πράσινο Ταµείο.
Έως εδώ και µην παρέκει! Έχετε δώσει στο Τεχνικό Επιµελητήριο τα πάντα, από τον Κανονισµό Ενεργειακής Αποδοτικότητας
των Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), έως την εµπλοκή του στη διαδικασία αδειοδότησης βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και τώρα του δίνετε και
τα πληροφοριακά συστήµατα. Δεν το καταλαβαίνω. Εάν για εσάς
δεν υπάρχει θέµα άσκησης δηµόσιας εξουσίας -που για εµένα
υπάρχει και είναι τεράστιο, αφού αφορά κυρίως την αµεροληψία- υπάρχει και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφαιρέστε
έστω και τώρα τη σχετική διάταξη.
Επίσης, η διάταξη για τα Συµβούλια Χωροταξίας Οικισµού και
Περιβάλλοντος, τα ΣΧΟΠ αποδεικνύει για άλλη µια φορά, την
προχειρότητα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Έχουµε εννέα ΣΧΟΠ σε ηπειρωτικές περιφέρειες αποκεντρωµένων διοικήσεων, τα οποία µπορούν να αυξηθούν µε ΚΥΑ και έχουµε και τέσσερα ΣΧΟΠ
περιφερειακών ενοτήτων νησιών, τα οποία µπορούν να µειωθούν
µε ΚΥΑ. Με δύο λόγια πρόκειται για ένα ακορντεόν που δείχνει
την «ορθότητα» του σχεδιασµού σας.
Τέλος, δεν είδα να έχετε κάποια πρόβλεψη για την εφαρµογή
του ΚΕΝΑΚ στα αυθαίρετα. Δηµιουργήσαµε ολόκληρη νοµοθεσία για την ενεργειακή επιθεώρηση, επενδύσαµε πολιτικό και οικονοµικό κεφάλαιο σε αυτήν, και τώρα δεν την εφαρµόζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας, για πέντε λεπτά.
Παράκληση προς όλους τους συναδέλφους να σεβόµαστε αυστηρά το χρόνο. Έχουµε πάρει απόφαση ως Ολοµέλεια.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρουσία τόσων πολλών και
εκλεκτών συναδέλφων, οι οποίοι έχουν εγγραφεί να µιλήσουν για
το νοµοσχέδιο, όπως επίσης και σύσσωµης της ηγεσίας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και του αξιότιµου Αρχηγού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, που πιστεύω ότι είναι ένας από
τους πιο κοινοβουλευτικούς Αρχηγούς της ελάσσονος Αντιπολιτεύσεως εδώ και πολλά χρόνια, δείχνει τη σπουδαιότητα του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έχουµε αποτύχει, εάν δεν
κάνουµε συγκεκριµένα πράγµατα. Πρώτον, εάν ο χρόνος τακτοποίησης των αυθαιρέτων δεν επεκταθεί σε σαράντα χρόνια. Δεύτερον, εάν τα πρόστιµα υπερβαίνουν κατά πολύ, είναι δηλαδή
υπερπολλαπλάσια των αδειών των συγκεκριµένων κτισµάτων.
Τρίτον, εάν δεν υπάρχει ρύθµιση των εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησιών
οι οποίες θα πρέπει κάποια στιγµή να µεταβιβάζονται. Τέταρτον,
εάν δεν υπάρχει µελέτη για στατική επάρκεια αυτών των κτηρίων
η οποία πρέπει να δοθεί µε την προκαταβολή που θα κατατεθεί
από τους ανθρώπους που θέλουν να νοµιµοποιήσουν τα αυθαίρετά τους.
Κύριε Υπουργέ, επειδή είναι λίγος ο χρόνος θα σας αναφέρω
µερικά παραδείγµατα µε βάση το νοµοσχέδιό σας όπως αρχικά
το είχατε προτείνει στη Βουλή προς ψήφιση και όπως το τροποποιήσατε. Για ένα αυθαίρετο µε τιµή ζώνης 1.000 ευρώ, που είναι
χαµηλή τιµή ζώνης, µε παράβαση εκατό τετραγωνικών µέτρων,
το οποίο είναι εντός σχεδίου, µε το µάξιµουµ των παραβάσεων,
δηλαδή δεν έχει οικοδοµική άδεια, δεν είναι πρώτη κατοικία, έχει
υπέρβαση δόµησης, υπέρβαση καθ’ ύψος, υπέρβαση κάλυψης,
υπέρβαση πλαγίων αποστάσεων, παραβίαση γραµµής προκηπίου, έχει κάνει αλλαγή χρήσης, µε βάση το έντυπο το οποίο
έχετε καταθέσει µε την αρχική του µορφή, πόσο πιστεύετε ότι
είναι το πρόστιµο; Πόσο πιστεύετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι
το πρόστιµο για όλες αυτές τις παραβάσεις; Ξεπερνούσε σύµφωνα µε την αρχική τοποθέτηση του Υπουργείου τις 680.000
ευρώ. Με τις νέες ρυθµίσεις ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Υπάρχει
κανείς Έλληνας πολίτης ο οποίος θα πάει να ρυθµίσει το αυθαίρετό του µε αυτές τις διατάξεις;
Εάν πάρουµε το ίδιο αυθαίρετο µε τις µίνιµουµ παραβάσεις,
πάλι εντός σχεδίου πάλι, µε τιµή ζώνης 1.000 ευρώ, πάλι αυθαίρετο εκατό τετραγωνικών µέτρων, το οποίο δεν έχει οικοδοµική
άδεια, είναι όµως πρώτη κατοικία, δεν έχει κάνει υπέρβαση δόµησης, δεν έχει υπέρβαση καθ’ ύψος, υπέρβαση κάλυψης, υπέρβαση αποστάσεων, δεν έχει υπέρβαση γραµµής προκηπίου και
δεν έχει αλλαγή χρήσης, πόσο θα πληρώσει αυτός, κύριοι συνάδελφοι; Θα πληρώσει 87.000 ευρώ και µε τις µειώσεις που κάνατε 45.000 ευρώ. Δηλαδή, για τα αυθαίρετα τα οποία υπάρχουν
σε όλη την Ελλάδα ο µέσος όρος των προστίµων για εκατό τετραγωνικά µέτρα είναι 120.000 ευρώ. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Τώρα, εάν είναι εκτός σχεδίου, πάλι µε τιµή ζώνης 1.000 ευρώ,
πάλι παράβαση εκατό τετραγωνικών µέτρων, εκτός σχεδίου, δεύτερη κατοικία που είναι και το 95% των αυθαιρέτων, δεν έχει οικοδοµική άδεια, δεν είναι εντός οικισµού, δεν είναι πρώτη
κατοικία, δεν έχει κάνει αλλαγή χρήσης, το πρόστιµο µε τις αρχικές ρυθµίσεις ήταν 90.000 ευρώ. Με τις νέες ρυθµίσεις είναι
45.000 ευρώ. Πείτε µου εσείς, ποιος άνθρωπος ο οποίος έχει
πάρει ένα οικόπεδο, έχει κάνει οριζόντια κατάτµηση, έχει χτίσει
για τα δυο του παιδιά άλλους δύο ορόφους και έχει εκατό τετραγωνικών µέτρων επί ένα, δύο ή τρία θα πληρώσει αυτά τα πρόστιµα, που στο µάξιµουµ των παραβάσεων κατά µέσο όρο είναι
150.000 ευρώ, µε τις αρχικές ρυθµίσεις 600.000 ευρώ και µε τις
µίνιµουµ ρυθµίσεις είναι 45.000 ευρώ και άρα επί τρία είναι
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120.000 ευρώ; Πρώτον, θα αποτύχετε. Δεύτερον, δεν θα γίνει
καµµία νέα ρύθµιση. Τρίτον, θα πάµε σε νέα γενιά αυθαιρέτων
και το µόνο το οποίο προσδοκάτε να πείτε στην τρόικα, πριν τα
όσα θα συµβούν στο µέλλον µε αυτά που θα φέρετε προς ψήφιση, είναι να εισπράξει προκαταβολές.
Επειδή, λοιπόν, υπάρχει αυτό το θέµα και επειδή άκουσα και
συναδέλφους της Συµπολίτευσης να τοποθετούνται µε παρόµοιο
τρόπο, εγώ θα ήθελα να πω ότι καλό θα είναι ο Υπουργός να µειώσει τους συντελεστές στο µισό, να προσεγγίζουν τις άδειες.
Προσωπικά θα ήθελα –και κάνω πρόταση προς όλους τους συναδέλφους, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό που ακούω ότι θα
καταθέσει αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, αλλά και Βουλευτές
της Συµπολίτευσης- να ανοίξουµε κατάλογο ονοµαστικής ψηφοφορίας για το άρθρο 24 που αφορά τα πρόστιµα. Πρώτον, γιατί
δεν θα λυθεί το θέµα, δεύτερον, γιατί θα πάµε σε νέα γενιά αυθαιρέτων και τρίτον, διότι θέλουµε τα πρόστιµα να είναι σε λογικό επίπεδο, να µπορούν να τα πληρώσουν όλοι αυτοί οι
άνθρωποι οι οποίοι κάποτε αυθαιρέτησαν µε την ευθύνη του ελληνικού δηµοσίου που κάνει τριακόσιους µήνες για να κάνει ένα
σχέδιο πόλεως και σήµερα βρίσκονται σε απόγνωση τόσο αυτοί
όσο και οι οικογένειές τους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Κεφαλογιάννη.
Το λόγο έχει ζητήσει για µία σύντοµη παρέµβαση ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Νίκος
Σηφουνάκης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, έχω την αίσθηση ότι ο κ. Κεφαλογιάννης είχε κάποιον κακό
συµβουλάτορα, µε την έννοια ότι δεν µπορεί σε ένα κτήριο εκατό
τετραγωνικών µέτρων, όπως µας είπε, το οποίο είναι εκτός σχεδίου και χωρίς άδεια, να βάλεις όλες τις παραµέτρους από τη
στιγµή κατά την οποία δεν υπάρχει δεδοµένο. Όταν είναι χωρίς
άδεια, ποια είναι η παράβαση; Όλο είναι παράνοµο.
Για να µην αφήνουµε κακές εντυπώσεις, λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, εάν συµφωνείτε επί της αρχής του νοµοσχεδίου και
έχετε κάποιες επιµέρους διαφωνίες, να τις συζητήσουµε. Όµως,
δεν µπορείτε να συµφωνείτε, για να ακούγεται ότι πράγµατι και
η Νέα Δηµοκρατία ψηφίζει το νόµο και άρα λαέ που έχεις αυθαίρετα είµαστε και εµείς µαζί σου και να λέτε πράγµατα τα οποία
δεν ισχύουν.
Ακούστε, λοιπόν. Για την πρώτη κατοικία που είπατε µε οικοδοµική άδεια εντός σχεδίου στα εκατό τετραγωνικά µέτρα, µε
τιµή ζώνης 1.000 ευρώ, θα πληρώσει πρόστιµο 6.000 ευρώ. Έτσι
είναι. Κατοικία χωρίς οικοδοµική άδεια, εντός σχεδίου…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με ποιες παραβάσεις;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αυτοί που είναι
χωρίς άδεια είναι όλοι µε παραβάσεις.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, δεν είναι όλοι µε παραβάσεις. Σας διάβασα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όχι, έτσι είναι.
Θα πληρώσει 18.000 ευρώ. Μην δηµιουργείτε εντυπώσεις. Υπάρχουν εδώ οι τεχνικοί και µπορούν να σας το εξηγήσουν και να
απολύσετε αυτούς που σας τα εξήγησαν λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Όχι για πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχει ληφθεί απόφαση για όλους αυστηρά για πέντε λεπτά στην Ολοµέλεια της
Βουλής, κύριε Πρόεδρε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι για όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για όλους έχει ληφθεί η απόφαση. Παρακαλώ να το σεβαστούµε, γιατί αλλιώς δεν
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θα µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε τη συνεδρίαση.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, πριν περίπου δύο χρόνια
σε αυτήν την Αίθουσα σας είχα πει, µην αυξάνετε το ΦΠΑ, γιατί
θα µαζέψετε λιγότερα λεφτά. Δεν το κάνατε και επιβεβαιώθηκα.
Το ίδιο πράγµα σας λέω και τώρα: Χαµηλώστε τα πρόστιµα για
να µαζέψετε λεφτά. Τα υψηλά πρόστιµα, τα οποία βάζετε, δεν
θα φέρουν τον κόσµο στο ταµείο. Κάντε µία γενναία προσφορά
στον εαυτό σας και περάστε στα πρόστιµα µία διάταξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Τώρα, 50% κάτω. Κατεβείτε 50% κάτω, για να µαζέψετε πολύ
περισσότερα λεφτά. Αυτό το πράγµα θα µείνει ανενεργό, όπως
έµειναν και άλλες περιπτώσεις, τις οποίες εµείς προτείναµε εδώ
στη Βουλή, τα υιοθετήσατε. Αλλά τα φέρατε «κολοβά», µε αποτέλεσµα να χαλάτε και τις καλές ιδέες και αποτέλεσµα να µην
υπάρχει. Αυτό το πράγµα το είπαµε πριν δύο χρόνια για τα αυθαίρετα, αλλά άνευ σηµαντικής προσφοράς, όπως το φέρνετε.
Γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η ανάσχεση του Συµβουλίου Επικρατείας. Κάτι πρέπει να κάνουµε. Νοµοθετούµε, νοµοθετούµε,
νοµοθετούµε και έρχεται µετά το Συµβούλιο της Επικρατείας και
καταργεί τη διαδικασία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Κύριε Υπουργέ, πρέπει κάτι να κάνουµε µε το Συµβούλιο Επικρατείας. Δεν ξέρω αν µπορείτε µε νόµο ή χρειάζεται αύριο µία
συνταγµατική πρόβλεψη, αλλά αυτή τη στιγµή είναι πανίσχυρο.
Ερχόµαστε εδώ διακόσιοι πενήντα, διακόσιοι εξήντα Βουλευτές
απ’ όλες τις πτέρυγες, νοµοθετούµε και αυτό το οποίο εµείς όλοι
µαζί συµφωνήσαµε ότι πρέπει να γίνει για το καλό της χώρας,
έρχεται ένας εισηγητής και το κονιορτοποιεί. Έχουµε τέτοια παραδείγµατα. Δείτε τι έγινε µε την υπόθεση της διπλής ανάπλασης. Ακόµη παιδεύεται και δεν ξέρω αν θα γίνει και χάλασαν µία
χρυσή ευκαιρία. Και εσείς ως πρώην Υπουργός Οικονοµικών ξέρετε ότι χάσατε µία επένδυση 1 δισεκατοµµυρίου που ήταν
έτοιµη να γίνει. Αυτά, λοιπόν, πρέπει να βοηθήσουµε να λυθούν
και πρέπει να λειτουργήσουµε µε άλλους κανόνες, πέρα απ’ αυτούς τους κανόνες που µας έφεραν σε αυτήν την κατάσταση. Και
είναι πολύ σοβαρά. Και µιας και είπα Συµβούλιο Επικρατείας, να
ανοίξω µία παρένθεση.
Δεν µαθαίνετε εσείς του ΠΑΣΟΚ. Καταστρέψατε τη χώρα, τη
φέρατε εδώ που τη φέρατε, µε τη συνεργασία, βέβαια, και της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και το κοµµατικό κράτος σε πολύ λεπτές, αν θέλετε, εκφράσεις της πολιτείας. Και µιλάω για τη δικαιοσύνη. Ήρθε εδώ ένας νόµος να φέρνουµε εµείς κάποιες
προτάσεις οι Βουλευτές και τα 4/5 της Διασκέψεων των Προέδρων να προτείνουν για τις ανώτατες θέσεις. Και είπαν όλοι πηγαίνουµε µέσα και ψηφίζουµε και συγκεντρώνονται ενίοτε τα 4/5
και έρχεται ο Υπουργός και τοποθετεί στη θέση του αντιπροέδρου κάποιον, ο οποίος δεν πέρασε καν απ’ τη διαδικασία αυτή,
τη ψευδή διαδικασία, τη ψευδεπίγραφη διαδικασία, την επίπλαστη διαδικασία. Γιατί ακριβώς έχετε µάθει να κάνετε τις δουλειές
πολιτικές απάτες, για να θεσπίσετε κοµµατικό κράτος. Λέει ο
νόµος, εάν θέλουµε κάποιον αντιπρόεδρο προτείνονται έξι. Εάν
θέλουµε δύο αντιπροέδρους να κάνουµε, προτείνονται συν δύο,
οκτώ. Και εάν θέλουµε τρεις αντιπροέδρους να κάνουµε, προτείνονται άλλοι δύο, δέκα. Ακούστε µεθόδευση: Πριν από είκοσι
µέρες φέραµε για δύο αντιπροέδρους και για να µην ξαναφέρουµε δύο και να φέρουν έξι, έφεραν και τρίτο «σπαστό». Αυτό
δεν είναι πολιτική απάτη; Και αυτοί οι οποίοι ήταν ικανοί µε τον
Καστανίδη να µπουν στη λίστα, τώρα µε το νέο Υπουργό δεν
ήταν ικανοί για να µπουν στη λίστα. Αυτοί είναι η φαιδρότητα του
τρόπου µε τον οποίο κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ. Φαιδρότητα!
Κύριε Υπουργέ, πήρα το λόγο για το θέµα του τζαµιού. Τα λύσατε όλα σε αυτή τη χώρα, τα τακτοποιήσατε όλα, είναι ευτυχισµένος ο λαός και πήγατε στο τζαµί. Για ποιο λόγο το κάνατε
αυτό; Για να ικανοποιήσετε ποιους; Τους λαθροµετανάστες;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αυτοί ερχόντουσαν σε µία χώρα και ήξεραν ότι δεν έχει τζαµί
στην πρωτεύουσα. Δική τους επιλογή ήταν να µην ασκούν τα
θρησκευτικά τους καθήκοντα. Γιατί αν είχαν σε προτεραιότητα
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τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, θα πήγαιναν σε µία πρωτεύουσα που να έχει και τζαµί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Σας κάνουν επιπλήξεις τα µεγάλα αφεντικά της παγκοσµιοποίησης; Να πείτε «ναι», αλλά να εφαρµοστεί η απόφαση του
Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 24ης Νοεµβρίου του 1981,
που λέει: «Οι χώροι λατρείας επιστρέφουν στο σκοπό για τον
οποίο ηγέρθησαν».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Γιατί δεν το λέτε, λοιπόν, στα αφεντικά; Γιατί δεν λέτε στα
αφεντικά να γίνει ξανά ναός Ορθοδοξίας η Αγιά Σοφιά και να λειτουργήσουν τα τζαµιά. Αλλά, βεβαίως, πάντα παθητικά. Αυτή η
παθητικότητα που σας διακρίνει σε κάθε κέλευσµα και σε κάθε
εντολή των ξένων και φθάσαµε εδώ που φθάσαµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Άκουσα πριν από λίγο να λέει κάποιος µεγαλόσχηµος του
ΠΑΣΟΚ ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει την αξιοπιστία της σε
αυτά που συµφώνησε. Την αξιοπιστία της «ναι», την αξιοπρέπειά
της, όµως, δεν πρέπει να τη διατηρήσει η Ελλάδα; Τι αξιοπρέπεια
δείχνετε; Ποια αξιοπρέπεια, πείτε µου.
Ζητάτε συστράτευση. Το άκουσα τώρα πριν από λίγο από τον
κ. Βενιζέλο. Να πάτε οι δύο µεγάλοι, σας το είπα, και εµείς θα
στηρίξουµε παρ’ ό,τι δεν εµπιστευόµαστε ούτε τον έναν, ούτε
τον άλλον. Αλλά είναι καλύτερα να είστε δύο από το να είναι ο
ένας. Κάντε, λοιπόν, µία κυβέρνηση, µία συστράτευση και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δεν θέλει καρέκλα, δεν θέλει παγκάκι, δεν θέλει σκαµνάκι, δεν θέλουµε τίποτα.
Αλλά
προχωρήστε, για να βγάλετε τη χώρα από το τέλµα. Δεν βλέπετε
ότι το πράγµα δεν τραβάει; Για ποιο πράγµα νοµοθετούµε, όταν
ύστερα από ένα µήνα όλα αυτά θα φαίνονται πολύ µακρινά; Η
διάλυση είναι προ των πυλών και έχετε ιστορική ευθύνη εσείς
που διαλύσατε τη χώρα, να προσπαθήσετε από κοινού, µπας και
µπορέσουµε να σώσουµε κάτι.
Μιλάτε για συστράτευση, όταν στο ταµείο αυτό, το οποίο έγινε
από τον κ. Βενιζέλο, έχει επικρατήσει µόνο η µονοκρατορία του
κ. Μητρόπουλου, του κοµµατικού. Και θέλετε να τους εµπιστευθούµε; Πώς να εµπιστευθούµε, όταν εκεί µέσα κάνετε τα δικά
σας παιχνίδια και µόνο οι «ηµέτεροι» για να προσλαµβάνονται οι
«ηµέτεροι»; Καταργείται ο νόµος της Βουλής, καταργούνται τα
πάντα, ό,τι έχουµε συµφωνήσει για να γίνει αυτό το ταµείο, µόνο
και µόνο για να καταστήσετε εκεί αυτό σ’ αυτό το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων ένα κοµµατικό κράτος.
Όµως, να έχετε υπ’ όψιν σας το εξής: Είµαστε µέσα τώρα. Δεν
θα σας αφήσουµε να κάνετε οτιδήποτε ζηµιώνει την Ελλάδα,
έστω και 1 ευρώ. Ξεπούληµα δεν έχει. Αδιαφάνεια δεν πρόκειται
να υπάρξει. Θα πουληθούν όλα στην αξία τους. Και όσον αφορά
αυτό το παραµύθι ότι είναι πολύ χαµηλά τώρα το Χρηµατιστήριο,
αλλά δεν µας ενδιαφέρει εµείς θα πουλήσουµε, να έχετε υπ’ όψιν
σας, ότι έχει και ειδικά δικαστήρια. Και εκείνη τη φορά που θα
συσταθούν τα ειδικά δικαστήρια, δεν θα είναι οι κυβερνήσεις του
con promis, όπου τώρα έχουν έρθει εδώ και δύο µήνες παραγγελία από εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αφορούν καταστάσεις δύο Υπουργείων και τις έχετε κρύψει. Κρυµµένες, να µη
συζητήσουµε. Να υπάρξει και εδώ la SIEMENS συµφωνία, la
υποβρύχια συµφωνία και ο εισαγγελέας θα αναρωτιέται τι κάνετε
και σε είκοσι µέρες λήγει η κοινοβουλευτική περίοδος, οπότε και
αυτοί για τους οποίους ζητάει έρευνα η Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου, θα έχουν περάσει εις την ιστορία. Δεν θα µπορούµε, θα
έχει παρέλθει ο χρόνος, θα έχουν παραγραφεί τα αδικήµατα. Ξεκαθαρίστε. Θέλετε διαφάνεια ή θέλετε συσκότιση σαν και αυτή
που είχαµε πριν από λίγο; Προφανώς, δεν αντέχετε τη διαφάνεια
και είσαστε σε πλήρη συνεργασία για να παραγραφούν όλα τα
εγκλήµατα. Τα εγκλήµατα που έκανε χθες η Νέα Δηµοκρατία και
τα οποία εγκλήµατα διενεργείτε εσείς σήµερα, αλλά αύριο θα
είναι άλλος ο συσχετισµός των δυνάµεων και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός θα τιµωρήσει όλους εκείνους, οι οποίοι έβαλαν
το χέρι βαθιά στο πορτοφόλι του Έλληνα φορολογούµενου.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
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Το λόγο έχει ζητήσει, για να κάνει µία σύντοµη παρέµβαση υποθέτω, κύριε Υπουργέ- ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου.
Ορίστε, κύριε Παπακωνσταντίνου, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, σας
άκουσα πολύ προσεκτικά. Θα ξεκινήσω αυτήν τη σύντοµη παρέµβαση υπενθυµίζοντάς σας ότι ζούµε σε µια δηµοκρατία όπου
ισχύει η διάκριση των εξουσιών. Μπορεί να µη συµφωνεί κανείς
πάντα µε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά είναι εκεί για να
τη σεβόµαστε και να σεβόµαστε τις αποφάσεις της. Το Συµβούλιο της Επικρατείας παίζει ένα πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο σε
αυτήν τη χώρα. Μπορεί ορισµένες φορές να µην έχουµε συµφωνήσει µε κάποιες από τις αποφάσεις του, αλλά δεν θα είναι αυτή
η Κυβέρνηση η οποία θα ακυρώσει το ρόλο του και θα φροντίσει
ώστε οι νόµοι που περνάνε από τη Βουλή να είναι σύµφωνοι µε
τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Κάναµε µια πολύ
µεγάλη προσπάθεια αυτή η µείζονα παρέµβαση την οποία κάνουµε για τα αυθαίρετα να είναι σύµφωνη µε τη νοµολογία του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Παρατηρώ ότι για δεύτερη φορά,
µε την αναφορά του Συµβουλίου της Επικρατείας πέφτουν τα
φώτα.
Αναφερθήκατε, κύριε Πρόεδρε, στο ζήτηµα των προστίµων και
κάνατε έναν παραλληλισµό µε το ΦΠΑ. Κάνατε λάθος τότε, κάνετε λάθος και τώρα. Είµαστε αναγκασµένοι να αυξήσουµε τους
συντελεστές ΦΠΑ και αυξήθηκαν τα έσοδα του κράτους. Τα πρόστιµα στα οποία καταλήγουµε είναι δίκαια, γιατί πάντα πρέπει να
βρούµε µια σωστή ισορροπία ανάµεσα σε πρόστιµα τα οποία
µπορεί να πληρώσει ο κόσµος, αλλά και σε πρόστιµα που να τα
βλέπει αυτός ο οποίος δεν έχει κάνει αυθαιρεσία και να θεωρεί
ότι έτσι εξυπηρετείται το αίσθηµα του δικαίου.
Μιλήσατε, κύριε Πρόεδρε, για το τέµενος. Χαίροµαι που υπάρχουν στιγµές, παρά το γεγονός ότι υπερψηφίζετε αυτό το νοµοσχέδιο, που φαίνονται οι διαφορές µας. Και εδώ πράγµατι
έχουµε µια σηµαντική διαφορά, βλέπουµε τη χώρα διαφορετικά.
Εµείς θεωρούµε ότι είναι χρέος µας σε µια χώρα στην οποία
υπάρχουν µετανάστες, να υπάρξει ένα τέµενος. Γι’ αυτό φέραµε
αυτήν την τροπολογία την οποία υπερασπιζόµαστε και την πιστεύουµε, κύριε Πρόεδρε.
Μιλήσατε για αξιοπρέπεια και αξιοπιστία. Κάνατε το λάθος,
κύριε Πρόεδρε, να µιλήσετε για την καταστροφή της χώρας από
το ΠΑΣΟΚ. Νοµίζω πως καλό θα είναι να ανατρέξετε στις δικές
σας οµιλίες για το ποιος ευθύνεται για το πού έχει έρθει η χώρα
σήµερα και για την προσπάθεια που καταβάλλει αυτή η Κυβέρνηση, για να µην πέσει από το γκρεµό η χώρα. Άρα, λοιπόν, και
την αξιοπιστία επιχειρούµε να διατηρήσουµε και την αξιοπρέπεια
της χώρας σε µια εξαιρετικά δύσκολη στιγµή, παίρνοντας δύσκολες αποφάσεις όπως αυτές που ανακοίνωσε σήµερα το Υπουργικό Συµβούλιο. Αυτές τις οποίες ανακοίνωσε ο Υπουργός
Οικονοµικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, µε τις δηλώσεις
που έκανε στη συνέχεια, για τη επιτάχυνση των διαρθρωτικών
αλλαγών, αυτά δηλαδή που θέλει ο Έλληνας πολίτης και αυτά
που αν υπήρχε ο πολιτικός χρόνος θα µας είχαν επιτρέψει να
αποφύγουµε κάποια από τα σκληρά δηµοσιονοµικά µέτρα τα
οποία ήµασταν υποχρεωµένοι να πάρουµε.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, σας διαβεβαιώνω ότι τη συζήτηση περί
ηµετέρων και περί ειδικών δικαστηρίων πρέπει να την απευθύνετε αλλού. Οι Υπουργοί αυτής της Κυβέρνησης και όλα τα όργανα τα οποία έχουν δηµιουργηθεί µε την ψήφο της Βουλής,
όπως το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων, ξέρουν πού βάζουν την
υπογραφή τους. Το κάνουν µε απόλυτο σεβασµό στη διαφάνεια,
στη νοµιµότητα και µε ένα και µοναδικό κριτήριο, ένα γνώµονα
που είναι το δηµόσιο συµφέρον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
για µια σύντοµη παρέµβαση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθό-
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δοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, σαφέστατα είµαι υπέρ της
διακρίσεως των εξουσιών. Εσείς είστε; Αν είστε, γιατί δεν φέρατε
την πρώτη δανειακή σύµβαση για κύρωση στο Κοινοβούλιο τότε;
Γιατί δεν το φέρατε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Εποµένως λοιπόν προσέξτε τι λέτε γιατί γυρίζει εναντίον σας.
Μα, είµαστε σοβαροί; Κάθε µέρα έχουµε µια καλπάζουσα εγκληµατικότητα. Εκτός αν δεν βλέπετε δελτία ειδήσεων. Πάρτε τουλάχιστον τον Παπουτσή να σας τα πει. Τι πάτε να κάνετε εκεί;
Αντιλαµβάνεστε; Πάτε να κάνετε ένα εργοστάσιο παραγωγής
τροµοκρατών. Ρωτήστε το δήµαρχο του Λονδίνου και αν δεν
έχετε το τηλέφωνο να σας το δώσω τώρα. Όσοι συνελήφθησαν
είχαν ξεκινήσει µέσα από τζαµιά. Και τι θα είναι αυτό το τζαµί; Σιίτες, Σουνίτες και άλλη µια σειρά ακόµα άλλων δογµάτων µέσα
στους µουσουλµάνους; Αυτοί σκοτώνονται. Σιίτες και Σουνίτες
µιλάνε µε βόµβες. Τι πάτε να κάνετε την Αθήνα; Για ποιο λόγο;
Ποιος σας πιέζει; Γιατί; Λύσαµε όλα τα άλλα προβλήµατα; Σοβαρολογείτε; Όταν σας έλεγα το 2001 –εσείς δεν ήσασταν σε αυτή
την Αίθουσα- ότι όπως πάτε θα γίνει ισλαµικό κόµµα, το ισλαµικό
κόµµα έγινε. Και πλέον το ισλαµικό κόµµα, να ξέρετε κύριε
Υπουργέ, έχει συµπληρώσει το 3%, µε τους µουσουλµάνους Έλληνες της Θράκης αλλά και µε όλους αυτούς που αυθαιρέτως
νοµιµοποίησε ο κ. Ραγκούσης, µην λαµβάνοντας υπ’ όψιν και εδώ
τη διάκριση των εξουσιών που το τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας είπε ότι ο νόµος αυτός είναι αντισυνταγµατικός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Να σας θυµίσω ορισµένα πράγµατα, κύριε Υπουργέ, που κάνετε πως τα ξεχνάτε. Έτσι λοιπόν έχουν το 3% και αύριο το πρωί
θα έχετε ένα ισλαµικό κόµµα εδώ µέσα. Και µπορούµε; Το αντέχουµε; Δεν βλέπετε τι γίνεται στη Βουλγαρία που δεν µπορούν
να κάνουν Κυβέρνηση εξαιτίας της παρουσίας αυτού του ισλαµικού κόµµατος;
Παίζετε µε τη φωτιά. Καταστρέφετε την Ελλάδα, να το καταλάβετε. Γι’ αυτό λοιπόν εάν δεν µπορείτε να κάνετε κάτι, πάµε
τώρα σε εκλογές, για να σωθείτε. Διαφορετικά πιστεύω ότι ούτε
τα ειδικά δικαστήρια θα φτάσουν. Μήπως χρειαστεί να κοιτάξουµε προς το Γουδί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όσο γίνεται πιο σύντοµα σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, γιατί έχουµε υπερβεί
όλους τους χρόνους.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, δεν
ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά δεν µπορώ να αφήσω να ακούγονται σε αυτή την Αίθουσα εκφράσεις όπως «το Γουδί», µε τέτοια
ευκολία.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου µε όλο το σεβασµό, να σας
προτείνω να είστε λίγο πιο προσεκτικός. Και όσο για το τέµενος
θα σας παρέπεµπα στην ελληνική ιστορία. Δεν ήσασταν στην Αίθουσα. Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στον Ελευθέριο
Βενιζέλο και τους δικούς του σκοπούς να κάνει ακριβώς κάτι παρόµοιο. Εµείς είµαστε υπερήφανοι που είµαστε στην ιστορική
συνέχεια του Ελευθερίου Βενιζέλου και των ιδεών που πρεσβεύει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ
πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Σας θυµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον οποίο τιµάµε και όσο εσείς, τον έφερε
στρατιωτικό κίνηµα. Αυτό µην το ξεχνάτε. Εµείς έχουµε καλή
µνήµη και ξέρουµε ποιοι έστησαν το Γουδή. Εάν λοιπόν σήµερα
σας κάνω εδώ την αναφορά στο Γουδί, σας λέω ότι το συζητάνε
σε όλα τα καφενεία, ότι «τους χρειάζεται Γουδή». Μεταφέρω τη
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φωνή της βάσης, την οποία αρνείστε να ακούσετε, γιατί φοβάστε
να πάτε στη βάση. Γιατί η βάση έχει αγανακτήσει πλέον σε τέτοιο
βαθµό που δεν είναι δυνατόν βουλευτής να εµφανιστεί σε πλατεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Γεώργιος Βλάχος για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο λίγο χρόνο που έχουµε τελικά για ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο θα προσπαθήσω πολύ
κωδικοποιηµένα να πω κάποιες προτάσεις που πρέπει έστω και
την τελευταία στιγµή να τροποποιηθούν γιατί πραγµατικά δεν
µπορώ να µπω στη λογική πόσα χρήµατα θα εισπράξουµε από
τα αυθαίρετα. Εδώ κάνουµε µπακάλικους λογαριασµούς. Εγώ
ξεκινώ άλλη προσέγγιση, πόσες λύσεις θα δώσουµε σε ανθρώπους, σε νοικοκυριά. Εσείς µιλάτε για άψυχα και εµείς µιλάµε για
ψυχές, για ανθρώπους. Αυτή είναι η διαφορετική προσέγγιση την
οποία κάνουµε.
Ό,τι πω αφορά περιοχές εκτός σχεδίου και χωρίς άδεια και
θέλω να µου απαντήσετε γιατί υπάρχει προθεσµία. Αυτοί που
είχαν το δικαίωµα να βγάλουν άδεια και δεν έβγαλαν, δεν µε ενδιαφέρει καµµία µείωση και να έχουν οποιαδήποτε τύχη, όπως
επίσης δεν µε ενδιαφέρει και εκείνοι που εξέδωσαν άδεια, για
εκατό τετραγωνικά φερ’ ειπείν και έχτισαν διακόσια τετραγωνικά.
Με αυτούς ασχοληθείτε, όπως θέλετε. Δεν προσεγγίζω το θέµα.
Έρχοµαι για τα εκτός σχεδίου. Εκεί, λοιπόν, που είναι σε εξέλιξη
–στην Αττική συγκεκριµένα- οι δασικοί χάρτες, που είναι σε εκκρεµότητα δικαστικές αποφάσεις, που είναι σε εκκρεµότητα
προσδιορισµός αιγιαλού, πρέπει να µας πείτε όταν µετά από έξι
µήνες βγει ένας δασικός χάρτης, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έχουν
χάσει την προθεσµία; Δεν πρέπει να µείνει ανοικτή αυτή η προθεσµία να µπορούν να ρυθµίσουν το θέµα τους; Εγώ λέω µια
πρόταση. Να µπορέσουν όλοι να καταθέσουν το παράβολο, να
µείνει ο φάκελος ανοικτός και µόλις τελεσιδικήσει η όποια απόφαση, να µπορούν να τακτοποιούν το θέµα τους. Εάν τελεσιδικήσει αρνητικά, εν πάση περιπτώσει, στη χειρότερη περίπτωση,
ας χάνουν το παράβολο ή να το επιστρέψετε. Να υπάρχει, όµως,
µια πόρτα ανοικτή.
Δεύτερον, µιλώ για περιπτώσεις που υπάρχουν πρωτόδικες
αποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί να µην µπορούν να προσέλθουν και να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους;
Τρίτον, έχουµε ένα δίµηνο για να γίνουν οι τακτοποιήσεις. Σε
αυτό το δίµηνο γιατί να µην µπορούν να γίνουν µεταβιβάσεις
όλων των γονιών, γιατί περί αυτού πρόκειται στην πράξη και να
µπορέσουν να µεταβιβάσουν στα παιδιά τους, ούτως ώστε τα
συγγενικά τους πρόσωπα πρώτου βαθµού να προσέλθουν και να
κάνουν τακτοποίηση σαν πρώτη κατοικία; Είναι ένα κίνητρο να
προσέλθουν, αλλιώς δεν έχουν κάποιο λόγο.
Τέταρτον, σε περιοχές που είναι υπό ένταξη πρέπει να υπάρξει
κάποια ρύθµιση και βεβαίως εδώ το πρόστιµο δεν έχει αξία.
Αυτοί θα επιβαρυνθούν, όταν µπουν στο σχέδιο. Αν θέλετε να
υπάρξει πάλι ένα κίνητρο σήµερα, θα έλεγα να υπάρχει ένας ξεχωριστός συντελεστής για τις υπό ένταξη περιοχές και ό,τι πληρώσουν να συµψηφιστεί όταν έρθει η στιγµή ένταξης στο σχέδιο.
Τέτοιες περιοχές στην Αττική υπάρχουν πολλές, όπως η Ανθούσα, η Αγία Μαρίνα, η Κερατέα, µε πολλούς οικισµούς, ο
Άγιος Κωνσταντίνος Ωρωπού και λοιπά.
Πέµπτον, µιλώ για επέκταση των τριάντα ετών σε σαράντα
χρόνια. Πρέπει το κίνητρο να είναι δυνατό για να προσέλθουν οι
συµπολίτες µας να τακτοποιήσουν το θέµα τους. Το λέµε Βουλευτές από όλες τις πλευρές και πρέπει να γίνει δεκτό. Εν πάση
περιπτώσει πείτε µας τον αντίλογο να τον ακούσουν και οι πολίτες για να καταλάβουν που κάναµε εµείς λάθος. Είναι θετικό και
πρέπει να το πω ότι τα είκοσι χρόνια για πολεοδοµικό σχεδιασµό
έγιναν δέκα. Είναι σε θετική κατεύθυνση και καλώς το κάνατε.
Έκτον, έρχοµαι στις δόσεις. Είπαµε ξανά ότι οι εικοσιτέσσερις
δόσεις δεν είναι αρκετές. Θα πω να είναι παραπάνω και σε κάθε
περίπτωση να είναι τριάντα έξι. Είπα προχθές ένα παράδειγµα
ότι δεν φτάνει ο µισθός. Εάν η δόση υπερβαίνει το 20% ή το 30%
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του µηνιαίου εισοδήµατος ενός νοικοκυριού, καταλαβαίνετε ότι
η ρύθµιση είναι απαγορευτική. Δεν µπορεί να προσέλθει έστω
και αν το θέλει. Δεν έχει τα χρήµατα. Πρέπει να είµαστε πρακτικοί, αν θέλουµε να προσέλθουν και αν θέλουµε, όπως είπα, να
δώσουµε λύσεις.
Για τις χρήσεις γης και για τους οικισµούς τα είπα και προχθές.
Δεν έχω πολύ χρόνο.
Έρχοµαι στα πρόστιµα. Είπαµε συγκεκριµένα στο 1Β για τα
εκτός σχεδίου χωρίς άδεια από 2 να γίνει 1,5 και στο 2Β το 1,7
να γίνει 1,5. Χαµηλώνει ο συντελεστής και είναι ρεαλιστικό και
αντιµετωπίσιµο από τους πολίτες το πρόστιµο.
Επίσης, µιλώ για το 6Α, που αφορά το ύψος και την παλαιότητα. Για την παλαιότητα πρέπει να υπάρξει µια ξεχωριστή κατηγορία µεταξύ 83 και 93. Το 0,8 είναι απαγορευτικός
συντελεστής.
Επίσης, πρέπει να σκεφτείτε κάποια λύση για εκείνους που δεν
το έχουν δηλώσει στο Ε9. Αυθαίρετο κτίσµα ήταν. Πολλοί συµπολίτες µας δεν το έχουν καταγράψει στο Ε9, αυτοί δεν δικαιούνται
να το τακτοποιήσουν; Βρείτε µια εναλλακτική λύση για όσους δεν
το έχουν εντάξει στο Ε9.
Επίσης, είπατε για τα ΑΜΕΑ. Το να λέτε ΑΜΕΑ δηλαδή µε αναπηρία πάνω από 67% και οικογενειακό εισόδηµα δώδεκα χιλιάδες ευρώ δεν λέει τίποτε. Πρέπει να γίνει τουλάχιστον 18 και ο
κοινωνικός συντελεστής πρέπει να βελτιωθεί. Είναι άνθρωποι
που δεν µπορούν να προσέλθουν και να τακτοποιήσουν το θέµα
τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώνετε τη
σκέψη σας, κύριε Βλάχο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελειώνω.
Ακόµα ένα άλλο µε τους βοηθητικούς χώρους. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που θα ταχτοποιήσουν το οίκηµα, το σπίτι, το
κύριο κτίσµα, όµως υπάρχουν γκαράζ, υπάρχουν εκκλησάκια,
πέργκολες, κιόσκια, µάντρες αποθήκες, περιφράξεις, στάβλοι.
Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστεί πώς θα γίνουν. Βεβαίως, λέτε το
13Α ότι θα είναι 500 ευρώ κατά περίπτωση. Πρέπει, όµως, αυτά
να περιγραφούν και να µην είναι στο έλεος του οποιουδήποτε
αύριο και να ξέρουν οι πολίτες προσερχόµενοι τι πληρώνουν.
Όπως, επίσης, πρέπει να προσδιορίσετε επιτέλους τις αµοιβές
των µηχανικών. Αφήνετε στο έλεος των µηχανικών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε, κύριε Βλάχο, αν έχετε την καλοσύνη. Έχουµε
υπερβεί κατά πολύ το χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελειώνω µε ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Πολλά ήθελα να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται.
Για όσα κτίσµατα έχουν ολοκληρώσει στον φέροντα οργανισµό, ωραία, ποια είναι η διαδικασία από εκεί και πέρα; Θα τους
επιτρέψετε τις εργασίες; Δεν προβλέπεται πουθενά. Πρέπει αυτά
να εξηγηθούν, να απαντηθούν –το νοµοσχέδιο απόψε ψηφίζεταιγια να ξέρουν πια και οι πολίτες µε την ψήφιση του τι δικαιούνται
να κάνουν και αν πρέπει να προσέλθουν ή αν πρέπει να το αγνοήσουν και να περιµένουν κάποια άλλη πιο ευνοϊκή διαχείριση του
όλου θέµατος στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Βλάχο, Βουλευτή Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Κύριε Λαφαζάνη, έχετε πέντε λεπτά, όπως όλοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με κατάπληξη άκουσα τον κύριο
Υπουργό να χαρακτηρίζει γενναίες και θαρραλέες τις αποφάσεις
που ελήφθησαν σήµερα από το Υπουργικό Συµβούλιο.
Κύριε Υπουργέ, µην είσαστε τόσο γενναίοι και θαρραλέοι. Δίνετε γη και ύδωρ και το θεωρείτε αυτό γενναιοδωρία; Παραδίνετε τα πάντα. Σας ζητούν τα πάντα και δίνετε τα πάντα και
παραπάνω και αυτό το χαρακτηρίζετε θαρραλέα πράξη; Ξεπουλάτε τη χώρα. Διαλύετε κάθε εργασιακό και κοινωνικό δικαίωµα.
Παραδίνετε δουλοπάροικους, κυριολεκτικά, τους πολίτες και κυρίως τους εργαζόµενους. ‘Έχουµε µια λογική πλέον «δικτατο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ρίας» της τρόικας και αυτή την κατάσταση την περιγράφετε ως
θαρραλέες αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου;
Κάνατε ψευτοτσαµπουκάδες µέχρι πρότινος και δήθεν διακοπές των συνοµιλιών για να έρθετε να προσγειωθείτε ανώµαλα
και να παραχωρήσετε τα πάντα, να µετατρέψετε στην ουσία τη
χώρα µας σε µια «µπανανία» και µισοαποικία. Οδηγείτε την Ελλάδα σε απόλυτη καταστροφή και οι ευθύνες θα είναι ανυπολόγιστες, πελώριες και εθνικές, διότι πολύ φοβούµαι ότι οι
περιπέτειες είναι πάρα πολύ κοντά και δεν είµαστε µόνο στο
παρά πέντε, είµαστε στο και πέντε ήδη για την καταστροφή που
επέρχεται. Και εσείς εδώ πανηγυρίζετε για τις θαρραλέες αποφάσεις σας.
Βεβαίως, αυτό το νοµοσχέδιό σας µέσα σε αυτό το πλαίσιο
των γενναίων αποφάσεων κινείται, διότι άλλωστε ας µην αστειευόµεθα, το µνηµόνιο και το µεσοπρόθεσµο εδώ υλοποιείτε. Εδώ
φέρνετε ένα νοµοσχέδιο καθαρά εισπρακτικό, ένα νοµοσχέδιο
το οποίο δεν θέλει να αντιµετωπίσει κοινωνικά και πολεοδοµικά
περιβαλλοντικά προβλήµατα, αλλά θέλει να κλείσει µαύρες τρύπες και να τις κλείσει µε τον πιο άγριο και τον χειρότερο δυνατό
τρόπο.
Αυτό είναι το νοµοσχέδιο σας, τίποτα παραπάνω. Αυτά τα
οποία λέτε ότι από εδώ και µπρος θα µπει τέλος στα αυθαίρετα,
είναι λόγια του αέρα κυριολεκτικά, διότι από τη στιγµή που αναλάβατε, εγώ δεν λέω η Κυβέρνησή σας, εσείς ο ίδιος προσωπικά,
θα µπορούσατε να κινηθείτε στη λογική αυτού του τέλους στα
αυθαίρετα. Δεν θα κάνετε τίποτα, µια τρύπα στο νερό.
Για άλλη µια φορά αυθαιρετείτε εσείς µε τα αυθαίρετα, παίζετε παιχνίδια µε τους πιο φτωχούς από αυτούς που έχουν αυθαίρετα κτίσµατα, τους λεηλατείτε κυριολεκτικά, θα τους
αφήσετε ξεκρέµαστους επί δεκαετίες, για να κλείνετε συνεχώς
πάνω στην πλάτη τους µαύρες τρύπες. Αυτή είναι η λογική σας,
δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Μας λένε: Μα, τι λέτε εσείς; Θέλετε να γκρεµιστούν όλα τα
σπίτια όσων έχουν κάνει έστω µια πρώτη κατοικία µε αυθαίρετο
τρόπο; Κάθε άλλο παρά αυτό λέµε εµείς. Αλλά δεν βλέπουµε να
κάνετε διάκριση µεταξύ αυτού ο οποίος πράγµατι δεν έχει εισοδήµατα, πράγµατι έχτισε ένα αυθαίρετο κάτω από όρους ανάγκης και να τα βάζετε µε τις βίλες. Και λείπουν εδώ από το ΛΑΟΣ
να τους πω και για αυτές τις εκκλησίτσες, τα εξωκκλήσια ιδιαίτερα στα νησιά, που βλέπουµε ένα εκκλησάκι µπροστά και µια
βιλάρα από πίσω µε άδειες από τη ναοδοµία. Αυτά γιατί να τα
διατηρήσετε; Γιατί δεν κάνετε µια διάκριση; Γιατί δεν φέρνετε
µια µελέτη εδώ που να ξεχωρίζετε την ήρα από το στάρι. Και εν
πάση περιπτώσει να δείξετε ότι κινήστε µε µια λογική κοινωνικής
δικαιοσύνης και αναπτύσσετε µια νέα αντίληψη για µια νέα προοπτική.
Δεν το κάνετε, διότι ο σκοπός σας δεν είναι φυσικά να αντιµετωπίσετε αυτό το πρόβληµα δεκαετιών, ούτε να ανοίξετε έναν
καινούργιο δρόµο από εδώ και µπρος. Ο σκοπός σας είναι ένας
και µόνος, να λεηλατήσετε αυτήν τη στιγµή τον ελληνικό λαό στο
όνοµα του µνηµονίου και του αδιέξοδου καταστροφικού δρόµου
της µνηµονιακής κατεδαφιστικής πολιτικής.
Και κλείνω µε µία λέξη, κύριε Πρόεδρε, για το τέµενος. Αυτή η
λογική που ανέπτυξε εδώ ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ είναι µία άκρως
απωθητική και επικίνδυνη λογική. Σε όσες χώρες αραβικές, µουσουλµανικές έχω πάει από ιστορική παράδοση υπάρχουν ορθόδοξα µοναστήρια και ορθόδοξες εκκλησίες. Σε οποιαδήποτε από
τις γειτονικές αραβικές µουσουλµανικές χώρες να πας ως επισκέπτης –όχι ως µετανάστης- έχεις τη δυνατότητα να πας να
προσευχηθείς, εφόσον είσαι χριστιανός ορθόδοξος, σε µια ορθόδοξη εκκλησία. Είναι ανοιχτές. Και εµείς εδώ απαγορεύεται να
έχουµε τέµενος σε όλο το Λεκανοπέδιο. Εγώ λέω να µην είχαµε
µετανάστες καθόλου. Επισκέπτες µουσουλµάνους θα είχαµε;
Αυτοί οι επισκέπτες δεν θα είχαν το δικαίωµα να πάνε να προσευχηθούν; Πολύ περισσότερο όταν έχουµε µόνιµους µουσουλµάνους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ζουν στο Λεκανοπέδιο και οι
οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να πάνε να προσευχηθούν,
ούτε να ταφούν. Για να ταφεί ένας Έλληνας µουσουλµάνος πολίτης πρέπει να φύγει από εδώ και να πάει στη Θράκη. Είναι λογικό αυτό; Είναι ανθρώπινο, είναι δίκαιο; Θέλουµε αυτήν τη
µεταχείριση να έχουν Έλληνες πολίτες που θα βρίσκονται στο
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εξωτερικό, που θα βρίσκονται σε µια µουσουλµανική χώρα;
Γι’ αυτόν το λόγο εµείς θα υπερψηφίσουµε αυτήν τη θέση για
το τέµενος στο Λεκανοπέδιο, παρά τις επιφυλάξεις που έχουµε
για την επιλογή που έγινε στο συγκεκριµένο χώρο από την
άποψη της περιβαλλοντικής διάστασης και παρά το γεγονός ότι
θα µπορούσαµε να έχουµε µια λύση του θέµατος µε άλλον τρόπο
πολύ πιο ουσιαστικό και πολύ πιο θετικό.
Σας ευχαριστώ πολύ, για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, κ. Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο κ. Σταύρος Καλογιάννης, Βουλευτής Ιωαννίνων
της Νέας Δηµοκρατίας, για πέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πολλές ρυθµίσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του νοµοσχεδίου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ιδίως αυτές που αφορούν
την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Γι’ αυτό ως Νέα Δηµοκρατία
ταχθήκαµε υπέρ του νοµοσχεδίου επί της αρχής. Υπάρχουν,
όµως, σηµεία που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή για τα
οποία διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις.
Συγκεκριµένα στο πρώτο κεφάλαιο στο άρθρο 10 για την αδειοδότηση έργων σε περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο «NATURA
2000», η προτεινόµενη διαδικασία είναι αποσπασµατική. Δεν είναι
τυχαίο ότι στο σχετικό άρθρο προστέθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή ολόκληρες παράγραφοι για την ειδική οικολογική
αξιολόγηση, για τα αντισταθµιστικά µέτρα και πολλά άλλα. Για
έργα επιτακτικού δηµόσιου συµφέροντος σε περιοχές
«NATURA», δίνεται η δυνατότητα µε το νοµοσχέδιο στον
Υπουργό ΠΕΚΑ να αποφασίζει µόνος του. Τι σηµαίνει αλήθεια
επιτακτικό δηµόσιο συµφέρον και πώς ορίζεται αυτό; Τίποτα επ’
αυτού δεν υπάρχει στο νοµοσχέδιο.
Το βασικό, όµως, ερώτηµά µου είναι τι έκανε το Υπουργείο επί
δύο χρόνια για τις περιοχές «NATURA 2000». Πόσες περιοχές
«NATURA» έχουν θεσµοθετηθεί τα τελευταία δύο χρόνια; Απολύτως καµµία. Πόσα σχέδια περιοχών «NATURA» έχουν εγκριθεί
τα τελευταία δύο χρόνια; Απολύτως κανένα. Σε αντίθεση µε το
έργο που γινόταν στο ΥΠΕΧΩΔΕ στον τοµέα αυτό, εσείς κύριε
Υπουργέ, εγκαταλείψατε πλήρως τις προστατευόµενες περιοχές
της χώρας. Ελάχιστα διοικητικά συµβούλια είναι ενεργά. Χρηµατοδότηση δεν υπάρχει. Τα κέντρα περιβάλλοντος είναι κλειστά.
Τώρα τελευταία κλείνουν και τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μόνο αν το ΥΠΕΚΑ εγκρίνει τις ειδικές περιβαλλοντικές
µελέτες που υπάρχουν στα συρτάρια του και θεσµοθετήσει τις
περιοχές NATURA, θα υπάρξει ουσιαστική προστασία αυτών των
περιοχών και κυρίως θα µπουν κανόνες στην αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων.
Η πρότασή µου, κύριε Υπουργέ, είναι να προχωρήσετε αµέσως στη συνένωση των φορέων διαχείρισης σε επίπεδο περιφέρειας µήπως και σωθούν έστω και την τελευταία στιγµή οι
προστατευόµενες περιοχές.
Επισηµαίνω επίσης ότι ουσιαστικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, όπως θέµατα σχετικά µε τους αξιολογητές περιβαλλοντικών µελετών, θέµατα ηλεκτρονικής διαχείρισης της
αδειοδότησης, θέµατα γνωµοδοτήσεων, παραπέµπονται σε κοινές υπουργικές αποφάσεις ή προεδρικά διατάγµατα που θα εκδοθούν εντός έτους. Δηλαδή για µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν
θα µπορεί να εφαρµοστεί ο νόµος.
Επιφυλάξεις διατυπώνω για το άρθρο 17 του νοµοσχεδίου,
όπου προβλέπεται η υποχρεωτική κατάθεση παραβόλου από το
φορέα ενός έργου ή δραστηριότητας, προκειµένου να εκδοθεί
η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Είναι υποχρέωση
της πολιτείας να αδειοδοτήσει περιβαλλοντικά ή να απορρίψει
τεκµηριωµένα ένα έργο. Δεν µπορεί, όµως, να ζητά την καταβολή
τελών, προκειµένου να αξιολογηθεί η περιβαλλοντική µελέτη από
ιδιώτη µηχανικό, πόσω µάλλον όταν είναι άγνωστο το ύψος των
τελών, καθώς παραπέµπεται και αυτό σε ΚΥΑ.
Για το δεύτερο κεφάλαιο που αφορά για αυθαίρετα: Πριν από
δύο χρόνια, το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ έφερε στη Βουλή µια ρύθµιση για
την τακτοποίηση των ηµιϋπαίθριων χώρων, η οποία έδινε οριστική λύση –το τονίζω- σε ένα κοινωνικό ζήτηµα που αφορούσε

16318

εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες και παράλληλα έφερνε έσοδα
στο κράτος, που και τότε τα είχε ανάγκη. Ποια ήταν η αντίδραση
του ΠΑΣΟΚ; Διαβάζω από την ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ δηλώσεις
του κ. Παπανδρέου στις 13-9-2009: «Η λεγόµενη τακτοποίηση
των ηµιϋπαίθριων χώρων είναι ένα προκλητικό φοροεισπρακτικό
µέτρο. Επιβάλλει χαράτσι στους πολίτες δίνοντας από τη µία το
σήµα για ανοχή, αλλά χωρίς να δίνει λύση ούτε στο πρόβληµα
αυθαιρεσίας, ούτε στην παράνοµη ιδιοκτησία του πολίτη. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα αποσύρει αυτήν την απαράδεκτη ρύθµιση». Πόσο µακριά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την
πραγµατικότητα ήταν αυτά τα λόγια, αλλά και πόσο ψεύτικα αποδείχθηκαν στην πράξη. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όχι µόνο εφάρµοσε το νόµο για τους ηµιϋπαίθριους, αλλά ουσιαστικά τον
επεκτείνει και σε θέµατα αυθαιρέτων κτηρίων. Ας συγκρίνει κάθε
πολίτης την υπευθυνότητα του ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση και ως
Κυβέρνηση, σε σχέση µε την στάση ευθύνης που τηρούµε ως
Νέα Δηµοκρατία.
Υπάρχουν αρκετά θέµατα προς διόρθωση στις διατάξεις για
τα αυθαίρετα. Για παράδειγµα ο κοινωνικός συντελεστής χρειάζεται επανεκτίµηση. Στο άρθρο 24 παράγραφο 18, µε την οποία
υπάγονται στο νόµο κτήρια που ανεγέρθησαν βάσει αδείας, η
οποία στη συνέχεια ανακλήθηκε, πρέπει να προστεθεί ότι η υπαγωγή γίνεται µόνον εφόσον αυτά δεν βρίσκονται εντός δάσους,
δασικής έκτασης ή ρέµατος. Προσέξτε το αυτό, κύριε Υπουργέ.
Είναι πολύ σοβαρό θέµα.
Τρίτον, η εξαίρεση των αυθαίρετων κατασκευών του δηµοσίου
από την υποχρέωση καταβολής προστίµου, είναι απαράδεκτη.
Δηλαδή όταν αυθαιρετεί το δηµόσιο δεν υπάρχει καµµία ευθύνη;
Αυτό είναι το µήνυµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που περνά
το Υπουργείο. Χρειάζεται να διορθωθεί η παράγραφος 20 του
άρθρου 24.
Σοβαρά προβλήµατα υπάρχουν και µε τον καθορισµό ειδικών
ζωνών εξισορρόπησης των πολεοδοµικών παρεµβάσεων. Και για
να µπει «κόκκινη γραµµή» στα αυθαίρετα, θα πρέπει οπωσδήποτε
να έρθουν σε αυτό το νοµοσχέδιο ρυθµίσεις για τον τρόπο έκδοσης οικοδοµικής αδείας.
Τέλος, η διάταξη περί δωρεάς µελετών στο άρθρο 29 πρέπει
να αποσυρθεί.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σταύρο Καλογιάννη, Βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα τα µεταφέρει ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός, γιατί απήλθε τώρα προς
στιγµήν ο κύριος Υπουργός.
Αυτήν την Αίθουσα να την σκεφτόµαστε όχι µόνο ως πρωτόκολλο και διεκπεραίωση των νοµοσχεδίων µας, κύριε Υπουργέ.
Ολόκληρο ζήτηµα την περασµένη Πέµπτη και ιδού ότι ήταν χρήσιµες οι παρεµβάσεις µας και η επιµονή µας.
Μάλιστα όπως είδα, σας χρησίµευσε, διότι άλλες τρεις σελίδες
-προφανώς διορθώσεις σωστές- είχατε το χρόνο να τα δείτε. Και
έτσι, τουλάχιστον ως προς αυτό, αυτός ο νόµος θα έχει λιγότερες τροποποιήσεις στο µέλλον. Το ελπίζω, αφού τα είχατε δει
µια, τα ξαναείδατε και είχατε και τρεις ηµέρες.
Έχω καταλήξει σε ένα συµπέρασµα και ισχύει και για τη νοµοθετική µας εργασία εδώ: «Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει». Από το
2001 µε το Σύνταγµα που αλλάξαµε τότε και µε τον Κανονισµό
της Βουλής, κύριε Υπουργέ –το ξέρετε, αλλά εγώ θα το πω και
θα το ξαναπώ και θα το λέω συνέχεια εδώ µέσα- µπορεί να διατίθεται µια συνεδρίαση στην Ολοµέλεια. Η Ολοµέλεια, κύριε
Πρόεδρε, µπορεί να διαθέτει χρόνο για συζητήσεις πολιτικές,
διότι αυτός είναι ο ρόλος της, αρκεί βέβαια στις Διαρκείς Επιτροπές εκεί να δουλεύεται: Να κοιτάζουµε δηλαδή, άρθρο προς
άρθρο τα νοµοσχέδια, παράγραφο προς παράγραφο, εδάφιο
προς εδάφιο και εννοιολογικά και από πλευράς ουσίας και από
πλευράς νοµοτεχνικής. Θα έλεγα και από πλευράς γλώσσας,
γιατί σας βεβαιώ, έχοντας κάποια σχέση µε τους εφαρµοστές
του δικαίου ως δικηγόρος, ότι αδικείται το Κοινοβούλιο εξαιτίας
µας, διότι δικηγόροι και δικαστές, βρίσκουν συχνά λάθη συντα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κτικά και γραµµατολογικά.
Λοιπόν, οι Διαρκείς Επιτροπές είναι γι’ αυτήν τη δουλειά. Αυτό
όµως, σηµαίνει ότι και εκεί δεν µπορούµε να συνεδριάζουµε δύο
ώρες, µετά να διακόπτουµε να ακούσουµε φορείς και να συνεχίζουµε το απόγευµα. Δεν είναι αυτή δουλειά. Ούτε επίσης, µπορεί
να συνεχιστεί αυτό το αίσχος –θα το πω εγώ- στις Διαρκείς Επιτροπές να λέµε στο τέλος δύο λόγια για το σύνολο των άρθρων
και να ερχόµαστε µετά εδώ. Γι’ αυτό λέω συχνά ότι η δηµοκρατία
και ο κοινοβουλευτισµός και ο Κανονισµός και το Σύνταγµα δεν
είναι α λα καρτ, όπως δυστυχώς, κάνουν ορισµένες πλευρές εδώ
µέσα που αφήνουν να καταπίνεται η κάµηλος και διυλίζουν τον
κώνωπα!
Στις επιτροπές είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Και σε αυτό
το νοµοσχέδιο έγινε, αλλά και στο προηγούµενο του Υπουργείου
Παιδείας. Επιφυλάχθηκε ο Υπουργός να κάνει τις αλλαγές, που
υποτίθεται ότι συζητήθηκαν στην επιτροπή, ενώ ο Κανονισµός
λέει και πως ακόµα ψηφίζονται οι τροπολογίες στις επιτροπές,
ώστε το νοµοσχέδιο τελειώνει εκεί και έρχεται στην Ολοµέλεια
πλέον για να συζητήσουµε για τις πολιτικές, που αυτός ο νόµος
αύριο θα προχωρήσει και καθένας θα έχει την άποψή του σε
αυτό.
Και εδώ, λοιπόν, εάν λειτουργούσαν καλά οι επιτροπές, εάν
σεβόµασταν πραγµατικά τις διαδικασίες του Συντάγµατος και
του Κανονισµού, θα µπορούσατε, κύριε Υπουργέ, το κοµµάτι που
αφορά το περιβάλλον να το είχατε περάσει από την αντίστοιχη
Διαρκή Επιτροπή και εδώ να ερχόταν σε µία συνεδρίαση, όπως
λέει ο Κανονισµός. Δεν προβλέπει ο Κανονισµός τρεις και πέντε
συνεδριάσεις. Μία. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι οι τέσσερις-πέντε
συνεδριάσεις στην επιτροπή έχουν αναλωθεί επί της ουσίας.
Τι να κάνω; Λέω ξανά και ξανά ότι στο αρχείο µου έχω νοµοσχέδια από το ’74 µέχρι το ’81, που γίναµε κυβέρνηση και ήµουν
Βουλευτής εδώ, µε σηµειώσεις και παρατηρήσεις στα άρθρα,
στις παραγράφους.
Εδώ, λοιπόν, παρακολούθησα τη συζήτηση και είδα και στην
επιτροπή ότι ελάχιστα ασχοληθήκαµε µε το περιβάλλον, διότι φυσικά είναι το µείζον, κοινωνικό πρωτίστως θέµα των αυθαιρέτων.
Έτσι, λοιπόν, παρατηρώ ότι, ενώ είναι ένα νοµοσχέδιο για το
οποίο θα έπρεπε να είστε υπερήφανοι και εσείς, κύριε Υπουργέ,
και ο Αναπληρωτής Υπουργός, θα δείτε ότι θα είστε υποχρεωµένοι και εσείς ή οι όποιοι διάδοχοί σας, να κάνουν τροποποιήσεις
στις τροποποιήσεις –είπα θα είναι λιγότερες αυτές- διότι δεν έχει
δουλευτεί αυτός ο νόµος στις Διαρκείς Επιτροπές. Είναι τροφή
όπως την έγραψαν, την «µάσησαν» οι υπηρεσίες. Το βλέπω από
πολλές διατάξεις. Και σκεφθείτε ότι µε την ιστορία των αυθαιρέτων δεν ξέρω πότε θα ξεµπλέξουµε, γιατί το ζήτηµα προφανώς
δεν είναι -είδα ότι παρετάθη και η σχετική προθεσµία- να έρχονται να πληρώνουν απλώς. Το ζήτηµα είναι αν κάποτε τελειώσει.
Και υπάρχουν πολεοδοµίες και περιοχές που εκεί πέρα δεν µπορούν να βρουν άκρη ακόµη. Μου λένε για την Καβάλα, µακριά
από εδώ. Σκεφθείτε τι γίνεται στο Λεκανοπέδιο.
Λοιπόν, και εδώ, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, το επαινώ, αλλά το
ζήτηµα εδώ δεν είναι να σας λέµε «µπράβο – µπράβο»! Είναι να
σας λέµε και κάτι που να µπορεί να σας βοηθήσει. Πρέπει να αλλάξει η αντίληψη της κάθε κυβέρνησης για τη Βουλή. Έχει την
πλειοψηφία της η κάθε κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα πρέπει να
έχει ανοικτά τα αφτιά της, ώστε να διορθώνει πράγµατα να µην
τα βρίσκει µετά µπροστά της.
Τι να πω τώρα; Όταν ψηφίσαµε το νόµο για την απελευθέρωση
των επαγγελµάτων, θυµάστε ότι σας ενόχλησα, σας στενοχώρησα προφανώς, διότι δεν ψήφισα το άρθρο 7 και το ξαναβρίσκω
εδώ. Λέτε ότι για το πρόστιµο στους µηχανικούς θα εφαρµοσθεί
κατ’ αναλογίαν η διάταξη του ν. 3912 που ξέρετε ότι στην Κοινότητα έχουµε πρόβληµα. Και είναι λογικό να έχουµε πρόβληµα,
κύριε Υπουργέ.
Δεν έχω εγώ τίποτε το προσωπικό, αλλά επιµένω, διότι έχετε
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, που έρχεται οµοφώνως εφαρµόζοντας το Κοινοτικό Δίκαιο και τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και επιβάλλει πρόστιµο στο τεχνικό Επιµελητήριο και
το καταδικάζει για πρακτικές καρτέλ. Αυτά εδώ είναι βαλκανικά
τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Λέει: Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Δικηγορικός Σύλλογος, το Τεχνικό Επιµελη-
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τήριο. Αυτά είναι της δεκαετίας του ’50 που ήταν, πράγµατι, προοδευτικά αστικά στρώµατα που ήθελαν τον εκσυγχρονισµό της
χώρας. Έγιναν όµως, κατεστηµένο και οι συνάδελφοί µου οι δικηγόροι και οι συνάδελφοι του κ. Σηφουνάκη οι µηχανικοί και οι
γιατροί και όλοι. Και µιλάµε για τις ελίτ των χώρων αυτών, διότι
από κάτω η µάζα ψάχνει για το µεροκάµατο.
Συντηρείται µία αντιπαράθεση διπλωµατούχων και πτυχιούχων
µηχανικών. Άµα ρωτήσετε, θα δείτε ότι µεγάλα τεχνικά γραφεία
για µελέτες, έργα κ.λπ. αυτήν τη στιγµή έχουν και οι µεν και οι
δε καµµιά δεκαριά µε δεκαπέντε διπλωµατούχους που δεν τους
ενδιαφέρει τι είναι. Την υπογραφή τους θέλουν να παίρνουν για
να φοροδιαφεύγουν, κύριε Υπουργέ. Ξέρω και αποφοίτους των
ΤΕΙ που έχουν διπλωµατούχους. Την υπογραφή τους βάζουν,
τους δίνουν κανένα χιλιάρικο και τελειώνει η ιστορία. Το ίδιο γίνεται µε διπλωµατούχους και µε µικρότερους συναδέλφους, νεότερους.
Εγώ, λοιπόν, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ γι’ αυτό. Είναι
απαράδεκτο να κάνετε εδώ πέρα µία ηλεκτρονική καταγραφή
που λέτε ότι θα την κάνει ή το ΤΕΕ ή το ΥΠΕΚΑ.
Είναι το ΤΕΕ κάποιο κοµµάτι της Κυβέρνησης; Τι είναι αυτά τα
πράγµατα; Για αυτόν το λόγο από το Πράσινο Ταµείο θα δώσετε
στο ΤΕΕ –που δεν λέτε ούτε καν πόσα- για να κάνει αυτό το θεάρεστο έργο. Και εγώ σας ερωτώ: Όλη η ιστορία των αυθαιρέτων δεν είναι δουλειά των µηχανικών πάνω απ’ όλα και των
διπλωµατούχων και των τεχνολόγων; Δεν είναι δουλειά ούτε του
τεχνικού επιµελητηρίου, ούτε της ΕΤΕΜ. Όταν είναι δουλειά
τους, εκεί να τους βάζετε, στα συµβούλια.
Στα συµβούλια χωροταξίας στους νοµούς µε προεδρικό διάταγµα προβλέπεται από το νόµο…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοι µπορούν να µου διαθέσουν
δύο λεπτά ακόµα; Αλλιώς θα σταµατήσω. Λυπάµαι γι’ αυτό, αλλά
θέλω να είµαι ουσιαστικός όταν µιλάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, κύριε Πρόεδρε, απλώς είχαµε πάρει απόφαση να µιλήσουν όλοι πέντε
λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γι’ αυτό λοιπόν, να σταµατήσω.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας όµως.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λέτε να ολοκληρωθεί ο πολεοδοµικός οργανισµός της χώρας σε είκοσι χρόνια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Το αλλάξαµε,
έγινε δέκα χρόνια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έγινε δέκα χρόνια; Μπορεί να
γίνει πέντε. Τι πάει να πει ότι είναι τετρακόσια πολεοδοµικά σχέδια. Από εκεί ψωµίζονται πολλοί και διάφοροι. Το ζήτηµα δεν
είναι τι λέτε εσείς στο νόµο αλλά τι θα γίνει στην πράξη.
Υπάρχουν εκεί εκπρόσωποι όλων των Υπουργείων που συµµετέχουν στην περιφέρεια, των υπηρεσιών δηλαδή. Προφανώς θα
είναι διπλωµατούχοι. Γιατί δεν βάζετε τη διάκριση ΠΕ ή ΤΕ; Ούτε
εκπρόσωποι του ΤΕΕ ούτε της ΕΤΕΜ, µόνο ΠΕ ή ΤΕ. Είναι ανώτατη εκπαίδευση, επιτέλους!
Να απαγκιστρωθούµε από µια λογική που έχει γεµίσει την Ελλάδα µε άνεργους µηχανικούς, δικηγόρους, θεολόγους, φιλολόγους. Είναι ένας θεσµός που απορροφά καινοτοµίες και έχει την
ευελιξία να κάνει προγράµµατα για τα πάντα, αν θέλουµε η κοινωνία και η οικονοµία να πάει µπροστά.
Τέρµα, λοιπόν, το ψηφιακό. Μην κοροϊδευόµαστε. Αν δεν είναι
ικανό το Υπουργείο να κάνει τη δουλειά του -θα πω σε εισαγωγικά αυτό που λέει ο λαός- τη «στραβωµάρα του», τότε τι το θέλουµε; Τι θέλετε όλον αυτόν τον κόσµο που έχει το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, εάν δεν µπορείτε να κάνετε ένα πρόγραµµα;
Εδώ υπάρχουν πολλά πράγµατα. Στην ειδική υπηρεσία κατασκευών δεν χρειάζονται άνθρωποι να πηγαίνουν επί τόπου να κατεδαφίζουν; Θα πάνε µε το άσπρο κολάρο και τη γραβάτα.
Έλεος!
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
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πρώην Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαµάνη.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Μπούρας, Βουλευτής Νοµού Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας, για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια ο χρόνος αυτός, ειδικά για ένα Βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής –και το λέω όχι για να διακριθώ από κάποιες άλλες
περιφέρειες- που έχει το µεγαλύτερο πρόβληµα όσον αφορά τα
αυθαίρετα, είναι ελάχιστος.
Θα δανειστώ, θα συµµεριστώ και θα προσθέσω στα όσα είπε
ο κ. Κακλαµάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, στην αρχή της
οµιλίας του για το ότι δεν δουλεύτηκε το νοµοσχέδιο όσο θα
έπρεπε, όχι στην επιτροπή µόνο, αλλά και επειδή ο χρόνος ήταν
ακατάλληλος. Μεσολάβησαν και οι διακοπές του Δεκαπενταύγουστου.
Για να µην παρεξηγηθώ πρέπει να πω ότι, πράγµατι, τείνατε
ευήκοον ους. Δεχτήκατε πολλές παρατηρήσεις και δέχεστε µέχρι
και την τελευταία στιγµή. Θα σας παρακαλέσω µέχρι τη λήξη της
συνεδρίασης και την ψηφοφορία των άρθρων να ακούσετε µερικές ακόµα παρατηρήσεις. Ας τις επεξεργαστούν οι συνεργάτες
σας στον πολύ σύντοµο χρόνο που υπάρχει.
Θα δώσω και κάποια υποµνήµατα από ανθρώπους που δεν
τους ακούσατε όσο θα έπρεπε. Καλοί ήταν οι φορείς, το ΤΕΕ το
ΕΤΕΜ κ.λπ., αλλά την πραγµατικότητα,κύριε Υπουργέ, τη βιώνουν απλοί συµπολίτες µας.
Θέλω να απευθυνθώ στους συµπολίτες της Αριστεράς και να
τους πω ότι αυτοί που έχουν τα αυθαίρετα δεν είναι ούτε άνθρωποι του κεφαλαίου ούτε άνθρωποι του συστήµατος. Είναι απλοί
άνθρωποι από την περιοχή των Μεγάρων µέχρι την Κερατέα, το
Μαραθώνα και τον Ωρωπό και η ανάγκη τούς έκανε –µε τη διαχρονική ανοχή της πολιτείας- να οδηγηθούν σ’ αυτήν την έσχατη
λύση. Γι’ αυτό θα πρέπει µε περισσότερη προσοχή και ευθύνη
να κοιτάµε αυτούς τους ανθρώπους.
Κύριε Υπουργέ, επειδή ο χρόνος κυλάει αµείλικτα, ήθελα να
σας πω το εξής. Κάντε ό,τι µπορείτε έστω και την τελευταία
στιγµή. Η Αττική έχει πλειάδα προβληµάτων και ιδιαιτεροτήτων.
Από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει;
Μέχρι τώρα δεν είδα όµως, κύριε Υπουργέ, να αντιµετωπίζεται
το θέµα των πολυτέκνων. Οι πολύτεκνοι είναι µια ειδική κατηγορία της κοινωνίας την οποία πρέπει να ενισχύσουµε. Της αφαιρέσαµε πάρα πολλά. Είναι δυνατόν να µη λάβετε υπ’ όψιν το
θέµα των πολυτέκνων, όταν υπάρχει τέτοια υπογεννητικότητα
στη χώρα;
Πρέπει επίσης να δείτε κάποια µείωση συντελεστών, αλλά και
περισσότερες δόσεις. Δεν πειράζει, βάλτε για όλους τριάντα έξι
δόσεις για να µπορέσουν να πληρώσουν, γιατί αλλιώς δεν θα
µπορέσουν.
Στο άρθρο 24 παράγραφος 1 δεν προβλέπεται τι θα γίνει σ’
αυτούς που έχουν ολοκληρώσει τον φέροντα οργανισµό. Θα
αφήσετε έτσι τα κουφάρια να µολύνουν το αισθητικό περιβάλλον; Κάντε µια πρόβλεψη, τι θα γίνει µε αυτούς στο άρθρο 23
παράγραφος 3 που είναι σε δασικές εκτάσεις, ρέµατα, αρχαιολογικούς χώρους και θα περιµένουν κάποιες ρυθµίσεις ως προς
τους δασικούς χάρτες και την οριοθέτηση.
Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, το επαναλαµβάνω και εγώ. Μιλάµε για χιλιάδες ανθρώπους. Κάντε µια ρύθµιση, έτσι ώστε όταν
κάποια στιγµή υπάρξουν αυτοί οι δασικοί χάρτες ή οι οριοθετήσεις, να µπορούν να ενταχθούν στη ρύθµιση, από τώρα έστω,
καταθέτοντας ένα παράβολο.
Ακόµη τα εγκεκριµένα ή υπό έγκριση γενικά πολεοδοµικά σχέδια και swap να εξαιρούνται της ανάρτησης των δασικών χαρτών
και να εγκρίνονται µε προεδρικά διατάγµατα. Στο τετραγωνίδιο
δώδεκα για την παλαιότητα έχετε το συντελεστή 0,5, για την περίοδο από 31-1-1983 έως 31-12-2003. Αν είναι δυνατόν, να αλλάξετε αυτούς τους συντελεστές, ώστε να µην εκτινάσσεται το
κόστος του προστίµου στα ύψη. Επίσης, υπάρχουν αυθαίρετες
κατασκευές και θα τα καταθέσω για να τα δείτε και εσείς και οι
συνεργάτες σας…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σ’ ένα λεπτό.
Υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές εντός του οικοπέδου που
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αναφέρονται σε τοίχους, σε ψησταριές κ.λπ.. Αυτές σήµερα χαρακτηρίζονται από πράξη και έκθεση της πολεοδοµίας. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης -γιατί δεν έχω χρόνο- καταθέτω ένα υπόµνηµα από κατοίκους της Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Στέφανο, οι οποίοι βρίσκονται υπό οµηρία ενώ ήταν νόµιµοι. Πρέπει και αυτά να τα
ρυθµίσετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακόµα θα καταθέσω ένα ενηµερωτικό σηµείωµα από πολλούς
συλλόγους, όπως του Περιγιαλού, Τσονίµας, Τρεχαντιέρας, Πανοράµατος, Αγίας Μαρίνας, Συρίου, Βρωµοπουσίου, Πόρτο
Εννέα της περιοχής της Κερατέας, που ζητούν την εξαίρεση από
τα πρόστιµα των αυθαιρέτων. Βρίσκονται όµως σε διαδικασία
ένταξης στο σχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, θα ήθελα να καταθέσω ένα ενηµερωτικό σηµείωµα
από κατοίκους της Ηλιούπολης. Δεν πολιτεύοµαι εκεί. Με βρήκαν
απέξω και µε παρακάλεσαν, γιατί είναι κάπου εκατό οικογένειες
σε οµηρεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ενηµερωτικό σηµείωµα,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ας τα δουν αυτά και άλλα πολλά, τα οποία είπαµε τόσο εγώ
όσο και πολλοί συνάδελφοι απ’ όλες τις πτέρυγες και κατά τη
συζήτηση στην επιτροπή και κατά τη συζήτηση επί της αρχής
αλλά και στα άρθρα, και κάντε ό,τι µπορείτε για να ρυθµίσετε
απόψε περισσότερες εκκρεµότητες.
Από εκεί και πέρα, σας είπα και κατ’ ιδίαν, κύριε Υπουργέ, ότι
το θέµα είναι µεγάλο και δεν λύθηκε σήµερα. Σας το τόνισε και
ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής. Θα ανοίξουν από την επόµενη
ηµέρα της ψήφισης διαδικασίες τροποποίησης,...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, σας παρακαλώ, κύριε Μπούρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ:…γι’ αυτό θα σας παρακαλέσω να
τείνετε και αυτή την ύστατη στιγµή ευήκοον ους και να συµπεριλάβετε όσο γίνεται περισσότερες περιπτώσεις που θα απαγκιστρώσουν τους πολίτες και θα τους οδηγήσουν τελικά στο να
πάνε στη ρύθµιση.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπούρα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ, κ. Ιωάννης
Βούρος, για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, είµαι υποχρεωµένος να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου από κάτι που ακούστηκε προηγουµένως και αν δεν το
πω, θα βαρύνει τη συνείδησή µου.
Πριν από λίγο τοποθετήθηκε συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ και
απευθυνόµενος στον Υπουργό αναφέρθηκε στο γεγονός πως εκπλήσσεται από το κατά πόσον ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής
µαζί θεωρούν γενναιόδωρο το νοµοσχέδιο αυτό. Και δεν εκπλήσσεται όταν σ’ αυτήν την Αίθουσα ακούγεται η λέξη «Γουδή», µία
λέξη που για όλη τη νεότερη Ελλάδα φέρει αίµα, διχόνοια, σκοτεινές σελίδες της νεότερης ελληνικής Ιστορίας.
Απορώ πώς εκτοξεύονται µε τόση ευκολία αυτές οι λέξεις εδώ
και µάλιστα µε απειλή και µε στόχο Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, λες
κι όταν οι ασκοί του Αιόλου ανοίξουν, λες κι όταν η καταιγίδα ξεσπάσει κι όταν η ροµφαία πέσει επί δικαίων και αδίκων, θα καταµεριστούν οι ευθύνες. Και δεν θυµάται ο συγκεκριµένος ότι µε
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τη λέξη «Γουδή», που φέρει όλη αυτήν, αν θέλετε, τη σκοτεινή
σελίδα της νεότερης ελληνικής Ιστορίας, δεν κατανέµονται οι ευθύνες σε δικαίους και αδίκους αλλά σε όλο το σύνολο του πολιτικού κόσµου εκείνης της εποχής, όπως και σήµερα. Γιατί κάποιοι
νοµίζουν ότι δεν είναι µέσα στο ίδιο καλάθι. Και θα θυµίσω στη
συµπαθέστατη πτέρυγα του ΛΑΟΣ ότι λίγες βδοµάδες πριν ήταν
δικός τους Βουλευτής που προπηλακίστηκε, και απειλήθηκε στην
πλατεία της Λάρισας. Άρα, προς τι οι απειλές προς τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ;
Θέλω να εξάρω το Υπουργείο και τους συµβούλους αλλά κι
όλους όσους συµµετείχαν στις επιτροπές. Συµφωνώ µε τον
πρώην Πρόεδρο της Βουλής. Βεβαίως ένα τόσο βαρύ, ένα τόσο
δύσκολο, αν θέλετε, νοµοσχέδιο δεν είναι εύκολο να έχει εξαντληθεί. Όµως έγινε πάρα πολύ σηµαντική δουλειά, όπως για
παράδειγµα, όταν επεξεργαστήκαµε το άρθρο 26 και το άρθρο
4, ότι οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσµατα µε οικοδοµική άδεια
κρίνονται αυτοτελώς και δεν επηρεάζουν για κάθε συνέπεια,
όπως τη σύνδεση µε δίκτυα κοινής ωφέλειας, τη δυνατότητα µεταβίβασης και τα νόµιµα τµήµατα αυτών, που είναι λειτουργικά
άσχετα µε την αυθαίρετη κατασκευή και αποτελούν ξεχωριστές
οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες. Ξέρετε πόσος κόσµος ήταν
όµηρος αντιπαρεχόντων κατασκευαστών, που από τα σχέδια
ακόµη πουλούσαν διαµερίσµατα στο δεύτερο ή στον τρίτο
όροφο, αλλά ξαφνικά ανέγειραν έναν έβδοµο όροφο και ξαφνικά
όλο το κτήριο καθίστατο αυθαίρετο; Το λύνουµε κι αυτό το πρόβληµα.
Υπάρχει ένας έντονος προβληµατισµός, κύριε Πρόεδρε, τον οποίο συµµερίζοµαι. Είναι αυτός που έχει κατατεθεί στο
Τεχνικό Επιµελητήριο του Βορειοανατολικού Αιγαίου και, βεβαίως, αφορά γενικότερα τη νησιωτική περιοχή. Αφορά τους παραδοσιακούς οικισµούς. Με δεδοµένο ότι όλοι έχουµε µεγάλη
ευαισθησία για οτιδήποτε ακουµπά στον πολιτισµό µας, συνυπολογίζοντας ότι σε κάποια νησιά τα των οικισµών είναι παραδοσιακοί και τοποθετώντας αυστηρό πλαίσιο των αισθητικών ή
άλλων προϋποθέσεων και τον έλεγχο από αρµόδια όργανα, θα
µπορούσε να δοθεί η ευκαιρία διάσωσης όσων κατασκευών συµµορφωθούν, βέβαια, µε τα προαπαιτούµενα και πάντα υπό προϋποθέσεις. Είναι ένα ζήτηµα ζωτικής σηµασίας για όλους µας.
Θα υιοθετήσω την πρόταση του κ. Καρτάλη. Αν θέλουµε,
πραγµατικά, να χαράξουµε µια «κόκκινη γραµµή» µε το παρελθόν, µια ελάχιστη δέσµευση για το µέλλον αλλά κι ένα ελάχιστο
δείγµα αυτοκριτικής του πολιτικού συστήµατος για ό,τι δεν έκανε
µέχρι σήµερα για τα αυθαίρετα, υιοθετώ και υποστηρίζω την
πρόταση που λέει πως πρέπει να εντάξουµε στο σχέδιο νόµου
διάταξη, που θα προβλέπει ότι καµµία νέα νοµοθετική ρύθµιση
για την ευρεία τακτοποίηση πολεοδοµικών παραβάσεων δεν θα
είναι επιτρεπτή εντός της επόµενης δεκαπενταετίας και µετά τη
δεκαπενταετία, θα επιτρέπεται µόνον εάν η Βουλή εγκρίνει µε
πλειοψηφία 4/5 σχετική εξουσιοδότηση προς τη διοίκηση, για την
προετοιµασία νοµοθετικής ρύθµισης ή προεδρικών διαταγµάτων.
Όσον αφορά το τέµενος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι
η κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι ένα από τα
πιο πολυσυζητηµένα, τα πιο καυτά θέµατα της εποχής µας, και
είναι δικαιολογούµενα και το ενδιαφέρον αλλά και η ανησυχία,
αφού από την προστασία τους ή όχι εξαρτάται η τιµή, η υπόληψη, η αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η µόρφωση κι η ασφάλεια των
πολιτών.
Για την κατάκτηση αυτών των δικαιωµάτων και τη νοµική τους
κατοχύρωση, έγιναν κατά τη διάρκεια των αιώνων αιµατηροί
αγώνες και απαιτήθηκαν σκληρές θυσίες.
Η ανεξιθρησκία είναι ένα απ’ αυτά τα δικαιώµατα και κατά τα
νεότερα χρόνια, βλέπουµε ότι σ’ όλα τα συντάγµατα όλων των
χωρών της Γης κατοχυρώνεται η ανεξιθρησκία και η ελευθερία
συνειδήσεως. Εφιστώ µόνον την προσοχή στο εξής, κύριε
Υπουργέ. Σ’ αυτήν τη δύσκολη περίοδο που ζούµε, σ’ αυτήν την
οικονοµική δυσπραγία που βιώνει ο τόπος, σ’ αυτούς τους κραδασµούς που υφίσταται η οικονοµία της χώρας, θεωρώ πως πρέπει να ξαναδούµε το κοµµάτι της χρηµατοδότησης από την
ελληνική πολιτεία. Δεν µπορούµε να ψηφίζουµε εδώ νόµους, διατάξεις, άρθρα, να κόβουµε πενηντάρικα και κατοστάρικα από
τους χαµηλοσυνταξιούχους κι από τους χαµηλόµισθους και να

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

τα βάζουµε σ’ έναν κουµπαρά προσθέτοντας έτσι το δικό µας
οβολό, προκειµένου να κτιστεί ένας συγκεκριµένος χώρος λατρείας, υπέρ, βεβαίως, της ανεξιθρησκίας, και συγκεκριµένα το
τζαµί.
Έχω άλλες δύο-τρεις παρατηρήσεις. Δεν θα ήθελα όµως να
καταχραστώ περισσότερο χρόνο. Κυλάει ο χρόνος και σέβοµαι
και το χρόνο των υπολοίπων.
Θα ήθελα να αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, και στο θέµα που
καίει πολλούς φιλάθλους, που καίει όλο το φίλαθλο κόσµο και
βεβαίως τους οπαδούς της ΑΕΚ, στο γήπεδο. Θα ήθελα να ήµασταν έτοιµοι προκειµένου να καταθέσω το συγκεκριµένο φάκελο.
Υπάρχει µια µικρή λεπτοµέρεια σε σχέση µε το µνηµόνιο συνεργασίας της ΠΑΕ ΑΕΚ, της ερασιτεχνικής,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην µπαίνετε σε
άλλο θέµα, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Σε λίγες βδοµάδες θα είµαστε έτοιµοι,
προκειµένου να κατατεθεί κι αυτός ο φάκελος και να προχωρήσουµε και στη διευθέτηση της κατασκευής του γηπέδου της
ΑΕΚ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βούρο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας,
κ. Αθανάσιος Δαβάκης, για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
Υπουργός κ. Σηφουνάκης κατά τις διάφορες φάσεις που έλαβε
το λόγο είχε την ευκαιρία να αναφερθεί –και το παρατήρησα µετ’
επιτάσεως αυτό- στην έννοια του «δηµοσίου χώρου» κατά την
αρχαιότητα, στην έννοια γενικότερα της ιδιοκτησίας που είχαν
οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι και τη σχέση τους προς αυτήν, αλλά
κυρίως στο σεβασµό που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα µέχρι τις
απαρχές της δεκαετίας του ’70, δηλαδή από το 1960 και µετά,
προς το δηµόσιο χώρο. Πρόκειται για ένα δηµόσιο χώρο ο
οποίος µε ευθύνη όλων των πολιτικών παρατάξεων, και κυρίως
των πολιτικών παρατάξεων που είχαν την ευθύνη διακυβέρνησης
του τόπου, κατακρεουργήθηκε, λεηλατήθηκε, και υπήρξαν όλα
εκείνα τα οποία συνθέτουν τη σηµερινή εικόνα και του αυθαιρετούχου Έλληνα -κυρίως του φτωχού Έλληνα- αλλά και γενικότερα αυτής της πολεοδοµικής κατάστασης που βιώνουµε όλοι
σήµερα µε τον «τραυµατισµό» των δηµόσιων χώρων, του φυσικού περιβάλλοντος κ.λπ..
Είναι βέβαιο και δεδοµένο ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση, γεγονός που εξήραν όλοι οι οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας και κυρίως ο εισηγητής του κόµµατός
µας, που πρέπει και αυτού τη στάση να εξάρουµε κι όχι µόνον
του Υπουργείου, όσον αφορά τη νηφάλια και εποικοδοµητική
προσέγγιση προς αυτό. Νοµίζω ότι επιτέλους όλοι µας πρέπει
να συµφωνήσουµε και µε την τοποθέτηση του συναδέλφου κ.
Καρτάλη, ότι επιτέλους πρέπει να µπει µία δεκαπενταετής «κόκκινη γραµµή» στην περαιτέρω ρύθµιση τέτοιων ζητηµάτων. Θα
έλεγα, δε, και άλλων ζητηµάτων που αφορούν σηµαίνοντες τοµείς της πολιτικής ζωής αλλά και της γενικότερης ζωής στη χώρα
µας, όπως είναι η παιδεία, η υγεία και άλλα θέµατα.
Είναι ένα στοίχηµα για τις πολεοδοµίες όµως, κύριε Υπουργέ,
οι οποίες γνωρίζουµε όλοι τι αποτελούν -ένα κοµµάτι του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, του δηµόσιου τοµέα, όπως τον γνωρίζουµε όλοι- και πρέπει να το δείτε µε ιδιαίτερη προσοχή.
Είναι θετικό στο άρθρο 1, να πηγαίνει η κατηγοριοποίηση των
αδειοδοτήσεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής,
όπως επίσης και η µείωση από είκοσι σε δέκα χρόνια του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Κάποιοι είπαν -και θα συναινέσω και εγώ
προς αυτό, όπως ο Πρόεδρος ο κ. Κακλαµάνης- να τα κάνουµε
πέντε χρόνια. Είναι πολύ πιο σοβαρό. Όπως επίσης, και η επέκταση του αριθµού των δόσεων, για να απαλυνθούν οι φτωχοί
συµπολίτες µας, που αυτοί ξέρουν πώς καταβάλλουν τις όποιες
δόσεις την κάθε φορά.
Είναι σηµαντικό επίσης, να καταλάβετε αυτά τα οποία λέει σήµερα -και θα το καταθέσω στα Πρακτικά- ο Σύλλογος των Ελλήνων Αρχαιολόγων,
σχετικά µε την αντικατάσταση της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από το Υπουργείο Πολιτισµού. Πρέπει
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να το δείτε. Νοµίζω ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, οι εφορίες
αρχαιοτήτων, σε όλες τις περιοχές της χώρας, επιτελούν σηµαντικό έργο και πρέπει να τις εµπιστευόµαστε.
Όπως επίσης και τα θέµατα που ρυθµίζει το άρθρο 29 για το
«Ίδρυµα Νιάρχου», αυτό το µεγάλο γεγονός που συντηρείται
σήµερα µε δαπάνες του «Ιδρύµατος Νιάρχου» στο Φαληρικό
Δέλτα, για την «Λυρική Σκηνή» και το «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» του ζεύγους Γουλανδρή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Δαβάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το 1979 επί υπουργίας του αειµνήστου Ιωάννη Μπούτου, κύριε
Υπουργέ, ψηφίστηκε ο ν.998 «περί προστασίας των δασών και
των δασικών εν γένει εκτάσεων». Είναι ένας νόµος -προσπάθησα
να αναζητήσω στα Πρακτικά της Βουλής τους διαλόγους- που
εξαιρεί από το τεκµήριο κυριότητας διάφορες περιοχές και απαλείφει την περιοχή της Μάνης.
Ζητώ αυτήν τη στιγµή -και καταθέτω ένα σχέδιο τροπολογίας
στην Εθνική Αντιπροσωπεία, σε εσάς, έχει γίνει η διαβούλευση
µε Βουλευτές του κόµµατος σας από τον κύριο Υπουργό- να
ενταχθεί και η περιοχή της Μάνης στις εξαιρέσεις του άρθρου
62, παράγραφος 2. Είναι περίεργο, ειλικρινά το λέω…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Του νόµου
του ‘79;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Του 1979, «περί προστασίας των
δασών και των δασικών, εν γένει, εκτάσεων». Προσπάθησα να
αναζητήσω –δεν είχα πολύ χρόνο- στα Πρακτικά της Βουλής
τους διαλόγους, που υπήρξαν και ποια συγκεκριµένα στελέχη επιφανή στελέχη, ενδεχοµένως, της εποχής εκείνης- παρενέβησαν και ενέταξαν, εκτός από τα Ιόνια Νησιά και άλλες περιοχές
-που δήθεν δεν είχαν τουρκική κατοχή, όπως άκουσον-άκουσον!
-η Χίος, η Κρήτη, όλοι γνωρίζουµε ότι υπήρξε τουρκοκρατία στις
περιοχές αυτές, η Σάµος, κ.τ.λ.- και απαλείφθηκε η περιοχή της
Μάνης. Είναι µια αυθαιρεσία -γιατί µιλάµε για αυθαιρεσίες, κύριε
Υπουργέ, των Ελλήνων πολιτών- του ελληνικού δηµοσίου, της νεότερης ελληνικής πολιτείας απέναντι σε µια περιοχή, που εάν
κάτι µπορούµε να τις αποδώσουµε ως χαρακτηριστικό είναι ότι
αυτή απετέλεσε τον ανεξάρτητο πυρήνα της νεότερης Ελλάδας,
από όπου ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγα δευτερόλεπτα.
Και πιστεύω ότι εν όψει αυτού του περί αυθαιρεσιών νοµοσχεδίου, το οποίο συζητούµε, πρέπει να το δείτε. Και να εντάξετε
στις εξαιρέσεις του άρθρου 62, παράγραφος 2 και την περιοχή
της Μάνης. Δηλαδή, η προτεινόµενη ρύθµιση είναι –και το καταθέτω και αυτό στα Πρακτικά- στο έβδοµο Κεφάλαιο του άρθρου
62 της δεύτερης παραγράφου του ν. 998/79, µετά «των πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων κ.λπ.» να προστεθεί η φράση «, της
Μάνης», Ανατολικής και Δυτικής µε το νέο καλλικρατικό σχήµα,
το οποίο έχει υπάρξει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Δαβάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Νοµίζω ότι είναι µια ελάχιστη –αν θέλετε- ανταπόδοση δικαιοσύνης σε µια περιοχή, που αυτήν τη στιγµή αγωνίζεται να αποδείξει το αυτονόητο και σε ένα θέµα άσχετο µε την ιστορική της
προσφορά, όπως είναι τα ζητήµατα των αποδείξεων σε θέµατα
ιδιοκτησιών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Δαβάκη, Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Σπυροπάνος Μαργέλης, Βουλευτής Λευκάδας του ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, κύριε Μαργέλη, έχετε το λόγο, για πέντε λεπτά.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω, το είπα και προχθές στη συζήτηση που είχαµε επί
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της αρχής, ότι είναι ένα πολύ καλό νοµοσχέδιο αυτό που κουβεντιάζουµε.
Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει στην εφαρµογή του νόµου να είστε
προσεκτικός, να δείτε πως δεν θα δηµιουργηθούν προβλήµατα,
που τελικά θα ακυρώσουν αυτήν τη σηµαντική νοµοθετική πρωτοβουλία.
Αναφέροµαι στο Α’ Κεφάλαιο και στο άρθρο 8, όπου προβλέπεται η διαδικασία για τα έργα, τα οποία κατατάσσουµε στην κατηγορία Β, όπου λέει ότι µε απόφαση Υπουργού, θα καθοριστούν
µέσα σε εννέα µήνες το πολύ οι όροι, το περιεχόµενο των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσµεύσεων.
Είναι ένα θέµα, λοιπόν, σε αυτούς τους εννέα µήνες, τι θα γίνει
µε αυτήν την κατηγορία των έργων. Το αναφέρω ενδεικτικά ως
παράδειγµα. Θα µπορούσα να αναφέρω πολλά τέτοια παραδείγµατα. Γι’ αυτό νοµίζω ότι χρειάζεται πραγµατικά, µια επαγρύπνηση και κάποιους, οι οποίοι να παρακολουθούν την υλοποίηση
του νόµου. Θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, αν θα µπορούσε να
γίνει ένα site, παραδείγµατος χάριν, όπου θα µπορούσαν οι πολίτες, οι ενδιαφερόµενοι και οι επιχειρήσεις, να γράφουν τις παρατηρήσεις τους, τις οποίες να παρακολουθεί το Υπουργείο,
ώστε γρήγορα να ενεργοποιείται και να δίνει λύση στα θέµατα
που προκύπτουν.
Τώρα στο άρθρο 23, θέλω να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις,
αναφορικά µε την προσπάθεια που γίνεται, για να θέσουµε αυτό
που λέµε µια «κόκκινη γραµµή» στα αυθαίρετα από εδώ και πέρα.
Βεβαίως, προβλέπει την απαγόρευση µεταβίβασης –και καλά
κάνει- και σε επόµενα άρθρα προβλέπει, κιόλας, τους αυστηρούς
ελέγχους, προβλέπει ποινές, προβλέπει και κατεδαφίσεις. Όλα
αυτά είναι πολύ σηµαντικά.
Βέβαια, πρέπει να σας πω από την εµπειρία µου -µηχανικός
είµαι και εσείς το ξέρετε πολύ καλά- ότι παραδείγµατος χάριν,
για την ηλεκτροδότηση κατασκευών, µπορούσε να γίνει αυτό όχι
µε αυτοψία αλλά µε υπογραφή και βεβαίωση του µηχανικού.
Υπάρχουν άπειρες τέτοιες βεβαιώσεις, οι οποίες αναφέρονται
σε πάρα πολλά αυθαίρετα και επειδή στην πορεία ποτέ δεν έγινε
κανένας έλεγχος, αυτό που ξεκίνησε δειλά στην αρχή κατέληξε
στην πορεία να γίνει καθεστώς. Έδιναν τέτοιες βεβαιώσεις, ηλεκτροδοτούνταν οι κατασκευές και ποτέ δεν γινόταν κανένας
έλεγχος.
Χρειάζεται, λοιπόν, όλα µαζί να γίνουν αυτά. Το σηµαντικότερο
όµως, είναι ότι εκτός από τους περιορισµούς, τις ποινές και
αυτές τις προβλέψεις, χρειάζονται και θετικές πολιτικές, που είπαµε και προχθές: Να τελειώσει δηλαδή ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, ο ΣΧΟΟΑΠ, η ζώνη οικιστικού ελέγχου, το Κτηµατολόγιο,
οι χρήσεις γης, και βεβαίως, πολιτικές κοινωνικές, παραγωγής
εργατικής και λαϊκής κατοικίας, που είναι αναγκαίες για τη χώρα
µας σήµερα.
Τώρα για το άρθρο 24, ήθελα να κάνω µια παρατήρηση στην
αλλαγή που κάναµε, που τα είκοσι, τα κάνουµε δέκα χρόνια -και
είναι πάρα πολύ σηµαντικό- για την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού, τον καθορισµό ζωνών για την εκτός σχεδίου
δόµηση, κ.λπ.. Εδώ πρέπει να πω ότι πρέπει να είµαστε ρεαλιστές και να πούµε ότι αν συνεχίζουµε µε τους ίδιους ρυθµούς
που πάµε σήµερα και τις ίδιες αντιλήψεις, νοοτροπίες και πρακτικές, προφανώς δεν αρκούν τα δέκα χρόνια, ούτε τα είκοσι
χρόνια δεν αρκούν.
Οφείλει το κράτος, λοιπόν, να αλλάξει, πραγµατικά, αντίληψη.
Και οφείλει το Υπουργείο να καταρτίσει ένα σχέδιο -ένα business
plan, θα έλεγα εγώ- µε όλα τα σχέδια που θα βρίσκονται σε εξέλιξη, µε ένα χρονοδιάγραµµα πότε θα τελειώσουν αυτά, µε τις
χρήσεις γης, µε όλα τα ζητήµατα δηλαδή που είναι ανοιχτά, µε
ένα πολύ σφικτό συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα το οποίο θα το
παρακολουθήσουµε στενά, προκειµένου να ανταποκριθούµε σε
αυτήν την µεγάλη δέσµευση, που αναλαµβάνει το κράτος και
είναι πάρα πολύ σηµαντική. Και εδώ το κράτος πρέπει να κερδίσει ένα πολύ µεγάλο στοίχηµα. Πρέπει να δώσει το παράδειγµα
ότι βάζει στόχους και τους κερδίζει.
Τώρα θέλω να κάνω µια αναφορά γενικότερα για το άρθρο 24,
που ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η τακτοποίηση, ουσιαστικά, των αυθαιρέτων κατασκευών. Εδώ υπάρχει ένα θέµα
που είχε προκύψει από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατα-
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σκευών που είχαν σχέση µε τους ηµιυπαίθριους χώρους και τους
χώρους, που άλλαξαν χρήση µέσα στο περίγραµµα της κατασκευής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ποιό πρόβληµα δηµιουργήθηκε, λοιπόν, τότε; Ότι ενώ οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πήγανε, πλήρωσαν και τακτοποιήθηκαν,
στη συνέχεια οι υπηρεσίες του κράτους -στη συγκεκριµένη περίπτωση ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού- δεν έδιναν σήµα
λειτουργίας γι’ αυτές τις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ
σηµαντικό, διότι έχει σχέση και µε την αξιοπιστία του κράτους
και βεβαίως, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει µε αυτόν τον τρόπο.
Εγώ γι αυτό το θέµα, κύριοι Υπουργοί και κύριοι συνάδελφοι,
είχα κάνει και µια επίκαιρη ερώτηση. Ο κ. Νικητιάδης, ο αρµόδιος
Υφυπουργός, µου είπε: «Δίκιο έχεις, πρέπει να ρυθµίσουµε το
θέµα και µε ερµηνευτικές εγκυκλίους θα δούµε πώς θα το κάνουµε». Βεβαίως, δεν υπήρξαν αυτές οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι,
αλλά το αντίθετο: Υπήρξε επιστολή των υπηρεσιών του τουρισµού προς τις περιφερειακές υπηρεσίες, που έκαναν υπενθύµιση
µιας γνωµοδότησης του νοµικού συµβούλου που έλεγε «να µη
χορηγούν σήµα σε πολίτες που πλήρωσαν και τακτοποίησαν τις
αυθαίρετες κατασκευές τους».
Νοµίζω ότι το ίδιο έλλειµµα υπάρχει και σε αυτές τις διατάξεις,
που ψηφίζουµε τώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, να το δείτε
αυτό πραγµατικά. Δεν µπορεί δηλαδή, κάποιος πολίτης ή επιχείρηση να πάει να πληρώσει, να τακτοποιήσει την αυθαίρετη κατασκευή του και στη συνέχεια να πάει στον ΕΟΤ και να µην του
δίνει σήµα να λειτουργήσει, να πάει στο δήµο και να µην του δίνει
άδεια λειτουργίας ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται άδεια λειτουργίας.
Νοµίζω ότι χρειάζεται να προσθέσουµε µια παράγραφο 24 –
κατά σύµπτωση 24 νοµίζω ότι είναι- στο άρθρο 24, που να λέει
ότι η τακτοποίηση του αυθαιρέτου µε την καταβολή του ενιαίου
ειδικού προστίµου, όπως το λέµε και µε την βεβαίωση από την
πολεοδοµία ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία, να υπέχει ή να υποκαθιστά, την οικοδοµική άδεια, που απαιτούν µια σειρά άλλοι
νόµοι, προκειµένου είτε να χορηγηθεί το σήµα είτε να δοθεί
άδεια λειτουργίας σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και θέλω να σας παρακαλέσω να το λάβετε υπ’ όψιν σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κ. Σπυροπάνο Μαργέλη, Βουλευτή Λευκάδας του
ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας.
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, στην προηγούµενη συζήτηση τοποθετηθήκαµε ως Δηµοκρατική Αριστερά για το Κεφάλαιο του νοµοσχεδίου σχετικά µε τις αυθαίρετες κατασκευές. Στο λίγο χρόνο που
έχω σήµερα θα περιοριστώ στο Πρώτο Κεφάλαιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ένα κεφάλαιο το οποίο θεωρώ ότι έχει
ιδιαίτερα αδικηθεί από τη συζήτηση που γίνεται σ’ αυτήν εδώ την
Αίθουσα.
Εκτίµηση, κύριοι Υπουργοί, όλων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, πανελλαδικών, περιφερειακών -αλλά κι όχι µόνο- όλων
όσων εµπλέκονται και ασχολούνται µε το περιβαλλοντικό κίνηµα,
είναι ότι το νοµοσχέδιο αυτό συνιστά έναν κρίκο ρυθµίσεων όπου
ουσιαστικά αποδοµεί, στην κυριολεξία, όλο το περιβαλλοντικό
κεκτηµένο που έχει κατακτήσει τις τελευταίες δεκαετίες αυτή
εδώ η χώρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές οι ρυθµίσεις
έχουν αρχίσει να εισάγονται στους νόµους µετά την ψήφιση του
µεσοπροθέσµου. Λόγω χρόνου, δεν θα αναφέρω αυτές τις ρυθµίσεις.
Θα προσπαθήσω να αποδείξω την αποδόµηση. Και για όσους
από τους συναδέλφους είναι παρόντες και γνωρίζουν, θα κατα-
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λάβουν τι εννοώ.
Ρύθµιση πρώτη: Καταργείται η υποχρέωση του φορέα του
έργου ή για να µιλήσω ακριβέστερα, καθίσταται προαιρετική η
υποβολή προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, ακόµα και
για έργα της Α’ κατηγορίας. Και γιατί καταργείται αυτή η φάση;
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση λέει ότι προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να αποφύγει το ενδεχοµένως υψηλό κόστος –γιατί
το καθιστά προαιρετικό- δίνει τη δυνατότητα στο φορέα να την
υποβάλει, προκειµένου να αποφύγει ενδεχοµένως ο ενδιαφερόµενος, το υψηλό κόστος σύνταξης της µελέτης περιβαλλοντικής
εκτίµησης µε αβέβαια αποτελέσµατα, σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή µη του έργου και η αδειοδοτούσα αρχή να
έχει τη δυνατότητα ολικής απόρριψης του αιτήµατος κατά το
στάδιο της προµελέτης, παραδείγµατος χάριν, λόγοι κυβερνητικής πολιτικής, ασυµβατότητα µε το καθεστώς χρήσεως της γης.
Ακριβώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η αιτιολογία
που καθιερώθηκε προκαταρκτική περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Τώρα τι λέει; Είναι προνόµιο, είναι δικαίωµα του ενδιαφερόµενου φορέα. Δεν καθιστά, δεν προβλέπει ούτε καν τη δυνατότητα
στην αδειοδοτούσα αρχή να επιβάλει στο φορέα την κατάρτιση
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Και γιατί το κάνει αυτό; Το
ανέφερα και στην επιτροπή, προφανώς, κανένας ενδιαφερόµενος φορέας δεν θα υποβάλει προκαταρκτική µελέτη, γιατί θα επιδιώξει να πάρει την περιβαλλοντική αδειοδότηση πριν την τελική
πράξη.
Ρύθµιση δεύτερη: Η ΑΕΠΟ αποτελεί πλέον προϋπόθεση για
την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης για την ολοκλήρωση
του έργου ή της δραστηριότητας. Ο κ. Σηφουνάκης στην επιτροπή το αµφισβήτησε αυτό, ότι απαιτείται για την τελική πράξη.
Κι όµως, στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 2, αναφέρεται
σαφώς αυτό το οποίο ανέφερα προηγουµένως, «µόνο για την τελική πράξη». Εξάλλου, εάν δεν υπάρχει κάτι ύποπτο στη διάταξη,
αρκεί η διατύπωση ότι η ΑΕΠΟ αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε διοικητική πράξη υλοποίησης του έργου. Όµως, αυτό
δεν αναφέρεται πουθενά.
Ρύθµιση τρίτη. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση στις περιοχές
«NATURA» στο άρθρο 10 διενεργείται –αναφέρει- σύµφωνα µε
τις πρόνοιες των προεδρικών διαταγµάτων και των ΚΥΑ. Τι σηµαίνει «πρόνοιες», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Στα κείµενα
αυτά υπάρχουν όροι, όχι απλώς «πρόνοιες» και οι όροι αυτοί
είναι δεσµευτικοί. Θα συνεκτιµώνται απλώς; Πλήρης αοριστία,
ίσως και σκόπιµη. Και στις περιοχές, αλήθεια, που δεν υπάρχουν
κανονιστικά κείµενα, προεδρικά διατάγµατα ή ΚΥΑ, αλλά ειδικές
περιβαλλοντικές µελέτες που προβλέπει ο νόµος και οι οποίες
έχουν παραλειφθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο, θα εκτιµηθούν, αν και όπως είναι γνωστό έχουν αυτόνοµο ρόλο, σύµφωνα
µε πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, εκεί όπου
δεν υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε την τέταρτη ρύθµιση. Η υποχρεωτικότητα, ουσιαστικά, εγκατάστασης αποδεδειγµένα επιβλαβούς έργου ή δραστηριότητας σε προστατευόµενες περιοχές µε
µια απλή προϋπόθεση, ακόµα κι αν είναι αρνητικές οι συνέπειες
ενός έργου. Ποια είναι η προϋπόθεση; Η απλή επίκληση λόγω
επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος. Μπορούµε να κατασκευάσουµε, δηλαδή, οτιδήποτε σε προστατευόµενες περιοχές, αρκεί
να έχουµε επίκληση επιτακτικού. Για όσους από εµάς είµαστε νοµικοί γνωρίζουµε ακριβώς τι σηµαίνει «λόγοι επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος». Και διευκρινίζει «µπορεί να είναι και
οικονοµικοί ή κοινωνικοί». Το διευρύνει ακόµα περισσότερο αυτό,
ούτως ώστε να γίνεται εγκατάσταση. Αλήθεια, αυτή η ρύθµιση
γιατί δεν προβλέπεται για τις περιοχές που έχουν ανακηρυχθεί
αρχαιολογικοί τόποι; Γιατί εκεί προστατεύονται απολύτως; Και
αλήθεια, στις περιοχές «NATURA», οι οποίες προστατεύονται µε
διεθνή συνθήκη, περίπου ισάξια, ισότιµα µε τους αρχαιολογικούς
χώρους, εκεί απαγορεύεται.
Τελειώνω µε το τέµενος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όσο πιο σύντοµα
γίνεται, κύριε Τσούκαλη, αν έχετε την καλοσύνη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κάποια στιγµή θα
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πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι οι ιδεολογικές γραµµές µε το
Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό δεν είναι µόνο εκεί. Είναι σε πολλά
επίπεδα, σε πάρα πολλά επίπεδα. Η ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση πρέπει να είναι οριοθετηµένη και αυστηρή. Εµείς σαν
χώρος κάναµε τέτοιο αγώνα, προκειµένου να εµπεδωθεί η αντίληψη ότι πρέπει να γίνει το τέµενος. Είµαστε υπέρ της διάταξης
αυτής και αυτό θα ψηφίσουµε αύριο, µε µία προϋπόθεση, αυτό
που ζητάει ο Δήµος της Αθήνας: Να κατασκευαστούν οι υποδοµές. Δεν υπάρχει ούτε αποχέτευση, δεν υπάρχει το στοιχειώδες
δίκτυο. Υλοποιήστε το αυτό κι εµείς είµαστε µαζί σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικόλαο Τσούκαλη, Ανεξάρτητο Βουλευτή Αχαΐας.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας, για πέντε λεπτά.
Ορίστε, κύριε Τάσουλα έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το νοµοσχέδιο
που συζητούµε και η ευµενής µεταχείριση την οποία είχε από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δείχνουν ότι η άποψη της Κυβερνήσεως ότι τάχα η Νέα Δηµοκρατία επενδύει στην αποτυχία της
χώρας, εν τέλει, είναι µία χαιρέκακη και µίζερη άποψη, η οποία
δεν έχει καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Η Νέα Δηµοκρατία έχει πει κατ’ επανάληψιν και το εφαρµόζει
κατά γράµµα αυτό, ότι οτιδήποτε έχει να κάνει µε δικές της προτάσεις ή οτιδήποτε έχει να κάνει µε σωστές πρωτοβουλίες της
Κυβερνήσεως, θα το στηρίζει. Δεν θα στηρίζει συλλήβδην τα
πάντα και δεν θα λέει διαρρήδην «όχι» στα πάντα, όπως έκανε
το ΠΑΣΟΚ µέχρι πρόπερσι.
Ήδη από το Μάιο του 2011 στο Ζάππειο η Νέα Δηµοκρατία µίλησε πρώτη µε έµφαση για την ανάγκη οριστικής τακτοποιήσεως
των αυθαιρέτων, εν ονόµατι αντιµετωπίσεως µιας δυναµικής και
αναπόδραστης κοινωνικής πραγµατικότητας και εν ονόµατι της
οικονοµικής παραµέτρου, της δηµοσιονοµικής παραµέτρου της
επιλύσεως αυτού του χρονίζοντος ζητήµατος. Συγχρόνως, έθεσε
και το θέµα της «κόκκινης γραµµής», ότι δηλαδή βεβαίως πρέπει
να λυθεί το θέµα, βεβαίως πρέπει οι πολίτες µέσα σε τρία χρόνια,
είπαµε, να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις αυτής της τακτοποιήσεως, αλλά το κράτος από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι άτεγκτο, δρακόντειο και να µην υπάρξει µία νέα έφοδος αυθαιρέτων,
η οποία θα επιβάλει µετά από είκοσι, τριάντα χρόνια στην τότε
Βουλή να κάνει τις ίδιες προσπάθειες που κάνουµε εµείς σήµερα.
Η Νέα Δηµοκρατία συνεπώς, όταν προτείνει και γίνονται δεκτά
δικά της νοµοθετήµατα, δικές της ιδέες ή όταν εσείς παίρνετε
σωστές αποφάσεις, δεν έχει καµµία µιζέρια, δεν έχει καµµία µικρότητα και τις ψηφίζει και τις στηρίζει.
Από εκεί και πέρα, όπως είπε στην οµιλία του στην πρωτεύουσα της Σουηδίας ο νοµπελίστας ποιητής µας Ελύτης: «Δεν
χρειάζεται να πολιτικολογούµε, είναι πολύ. Δεν χρειάζεται να
ονειροπολούµε, είναι λίγο. Την µοίρα µας την έχουµε στα χέρια
µας».
Και αν η Κυβέρνηση συνεχώς, χρησιµοποιώντας διαφορετικό
ρήτορα ή επιστρατεύοντας διαφορετικό ρήτορα, προσπαθεί να
δώσει την αίσθηση της επανεκκίνησης, αλλά πάνω στην ίδια αφετηρία και στα ίδια πράγµατα, ασχέτως αυτής της αστοχίας, ασχέτως αυτής της αποτυχίας, εγώ πιστεύω ότι ακόµη και τώρα την
τύχη µας την έχουµε στα χέρια µας. Απλώς δεν είναι δυνατόν συνεχώς τους ίδιους στόχους να τους αλλάζετε λέξεις, να αλλάζετε
σκηνικό και να λέτε «τώρα ξεκινάµε, τώρα ξανά ξεκινάµε, τώρα
θα τις κάνουµε τις µεταρρυθµίσεις» και κάθε φορά χρησιµοποιώντας, επαναλαµβάνω, από τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας,
διαφορετικές διατυπώσεις, να δίνετε την αίσθηση µιας διαρκούς
εκκίνησης, η οποία όµως παραµένει στην εκκίνηση λες και είστε
ένας δροµέας καθηλωµένος στην αφετηρία του.
Λοιπόν, η χώρα µπορεί να κυβερνηθεί, η χώρα µπορεί να ξεπεράσει την κρίση. Και δεν είναι ανάγκη για να ξεπεράσει την
κρίση, πρώτον, να αντιµετωπίζεται τιµωρητικά, δεύτερον, να βάζετε όλες τις τάξεις τη µία εναντίον της άλλης και όλες µαζί εναντίον της πολιτικής τάξεως και τρίτον, δεν υπάρχει λόγος αυτής
της διάχυτης απαισιοδοξίας.
Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν µπορεί να λύσει τα προβλήµατα της χώρας,
δεν πρέπει σώνει και καλά να πείσουµε τον κόσµο ότι δεν µπορεί
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κανείς άλλος. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ η έκφραση του συνολικού πολιτικού συστήµατος και δεν είναι µόνο το ΠΑΣΟΚ που µπορεί να
δώσει λύσεις.
Χωρίς καµµία διάθεση επάρσεως ή µοναδικής αλήθειας, υπάρχουν και άλλες παρατάξεις, υπάρχουν και άλλοι σχηµατισµοί,
υπάρχουν και άλλες απόψεις, οι οποίες πιστεύω ότι µπορούν να
δώσουν λύση στη χώρα. Και οµιλώ βεβαίως για τη Νέα Δηµοκρατία. Δεν θα σύρει τη χώρα το ΠΑΣΟΚ στην απαισιοδοξία και στην
αποτυχία, επειδή αυτό έχει παντρευτεί µε αυτές τις λέξεις και µε
αυτές τις πρακτικές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Να πω και µια άλλη ιδέα, γιατί ακούστηκαν εδώ µέσα –κακώς
κατά τη γνώµη µου- απειλές ή άλλου είδους εκφράσεις για το
Γουδή. Κάποιοι είπαν ότι είναι σηµαντικό να σκεφτούµε ότι ο
στρατός έφερε τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην εξουσία.
Το κυρίαρχο του Ελευθερίου Βενιζέλου δεν ήταν ότι εκλήθη
στην εξουσία από τον ελληνικό λαό τελικά και από το στρατιωτικό σύνδεσµο βεβαίως -διότι την εποχή του 1909, είχε άλλη έννοια και άλλη διάσταση η συµµετοχή του στρατιωτικού
συνδέσµου απ’ ό,τι θα είχε σήµερα ή χθες ή προχθές- το σηµαντικό στον Ελευθέριο Βενιζέλο είναι ότι, όταν οµίλησε ενώπιον
του αθηναϊκού λαού πήγε κόντρα στο ρεύµα. Ο λαός ζητούσε
συντακτική και ο Βενιζέλος επέβαλε αναθεωρητική Βουλή. Και
έγραψε ο ιστορικός της εποχής ότι είναι η πρώτη φορά που η
Ελλάς απέκτησε και ανέδειξε ηγέτη, όχι διά βοής, αλλά διά της
σιωπής. Γιατί επιµένοντας µε την ένρινη φωνή του ο Ελευθέριος
Βενιζέλος επεβλήθη στο λαό, που σιώπησε στο αίτηµά του για
συντακτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κι αυτό που χρειάζεται τώρα να καταλάβουµε -εµείς που
έχουµε υποστεί τα παθήµατα του να συµφωνούµε µε το λαό όταν
διεκδικούσε ή να τρέχουµε πιο µπροστά από τον λαό όταν διεκδικούσε- είναι να µην τρέχουµε τώρα πίσω από το λαό όταν αγανακτεί. Να δείξουµε ότι το κυρίαρχο σε έναν πολιτικό ηγέτη και
σε ένα πολιτικό σύστηµα είναι όχι σώνει και καλά να πηγαίνει µε
το ρεύµα και την επιφάνεια, αλλά να πηγαίνει σώνει και καλά µε
το σωστό και να πηγαίνει σώνει και καλά µε τη σωτηρία της
χώρας.
Αυτά ήθελα να πω ως προς την ιστορική αναδροµή.
Και ήθελα να πω ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Γουδή δεν ήταν µόνο η εκτέλεση των Έξι. Γουδή υπέστη και ο Ελευθέριος Βενιζέλος που
λόγω του κλίµατος που υπήρχε στην Ελλάδα και της εντάσεως,
όταν ήρθε το σκήνωµά του, φοβήθηκαν να το περάσουν από την
Αθήνα, γιατί δεν ήταν βέβαιοι ότι θα γινόταν σεβαστό. Κι αυτό
ήταν Γουδή. Όπως Γουδή ήταν και η δολοφονία του Δραγούµη.
Κι αυτά δεν πρέπει να τα χρησιµοποιούµε εδώ επειδή κάποιοι τα
λένε και εµείς να συρόµεθα πίσω απ’ αυτούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τασούλα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ.
Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μπαίνω στον κόπο να σχολιάσω λίγο τα γενικά, πριν προχωρήσω σε ορισµένα θέµατα του νοµοσχεδίου.
Εγώ θα συµφωνήσω µε τον κ. Τασούλα ότι ο πολιτικός κρίνεται
όταν αναλαµβάνει τις ευθύνες του και πάει κόντρα στο ρεύµα,
εφόσον γνωρίζει ότι αυτή του η πράξη είναι χρήσιµη για το µέλλον της χώρας.
Και εµείς πάµε κόντρα στο ρεύµα, στα ευχάριστα, στα εύκολα.
Με τις σηµερινές εξαγγελίες που ακούσαµε από τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονοµικών ως απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου, παίρνουµε την ευθύνη να υλοποιήσουµε τις δεσµεύσεις µας όπως αυτές περιγράφονται στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα απαρέγκλιτα, όπως ακριβώς είχαµε τονίσει και έπρεπε
να γίνει. Και πιστεύω ότι και εσείς ως υπεύθυνη πολιτική δύναµη,
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από τη στιγµή που διαπιστώνετε την ανάγκη να πηγαίνουµε και
κόντρα στο ευχάριστο ρεύµα όταν είναι για την ανόρθωση και τη
σωτηρία της χώρας, θα αναλάβετε τις ευθύνες σας και θα στηρίξετε και αυτές τις κινήσεις.
Έρχοµαι στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου. Νοµίζω ότι αξίζει
τον κόπο να πούµε συγχαρητήρια και για την τόλµη και για την
πρωτοβουλία τους στους παρισταµένους Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό κ.κ. Παπακωνσταντίνου και Σηφουνάκη, τόσο για
το κεφάλαιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που διευκολύνει σοβαρά την επιχειρηµατικότητα στη χώρα, όσο και για το κοµµάτι για τα αυθαίρετα που έρχεται να λύσει υπέρ των
συµφερόντων του δηµοσίου ένα τόσο σοβαρό πρόβληµα.
Θέλω, κύριε Υπουργέ, παράλληλα µε την επικρότηση αυτής
της πρωτοβουλίας σας, να σηµειώσω τις τοποθετήσεις πολλών
Βουλευτών, τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και άλλων κοµµάτων –κι αυτό
πρέπει να το συνυπολογίζουµε- γύρω από τους όρους των προστίµων για τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων.
Και θέλω να τονίσω ότι µία ελάφρυνση του θέµατος αυτού µε
µία αύξηση των δόσεων για παράδειγµα, θα µπορούσε να είναι
ιδιαίτερα θετική, ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς όπως οι σηµερινοί, που υπάρχουν πάρα πολλά νοικοκυριά που δεν έχουν δυστυχώς –παρ’ όλο που θέλουν να νοµιµοποιήσουν κάποιο
αυθαίρετο, κάποιο σπίτι που έχουν- την οικονοµική δυνατότητα
να το κάνουν σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις.
Εποµένως, το να δούµε την αύξηση των δόσεων οι οποίες προβλέπεται να καταβληθούν, είναι µία πράξη σηµαντική, µία πράξη
κοινωνικής ευαισθησίας και θέλω να πιστεύω ότι θα το εξετάσετε
όπως πρέπει.
Το δεύτερο θέµα, αφορά µια αναγκαία αλλαγή που πρέπει να
κάνουµε στην τροπολογία, κατά τη γνώµη µου.
Εδώ θα συµφωνήσει πιστεύω και ο αγαπητός µου Πρόεδρος
ο κ. Απόστολος Κακλαµάνης, ότι δεν υπάρχει µόνο το ΤΕΕ στην
Ελλάδα. Σέβοµαι απόλυτα το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος.
Υπάρχουν όµως και άλλοι άνθρωποι, επιστήµονες, οι οποίοι και
συµβάλλουν και µπορούν να συµβάλουν. Αναφέροµαι στην Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, στην
ΕΕΤΕΜ.
Στην τροπολογία για το ΣΧΟΟΑΠ πρέπει να προστεθεί στη σύσταση του ΣΧΟΟΑΠ και ένας εκπρόσωπος ΕΕΤΕΜ. Είναι τεχνολόγοι µηχανικοί, έχουν ανώτατη εκπαίδευση. Κι αυτοί µπορούν
σηµαντικά να προσφέρουν. Εξάλλου αυτό προβλέπεται ρητά και
από το π.δ. 69/2000 στο άρθρο 1.
Μπορεί, λοιπόν, κάλλιστα να αφαιρεθεί ένας υπάλληλος από
τους δύο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της αποκεντρωµένης
διοίκησης και να προστεθεί ένας εκπρόσωπος της Επιστηµονικής
Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, όπως ισχύει
εδώ και είκοσι χρόνια. Νοµίζω ότι είναι θέµα ευθύνης να κάνουµε
µια τέτοια κίνηση, η οποία αναγνωρίζει τη δυνατότητα προσφοράς ενός ιδιαίτερα σηµαντικού κλάδου για την οικονοµίας της
χώρας µας.
Τέλος, όσον αφορά το τέµενος και την πρόθεση κατάθεσης
ονοµαστικής ψηφοφορίας, αγαπητοί συνάδελφοι του ΛΑΟΣ, είναι
αναγκαίο να υπάρχει τέµενος και στην Ελλάδα. Δεν µπορεί να
υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να λατρέψουν την πίστη
τους, θέλουν να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και
να µην τους παρέχει η πολιτεία τη δυνατότητα να το κάνουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Θεωρώ ότι αυτό είναι θέµα στοιχειώδους δηµοκρατικής ευθύνης και ευαισθησίας σε µια ευνοµούµενη πολιτεία. Υπάρχουν
πάρα πολλοί µουσουλµάνοι στην Αθήνα, άνθρωποι εργαζόµενοι
είτε Έλληνες πολίτες είτε µη Έλληνες πολίτες νόµιµοι µετανάστες οι οποίοι θέλουν να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Οφείλει η πολιτεία µε υπεύθυνο,
σοβαρό και
συγκροτηµένο τρόπο να τους δηµιουργήσει θετικά αυτήν τη δυνατότητα
Εν τέλει είναι πολύ προτιµότερο το κράτος να πάρει την ευθύνη -δεν είναι και τόσο µεγάλη δα η δαπάνη- να γίνει ανασκευή
ενός χώρου στο Βοτανικό για να φτιάξει το τέµενος- και να µισθώσει και τους απαραίτητους ανθρώπους για τη δυνατότητα
εκτέλεσης των θρησκευτικών καθηκόντων των πολιτών που είναι
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µουσουλµάνοι. Και βεβαίως να δώσει αυτήν τη δυνατότητα χωρίς
να την ανάγουµε σε θέµα διαχωρισµού και διαφοράς µεταξύ µας.
Δεν έχουµε να φοβηθούµε τίποτα. Και εν τέλει είναι πολύ προτιµότερο να πάρει το κράτος την ευθύνη παρά να την πάρουν κάποιοι άλλοι, που δεν ξέρουµε ούτε ποιοι είναι ούτε τι σκοπό
έχουν ούτε τι θέλουν να κάνουν.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτό είναι αυτονόητο. Είναι θέµα µιας δηµοκρατικής πολιτείας και είναι θέµα στοιχειώδους ευαισθησίας
και σεβασµού στον άνθρωπο µε τα πιστεύω του. Μ’ αυτήν την
έννοια πιστεύω ότι πρέπει να υπερψηφιστεί χωρίς διαφωνίες και
το σχετικό άρθρο. Θέλω να σας καλέσω και να σας παρακαλέσω
να ξαναδείτε τις αντιρρήσεις που έχετε διαπιστώσει.
Όσον µας αφορά, φυσικά θα το ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι είναι προφανές ότι αυτό το
σχέδιο νόµου, που επιχειρεί να δώσει λύση σε ένα χρονίζον ζήτηµα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, Τυγχάνει σηµαντικής
στήριξης από πολλές πλευρές του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Είναι όµως φανερό από τη σηµερινή συζήτηση των άρθρων,
κύριε Υπουργέ, –και θέλω να παρακολουθήσετε αυτό που θα πωότι θέλει πολύ µεγάλη προσοχή ο τρόπος µε τον οποίο θα εφαρµοστεί από τις υπηρεσίες και χρειάζονται πολλές σοβαρές, λεπτοµερειακές και ερµηνευτικές διατάξεις γιατί κινδυνεύουν
πολλές φορές και θα κινδυνεύσουν πολλοί πολίτες να αδικηθούν
από τα πρόστιµα.
Σας είπε ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, ότι κινδυνεύουν αυτοί
που είχαν νόµιµη άδεια αλλά είχαν και αυθαίρετη δόµηση να είναι
σε πολύ χειρότερη κατάσταση απ’ αυτούς που δεν είχαν καµµία
νόµιµη άδεια και µάλιστα σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης. Ενώ
προφανώς δεν είναι πρόθεση του Υπουργείου, ούτε του σχεδίου
νόµου, κινδυνεύει από το έλλειµµα των ερµηνευτικών διατάξεων
να υπάρχει µια σοβαρή αδικία.
Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι πρέπει να δείτε µέχρι το τέλος
δύο, τρία βασικά πράγµατα. Πρώτον, αυτούς που έχουν πληρώσει σ’ ασφαλιστικά ταµεία είτε ένα κοµµάτι από την οικοδοµή
τους είτε κάποια πρόστιµα, ούτως ώστε να υπάρχει ισοφάριση
στο τελικό πρόστιµο.
Πρέπει να δείτε περιοχές, οι οποίες µε προεδρικά διατάγµατα
έχουν ενταχθεί σαν ΣΧΟΟΑΠ, αλλά για διαφορετικούς λόγους
δεν έχουν υλοποιηθεί αυτά τα σχέδια πόλης. Αν, δηλαδή, αυτές
οι περιοχές θεωρηθούν ότι βρίσκονται σε µια διαδικασία αυθαί-
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ρετης δόµησης, κινδυνεύουµε να αδικήσουµε πάρα πολλούς πολίτες.
Επίσης, πρέπει να πω για να µην αδικήσουµε και το πρώτο κοµµάτι, το κοµµάτι των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων ότι πράγµατι η διευκόλυνση που προκύπτει στις περιβαλλοντικές
αδειοδοτήσεις και η απλοποίηση σ’ αυτήν την κατεύθυνση, είναι
µια εξαιρετικά µεγάλη ευκαιρία να προχωρήσει η επιχειρηµατικότητα στον τόπο. Η επιχειρηµατικότητα, όµως, δεν καθορίζεται
απ’ αυτό. Καθορίζεται από πολλές διαφορετικές και πολύ σοβαρές διαστάσεις και πτυχές της οικονοµικής πολιτικής, που τολµώ
να σας πω ότι δεν βοηθούν.
Κλείνω µε το θέµα του ισλαµικού τεµένους και τις ανησυχίες
που υπάρχουν.
Μια ευνοµούµενη κοινωνία δεν µπορεί να κλυδωνίζεται από
την απόλυτη αποτυχία της µεταναστευτικής πολιτικής, την οποία
ακολουθεί ιδιαίτερα η σηµερινή Κυβέρνηση, η οποία βαθαίνει το
ρήγµα στο έλλειµµα της πολιτικής αυτής. Οφείλουµε να διδάσκουµε µέσα από την πολιτική µας και να παιδαγωγούµε µε αξίες
δηµοκρατίας και ανεξιθρησκίας τους πολίτες. Δεν κινδυνεύει το
έθνος- κράτος. Δεν κινδύνευσε ποτέ από πολύ χειρότερες συνθήκες. Δεν κινδύνευσε ποτέ από κατάλυση και εξαφάνιση των
χαρακτηριστικών µας επί αιώνες όταν βρισκόταν η χώρα υπό
τουρκική κατοχή. Για όνοµα του Θεού, δεν χρειάζεται να ψαρεύουµε σε θολά νερά ρατσισµού και κανιβαλισµού.
Προσωπικά πιστεύω ότι οφείλουµε να καταδείξουµε και να κάνουµε αυτό που έχουµε χρέος. Δεν χρειάζεται κατά την εκτίµησή
µου ονοµαστική ψηφοφορία για µια πολεοδοµική διάταξη ενός
ήδη ψηφισθέντος νόµου. Σέβοµαι τις απόψεις και τις αντιρρήσεις
που υπάρχουν αλλά προς Θεού ας µελετήσουµε την ελληνική
ιστορία και ας µην κινδυνολογούµε εκεί που δεν υπάρχει αντικείµενο. Μεγαλύτερος κίνδυνος είναι τα µυστικά τζαµιά στα υπόγεια. Πολύ µεγαλύτερος κίνδυνος είναι η ανυπαρξία της
µεταναστευτικής πολιτικής. Πολύ µεγαλύτερος κίνδυνος από το
φως το καθαρό. Στο κάτω-κάτω αυτοί που θέλουν να τιµήσουν
τη δική τους θρησκεία, θα το κάνουν ερήµην ηµών. Δεν µπορούµε ούτε να τους εµποδίσουµε ούτε να τους ελέγξουµε και σε
καµµία περίπτωση, δεν µπορούµε να κινδυνεύσουµε απ’ αυτούς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο επόµενος οµιλητής
είναι ο συνάδελφος κ. Αχµέτ Χατζηοσµάν.
Πριν προχωρήσουµε µε τους οµιλητές, θα παρακαλούσα να
συµφωνήσουµε στην περαιτέρω διαδικασία σε σχέση µε το νοµοσχέδιο και την ψήφισή του.
Έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους
Βουλευτές του ΛΑΟΣ επί του άρθρου 29 της οποία το κείµενο
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Απόψε θα ολοκληρωθεί
η συζήτηση και θα γίνει η ψήφιση των άρθρων. Προτείνω να κάνω
την ανάγνωση του καταλόγου σε λίγο για να δούµε αν είναι παρόντες οι υποβάλλοντες την αίτηση και το άρθρο αυτό να το ψηφίσουµε αύριο στις 12 η ώρα. Να ψηφιστούν όλα τα άλλα µετά
την ολοκλήρωση της συζήτησης και αύριο να διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία.
Συµφωνείτε;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συνεφώνησε
οµοφώνως.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μια στιγµή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε κύριε Κακλαµάνη, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Υπάρχει ένα θέµα επί του Κανονισµού.
Την Πέµπτη µας κατέθεσε ο κύριος Υπουργός µια σειρά τροπολογιών, ουσιαστικά, για τις οποίες εδέχθη να συνεχιστεί σήµερα η συζήτηση. Και τον επαινέσαµε γι’ αυτό. Σήµερα,
δυστυχώς, στην αρχή της συνεδρίασης µοίρασε άλλες τρεις σελίδες διορθώσεων και µε έκπληξη µου παρατηρώ κάτι, για το
οποίο είµαι βέβαιος ότι σίγουρα έχει διαλάθει της προσοχής του.
Όλοι έχουµε τους συνεργάτες µας αλλά αυτό παραβιάζει την
εµπιστοσύνη µας. Στις σηµερινές διορθώσεις αναιρεί αυτό που
για το άρθρο 23, παράγραφος 6 µας είχε µοιράσει και αποδεχθήκαµε. Και κανείς µας σήµερα δεν µίλησε επ’ αυτού.
Εγώ τώρα στο τέλος βλέπω εντελώς ξεκάρφωτα στο τέλος
των σηµερινών αλλαγών το εξής. Στο άρθρο 23, παράγραφος 6,
έλεγε ότι πειθαρχικές ποινές διαγραφής ή άλλες επιβάλλονται
από το τεχνικό επιµελητήριο ή από την ΕΕΤΕΜ. Κάθε ένας προφανώς για τα µέλη του. Αυτό το δεύτερο παραδόξως το αποσύρει και γίνεται εδώ το ίδιο λάθος –το οποίο τουλάχιστον εµείς
εδώ ως Βουλή δεν µπορούµε να διαπράξουµε και πάλι- που κάνανε µε το ν.3919/2011 -για τον οποίο υπάρχει πρόβληµα για
χώρα πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση- που δώσαµε το δικαίωµα στο
τεχνικό επιµελητήριο να καλεί µηχανικούς είτε είναι µέλη του είτε
οποιουσδήποτε άλλους, αν κρίνουν ότι οι αµοιβές που ορίζουν
δεν είναι σε εκείνο το ανάλογο κατά τη γνώµη τους σοβαρό επίπεδο.
Αυτά, λοιπόν, είναι πράγµατα πρωτοφανή. Δεν µπορεί να νοµοθετεί η Βουλή µ’ αυτόν τον τρόπο, σας το είπα και για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Ξεκίνησαν οι πολυτεχνικές
σχολές, γιατί δεν πέρασε η τροπολογία που κάτω από τη µύτη
και του Υπουργού και όλων µας ήθελαν να περάσουν, να είναι το
πέµπτο έτος master. Master είναι εξειδίκευση, δεν είναι ένα προπτυχιακό έτος σπουδών. Είναι ντροπή όλα αυτά που συµβαίνουν
στην Ελλάδα! Δεν µπορούν να συνεχιστούν αυτά τα πράγµατα!
Υπάρχει, λοιπόν, θέµα σοβαρό, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω εδώ
τι θα γίνει, αλλιώς θα πάµε κανονικά, αύριο, οποτεδήποτε. Δεν
µπορούµε να τελειώσουµε τρεις άνθρωποι ένα νοµοσχέδιο που
το υπαγορεύει το τεχνικό επιµελητήριο.
Δεν έχω τίποτα εναντίον των κυρίων αυτών, αλλά δεν ανέχοµαι να νοµοθετώ είτε υπό την πίεση είτε υπό τις απειλές, όπως
διέπραξαν και εναντίον µου προσωπικά στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας, λες και θα φοβηθούµε εµείς την οµάδα
που είναι επικεφαλής ταλαίπωρου κόσµου, χιλιάδων µηχανικών
που για ένα κοµµάτι ψωµί τρέχουν στα µεγάλα µελετητικά και
κατασκευαστικά γραφεία. Έλεος!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχετε διατυπώσει την
άποψη σας, θα τοποθετηθεί η Κυβέρνηση...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν µπορεί, κύριε Πρόεδρε! Ο
Κανονισµός µας λέει κάποια πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό.
Ο Κανονισµός τηρείται και τηρείται µε ευλάβεια. Θα τοποθετηθεί η Κυβέρνηση, αλλά να ολοκληρώσουµε το πρώτο θέµα.
Οµοφώνως συµφωνούµε η ψηφοφορία να γίνει αύριο στις
12:00 η ώρα, αφού πρώτα αναγνωστεί ο κατάλογος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Χρειάζεται οµοφωνία…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κακλαµάνη, έναένα τα θέµατα.
Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για
της υποβολή της και µετά θα τοποθετηθεί η Κυβέρνηση επί του
θέµατος που έθιξε τώρα ο κ. Κακλαµάνης, είναι έτερον-εκάτερον.
Ο κ. Καρατζαφέρης Γεώργιος: Παρών.
Ο κ. Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος: Παρών.
Ο κ. Ανατολάκης Γεώργιος: Παρών.
Ο κ. Αποστολάτος Βαΐτσης: Παρών.
Ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος: Παρών.
Ο κ. Μαρουδής Βορίδης: Παρών.
Ο κ. Γεωργιάδης Σπυρίδων Άδωνις: Παρών.
Ο κ. Κιλτίδης Κωνσταντίνος: Παρών.
Ο κ. Κολοκοτρώνης Άγγελος: Παρών.
Ο κ. Κοραντής Ιωάννης: Παρών.
Ο κ. Μαρκάκης Παύλος: Παρών.
Η κ. Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία: Παρούσα.
Ο κ. Πλεύρης Αθανάσιος: Παρών.
Ο κ. Πολατίδης Ηλίας: Παρών.
Ο κ. Ροντούλης Αστέριος: Παρών.
και ο κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος: Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών. Την ονοµαστική ψηφοφορία θα τη διεξάγουµε
αύριο στις 12:00.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, επί των επισηµάνσεων
που έκανε ο κ. Κακλαµάνης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θέλω να πω
στον αγαπητό και σεβαστό Πρόεδρο ότι εµείς δεν νοµοθετούµε
καθ’ υπόδειξη κανενός. Γι’ αυτό θέλω να σηµειώσω ότι για πρώτη
φορά σε νοµοσχέδιο επιβάλλονται ποινές αυστηρότατες στους
µηχανικούς του τεχνικού επιµελητηρίου. Και εκεί είχαµε διάλογο.
Δεν έχει σηµασία εάν ήταν έντονος ή όχι. Γιατί το τεχνικό επιµελητήριο, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κοκ είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και θεωρούν ότι αυτοί και µόνο πρέπει
να επιλαµβάνονται όπου υπάρχει παράπτωµα µέλους και να τιµωρούν. Εµείς το καταργήσαµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μέλους, όχι µη µέλους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μέλους. Εµείς,
όπως είδατε, έχουµε διάταξη µέσα, όπου -αν θέλετε να την επαναλάβω και να τη διαβάσω- έχει ποινή φυλάκισης, έχει χρηµατική
ποινή από τριάντα …
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ποιος θα τα επιβάλει; Η δικαιοσύνη επιβάλλει ποινές φυλάκισης, τα νοµικά πρόσωπα και τα
µέλη…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αφήστε µε να
ολοκληρώσω.
Πράγµατι, στη διάταξη, η οποία κατατέθηκε, το τεχνικό επιµελητήριο είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, η Επιστηµονική
Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών δεν είναι και οι
νοµικοί, το Υπουργείο και η νοµική υπηρεσία λένε ότι δεν µπορεί
να απονέµει και αυτά να συνυπάρχουν. Αυτό είναι όλο το θέµα.
Θα µπορεί να µετατραπεί -και οι απόφοιτοι των ΤΕΙ που έχουν
αυτήν την Επιστηµονική Ένωση- σε πρόσωπο νοµικό, δεν ξέρω
πώς γίνεται, για να µπορεί να ενταχθεί.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κάνετε ένα λάθος.
Φέρτε αυτόν το νοµικό που την πρώτη µέρα σας είπε έτσι και
την άλλη µέρα αλλιώς για να συζητούµε αυτό το..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κακλαµάνη, να
ολοκληρώσει ο κύριος Υπουργός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τι να κάνουµε δεν θέλω να σας
προσβάλω, αλλά επιµένετε σε κάτι που είναι µη λογικό. Δεν µπορεί µη µέλος να διώκεται πειθαρχικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κακλαµάνη, µια
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που µιλάµε για τον Κανονισµό, να ολοκληρώσει ο Υπουργός και
µετά να σας δώσω το λόγο. Μιλάµε όµως για την τήρηση του Κανονισµού.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα κλείσω,
γιατί δεν έχει νόηµα, κύριε Πρόεδρε.
Μέχρι την ολοκλήρωση αυτό που είπατε το αναζητούµε και
από έγκριτους νοµικούς που έχουµε και θα το λύσουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δείτε και το άλλο που σας είπα,
κύριε Υπουργέ, για τα ΣΧΟΟΑΠ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα το απαντήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Για την πλήρη περιγραφή του θέµατος διαπιστώνω εδώ ότι την Πέµπτη το πρωί στις
αναδιατυπώσεις-βελτιώσεις που είχαν διανεµηθεί, υπήρχε η διατύπωση αυτή µε την προσθήκη της Επιστηµονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών. Την Πέµπτη το απόγευµα,
κύριε Κακλαµάνη, έγινε η διανοµή άλλου κειµένου, όπου είχε διαγραφεί αυτό. Σήµερα µε τις αναδιατυπώσεις που µοιράζονται,
δεν επανέρχεται αυτό το θέµα.
Εν πάση περιπτώσει, θα παρακαλούσα την Κυβέρνηση να εξετάσει όλο αυτό το θέµα που εθίγει. Υπάρχει δυνατότητα µέχρι
την ολοκλήρωση της συζήτησης να δοθεί η καλύτερη λύση.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΛΑΟΣ, κ. Καρατζαφέρης, έχει το λόγο για µια συντοµότατη παρέµβαση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, εµείς οι παλαιότεροι στην
Αίθουσα, γνωρίζουµε ότι ο αξιότιµος πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαµάνης, δεν λέει ποτέ λόγια του αέρα.
Συµµερίζοµαι όλα αυτά για µεγάλα συµφέροντα, για µεγαλοσυντεχνίες που επιβάλλουν διαδικασίες, που υποβάλλουν νόµους, κ.λπ.. Το ερώτηµα, όµως, κύριε Κακλαµάνη, είναι επί ποιας
ηγεσίας γιγαντώθηκαν αυτοί; Όλοι αυτοί που αυθαίρετα σήµερα
µπορούν και επιβάλλονται σε κάποιο µέτρο και στο Κοινοβούλιο
πέρα από την εκτελεστική εξουσία, επί ποίων κυβερνήσεων γιγαντώθηκαν και πήραν αυτήν την ισχύ; Μόνοι τους; Όχι. Κάποιοι
την παραχώρησαν.
Σήµερα, λοιπόν, διαµαρτύρεστε, γιατί ακριβώς επί της ηγεσίας
του ΠΑΣΟΚ και επί της ηγεσίας της Νέας Δηµοκρατίας, κάποιοι
έχουν περισσότερη δύναµη απ’ ότι έπρεπε να έχουν. Τους καταδικάζω και εγώ µαζί σας, αλλά να θυµάστε πάντα ότι όλοι αυτοί
γιγαντώθηκαν και αυτός ο υδροκεφαλισµός, έχει ως αφετηρία
το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ! Τώρα κάνατε προσωπική αναφορά στον κ. Κακλαµάνη και δικαιούται να
ζητήσει το λόγο για ένα δίλεπτο. Θα παρακαλούσα µετά το δίλεπτο να συνεχίσουµε µε τους οµιλητές.
Ορίστε κύριε Κακλαµάνη, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μια φράση µόνο θέλω να πω,
κύριε Πρόεδρε.
Γνωρίζει ο κύριος Πρόεδρος ότι η στελέχωση της κρατικής µηχανής -και είναι αυτό λογικό για λόγους και ιεραρχίας- οι τεχνικοί
υπάλληλοι που υπηρετούν, είναι φυσικό, διότι προηγούνται χρονικά, να είναι σε ανώτερα κλιµάκια.
Από εκεί και πέρα, κύριε Πρόεδρε, -και το ξέρετε πολύ καλάτο τεχνικό επιµελητήριο, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, οι
δικηγορικοί σύλλογοι, όπως είπα και νωρίτερα, εξέφρασαν ως
κοινωνικές οµάδες σε µια εποχή της δεκαετίας του ’50 -εσείς
είστε πιο µικρός από εµένα- την τάση της ελληνικής κοινωνίας
να εκσυγχρονιστεί. Είναι κατεστηµένο µετά και δεν είναι θέµα
των κυβερνήσεων. Είναι πρώτα-πρώτα θέµα του Κοινοβουλίου,
εάν θα ανέχεται ή θα στηρίζει κυβερνήσεις απέναντι των όποιων
συµφερόντων και αυτό κάνω εγώ αυτήν τη στιγµή.
Κύριε Υπουργέ, αυτό που µας εισηγηθήκατε -υποθέτω µετά
λόγου γνώσεως- την πρώτη ηµέρα, είδα τώρα στην τελευταία σελίδα, µόνο αυτό να αναιρείται. Δείτε το, χάριν και της Αιθούσης
και της σοβαρότητας του νοµοθετείν εδώ, αλλιώς θα πρέπει να
στεκόµαστε και να καραδοκούµε ποιος µπορεί να περάσει κάτω
από τη µύτη µας διατάξεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το Μετσόβιο, από το Πολυτεχνείο Κρήτης, από το Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, διότι δεν
δεχθήκαµε εδώ, κύριε Πρόεδρε, την αξίωση του τεχνικού επιµελητηρίου στις προπτυχιακές σπουδές το πέµπτο έτος σπουδών
διπλωµατούχου µηχανικού να είναι µάστερ. Η Βουλή και η Κυβέρνηση, στην περίπτωση εκείνη ετίµησε την αποστολή της. Άρα,
λοιπόν, εάν επιµένουµε, πιστεύω ότι και τις κυβερνήσεις, τις
όποιες κυβερνήσεις, εδώ πρέπει να τις στηρίζουµε. Και πρέπει
να τις στηρίζουµε, για να µπορούν να αντιστρατεύονται τις
όποιες πιέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είµαι σίγουρος ότι κανείς σε αυτήν την Αίθουσα δεν επιθυµεί να γιγαντώνεται κάποιος
σε βάρος του ελληνικού λαού και να αυξάνεται ο ρόλος του όσο
σοβαρά και σηµαντικά και αν εκπροσωπεί επαγγελµατικούς κλάδους ή κοινωνικές οµάδες. Είµαι, επίσης, σίγουρος ότι πρώτιστο
µέληµα της Κυβέρνησης είναι αυτό. Είπαµε, λοιπόν, ότι θα εξεταστούν οι παρατηρήσεις, για να υπάρξει µια υπεύθυνη απάντηση από την Κυβέρνηση πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αχµέτ Χατζή Οσµάν.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία
περιοχή, όπως η Ροδόπη, όπου ολόκληροι οικισµοί δεν διαθέτουν τίτλους και συµβόλαια ιδιοκτησίας για τα σπίτια, η ψήφιση
του παρόντος νοµοσχεδίου θα γυρίσει µία νέα σελίδα και θα προσφέρει νέες δυνατότητες σε πολλούς συνανθρώπους µας, δυνατότητες που δυστυχώς χιλιάδες συµπολίτες µου δεν είχαν
µέχρι πρόσφατα, διότι µία σειρά διοικητικών ενοχλήσεων και
γραφειοκρατικών απαγορεύσεων στερούσαν από τους πολίτες
της µειονότητας αυτονόητα δικαιώµατα, όπως είναι η έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και συµβολαίων για τις οικίες τους. Να φανταστείτε ότι ακόµη και µέσα στην πόλη της Κοµοτηνής υπάρχουν
ολόκληρες γειτονιές µε αυθαίρετα σπίτια, λόγω της παραπάνω
κατάστασης.
Αυτά, όµως, ανήκουν στο παρελθόν και έχουν καταδικαστεί
πλέον από όλες τις πλευρές. Το παρόν επιτάσσει την επίλυση
αυτού του προβλήµατος. Η ανάπτυξη της περιοχής είναι µονόδροµος. Και η ανάπτυξη θα έρθει µέσω της επίλυσης αυτού του
ζητήµατος.
Πολλοί συµπολίτες µου θα επωφεληθούν από τις διατάξεις του
νοµοσχεδίου, αλλά θέλω να λάβετε υπ’ όψιν σας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, να µελετήσετε την περίπτωση της
Ροδόπης και να ενεργήσετε ανάλογα, ούτως ώστε να διευκολύνουµε αυτούς τους ανθρώπους, να αποκαταστήσουµε λάθη και
παραλείψεις του παρελθόντος, για τα οποία οι ίδιοι δεν φέρουν
καµµία ευθύνη. Θέλω να δείτε µε θετική διάθεση την περίπτωση
της Ροδόπης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως µέλος της µειονότητας της
Θράκης και ως πιστός µουσουλµάνος θέλω να κάνω µία σύντοµη
παρέµβαση, σχετικά µε την κατασκευή τεµένους στην Αθήνα,
γιατί περιλαµβάνεται στις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Αυτό που
δεν µπορώ να κατανοήσω είναι τη σκέψη όσων εναντιώνονται
στην κατασκευή του. Αποτελεί βαθιά µου πεποίθηση ότι τα τεµένη, οι εκκλησίες, γενικότερα οι χώροι που οι πιστοί της όποιας
θρησκείας ασκούν την θρησκευτική τους πίστη και τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, είναι πάνω από όλα οι οίκοι του Θεού. Ως
οίκοι του Θεού, όλοι οι χώροι άσκησης θρησκευτικής πίστης και
πρακτικής είναι χώροι αγάπης και οµόνοιας και όχι χώροι µίσους
και διχόνοιας. Αυτή είναι µια βασική αρχή που την συµµερίζονται
όλοι οι πιστοί ανά τον κόσµο. Πάνω από όλα, όµως, είναι θέµα
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Η κατασκευή τεµένους στην Αθήνα άπτεται ζητηµάτων, όπως
η θρησκευτική ελευθερία, η ανεξιθρησκία, η θρησκευτική ανοχή
και ο σεβασµός προς τον άλλον. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι
στην Αθήνα ζουν τόσες χιλιάδες πιστοί µουσουλµάνοι και µέχρι
σήµερα δεν υπάρχει κάποιο τέµενος, για να καλύψει τις θρησκευτικές τους ανάγκες ούτε νεκροταφείο. Όταν προκύψει ανάγκη,
µεταφέρουν τους νεκρούς στη Θράκη ή τους επιστρέφουν στις
πατρίδες τους. Πρέπει και αυτό το πρόβληµα να λυθεί µε θετική
πολιτική βούληση. Είναι τόσο σηµαντικό όσο και η κατασκευή τεµένους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντι-
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πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Πρέπει να αναγνωρίσουµε την καλή διάθεση που διακρίνει την
Κυβέρνηση για την επίλυση αυτού του προβλήµατος και κυρίως,
πρέπει όλοι να είµαστε αρωγοί στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου.
Στη Θράκη υπάρχουν πολλά τεµένη. Άνθρωποι διαφορετικών
θρησκειών συνυπάρχουµε αρµονικά και µάλιστα γιορτάζουµε
από κοινού τις θρησκευτικές εορτές, όπως συνέβη πρόσφατα µε
το Ραµαζάν Μπαϊράµ. Θεωρώ ότι η κατασκευή τεµένους στην
Αθήνα ούτε απειλή είναι ούτε υποθάλπει κάποιον κίνδυνο. Αντιθέτως, θα προσφέρει λύση σε ένα σηµαντικό και χρόνιο πρόβληµα και θα φέρει νέα σύγχρονα δεδοµένα στον τρόπο µε τον
οποίο σκεφτόµαστε, αντιλαµβανόµαστε και συµπεριφερόµαστε
σε διάφορα θρησκευτικά ζητήµατα στη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Αθανάσιος Λεβέντης έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο που αφορά
τα αυθαίρετα και τη νοµιµοποίηση της αυθαιρεσίας θίγει οπωσδήποτε ένα µεγάλο κοινωνικό, οικονοµικό, νοµικό, πολιτιστικό και
περιβαλλοντικό πρόβληµα.
Ακούστηκαν εδώ διάφορα, χύθηκαν πολλά κροκοδείλια δάκρυα για ανθρώπους που αναξιοπαθούν, τι θα γίνουν οι καηµένοι
µε τα αυθαίρετα τους κ.λπ.. Ασφαλώς και υπάρχει πρόβληµα.
Όµως, υπάρχει και ένα άλλο µεγαλύτερο πρόβληµα, όταν βλέπει
κανείς τεράστιες βίλες και πισίνες στις ωραιότερες περιοχές της
χώρας, σε όλους τους λόφους της Αττικής, οι οποίες πρώτες και
καλύτερες θα νοµιµοποιηθούν, εκτός βέβαια του γεγονότος ότι
ποτέ κανείς δεν έχει σκεφθεί να τις θίξει.
Επειδή είναι λίγος ο χρόνος, περιορίστηκε στα πέντε λεπτά,
παρά το ότι είδαµε εδώ διάφορες παρατάσεις, εγώ θα περιοριστώ σε ορισµένα µόνο στοιχεία από τα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Έχουµε στο άρθρο 1 την κατάταξη έργων Α’ και Β’ κατηγορίας ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Από εκεί
και πέρα, όµως, πώς προστατεύεται το περιβάλλον δεν µπορώ
να το καταλάβω.
Στο άρθρο 2 παράγραφος 4 απαιτείται γνώµη, όχι άδεια της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, µε εξαίρεση έργων ή δραστηριοτήτων εντός υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχών
ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης, καθορισµένων λατοµικών περιοχών κ.λπ.. Όµως, δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, αυτές οι
λατοµικές περιοχές που έχουν αναπτυχθεί και µέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, ποια τύχη θα έχουν.
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 απαιτείται γνώµη, όχι άδεια
της Δασικής Υπηρεσίας. Απαιτείται µόνο για έργα σε δάση ή δασικές εκτάσεις εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, εκτός περιοχών οργανωµένης παραγωγικής ανάπτυξης, εκτός περιοχών
τουριστικής ανάπτυξης. Εκεί, δηλαδή ούτε καν η γνώµη δεν απαιτείται.
Στην παράγραφο 6 λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν απαιτείται
αποστολή του φακέλου της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για παροχή γνωµοδοτήσεων, εάν αυτές έχουν προσκοµιστεί µε επιµέλεια του ενδιαφεροµένου. Αυτό και µόνο σας φθάνει
και είστε ικανοποιηµένοι! Όµως, ζούµε στην Ελλάδα και δεν ξέρετε αυτό τι σηµαίνει και πού θα οδηγήσει.
Στο άρθρο 4 στην παράγραφο 2 δεν απαιτείται, λέτε, γνώµη
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για τα έργα τα οποία χωροθετούνται στο σύνολό τους εντός σχεδίων πόλεως ή εντός ορίων οικισµών, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά από τη
σχετική νοµοθεσία. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, τίποτα από εκεί και
πέρα. Στην Ελευσίνα, στην Αθήνα, όπου είναι ανεκτίµητοι και κατεσπαρµένοι αρχαιολογικοί θησαυροί, δεν χρειάζεται καν γνώµη
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο µεγάλος εχθρός των αυθαιρετούντων ήταν πάντα η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η Δασική Υπηρεσία και, αν θέλετε, και το Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο
βλέπουµε και εδώ να συγκεντρώνει τα πυρά. Σήµερα και αυτό το
νοµοσχέδιο έρχεται να επικυρώσει αυτές τις απόψεις. Ας αφήσουµε δε τις πιέσεις, τους εκβιασµούς και τις απειλές που καθη-
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µερινά υφίστανται οι υπάλληλοι αυτών των υπηρεσιών και ιδιαίτερα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 10 παράγραφος 4, που αφορά τις
περιοχές «NATURA».
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 λέτε για τη «ΝATURA» ότι
εάν, παρά τα αρνητικά συµπεράσµατα της εκτίµησης των επιπτώσεων ένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει να πραγµατοποιηθεί
για άλλους επιτακτικούς λόγους σηµαντικού δηµοσίου συµφέροντος, περιλαµβανοµένων λόγων κοινωνικής ή οικονοµικής φύσεως» -καταλαβαίνουµε όλοι ποιοι θα είναι αυτοί- «λαµβάνεται
κάθε αναγκαίο αντισταθµιστικό µέτρο ώστε να εξασφαλιστεί η
συνολική συνοχή των περιοχών του δικτύου «NATURA»». Δηλαδή, θα γίνει το έργο, θα καταστραφεί η περιοχή, αλλά θα εξασφαλιστεί η συνολική συνοχή.
Στην παράγραφο 10 δ’ του άρθρου 11 λέει ότι σε περίπτωση
εκτίµησης πιθανών σηµαντικών επιπτώσεων, παρατίθενται µε
ανάλογη τεκµηρίωση τα αναγκαία µέτρα για την αποτροπή και
ελαχιστοποίηση, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της περιοχής». Αφού την έχουµε κυριολεκτικά διαλύσει αυτή την περιοχή, θα εξασφαλιστεί η συνοχή της περιοχής.
Στο άρθρο 24 αναστέλλεται για τριάντα χρόνια η επιβολή κυρώσεων µετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίµου. Αυτό
είναι το µόνο που ενδιαφέρει στην ουσία σ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Στο άρθρο 24, στην παράγραφο 2ββ’, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει
φάκελο, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί κ.λπ.. Κύριε Υπουργέ,
καταλαβαίνετε τι λέει εδώ; Εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή
αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτήρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτήρια συνάθροισης κοινού,
περίθαλψης –µπορεί να είναι σχολεία, µπορεί να είναι νοσοκοµεία- κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, τότε λέει υποβάλλει ο πολίτης αίτηση, υπεύθυνη δήλωση
και µελέτη στατικής επάρκειας, γεωµετρική τεκµηρίωση στοιχείων, αποτίµηση της ποιότητας των υλικών κ.λπ..
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε
Πρόεδρε, εάν µου επιτρέπετε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς, στο νοµοσχέδιο για πρώτη φορά εντάσσουµε και τα κτήρια του δηµοσίου, οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης, τα οποία είναι αυθαίρετα, σε εισαγωγικά ή χωρίς
εισαγωγικά.
Να σας φέρω ένα παράδειγµα. Το Δηµαρχείο στο Ρέθυµνο
είναι χωρίς άδεια, θεωρείται αυθαίρετο κι έχει κατασκευαστεί το
1967. Θέλει ο Δήµαρχος να το επισκευάσει, αλλά δεν µπορεί να
εκδώσει οικοδοµική άδεια, διότι είναι αυθαίρετο. Αυτό δεν πρέπει
να τακτοποιηθεί και να δούµε τα στατικά του προβλήµατα, τι
υπάρχει, τι δεν υπάρχει; Δεν πρέπει να κατασκευαστεί κάποια
στιγµή; Αυτό εννοώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ωραία. Επειδή, όµως, γνωρίζω κάτι
λίγα γράµµατα, κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι λέτε εδώ εσείς; Η αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτήρια κοινωφελούς χρήσης. Υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή σε κτήρια. Έχει
έρθει κάποιος άλλος και ο ιδιοκτήτης αυτός υποβάλλει. Κάποιος
άλλος έχει παρέµβει εδώ. Αυτό λέτε εδώ, κύριε Υπουργέ. Αυτό
πρέπει να γίνει κατανοητό. Εδώ κάποιοι έχουν υπεισέλθει. Έχουν
οικειοποιηθεί το χώρο, έχουν κτίσει αυθαίρετα και τώρα εµείς
αυτούς τους ευλογούµε, τους τα χαρίζουµε και τους τα παραχωρούµε.
Στο άρθρο 25. Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο κατατίθεται σε ειδικό
κωδικό που ονοµάζεται «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο». Ο κωδικός
µας µάρανε τώρα. Τι να σας πω; Εγώ δεν νιώθω καθόλου υπερήφανος µε όλα αυτά, που βλέπω σε αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν
ξέρω, εάν εσείς νιώθετε υπερήφανοι, αλλά νοµίζω ότι αυτό θα
φέρει τη χώρα και το περιβάλλον πάρα-πάρα πολύ πίσω.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, όπως
καταλαβαίνετε, δεν έχω να πω πολλά για το υπόλοιπο νοµοσχέδιο. Είναι µία πολύ επαινετή νοµοθετική πρωτοβουλία. Βεβαίως,
ήρθε µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση. Θέλω να υπενθυµίσω στο
Σώµα ότι ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ είχε προτείνει αυτού του είδους
το µέτρο στον Κώστα Καραµανλή, όταν ήταν Πρωθυπουργός, το
Δεκέµβριο του ’08, στη συζήτηση του προϋπολογισµού.
Τότε φωνάζατε οι του ΠΑΣΟΚ ότι είναι µέτρο υπέρ της παρανοµίας και ήρθε µετά ο κ. Σουφλιάς και έφερε το µισό, τους ηµιυπαιθρίους. Είχαµε πει «Κώστα, ηµιυπαιθρίους και αυθαίρετα» και
έφερε ο κ. Σουφλιάς το µισό και ακούγαµε τη Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή να µας λένε, γιατί δεν µπορούν να
γίνει στα αυθαίρετα, αυτό που κάνετε σήµερα. Αφού µας λέγατε,
δηλαδή, η κυβέρνηση Καραµανλή επί Σουφλιά και η Κυβέρνηση
Παπανδρέου στη συνέχεια, γιατί αυτό που έλεγε ο Καρατζαφέρης δεν γίνεται, έρχεστε και το κάνετε µετά από δύο χρόνια µε
καθυστέρηση. Εν πάση περιπτώσει, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Για το ότι πρέπει να µειωθούν τα πρόστιµα, σας το είπαµε. Θα
δείτε ότι αν ακολουθήσετε τους αυθεντικούς εισηγητές αυτού
του νόµου, κερδισµένοι θα βγείτε.
Κλείνω, όµως, µε αυτό και µπαίνω στο κρίσιµο σηµείο του ισλαµικού τεµένους. Πρώτα από όλα, χρωστάω µία απάντηση, πολύ
σύντοµη, στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Μαρκόπουλο, ο οποίος έκανε το συγκλονιστικό για
πολλοστή φορά λάθος να εµπλέξει την ελληνική ιστορία, την ελληνική παράδοση, την αρχαία Ελλάδα και την ανεκτικότητα εις
το θέµα της ανεγέρσεως του τεµένους. Για να τελειώνουµε µε
αυτό, οι φιλόλογοι και οι ιστορικοί της Αιθούσης καλώς γνωρίζουν ότι στην αρχαία Ελλάδα απαγορευόταν να κτίζεις ναό
άλλων θεών στον ελληνικό χώρο. Γι’ αυτό και αν πάτε σε οποιοδήποτε αρχαιολογικό µουσείο, δεν υπάρχουν υπολείµµατα ναού
άλλης θεότητας παρά µόνο, αγαπητέ Κυριάκο –επειδή έχεις µία
ένσταση- από τους χρόνους της Ρωµαιοκρατίας. Χρειάστηκε να
έρθουν οι ρωµαϊκές λεγεώνες στην Ελλάδα και διά της βίας να
επιβάλλουν ανέγερση αλλότριων θεών στον ελλαδικό χώρο. Γι’
αυτό και για όσους επίσης γνωρίζουν, ο Σωκράτης καταδικάστηκε εις θάνατον µε την κατηγορία ότι εισήγαγε καινά δαιµόνια.
Τουτέστιν, για να τελειώνουµε, στην αρχαία Ελλάδα ουδεµία
θρησκευτική ανεκτικότητα υφίστατο. Αντιθέτως, όποιος προσέβαλε τους θεούς, έλεγε ο νόµος ότι «παραδούναι τοις ένδεκα τεθνάτω αυθηµερόν». Το τελειώνω το ιστορικό κοµµάτι, για να
ξέρουµε για τι µιλάµε.
Πάµε τώρα στο σηµερινό επί της ουσίας, για να απαντήσω
πάλι στον κ. Μαρκόπουλο και σε όσους απήντησαν εδώ στην Αίθουσα και είπαν τα διάφορα που ακούστηκαν, τα τραγελαφικά,
θα µου επιτρέψετε να πω.
Ο ιστορικός Πολύβιος λέγει, αγαπητέ Αστέριε, στην εισαγωγή
της ιστορίας του ότι οι νεότεροι, διά της χρήσεως της ιστορίας,
µπορούν να γλυτώσουν τα σφάλµατα των προηγουµένων. Αυτή
είναι η χρήση της ιστορίας. Η έννοια της ιστορικής εµπειρίας έχει
νόηµα, όχι για να περνάµε καλά, αλλά βλέποντας τι καλό έκαναν
οι προηγούµενοι και τι κακό έκαναν οι προηγούµενοι, να µιµούµεθα τα καλά και να µην κάνουµε τα κακά.
Κύριε Σηφουνάκη, είστε ένας άνθρωπος µε τροµερή ευρωπαϊκή εµπειρία. Πριν φέρετε αυτόν τον νόµο, γιατί δεν κάνατε
ένα τηλέφωνο στους οµολόγους σας στην Ευρώπη; Ξέρετε ότι
σήµερα στην Ευρώπη, όπου κτίστηκαν τζαµιά, κτυπάνε το κεφάλι
στον τοίχο; Δεν έχετε ακούσει τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας
τον Κάµερον που είπε ότι η πολυπολιτισµική Βρετανία τελείωσε
και τι καταστροφή φέραµε στη Βρετανία; Δεν τα ακούσατε; Δεν
έχετε ακούσει την κ. Μέρκελ που είπε στη Γερµανία: πρέπει να
αλλάξουµε όλη την πολιτική του πολυπολιτισµού στη Γερµανία;
Δεν είναι η καταστροφή της Γερµανίας; Δεν τα έχετε ακούσει
αυτά; Εµάς ακούτε; Ένα τηλέφωνο να κάνατε στις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις, όχι δηµόσια στην κάµερα -γιατί στην κάµερα υπάρχει η λεγόµενη «πολιτική ορθότης»- αλλά πίσω από την κάµερα,
θα σας έλεγαν, προς Θεού, µην κάνετε τζαµί. Γιατί; Διότι στην
Ευρώπη, όπου έγινε τζαµί –όπου, βάλτε όποια πόλη θέλετεγύρω από το τζαµί έγινε γκέτο. Και όταν δηµιουργείται γκέτο,
γιατί η έννοια του τεµένους του µεγάλου έχει την έννοια του µνηµείου –αυτή είναι η διαφορά- µαζεύονταν οι µουσουλµάνοι
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γύρω–γύρω και πλέον η γειτονιά αυτή γινόταν απροσπέλαστη
για τους χριστιανούς. Εκεί πηγαίνουν τώρα οι ιµάµηδες από τη
Σαουδική Αραβία, εκεί πηγαίνουν οι ιµάµηδες του Μπιν Λάντεν,
εκεί πηγαίνουν οι ιµάµηδες του ενός και του άλλου και όλες οι
βόµβες και οι καταστροφές έχουν φύγει από τα τζαµιά. Γιατί από
ένα σηµείο κι έπειτα, γύρω από αυτό το πράγµα δηµιουργείται,
αυτό που λέµε στη φυσική, κρίσιµη µάζα και δεν µπορείς να το
ελέγξεις.
Θα µου πείτε τώρα εσείς, µα, να µην λατρεύουν το Θεό τους;
Μάλιστα, το ακούω το επιχείρηµα και είναι σωστό. Απάντηση
πολύ απλή. Σήµερα στην Αθήνα έχουµε εκατό παράνοµους χώρους λατρείας. Δηλαδή, εσείς αν κάνετε το τζαµί στο Βοτανικό
πιστεύετε ότι αύριο θα σταµατήσουν να έχουν τους εκατό χώρους λατρείας; Δηλαδή, επειδή θα κάνετε το ένα µνηµειακού χαρακτήρα τζαµί λέτε ότι αύριο θα πάει η Αστυνοµία και θα κλείσει
τα εκατό παράνοµα; Εδώ είστε και εδώ είµαστε. Και τα εκατό παράνοµα θα υπάρχουν και το ένα µεγάλο µνηµειακού χαρακτήρα
θα υπάρχει.
Εµείς τι λέµε; Πηγαίνετε µε τις υγειονοµικές υπηρεσίες της περιφέρειας να ελέγξουν ποια έχουν δύο εισόδους, ποια έχουν
υψηλή οροφή κ.λπ.. Ελέγξτε από αυτούς τους εκατό –πολλοί
είναι οι εκατό, δεν χρειάζεται- καµιά τριανταριά, δώστε άδεια να
πηγαίνουν εκεί σε αυτά τα ηµιυπόγεια που έχουν, που δεν προκαλούν, που δεν δηµιουργούν µνηµείο, να τελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα να µην υπάρχει κανένα πρόβληµα.
Δεν πρέπει να φτιάξουµε αυτό το τζαµί. Ακούστε τώρα τον επιπλέον λόγο γιατί δεν πρέπει να το φτιάξετε. Είστε µια Κυβέρνηση
που λέτε ότι πρέπει να έχουµε µηδενική ανοχή στη λαθροµετανάστευση. Μηδενική ανοχή λέτε εσείς. Οι άλλοι από εδώ, της
Νέας Δηµοκρατίας, ψηφίζουν ναι. Μας λένε ότι ο κ. Σαµαράς
είναι κατά των λαθροµεταναστών. Ερώτηση: Όταν οι µακέτες
από αυτό το τζαµί και τους πρώτους ιµάµηδες που θα έρθουν
και οι πρώτες προσευχές µεταδοθούν µέσω youtube σε όλο το
διαδίκτυο, εσείς τι λέτε να πουν τα εκατοµµύρια των µουσουλµάνων που θα έρθουν στην Ελλάδα; Ότι η Ελλάδα είναι µία καλή
χώρα να την επιλέξουν για προορισµό ή µία κακή χώρα;
Για να καταλαβαίνουµε τι λέµε, αν συµφωνούµε ότι η Ελλάδα
δεν χωράει άλλους παράνοµους επαναστάτες, µουσουλµάνους
κυρίως –και εσείς, στην Επιτροπή Μεταναστευτικού λέτε ότι συµφωνείτε- όλη η πολιτική του κράτους µας πρέπει να είναι σχεδιασµένη για να φύγουν και όχι για να έρθουν κι άλλοι. Όλη η
πολιτική του κράτους µας πρέπει να είναι: κύριοι εδώ είστε ανεπιθύµητοι, δεν έπρεπε να έρθετε. Αυτό θα πει σχεδιάζω µία πολιτική µηδενικής ανοχής λαθροµεταναστεύσεως. Όταν όµως µας
λέτε ψευδώς µηδενική ανοχή λαθροµετανάστευσης, θα χτίσετε
τάχα τείχος στον Έβρο, θα καλέσετε την Frontex και µετά µου
βγαίνει στο youtube το τζαµί στο Βοτανικό και βεβαίως αυτό το
τζαµί θα φέρει εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον µουσουλµάνους
στην Ελλάδα. Τόσο απλό είναι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε η χώρα της υποκρισίας.
Όλα αυτά περί θρησκευτικής ανεκτικότητας που λέτε, σας τα
είπαν, τα έχουν περάσει τα κανάλια και τα λέµε για υποκριτικούς
λόγους. Θα σας το αποδείξω ευθύς αµέσως. Έχουµε ένα κόµµα
εδώ, το ΚΚΕ, που µας κάνει και µαθήµατα, το οποίο είναι το
κόµµα που υποστηρίζει τον εργάτη. Όλο υποστηρίζει τον εργάτη
το ΚΚΕ. Έτσι και γίνει κάπου απεργία, πάει το ΠΑΜΕ µπροστά,
µη τυχόν και δεν περιφρουρηθεί η απεργία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Χθες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, -και απορώ εάν η Κυβέρνησή σας έχει ελέγξει- έκαναν απεργία οι εργαζόµενοι στο «902».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποια απεργία έκαναν; Συγκέντρωση
ήταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μη διακόπτετε, παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εδώ έχω την ανακοίνωση.
Ακούστε, κύριε Παφίλη, τι λένε. Έκαναν στάση εργασίας. Δεν τα
ξέρετε καλά.
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Επειδή έχουµε δουλέψει και αλλού, κύριε Παφίλη, που έχετε
το θράσος να µιλάτε, σας λέµε ότι τη δική σας συµπεριφορά, δηλαδή του ΚΚΕ, δύσκολα τη συναντάς στην πιάτσα. Και αν δείτε
τι λέει η ανακοίνωσή τους εδώ µέσα, το ΚΚΕ ως εργοδότης ποιους απέλυσε πρώτους; Τους συνδικαλιστές των εργαζοµένων,
γιατί, λέει, στον «902» δεν χωράει συνδικαλισµός. Το ΚΚΕ τώρα,
που στη δική του επιχείρηση λέει ότι στον «902» δεν χωράει συνδικαλισµός και απέλυσε τους πρώτους εργαζόµενους που διαµαρτυρήθηκαν, θα έρθει να κάνει έλεγχο σε άλλες επιχειρήσεις
της χώρας εάν είναι καλοί ή κακοί εργοδότες.
Σας ερωτώ: Είναι αυτό υποκρισία ή δεν είναι, κύριε Υπουργέ;
Ελέγξατε µε την Επιθεώρηση Εργασίας το ΚΚΕ ως εργοδότη;
Σύµφωνα µε την καταγγελία των εργαζοµένων είναι ο χειρότερος
εργοδότης, ο πιο πλουτοκράτης, ο πιο κεφαλαιοκράτης. Τίποτα
δεν κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Γεωργιάδη, ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και θα µας πείτε τώρα ότι
κόπτεστε για τα συµφέροντα των µουσουλµάνων. Ασύστολα
ψεύδη.
Όσο για την κ. Διώτη και για το ΣΥΡΙΖΑ, το να µιλάτε για µισαλλόδοξη κοινοβουλευτική οµάδα –µπορεί να το είπε κάποιος
άλλος από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι εσείς- απευθυνόµενοι στο Λαϊκό
Ορθόδοξο Συναγερµό, ο εκπρόσωπος, το κόµµα των κουκουλοφόρων και των µολοτοφόρων…
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Μα τι λέτε; Δεν ήσασταν εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Γεωργιάδη,
κλείστε παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …το κόµµα των κουκουλοφόρων και των µολοτοφόρων την ώρα που έχετε καταλάβει
διακόσια πανεπιστήµια, είναι θράσος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Παφίλη,
έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι φυσικό τέτοιοι τύποι να χρησιµοποιούν το ψέµα, τη χυδαιότητα και τη συκοφαντία. Όλα όσα
είπε ο προηγούµενος, πλην του γεγονότος ότι δέκα άνθρωποι
συγκεντρώθηκαν έξω από τον «902», είναι αισχρά ψεύδη και χαρακτηρίζουν τον ίδιο. Δεν ξέρω αν ήταν σε κανένα µεσηµεριανάδικο, το µεσηµέρι, και τα µπέρδεψε, σε κανέναν σχολιασµό.
Επί της ουσίας όµως να µιλήσουµε: ο «902» δεν είναι σαν κάτι
άλλα κανάλια, που δεν ξέρει κανένας πώς ζουν. Είναι ένα κανάλι,
το οποίο δεν έχει να κάνει µε την εµπορικότητα, αλλά µε τις
ιδέες. Γνωρίζουν πολύ καλά οι πάντες τη διαφορά που έχει ο
«902» ή που βάζει και την υπογραφή του σε τελευταία ανάλυση,
για το τι λέει.
Σε ό,τι αφορά δε τους ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας, ο ψεύτης, ο συκοφάντης, ο ανήθικος –για να µη χρησιµοποιήσω και µεγαλύτερες εκφράσεις- που µίλησε προηγουµένως
θα έπρεπε να ξέρει ότι στον «902», όπως και στην «Τυποεκδοτική» γίνεται ο αυστηρότερος έλεγχος. Εκεί που υπάρχει πλήρης
ασυδοσία είναι στους µεγαλοεπιχειρηµατίες που υποστηρίζει και
το κόµµα του και ο ίδιος. Εποµένως, δε νιώθουµε την ανάγκη να
απαντήσουµε. Θεωρούµε και υποτιµητικό να απαντάµε σε τέτοια
φασιστοειδή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Πείτε για τους απολυµένους. Θα
πείτε τίποτα γι’ αυτούς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Πλεύρη, σας
παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εσείς µιλάτε για απολυµένους; Δεν
ντρέπεστε; Εσείς µιλάτε για απολυµένους, τσιράκια των εφοπλιστών και των εργοδοτών, που έχετε πει ότι ο πιο αδικηµένος εδώ
πέρα είναι ο επιχειρηµατίας; Μιλάτε και από πάνω; Τι νοµίζετε;
Θα πάρετε ρεβάνς ιδεολογική και πολιτική; Δεν πρόκειται.
Για να δούµε, λοιπόν, αυτούς οι οποίοι διαµαρτύρονται, την
υποκρισία, τον λαϊκισµό, την ψευτιά και την κοροϊδία απέναντι
στο λαό. Έρχεται ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ εδώ και λέει στην Κυβέρνηση ότι µε το νόµο που ψηφίζει δεν θα πάρει τίποτα.
Kοροϊδεύει τον κόσµο. Να µειώσεις 50%. Γιατί το ψηφίζετε τότε;
Πότε λέει αλήθεια; Για να δούµε την υποκρισία, τον λαϊκισµό, τη
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χυδαιολογία και την κοροϊδία απέναντι στον κόσµο. Πότε λέει
αλήθεια; Όταν τον ψηφίζει και τον υποστηρίζει ή όταν λέει ότι
δεν θα πάρετε φράγκο, αλλά παρ’ όλα αυτά τον ψηφίζω;
Δεύτερο θέµα -και θα επιµείνω σ’ αυτό- που αφορά το πρώτο
σκέλος του νοµοσχεδίου. Εδώ υπάρχει συναίνεση ιδεολογική.
Παρεξηγήθηκε ο κ. Σηφουνάκης χθες, αλλά είναι ιδεολογική συναίνεση. Δεν είπε κανένας κουβέντα. Και επειδή ορισµένοι κόπτονται για τον ελληνικό πολιτισµό –ψεύτικα και αυτά- και για την
αρχαία Ελλάδα, δεν έβγαλαν άχνα για το ότι καταργείται η αποφασιστική γνώµη της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Στα συµφέροντα του κεφαλαίου, γιατί είναι ταξικό το θέµα, δεν υπάρχει ούτε
ελληνικός πολιτισµός ούτε θρησκείες ούτε τίποτε. Εκεί συµφωνούν απόλυτα. Και για εµάς δεν είναι κανένα πρόβληµα. Απλώς
να το γνωρίζει ο κόσµος.
Όταν, λοιπόν, υπάρχει πλήρης απελευθέρωση, πλήρης ασυδοσία για να µπορέσει να επενδύσει το κεφάλαιο, τότε ξεχνιέται
και ο αρχαιοελληνικός πολιτισµός, ξεχνιέται και το έθνος και τα
πάντα. Και έχουν και το θράσος ορισµένοι να µιλούν για νέα τάξη
πραγµάτων. Ποιοι; Αυτοί που είναι µε το ΝΑΤΟ, µε τους Αµερικάνους, µε τον ιµπεριαλισµό, που στηρίζουν όλη αυτή την πολιτική.
Έρχονται σήµερα, λοιπόν, να θέσουν το θέµα του τεµένους εν
ονόµατι αυτού του θέµατος, το εθνικό θέµα. Είναι αυτοί που
έχουν συµφωνήσει να εκχωρηθούν κυριαρχικά δικαιώµατα της
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι ή όχι; Όλα αυτά τα χρόνια
έχουν εκχωρηθεί κυριαρχικά δικαιώµατα και έρχονται να µιλήσουν για να κοροϊδέψουν τον κόσµο µε ένα χυδαίο λαϊκισµό –και
απευθύνοµαι στο συγκεκριµένο κόµµα- µε έναν έρποντα φασισµό, ενώ στην πραγµατικότητα στηρίζουν µε χέρια και µε πόδια
και τη νέα τάξη πραγµάτων και την πολιτική εξυπηρέτησης του
κεφαλαίου.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μισό λεπτό σας παρακαλώ, κύριε Παφίλη.
Γιατί διαµαρτύρεστε; Ζήτησε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν υπάρχει ο χρόνος των δύο λεπτών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επί προσωπικού πήρε το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι, δεν πήρε το λόγο
επί προσωπικού. Παρέµβαση κάνει ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Έχει πεντάλεπτο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Επειδή ορισµένοι προσπαθούν πάλι
να δηµαγωγήσουν, τι λέµε εµείς; Πρώτον, ότι όλα τα αυθαίρετα
δεν είναι ίδια. Ποια είναι η βάση της δηµιουργίας των αυθαιρέτων; Ποιος φταίει γι’ αυτό; Ήθελε ο κόσµος να πάει να φτιάξει
αυθαίρετα; Όχι. Η πολιτική των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και των προηγούµενων κοµµάτων, έναν
κόσµο καλώς ή κακώς, δεν έχει σηµασία, τον έσπρωξε να φτιάξει
αυθαίρετα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ταυτόχρονα, εκτός από αυτές τις πολιτικές ευθύνες, τι
υπήρχε; Και το «κλείσιµο του µατιού» και το ρουσφέτι. Και εδώ
µέσα στην Αίθουσα ακόµα και σήµερα παίζεται ένα άθλιο παιχνίδι. Κλείνουν το µάτι σε όλους όσους είναι στα έδρανα –έχουν
φύγει τώρα- και του λένε «το τακτοποιούµε». Ποιο τακτοποιείτε;
Κοροϊδεύετε τον κόσµο. Γιατί δεν το λύνετε οριστικά; Σαράντα
χρόνια του το λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
Παφίλη, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Γιατί δεν το λύνετε, να πείτε ότι αυτά
και αυτά τα αυθαίρετα νοµιµοποιούνται. Γιατί τον κρεµάτε σαράντα χρόνια; Για να έρθετε µετά σε πέντε χρόνια να πείτε «πάρε
και άλλο πρόστιµο». Οι περισσότεροι τα έχουν πληρώσει χρυσά,
υπόγεια κυρίως και εν γνώσει. Δεν ήξεραν οι Υπουργοί; Εσείς
δεν ξέρατε πού έπεφτε το χρήµα; Και εννοώ αυτούς που κυβερνούν. Δεν ήξεραν πού έπεφτε το χρήµα όλα αυτά τα χρόνια, πώς
πήγαιναν οι φάκελοι από κάτω; Δεν τα ξέρετε εσείς όλα αυτά;
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Τα ανέχεστε και τους εκβιάζετε κάθε εκλογική περίοδο. Αυτό κάνετε.
Έρχεστε τώρα και τους λέτε ότι το λύνετε και δεν το λύνετε
πάλι. Λέτε ότι είναι για σαράντα χρόνια. Είναι ίδια όλα τα αυθαίρετα; Εδώ καταγγείλαµε και δεν θέλω να πω όνοµα, ότι έρχεστε
σε ένα σηµείο και σε µεγάλη επιχείρηση-γίγαντα, που έχει χτίσει
σε αναδασωτέα περιοχή, της δίνετε άφεση αµαρτιών και δεν
πληρώνει δραχµή.
Κύριοι Υπουργοί, εκτός από τη σύσκεψη, θα σας κάνω µια πρόταση. Όταν κάνετε τη ρύθµιση, να µας φέρετε τον κατάλογο
ποιοι είναι όλοι αυτοί τελικά που ωφελήθηκαν από αυτές τις ρυθµίσεις. Όχι ποιοι είναι αφηρηµένα, αλλά από τι στρώµατα είναι
και να µας πείτε πόσοι από αυτούς που έχουν βίλες, που έχουν
καταπατήσει δεν ξέρω τι, θα πληρώσουν µε αυτή τη ρύθµιση, για
να κάνουµε ένα λογαριασµό. Δεν θα γίνει ούτε αυτό. Τι θα γίνει;
Θα µαζέψετε 1 δισεκατοµµύριο µε τις αιτήσεις και θα αρχίσει
νέος γύρος συζητήσεων και δεν είναι τυχαίες οι ενστάσεις που
υπάρχουν εδώ πέρα.
Εµείς, λοιπόν, θα µπορούσαµε να συζητήσουµε αναλυτικά αν
υπήρχε συγκεκριµένα η νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων, όχι γενικά. Να υπάρχει ένας κατάλογος που να λέει ποιοι είναι για
πρώτη κατοικία, ποιοι είναι οι πολύτεκνοι, ποιοι είχαν προβλήµατα και ποιοι είναι εκείνοι, οι οποίοι αξιοποίησαν όλο το καθεστώς που υπήρχε για να πλουτίσουν αυτό το διάστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελείωσα.
Τότε θα µπορούσαµε να συζητήσουµε µε έναν όρο βέβαια, ότι
δεν θα πληρώσει χαράτσια ο φτωχόκοσµος, που τα έχει πληρώσει –ξαναλέω- είτε πάνω είτε κάτω από το τραπέζι δύο και τρεις
φορές. Αυτή είναι η πολιτική σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κυρία Διώτη,
έχετε το λόγο.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ.
Την προηγούµενη φορά, κύριε Πρόεδρε, ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος κ. Ροντούλης µετά την τοποθέτησή µου ζήτησε να
διαγραφεί από τα Πρακτικά η φράση που είπα µετά την τοποθέτηση του κ. Χρυσανθακόπουλου ότι είναι µισαλλόδοξοι και επικίνδυνοι.
Νοµίζω ότι µετά την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη, όχι αυτή η
φράση δεν πρέπει να φύγει από τα Πρακτικά -ευτυχώς και προς
τιµήν του Προεδρείου τότε δεν βγήκε- αλλά πρέπει να µπει δέκα
φορές, γιατί µετά την τοποθέτησή σας επί δέκα φορές είστε και
µισαλλόδοξοι και επικίνδυνοι. Τέτοιες εκφράσεις περί «κόµµατος
κουκουλοφόρων» µε µολότοφ κ.λπ., δεν είναι δυνατόν να επιτρέπετε εσείς να ακούγονται στο ελληνικό Κοινοβούλιο και µάλιστα,
εις βάρος συναδέλφων, οι οποίοι είναι εδώ και έχουν έρθει µε
την ψήφο του ελληνικού λαού.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχετε το λόγο, κύριε
Γεωργιάδη, αλλά θα παρακαλέσω να είστε σύντοµος και να
ακούτε και το Προεδρείο, όταν σας λέει να διακόψετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα είµαι εξαιρετικά σύντοµος.
Κύριε Παφίλη, µου κάνει εντύπωση που βγήκατε έξω από τα
συνηθισµένα καλά σας όρια και µε είπατε ψεύτη, συκοφάντη και
διάφορα τέτοια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όλα όσα είπατε είναι ψέµατα. Δεν
υπάρχει απεργία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ θα καταθέσω στα
Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων την ανακοίνωση των απολυµένων του «902». Διαβάζω, για την οικονοµία της συζητήσεως,
µόνο τρεις φράσεις: «Μέσα στο σταθµό, τον «902», του ΚΚΕ δηλαδή, απαγορευόταν πάντα συνδικαλιστική οργάνωση». Λίγο παρακάτω λέει: «Όπως αποδείχτηκε αργότερα, είχε στείλει στη
σύσκεψή µας η εργοδοσία, δηλαδή το ΚΚΕ, δικό της άνθρωπο
να µας χαφιεδέψει» και µετά «Απόλυσε τους δυο από τους τρεις
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της επιτροπής µας, αφού οι πρώτοι που απέλυσαν µε εκδικητικότητα ήταν οι εκπρόσωποί µας». Δηλαδή, το ΚΚΕ απέλυσε τους
συνδικαλιστές εργαζοµένους του «902».
Για να το καταλάβουµε, ή αυτοί οι άνθρωποι είναι ψεύτες, προβοκάτορες και τους είχατε εκεί µέσα στο σταθµό σας ή συµβαίνει
το εξής οξύµωρο: Όλοι οι άλλοι εργαζόµενοι στην Ελλάδα να
έχουν πάντα δίκιο, όταν κατηγορούν έναν εργοδότη, πλην των
εργαζοµένων του ΚΚΕ. Ένα από τα δυο συµβαίνει. Δεν µπορεί
να συµβαίνουν και τα δυο, κύριε Παφίλη.
Επειδή, λοιπόν, τίποτα από όσα είπα δεν ήταν δικό µου, αλλά
ήταν από την ανακοίνωση των απολυµένων του «902» θα την καταθέσω στα Πρακτικά για να µας απαντήσει ο κ. Παφίλης όχι σε
εµένα, αλλά σε αυτούς που πέταξαν στο δρόµο ως πλουτοκράτες.
Κλείνω µε την εξής ερώτηση στον κ. Παφίλη. Για το τζαµί δεν
είπατε τίποτα, κύριε Παφίλη, και µου κάνει εντύπωση. Εσείς,
όπου κυβερνήσατε, κλείσατε και τις εκκλησίες και τα τζαµιά και
τα πάντα και τα κατεδαφίσατε. Εδώ στην Ελλάδα να χτίσουµε
τζαµί; Αύριο θα ψηφίσουν οι κοµµουνιστές να χτίσουµε τζαµί
στην Ελλάδα, αλλά όπου κυβερνήσατε γκρεµίσατε όλες τις εκκλησίες και όλα τα τζαµιά; Φοβερή ιδεολογική συνέπεια έχετε.
Είστε πραγµατικοί µαρξιστές της δεκάρας.
Όσο για την κ. Διώτη, ακούστε, αγαπητή κυρία: εµένα µου
έχουν κάψει δεκαέξι φορές το βιβλιοπωλείο και ξέρω πολύ καλά
ποιοι είναι αυτοί που µε καίνε. Ξέρω πολύ καλά τη σχέση τους
µε το ΣΥΡΙΖΑ και αναρωτιέµαι αν ξέρετε από µολότοφ ή όχι;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης επί προσωπικού, αλλά παρακαλώ να κλείσει αυτή η ιστορία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω ότι εδώ
δεν είµαστε στα µεσηµεριανάδικα. Κατ’ αρχάς απεργία δεν
υπήρχε στον «902». Δούλευε κανονικά και δεν υπήρξε καµµία
απεργία. Δεύτερον, δεν ξέρω αν πήρε από τα Indymedia όλες
αυτές τις πληροφορίες που έχει ο κ. Γεωργιάδης. Υπήρξε συγκέντρωση δέκα ανθρώπων, οι οποίοι είχαν απολυθεί εδώ και πάρα
πολύ καιρό. Μάλιστα, ο ένας είχε φύγει µόνος του πριν από τέσσερα χρόνια. Είναι συγκεκριµένο το πρόβληµα που υπάρχει, το
έχουµε θέσει και γι’ αυτό λέω ότι λέει ψέµατα και συκοφαντίες.
Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα περί θρησκευτικών κ.λπ., ένα
κόµµα το οποίο έρχεται στη Βουλή των Ελλήνων και λέει ότι θα
έρθουν στην Ελλάδα οι µετανάστες επειδή θα υπάρχει τζαµί,
κοινή λογική χρειάζεται για να καταλάβουµε περί τίνος πρόκειται.
Θα σηκωθούν οι άλλοι και θα διανύσουν τρεις χιλιάδες χιλιόµετρα µε κίνδυνο της ζωής τους, να περάσουν θάλασσες, ναρκοπέδια κ.λπ., για να έρθουν σε µια χώρα η οποία έχει τζαµί!
Προφανώς ο ρατσισµός, η µισαλλοδοξία και η τύφλα είναι χαρακτηριστικά ορισµένων ανθρώπων. Εµείς τοποθετηθήκαµε και
έκανα µάλιστα και γραπτή δήλωση και τη διάβασα. Λέµε, λοιπόν,
ότι πρέπει να γίνει, θεωρούµε ότι δεν λύνει το πρόβληµα και γι’
αυτό ψηφίζουµε µε επιφύλαξη. Έπρεπε να είναι περισσότερα,
επειδή θα υπάρχει συνωστισµός και οι ίδιοι θα ταλαιπωρούνται
και θα έρχονται στο κέντρο. Επίσης, πρέπει να γίνει και µουσουλµανικό νεκροταφείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ κ. Αστέριος Ροντούλης έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Για να επαναβρούµε την ψυχραιµία
µας, νοµίζω ότι θα πρέπει χωρίς χαρακτηρισµούς να επιχειρηµατολογούµε.
Θα θυµίσω, λοιπόν, στην αξιότιµη εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ την
κ. Διώτη, ένα γεγονός χωρίς καµµία αξιολογική κρίση, διότι εµείς
δεν θα κάνουµε το λάθος να απευθύνουµε σε εκπροσώπους κοµµάτων µε απρεπείς χαρακτηρισµούς.
Το γεγονός που θέλω να σας θυµίσω, λοιπόν, είναι ότι σε πρόσφατη δηµοσκόπηση της «PUBLIC ISSUE» τα 2/3 του ελληνικού
λαού, των ερωτηθέντων, τοποθετήθηκαν κατά της ανέγερσης
του τεµένους. Εάν, λοιπόν, θεωρείτε ότι αυτοί είναι µισαλλόδοξοι, ότι αυτοί είναι ρατσιστές, ότι αυτοί είναι ξενοφοβικοί, πολύ
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καλά θα κάνετε να το νοµίζετε. Σας ευχαριστούµε δε, πάρα πολύ
γιατί µας δίνετε τα 2/3 του ελληνικού λαού και τους κάνετε να
ακούνε µε πολύ καλό αυτί αυτά που λέει ο Λαϊκός Ορθόδοξος
Συναγερµός. Σας ευχαριστούµε, αν θεωρείτε τα 2/3 του ελληνικού λαού ξενοφοβικούς και ρατσιστές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Προηγουµένως είπατε
ότι δεν πρέπει να κάνουµε χαρακτηρισµούς. Γιατί επιµένετε και
κάνετε χαρακτηρισµούς;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Συγνώµη, ακούσατε κάποιο χαρακτηρισµό; Τι είπα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Είπατε για µισαλλοδοξίες. Εσείς κάνατε παρατήρηση προηγουµένως και τώρα τα λέτε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εδώ τώρα, κύριε Πρόεδρε, µισό
λεπτό, νοµίζω ότι δεν παρακολουθείτε. Ίσως είναι και η ώρα περασµένη, αλλά νοµίζω ότι αν δείτε τα Πρακτικά, θα ζητήσετε συγγνώµη.
Δεν απηύθυνα κανένα χαρακτηρισµό, τίποτα απολύτως. Είπα
ότι ευχαριστούµε πολύ το ΣΥΡΙΖΑ που τα 2/3 του ελληνικού λαού
τα στέλνει στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό αποκαλώντας εµάς
ρατσιστές, ξενοφοβικούς κ.λπ., γιατί τα 2/3 του ελληνικού λαού
αποδέχονται την άποψη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Πέραν τούτου, ουδέν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεκτόν.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Επανέρχοµαι, λοιπόν.
Ακούστηκε ένα επιχείρηµα υπέρ της ανέγερσης του τζαµιού.
Είπε ένας εκλεκτός συνάδελφος το εξής: Το τζαµί είναι ένας
χώρος αγάπης, είναι ένας χώρος προσευχής είναι ένας γαλήνιος
χώρος. Ωραία. Εµείς, όµως, θέλουµε να υποβάλουµε ένα ερώτηµα:
Αυτά όλα που είπε περί ανοχής, γαλήνης, αγάπης, οµονοίας
είναι µονόδροµος; Δηλαδή, εκπορεύονται µόνο από κάποιους
προς κάποιους ή η ανοχή, η αγάπη, η οµόνοια, η γαλήνη είναι σε
µία βάση αµοιβαιότητας;
Το ερώτηµα, λοιπόν, που εµείς θέτουµε είναι το εξής: Για τους
µουσουλµάνους ο δυτικός τρόπος ζωής, οι δυτικές αρχές και
αξίες είναι κάτι που πρέπει να καταδικαστεί εκ προοιµίου. Στο
µυαλό του µουσουλµάνου ο χριστιανός είναι ένας διάβολος που
πρέπει να καταδικαστεί. Ο τρόπος ζωής του πρέπει να καταδικαστεί. Άρα, όταν υπάρχει µία τέτοια αντίληψη και νοοτροπία των
πραγµάτων, καταλαβαίνετε ότι ο πληθυσµός αυτός δεν µπορεί
να ενσωµατωθεί, δεν µπορεί να αποδεχθεί τις δυτικές αρχές και
αξίες.
Η ανοχή είναι και επί των δύο πλευρών. Δείχνω ανοχή σε κάποιον, αλλά και αυτός δείχνει ανοχή στη δική µου πολιτισµική ιδιαιτερότητα. Δυστυχώς, στο µουσουλµανικό κόσµο αυτή η ανοχή
έναντι του δυτικού τρόπου ζωής δεν υπάρχει. Καταδικάζεται συλλήβδην ο δυτικός τρόπος ζωής. Άρα, αφήστε το επιχείρηµα περί
αγάπης, οµονοίας και τα συναφή, γιατί αυτά εδράζονται πάνω
στη βάση της αµοιβαιότητας. Διαφορετικά, δεν ισχύουν.
Είπατε, κύριε Παφίλη, γιατί ψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο, ενώ ταυτόχρονα ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού βάλλει επί των προστίµων. Δεν παρακολουθείτε
καθόλου, φαίνεται, και δεν προσπαθείτε να επεξεργαστείτε λογικά την επιχειρηµατολογία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Εµείς, λοιπόν, λέµε το εξής, κύριε Υπουργέ, και αυτό είναι και
µία απάντηση στο ΚΚΕ. Όλο το κόλπο...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι για την ισότητα των
όπλων, θα µου το δώσετε. Κάνατε και µία παρέµβαση εις βάρος
µου και γι’ αυτό ζητώ την ανοχή του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εδώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, υπάρχει το φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής. Όλο το µυστικό είναι αυτό, γιατί αυτή είναι η πράξη. Όταν θα πάει κάποιος
αυθαιρετούχος, θα πρέπει να συµπληρώσει αυτό. Εδώ, λοιπόν,
στο σηµείο 11, υπάρχει ο λεγόµενος «κοινωνικός συντελεστής».
Ποιος είναι αυτός ο περιβόητος «κοινωνικός συντελεστής»; Για
να δούµε και την κοινωνική ευαισθησία ή αναλγησία.
Λέτε, λοιπόν, ότι ο κοινωνικός συντελεστής ισχύει µόνο για τα
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ΑΜΕΑ, που έχουν αναπηρία πάνω από 67% και µόνο αν το ατοµικό εισόδηµά τους είναι µέχρι 8.000 ευρώ ή το οικογενειακό
µέχρι 12.000 ευρώ. Θεωρείτε ότι είστε συµβατοί µε την πραγµατικότητα; Για να αποκτήσετε επαφή µε την πραγµατικότητα, θα
πρέπει το ατοµικό εισόδηµα να φθάσει 24.000 ευρώ και το οικογενειακό τουλάχιστον 30.000 ευρώ, για να λέµε ότι κάτι δίνουµε
τουλάχιστον σε µία ευπαθή κοινωνική οµάδα, όπως είναι τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Εσείς µε τα εισοδηµατικά όρια καταστρέφετε ουσιαστικά και τον κοινωνικό συντελεστή.
Το δεύτερο που λέει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός είναι ο
εµπλουτισµός του κοινωνικού συντελεστού. Δηλαδή, γιατί βγάζετε εντελώς από την οπτική σας το λεγόµενο κοινωνικό συντελεστή, που έχει σχέση µε την ελληνική πολυµελή οικογένεια; Και
αναφέροµαι σε τριτέκνους και πολυτέκνους.
Πρέπει να καταλάβετε, κύριε Υπουργέ. Αυτοί οι άνθρωποι έκαναν κάποιες αυθαιρεσίες. Γιατί έκανε κάποιος πολύτεκνος αυθαιρεσία; Έκανε αυθαιρεσία για λόγους πολυτέλειας; Όχι, βεβαίως.
Έκανε αυθαιρεσία, για να καλύψει τις υπαρκτές στεγαστικές
ανάγκες της οικογένειάς του. Άρα, θα έπρεπε να τον εµπλουτίσετε.
Για τους ανέργους; Είναι άνθρωποι που έχασαν τη δουλειά
τους. Δεν υπάρχει κοινωνικός συντελεστής σε σχέση µε την
ανεργία ή µη;
Άρα, όταν ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
έρχεται και λέει «50% κάτω τα πρόστιµα», εννοεί, κύριε Παφίλη,
αυτόν τον εµπλουτισµό του κοινωνικού συντελεστή.
Καταλήγοντας, να σας πω ότι στο 2 έχετε ένα τετραγωνίδιο
που λέτε «πρόχειρη κατασκευή». Για την πρόχειρη κατασκευή
δεν θα υπάρξει ένας άλλος συντελεστής; Δηλαδή, το λυόµενο
και το σπίτι που είναι συµβατικά χτισµένα, θα αξίζουν το ίδιο; Το
λυόµενο θα είναι το ίδιο; Δεν υπάρχει συντελεστής για την πρόχειρη κατασκευή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε έντεκα
δευτερόλεπτα.
Υπάρχει και το εξής αίτηµα από την πλευρά του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Υπάρχουν άνθρωποι που πλήρωσαν το ΙΚΑ.
Θα πρέπει αυτά τα χρήµατα να συµψηφιστούν µε το ενιαίο πρόστιµο που θα κληθούν να καταβάλουν, διότι κάποιοι άλλοι δεν θα
καταβάλουν καθόλου, όπως εσείς ο ίδιος έχετε περάσει στο νοµοσχέδιο, ΙΚΑ.
Αυτή είναι η κοινωνική ευαισθησία του ΛΑΟΣ, κύριε Παφίλη,
χειροπιαστή και επί του νοµοσχεδίου. Όχι διάφοροι χαρακτηρισµοί «τσιράκια» κ.λπ.. Σας τους επιστρέφουµε και ζητάµε µεγαλύτερο σεβασµό, γιατί είµαστε και εµείς εκπρόσωποι µιας
κοινοβουλευτικής οµάδας και είµαστε εδώ µε την ψήφο του ελληνικού λαού. Να αποφεύγετε τις ακρότητες. Δεν τιµά η συµπεριφορά σας την ιστορία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, µε
την πιστή τήρηση του Κανονισµού, δεν θα έπρεπε να πάρετε καθόλου το λόγο. Σας δίνω το λόγο για πέντε λεπτά και µιλάτε
οκτώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Για ποιον λόγο; Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δεν µπορώ να πάρω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Γιατί µίλησε δύο
φορές ο Αρχηγός σας. Επικαλείστε τον Κανονισµό, την τήρηση
των όρων. Να µην επικαλείστε πράγµατα που δεν ισχύουν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ειρήνη υµίν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Υπάρχουν και οι λαϊκοί
Βουλευτές που πρέπει να µιλήσουν.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Κιλτίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζω ότι επί του συγκεκριµένου θέµατος για το άρθρο 29 οι παρερµηνείες είναι εύκολες και η παραπληροφόρηση επίκειται για τον οποιονδήποτε θελήσει να
διατυπώσει ευθέως την άποψή του. Εκτιµώ, κύριε Υπουργέ, ότι
επί του θέµατος αυτού, κατά τη σηµειολογία του νοµοσχεδίου,
αυθαιρετείτε. Και αυθαιρετείτε έναντι της ιστορίας και έναντι της
προοπτικής της ελληνικής κοινωνίας.
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Προσωπικώς, εντασσόµενος στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό
νοµίζω ότι αποτυπώνεται η πατριωτική αντίληψη ζωής και το περιεχόµενο της Ορθοδοξίας ευθέως, χωρίς βεβαίως να ακυρώνεται η πολιτισµική ανοχή, αλλά όχι κατά το πρότυπο. Το λάθος το
οποίο σήµερα γίνεται µε τη σηµατοδότηση αυτής της διάταξης,
έχει να κάνει κατά το πρότυπο τι σηµατοδοτείτε, τι θέλετε να
πείτε.
Στους δύσκολους οικονοµικούς καιρούς που ζούµε –δεν ξέρω,
η µοίρα το έφερε;- πριν από λίγους µήνες χαρίσατε εντελώς παράνοµα, κατά τη δική µου άποψη, κατά τη συνέχεια του ελληνικού κράτους, 10 εκατοµµύρια στην ισραηλιτική κοινότητα στη
Θεσσαλονίκη. Σήµερα, θέλετε να ανεγείρετε µουσουλµανικό τέµενος από τα χρήµατα του ελληνικού λαού, καθ’ ην στιγµή στην
κρατούσα θρησκεία και εκ του Συντάγµατος, αλλά και από την
παρακαταθήκη των προγόνων µας υπάρχουν σκελετωµένοι ναοί
της Ορθοδοξίας, που προσπαθούν να πάρουν τη µορφή που
πρέπει. Οι συµπολίτες µας στο Πολύκαστρο του Κιλκίς και
αλλού, χρόνια ολόκληρα, τουλάχιστον είκοσι και πλέον χρόνια,
προσπαθούν να τους ολοκληρώσουν µε το δικό τους υστέρηµα,
µε τους κλασικούς εράνους που ζήσαµε εµείς στη λεγόµενη
επαρχία του παρελθόντος.
Βιώσατε τον ελληνισµό στην αλλοδαπή. Κατά το ορθόδοξο
δόγµα, προσπάθησαν µόνοι τους οι Έλληνες µετανάστες, µε
δική τους φροντίδα και εντασσόµενοι µέσα στο χριστιανικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχει καµµία κοινωνική διαφοροποίηση, κατά το
περιεχόµενο της κοινωνίας –για να µην το αναζητήσω και κοινωνιολογικά, ότι είναι θεµελιώδες κοινωνιολογικό στοιχείο η θρησκευτική ταύτιση µέσα στην κοινωνία- να στήσουν τους χώρους
λατρείας νοµίµως ζώντες εις την αλλοδαπή, ποτέ παρανόµως.
Και ενώ βρισκόµαστε στην κορύφωση της µεταναστευτικής
αυτής κρίσεως -να την ονοµάσω έτσι- εσείς έρχεστε και δηµιουργείτε ένα τέµενος. Και το αποκαλείτε και τέµενος κατά την έκφραση αυτών και όχι κατά τη συνήθη, αν το θέλετε, έκφραση
λατρείας που έχουµε µέσα στη χώρα µας. Πόσοι θα είναι οι νόµιµοι, οι οποίοι θα βιώσουν και θα ζήσουν το δικό µας πολιτισµό;
Αυτούς προφανώς κανένας δεν τους εµπόδισε ποτέ. Πείτε µου:
Υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης στη Θράκη που δεν σεβάστηκε
τη Συνθήκη της Λοζάνης; Τριακόσια και πλέον τζαµιά υπάρχουν
εκεί, συνυπάρχουν και λειτουργούν. Άλλο εκείνο, άλλο η λατρεία.
Φοβούµαι ότι εδώ γίνεται ένα εγκληµατικό λάθος. Εσκεµµένο
ή µη, η ιστορία θα το κρίνει. Εγώ φοβούµαι, ενθυµούµενος και
τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, ότι µάλλον «στα τείχη πλέον δεν
αγρυπνά κανείς, η τύχη τα προστατεύει ή η αλλαγή των καιρών».
Και το µόνο που µπορούµε να κάνουµε, λέει εκεί ο Παναγιώτης
Κανελλόπουλος, «όταν ο Αττίλας θα ξανάρθει και χτυπήσουµε
το συναγερµό, θα προλάβουµε να ανοίξουµε τις πόρτες στον
εχθρό». Δεν κινδυνολογώ, αλλά συθέµελα σείεται το κοινωνικό
υπόστρωµα της χώρας. Και όσοι δεν είδαν αυτήν την κοινωνιολογική διάσταση η οποία έχει ενσκήψει, αλλά επίκειται να επιφέρει δραµατικά αποτελέσµατα, νοµίζω ότι θα λογοδοτήσουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Κύριε Υπουργέ, κανένας δεν αντιστάθηκε στη λατρεία. Κανένας δεν είδε µε µισαλλοδοξία τίποτα απ’ όλα αυτά που ακούστηκαν. Είναι βέβαιο όµως ότι µε νηφαλιότητα, µε σύνεση και
σωφροσύνη έπρεπε να µετατεθεί ο χρόνος στην ακµή του µεταναστευτικού ρεύµατος. Πολιτική αντικινήτρων χρειάζεται στην
πατρίδα µας και στην Ευρώπη. Πολιτική αντικινήτρων, όχι εισροής. Προφανώς, να επιδείξουµε τον ανθρωπισµό µας κατά τη
διάσταση των Ηνωµένων Εθνών, όπως προβλέπεται, κατά τη
στέγη, τη σίτιση και την υγεία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκεί
έχουµε την πολυτέλεια να τα συζητήσουµε. Δυστυχώς όµως, την
αναρχία την οδηγήσατε στην ευφορία επί παντός επιστητού δύο
χρόνια. Φοβούµαι ότι αυτή η ευφορία θα οδηγήσει στην αναρχία,
µε ό,τι αυτό σηµαίνει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανάσιος Πλεύρης έχει το
λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα, µετά τις οµιλίες των συναδέλφων του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, να αναφερθώ στα επιχειρήµατα τα οποία πρέπει να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας πριν
αύριο στις 12.00’ η ώρα ψηφίσετε τις διατάξεις αυτές για την
ανέγερση του µουσουλµανικού τεµένους στο Βοτανικό.
Κύριε Υπουργέ, εµείς θέλουµε να έχουµε ξεκάθαρες ιδεολογικές θέσεις και δεν θέλουµε φοβικά να πηγαίνουµε να αντιµετωπίζουµε τα θέµατα. Το πρώτο επιχείρηµα είναι: ποια κοινωνία
θέλουµε. Εµείς είµαστε ξεκάθαροι εδώ ότι η ελληνική κοινωνία
έχει και εθνικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά και αυτά τα χαρακτηριστικά δεν θέλουµε να αλλοιωθούν. Συνεπώς, δεν πρόκειται να συνηγορήσουµε στην ανέγερση οποιουδήποτε τεµένους
στην Αθήνα αλλοιώνει αυτά τα χαρακτηριστικά της πόλης, αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας, αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά της ελληνικής και ορθόδοξης κοινωνίας.
Θα πείτε εδώ πέρα: Υπάρχει συνταγµατική υποχρέωση να δεχόµαστε το θρήσκευµα των άλλων; Απάντηση: Αυτή η συνταγµατική υποχρέωση να ξεκαθαρίσουµε σε ποιους πάει. Εµείς
θεωρούµε ότι η συνταγµατική υποχρέωση υπάρχει για Έλληνες
πολίτες που θα ασπαστούν ένα άλλο δόγµα και για νόµιµους µετανάστες. Δεν υπάρχει για λαθροµετανάστες. Γι’ αυτούς η µοναδική υποχρέωση που έχει η πολιτεία -και όχι απέναντί τουςείναι να τους επαναπροωθήσει, να σηκωθούν να φύγουν από
εδώ. Αυτή είναι η µοναδική υποχρέωση. Αφού, λοιπόν, γίνει έλεγχος της µεταναστευτικής ροής και φθάσουµε σε ένα σηµείο να
µην έχουµε αυτό το ξέφραγο αµπέλι, στο οποίο ζούµε σήµερα,
εάν καταλήξουµε ότι υπάρχουν κάπου µουσουλµάνοι, τότε να
συζητήσουµε τους όρους του θρησκεύεσθαι. Εάν, κύριοι συνάδελφοι, συνταγµατικά η ελληνική πολιτεία ήταν ανακόλουθη για
εκατόν ογδόντα χρόνια, δεν χάθηκε ο κόσµος να παραµείνει κι
άλλο. Αυτήν τη στιγµή, αυτό που προέχει είναι ότι, όσο υπάρχει
έξαρση µεταναστευτικού κύµατος δεν πρέπει να υπάρξει το παραµικρό το οποίο θα δίνει κίνητρο.
Κύριε Υπουργέ, εµείς ξεκαθαρίζουµε: Και στην Ευρώπη πιστεύουµε ότι ο προσανατολισµός της είναι εθνικός στους όρους
των ευρωπαϊκών εθνών-κρατών και βέβαια χριστιανικός. Δεν πιστεύουµε εµείς σε µια πολυφυλετική, πολυθρησκευτική Ευρώπη.
Αυτά, λοιπόν, είναι ξεκάθαρα πράγµατα και εκεί είναι οι βασικές
µας ενστάσεις. Περαιτέρω, όµως …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Χριστιανική είπα, κύριε Αµοιρίδη.
Περαιτέρω όµως υπάρχουν και άλλα θέµατα που ανακύπτουν
και ρωτάµε ευθέως: Έστω, λοιπόν, ότι εσείς δεν ακούτε αυτά τα
επιχειρήµατά µας, έχετε µία άλλη ιδεολογική κατεύθυνση. Εξηγήστε µου εσείς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, που κόπτεσθε για το διαχωρισµό κράτους και Εκκλησίας: Για ποιο λόγο πρέπει, κύριε
Αµοιρίδη, να παραχωρήσει έδαφος το Ελληνικό Ναυτικό που δεν
παραχωρεί σε ελληνικές εκκλησίες και να δώσει το τίµηµα ο ελληνικός λαός; Διότι το µοναδικό επιχείρηµα, που δεν το φωνάζετε, είναι: Γιατί προτιµούµε να τους ελέγχουµε έτσι. Άρα, εσείς
κατά βάθος έχετε αυτό για το οποίο µας κατηγορείτε. Εµείς δεν
θέλουµε να ελέγχουµε κανέναν. Δεν θέλουµε να γίνει. Αλλά,
αφού θέλετε να γίνει, πώς θα δώσετε έδαφος; Και πώς θα πληρώσετε το τίµηµα;
Το είπα πριν επί της αρχής και είχε σηκωθεί ο κύριος Υπουργός: Για το Βατοπέδι, κύριοι συνάδελφοι, κρίθηκε να παραπεµφθούν Υπουργοί, γιατί έδωσαν λίµνη σε ελληνικό µοναστήρι, το
Δηµόσιο σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Αυτό ήταν το περίφηµο σκάνδαλο Βατοπεδίου. Να το καταλάβουµε: Εάν ο Καραµανλής το είχε φέρει στη Βουλή και έλεγε: Θέλω να δώσω τη
λίµνη, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβληµα. Αυτό που κάνετε σήµερα είναι πιο ξεκάθαρο σκάνδαλο, αλλά έχετε τους Βουλευτές,
για να το ψηφίσετε και να του δώσετε νοµοθετική υπόσταση. Και
σε τίµηµα είναι µεγαλύτερο από το Βατοπέδι ξεκάθαρα, γιατί
εκτιµήσεις δεν κάνατε ακόµα. Σαράντα πέντε εκατοµµύρια ευρώ
είναι η αξία της λίµνης. Εκτιµήσεις δεν έχετε κάνει, για να ξέρουµε αν υπάρχει πρόβληµα µε τις ανταλλαγές. Δεκαπέντε εκατοµµύρια είναι µόνο η ανέγερση. Και πόσο έχει η έκταση;
Συνεπώς, οι ενστάσεις µας είναι σοβαρές και για το τίµηµα και
για το έδαφος που δίνετε.
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Εν τέλει, πρέπει να πάµε και στην τοποθεσία, ξεκάθαρα. Με τι
κριτήρια διαλέγετε το Βοτανικό, µία υποβαθµισµένη περιοχή; Με
τι κριτήρια επιλέγετε, δίπλα στην Ακαδηµία του Πλάτωνα, να ανεγερθεί ένα κτήριο µε πολεοδοµικούς όρους προνοµιακούς; Μόνο
για το γήπεδο του Παναθηναϊκού έβλεπαν κάποιοι θέµα αντισυνταγµατικότητας. Για το τέµενος δεν βλέπουν.
Εµείς θέλουµε την ονοµαστική ψηφοφορία και να ψηφίσει η
Νέα Δηµοκρατία µαζί µε το ΠΑΣΟΚ ότι ο Έλληνας φορολογούµενος θα δώσει ελληνικό έδαφος και θα δώσει χρήµατα για να
ανεγερθεί τζαµί στην Αθήνα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ κ. Αριάδνη Αγάτσα έχει το λόγο.
ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΓΑΤΣΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπόσχοµαι να είµαι προσεκτική µε το χρόνο, γιατί η ώρα
είναι περασµένη και θέλουν αρκετοί συνάδελφοι να µιλήσουν
µετά από µένα.
Συζητούµε σήµερα ένα καυτό ζήτηµα, που απασχολεί χιλιάδες
οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, τη ρύθµιση των αυθαιρέτων,
σε συνάρτηση µε τη δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το
συζητούµενο νοµοσχέδιο, το οποίο στα άρθρα 1 έως 22 περιλαµβάνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και στα άρθρα 23 έως 33 ρυθµίζει τα αυθαίρετα σε
συνάρτηση µε τη δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου, θα κρίνει την τύχη πολλών συµπολιτών µας που έφτιαξαν ένα αυθαίρετο ως πρώτη κατοικία, για να καλύψουν τις στεγαστικές τους
ανάγκες και όχι τις αυθαίρετες βίλες, που έχουν φυτρώσει σε δασικές περιοχές, στα καµένα δάση ή πάνω από τον αιγιαλό.
Και εµείς, στο Νοµό Βοιωτίας, σε πολλές περιοχές αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα της αυθαίρετης δόµησης. Στο Δήλεσι, τα
Οινόφυτα και το Σχηµατάρι υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις µε αυθαίρετη δόµηση. Ιδιαίτερα όµως στο Δήλεσι, την Αλυκή και τον
Άγιο Βασίλειο οι κατασκευές έχουν στην πλειοψηφία τους τα
στοιχειώδη, φτιάχτηκαν από ανθρώπους του µόχθου για να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι δίκαιο µε το παρόν νοµοσχέδιο αυτοί
οι πολίτες να ωφεληθούν και να έχουν διαφορετική αντιµετώπιση. Θεωρώ δίκαιο το γεγονός ότι επιτέλους το ελληνικό κράτος
µετά από τόσα χρόνια έρχεται να βάλει µία κόκκινη γραµµή αποκαθιστώντας το περί δικαίου αίσθηµα σε όλα τα επίπεδα. Γι’
αυτό, κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι αυτή η νοµοθετική ρύθµιση είναι
µία σηµαντική παρέµβαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ρυθµίζουµε και υλοποιούµε µία υποχρεωτική διαδικασία από το κοινοτικό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο, µε ιστορία συνεχούς εφαρµογής είκοσι περίπου
ετών στην Ελλάδα. Στοχεύουµε να απλοποιήσουµε δραστικά τη
διαδικασία και το χρόνο περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ταυτόχρονα διασφαλίζουµε την ουσιαστική και αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος.
Συγκεκριµένα, υπάρχει διασφάλιση του δικαίου, ποιότητα περιβαλλοντικών όρων, εξάλειψη διπλών αδειοδοτήσεων και επικαλύψεων, ποιότητα στις µελέτες µέσω της θεσµοθέτησης
προδιαγραφών, δραστική κατάργηση της γραφειοκρατίας. Κύριος στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος µε ταυτόχρονη µείωση του απαιτούµενου χρόνου της διαδικασίας και του
αριθµού των έργων, για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Σταχυολογώ: Στα άρθρα 1 έως 22 γίνεται διάκριση των έργων
και των δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, ανάλογα µε τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν στο περιβάλλον. Καθορίζονται οι διαδικασίες ανανέωσης και τροποποίησης της απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Απλουστεύονται οι διαδικασίες. Όλα τα υφιστάµενα έργα και
οι δραστηριότητες που έχουν ως σήµερα, δεν διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους ή έχουν κατασκευαστεί κατά παράβαση των
εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, µπορούν πλέον να αδειοδοτηθούν.
Προβλέπεται ειδική διαδικασία για την έκδοση απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες
σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο «NATURA 2000». Δηµιουργείται ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό µητρώο πληροφοριών,
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που αφορά στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης,
καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρµογής. Ισχυροποιούνται οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, ενδυναµώνεται ο ρόλος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα άρθρα 23
έως 33 του συζητούµενου νοµοσχεδίου αντιµετωπίζουν το υφιστάµενο ζήτηµα της αυθαίρετης δόµησης, το οποίο είναι ένα
εξαιρετικά σύνθετο πρόβληµα, που ουδέποτε αντιµετωπίστηκε
συνολικά σε όλες τις επιµέρους διαστάσεις.
Με το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρείται να αντιµετωπιστεί το πολύπλοκο αυτό πρόβληµα µε τρόπο δίκαιο, ρεαλιστικό και σύµφωνα
µε τις συνταγµατικές επιταγές. Συγκεκριµένα, απαγορεύονται οι
εµπράγµατες δικαιοπραξίες και είναι απολύτως άκυρη η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης από τις
αρχές τους επόµενου έτους.
Από την ανωτέρω ρύθµιση εξαιρούνται ακίνητα που βρίσκονται
σε εγκεκριµένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης. Αναστέλλεται η
επιβολή κυρώσεων σε αυθαίρετες κατασκευές για όσους έχτισαν
αυθαίρετο έως τις 28 Απριλίου 2010, όταν δηλαδή τέθηκε σε ισχύ
η ρύθµιση για την τακτοποίηση των ηµιυπαιθρίων.
Δίνεται, λοιπόν, έτσι η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες αυθαιρέτων
να πληρώσουν ένα πρόστιµο ανάλογα µε την περίπτωση της αυθαιρεσίας και µε αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουν το ακίνητό
τους. Το ειδικό πρόστιµο αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο, για να
αποκτηθούν ακίνητα για νέους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου και να εκτελεστούν κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισµάτων. Τέλος, προβλέπονται ποινές για όσους δεν ενταχθούν
στη ρύθµιση.
Κλείνοντας, σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να συγχαρώ τον
Υπουργό για την πρωτοβουλία του να προτείνει τη συγκρότηση
νέου τοµέα στη Στερεά Ελλάδα, µε έδρα τα Οινόφυτα που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα ρύπανσης και υποβάθµισης
του περιβάλλοντος. Κατ’ εξαίρεση, λοιπόν, µία περιοχή που έχει
υπερπληγεί από τη ρύπανση, εξαιτίας ανεύθυνων και κερδοσκόπων, επιλέγεται να αξιοποιηθεί προς όφελος του περιβάλλοντος
και της δηµόσιας υγείας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη, Βουλευτής
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα έχουν αναφερθεί οι συνάδελφοι του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού, ο εισηγητής µας, αλλά και ο Πρόεδρός µας και έτσι
δεν θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά.
Εξάλλου, είναι γνωστό ότι ο Πρόεδρός µας κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, από το φθινόπωρο του 2007 µέχρι σήµερα έχει κάνει
δώδεκα οµιλίες και πάνω από τριάντα παρεµβάσεις για το θέµα
των αυθαιρέτων. Έλεγε µάλιστα, χαρακτηριστικά –θα το επαναλάβω και εγώ σήµερα- ότι για να κατεδαφίσετε όλα αυτά τα αυθαίρετα, που είναι περίπου ένα εκατοµµύριο διακόσια στη χώρα
µας, θα πρέπει να φέρετε όλες τις µπουλντόζες της Ευρώπης.
Ευτυχώς, αυτό δεν το κάνατε.
Σήµερα, ο Πρόεδρός µας σάς έκανε επίσης µία νέα πρόταση
για µείωση των προστίµων. Ο συνάδελφος κ. Ροντούλης εξήγησε
πολύ καλά τι εννοούµε. Λυπούµαι όµως, κύριε Υπουργέ, διότι δυστυχώς κατά τα φαινόµενα µιλούµε σε ώτα µη ακουόντων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ κυρίως -γιατί οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας ήδη µας έχουν εγκαταλείψει,
γιατί ήδη έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν και φαίνεται ότι δεν
τους ενδιαφέρει η περαιτέρω συζήτηση- θα τοποθετηθώ µε την
οµιλία µου κυρίως στο άρθρο 29 και συγκεκριµένα στην τροπολογία, στο άρθρο 3 του ν. 3512/2006, ένα νόµο που είχε ψηφίσει
η τότε Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Παραχωρεί, λοιπόν,
το δηµόσιο οκτακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα, µία δηµόσια
περιουσία.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω εάν έχετε τη δικαιοδοσία να παρα-
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χωρήσετε αυτό το ακίνητο, να χαρίσετε αυτό τον ελληνικό χώρο
σε κεντρική περιοχή, στην περιοχή του Βοτανικού για να κατασκευαστεί τέµενος. Μάλιστα, όχι µόνο δωρίζουν το οικόπεδο, το
παραχωρούν, αλλά και η κατασκευή, η µελέτη και οτιδήποτε
αφορά αυτό το τέµενος θα πληρωθούν από πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, δηλαδή εν ολίγοις θα καλέσουµε και πάλι τον
Έλληνα φορολογούµενο «να πληρώσει το µάρµαρο».
Έχουµε αποφασίσει, δηλαδή να φτιάξουµε ένα µουσουλµανικό τέµενος στην καρδιά της Αθήνας και µε το κλειδί στο χέρι
να το χαρίσουµε. Σε ποιους θα το δώσετε όµως, κύριε Υπουργέ;
Στους σουνίτες, στους σιίτες; Μήπως τυχόν τους ανοίξατε την
όρεξη και ζητάει ο καθένας από αυτούς τους διάφορους ένα τέµενος στη χώρα. Δυστυχώς, σπέρνετε ανέµους και θα αναγκάσετε τον ελληνικό λαό να θερίζει θύελλες.
Σίγουρα είστε ένας άνθρωπος που έχετε ζήσει και στην Ευρώπη. Πείτε µου, λοιπόν, µόνο µία ευρωπαϊκή χώρα που να χτίζει
τεµένη και να τα χαρίζει στους υπηκόους της ή στους ανθρώπους που µπαίνουν παράνοµα σε αυτή τη χώρα, που είναι λαθροµετανάστες και τους δίνει χώρους λατρείας.
Στο πλούσιο Κατάρ, κύριε Υπουργέ, ο ιερέας ορθόδοξης εκκλησίας επί δεκαπέντε χρόνια λειτουργεί στο υπόγειο.
Αλήθεια, οι πλούσιοι καταριανοί, δεν σκέφθηκαν να δωρίσουν
και στον Έλληνα ιερέα εκεί, ορθόδοξο χριστιανό, µια εκκλησία,
κατά τα πρότυπα τα δικά σας, που δωρίζετε εδώ και εκεί µουσουλµανικά τεµένη;
Θα το καταθέσω αυτό στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, τόσο εσείς ως Υπουργός που υπογράφετε για
τη δηµιουργία αυτού του τεµένους όσο και η Κυβέρνησή σας
αλλά και η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία είχε ψηφίσει το συγκεκριµένο νόµο για το ισλαµικό τέµενος των Αθηνών,
προκαλείτε την οργή και την αγανάκτηση του απλού Έλληνα, του
απλού ορθόδοξου χριστιανού, που διαπιστώνει πως εκποιούνται
πλέον τα ιερά και τα όσιά του και διερωτάται –δίκαια, βεβαίωςαν εσείς έχετε αυτό το δικαίωµα κι αν έχετε εξουσιοδοτηθεί γι’
αυτό.
Και επειδή ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνησή σας αρέσκονται
να µιλάνε για δηµοψηφίσµατα, ιδού η Ρόδος, λοιπόν, ιδού και το
πήδηµα. Εδώ και τώρα δηµοψήφισµα για το ισλαµικό τέµενος.
Κύριε Ροντούλη, κανένας Έλληνας δεν θέλει ισλαµικό τέµενος
στην Ελλάδα. Και επειδή ο κύριος Υπουργός, για να φτιάξει το
νοµοσχέδιο, έχει κλειστεί στους τέσσερις τοίχους του Υπουργείου του, τον προκαλώ να βγει έξω στον κόσµο και να ακούσει
τις αντιδράσεις του κόσµου µε αυτά που πάτε να του κάνετε.
Πάψτε πλέον να υπακούετε στα αφεντικά σας!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ.
Θα αναφερθώ σ’ ένα δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΕΘΝΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Καταθέστε το στα
Πρακτικά. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Σας παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ο Ερντογάν σε µία συνάντησή του τον Αύγουστο του 2009 µε
τον Πατριάρχη, ζητάει από τον Πατριάρχη να πιέσει την τότε
Υπουργό Εξωτερικών, κ. Ντόρα Μπακογιάννη, για να ολοκληρωθεί επιτέλους το τέµενος.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάψτε να υποκλίνεστε στα αφεντικά σας! Επιτέλους ο ελληνικός λαός θέλει, κύριε Υπουργέ, να ακούσει από σας κι ένα γενναίο «όχι».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς καταθέτουµε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και να
είστε σίγουροι ότι ο ορθόδοξος ελληνικός λαός αυτά τα ανοσιουργήµατά σας δεν τα δεχθεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χωρίς να θέλω να πυροδοτήσω νέο κύκλο συζητήσεων, απλώς
µία διευκρίνιση θέλω να κάνω, η οποία νοµίζω ότι είναι οφειλόµενη. Συκοφάντης είναι όποιος διαδίδει ψέµατα, έχοντας γνώση
του ψεύδους. Αυτός είναι ο συκοφάντης. Όταν κάποιος, όπως ο
συνάδελφός µου κ. Γεωργιάδης, καταθέτει µια συγκεκριµένη
άποψη για ένα συγκεκριµένο περιστατικό, αντί να µας βρίζετε ότι
είµαστε φασίστες ή φασιστοειδή ή έρποντες ή µη έρποντες, το
καλύτερο που έχετε να κάνετε, αν το κρίνετε σκόπιµο, είναι να
απαντήσετε. Αν δεν θέλετε να απαντήσετε, µην απαντάτε. Όµως
το γεγονός ότι κάποιος σας ελέγχει για µια συµπεριφορά, είναι
προφανές ότι δεν σας δίνει το δικαίωµα του να εξυβρίζετε. Έτσι
το καταλαβαίνω εγώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το ψέµα, είναι ψέµα.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Απεργία δεν έγινε ποτέ. Ο «902»
πάντα λειτουργεί.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Παφίλη, τα πράγµατα είναι
απλά. Εάν έχετε να απαντήσετε κάτι, το απαντάτε. Κάποιος ενδεχοµένως έχει λάθος πληροφόρηση. Εγώ, απ’ ό,τι κατάλαβα,
δεν υπάρχει εσφαλµένη πληροφόρηση υπό την έννοια ότι κάποιοι εργαζόµενοί σας τα λένε αυτά. Δεν τα κατασκεύασε ο κ.
Γεωργιάδης από το µυαλό του. Εάν, λοιπόν, θέλετε να απαντήσετε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το διάβασε στο Indymedia.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μην τον διακόπτετε
και µην κάνετε διάλογο. Αποµένουν δεκαπέντε συνάδελφοι για
να µιλήσουν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το ξαναλέω. Εκεί λοιπόν, κατά τη
γνώµη µου, αν θέλετε να απαντήσετε, απαντάτε, χωρίς αυτό να
σηµαίνει ότι όποιος σας ελέγχει πρέπει να καεί στο πυρ το εξώτερον. Με αυτό πρέπει να συµβιβαστούµε όλοι. Όλοι ελέγχουµε
όλους. Είναι καθήκον κοινοβουλευτικού διαλόγου. Τελειώνω µε
αυτό.
Γυρνάω στο ζήτηµα των αυθαιρέτων, κύριε Υπουργέ. Δυο τρεις πολύ γρήγορες κουβέντες θα πω. Δεν ξέρω γιατί δεν προχωράτε στο να το πάµε στα σαράντα χρόνια. Επιµένετε στα τριάντα. Ενιαία ρύθµιση για τα σαράντα, δεν είναι φοβερό. Είναι
εύκολο και µπορεί να γίνει.
Μια κουβέντα θα ήθελα από σας, διευκρινιστική. Όπως το διάβασα στο νοµοσχέδιο, κατά τη γνώµη µου, καλύπτεται. Όµως
σας λέω ότι δηµιουργείται µια εντύπωση για ποιο ζήτηµα; Ως
προς το εάν τα κτίσµατα, οι κατασκευές που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο εµπίπτουν στο νοηµατικό εύρος των διατάξεων. Κάντε τη δήλωση αυτή, το διευκρινίζουµε και τελειώνουµε.
Υπάρχει δηλαδή αυθεντική δήλωση του νοµοθέτη και λύνεται το
ζήτηµα, για να µην έχουµε επαµφοτερίζουσες εν συνεχεία τοποθετήσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε συνάδελφε, σας το είπα και πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Γιατί διακόπτετε, κύριε
Υπουργέ;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ επιτρέπω τη διακοπή πάντως,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κατ’ αρχάς µοιράσατε κάτι χωρίς να το ανακοινώσετε. Έπρεπε πρώτα να το ανακοινώσετε και µετά να το µοιράσετε.
Και όταν θέλετε να κάνετε διακοπή, να ρωτάτε.
Ο κ. Βορίδης επιτρέπει να τον διακόψετε. Όµως να ξέρετε ότι
µετράει ο χρόνος σας, κύριε Βορίδη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε στον
κ. Βορίδη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Καλύπτεται
από το φύλλο καταγραφής, που έχετε λάβει και έχει κατατεθεί
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και το έχετε, στις λοιπές πολεοδοµικές και κτιριοδοµικές παραβιάσεις.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πολύ ωραία.
Το επόµενο ζήτηµα είναι το θέµα του ύψους των προστίµων.
Δεν θα µειωθούν αποτελεσµατικά τα πρόστιµα, εάν δεν µειωθεί
ο κεντρικός συντελεστής. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση της Νέας
Δηµοκρατίας σ’ αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση των συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ σ’ αυτό. Κατεβάστε τον κεντρικό συντελεστή
του 15%, για να έχουµε αποτελεσµατική µείωση των προστίµων.
Αλλιώς δεν θα έχετε µείωση. Εγώ σας πρότεινα να το πάτε στο
12%. Εν πάση περιπτώσει, ας υπάρξει µια µείωση σ’ αυτό. Κάντε
κάτι και για τις δόσεις.
Επιτρέψτε µου µία τελευταία παρατήρηση. Θα ήθελα µια διευκρίνιση και µια αιτιολογία ως προς αυτό το ζήτηµα. Τα κτίσµατα προ του ’83 –και πείθοµαι σ’ αυτό, θα σας το πουν νοµίζω
κι άλλοι συνάδελφοι, η κ. Σκραφνάκη θα σας το πει εν συνεχείαµεταβιβάζονταν ελεύθερα. Ερχόµαστε τώρα µε τη διάταξη αυτή
και στα κτίσµατα προ του ‘83 επιβάλλουµε απαγόρευση µεταβιβάσεως. Εδώ δηλαδή υπάρχει µια δυσµενέστερη διοικητική ρύθµιση σε ανθρώπους που την εποχή που παρανοµούσαν δεν
ήξεραν ότι θα τους επιβληθεί αυτή η δυσµενής ρύθµιση. Δείτε
το.
Για το ζήτηµα του τεµένους θα πω δύο κουβέντες, για να το
τελειώσουµε. Γιατί, κατά τη γνώµη µου, σ’ αυτό είναι που πρέπει
να απαντήσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ αλλά
και της Νέας Δηµοκρατίας, κυρίως όµως του ΠΑΣΟΚ. Έχετε επιχειρηµατολογήσει υπέρ του διαχωρισµού εκκλησίας και κράτους. Κι έρχεστε αυτή τη στιγµή εσείς που λέτε ότι πρέπει να
διαχωριστεί η Ορθόδοξη Εκκλησία από το κράτος και λέτε ότι µε
χρήµατα των φορολογουµένων πρέπει να κατασκευαστεί τέµενος. Έχει καµµία λογική εξήγηση αυτό; Γιατί µε χρήµατα των φορολογουµένων; Αν τα πράγµατα είναι καλά και αθώα, εγώ δεν
σας κρύβω ότι θεωρώ πως το ισχυρότερο επιχείρηµα υπέρ της
απόψεως για την κατασκευή ακούστηκε από το µουσουλµάνο
συνάδελφό µας, ο οποίος τι είπε; «Κακό είναι να φτιαχτεί ένας
χώρος λατρείας, να λατρεύουν οι µουσουλµάνοι το Θεό τους;
Αγάπη είναι αυτό, να συνυπάρξουν αδελφωµένοι χριστιανοί, ισραηλίτες στο θρήσκευµα, µουσουλµάνοι. Πού είναι το πρόβληµα;»
Η απάντηση είναι ότι τα πράγµατα δεν είναι πάντα τόσο αθώα
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κι ότι στο παρελθόν έχουµε ζήσει τεράστιες θρησκευτικές συγκρούσεις. Η απάντηση είναι ότι εξελίσσονται και στο παρόν στις
ευρωπαϊκές πόλεις. Και σας παραπέµπω σε ψήφισµα της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του ΟΑΣΕ, που αναγνωρίζει επιθέσεις
εναντίον των χριστιανών, εναντίον των εκκλησιών, και καλεί τα
κράτη να πάρουν µέτρα για την προστασία πλέον των χριστιανών. Μακάρι όλα αυτά να οδηγούσαν σε µια γενική αγαπητική
συνθήκη. Όµως υπάρχουν προβλήµατα, τα οποία αναγνωρίζετε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί δεν αναθέτετε τη διοίκηση
του τεµένους στους µουσουλµάνους. Την αναθέτετε στον Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Εκεί αναθέτετε τη διοίκηση του τεµένους.
Και ερωτώ ποιους θα καλύψουµε µε αυτήν την ρύθµιση; Από
τη µια κρατάµε τη διοίκηση, διορίζοντας πέντε χριστιανούς στη
διοίκηση του τεµένους, από την άλλη το χρηµατοδοτούµε, για
να το ελέγξουµε αλλά είµαστε και υπέρ του χωρισµού εκκλησίας
και κράτους. Αλλά, ταυτόχρονα, πιστεύουµε ότι πρέπει να παραχωρηθεί και η γη και είµαστε υπέρ της πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Τι από όλα, µε ποιους όρους και σε ποιους απευθυνόµαστε;
Δεν είµαστε πειστικοί ούτε στους µουσουλµάνους, προφανέστατα δεν είµαστε πειστικοί στην ελληνική κοινωνία, που βλέπει
µε τεράστια καχυποψία και αντίρρηση αυτό το εγχείρηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Βορίδη. Το λόγο έχει ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ , έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω κάποιες αλλαγές που έγιναν και
ήδη έχουν µοιραστεί στους συναδέλφους.
Στο άρθρο 24 παράγραφος 3, στο άρθρο 24 παράγραφος 8,
στο άρθρο 24 παράγραφος 23, στο άρθρο 30 παράγραφο 4 και
στο παράρτηµα. Επίσης, στο άρθρο 23 παράγραφος 6, και µία
προσθήκη στην τροπολογία µε αριθµό 520 και ειδικό αριθµό
42/26-8-2011.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Οι νοµοθετικές βελτιώσεις, να κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν.
Το λόγο έχει, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Όλγα Ρενταρή-Τέντε,.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι αυθαιρεσίες στη διαδικασία ανάπτυξης των ελληνικών πόλεων ξεκινάνε από το 1922, όταν οι πρώτοι
πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Έλαβε τα χαρακτηριστικά πανδηµίας τις δεκαετίες ’60 και ’70 µε τις µαζικές µετακινήσεις πληθυσµών από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα και όλα
αυτά για αναζήτηση εργασίας.
Στις κατοπινές δεκαετίες έγινε το αντίστροφο. Η αναζήτηση
διαφυγής από την υπερδοµηµένη πόλη, από την τσιµεντούπολη,
έστρεψε τους πολίτες να αναζητήσουν χώρους διαφυγής στα
προάστια, στους αιγιαλούς, στα δάση, όπου θα έβρισκαν καλύτερη ποιότητα ζωής. Κι όλα αυτά πάντα µε την ανοχή του κράτους, το οποίο απλώς επόπτευε την συνδιαλλαγή µεταξύ
πολίτη-εργολάβου-πολεοδοµικού γραφείου-µηχανικού, ανίκανο
να προβλέψει και να προλάβει τις ανάγκες των πολιτών, ανίκανο
να σχεδιάσει µία βιώσιµη πόλη, ανίκανο να προσδιορίσει τις χρήσεις γης και να απλουστεύσει την πολεοδοµική νοµοθεσία.
Έτσι αναπτύχθηκε µία νοοτροπία, µία συµπεριφορά ότι η αυθαιρεσία είναι µαγκιά, εξυπνάδα, επίδειξη δύναµης, συµπεριφορά αποδεκτή και ανεκτή από όλους σε όλα τα µήκη και πλάτη
της Ελλάδας, καθώς επίσης, και αποδεκτές έγιναν συµπεριφορές της διαπλοκής και της διαφθοράς που συνόδευαν την αυθαιρεσία.
Η αδυναµία του κράτους, λόγω των µικροπολιτικών συµφερόντων, η αδυναµία επιβολής των νόµων –κι ήταν πολλοί αυτοί,
αλλά αγαθή τύχη είχε µόνο ο νόµος του Τρίτση- οι εµβαλωµατικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, καλλιέργησαν την νοοτροπία της αυθαιρεσίας, όχι µόνο στο δοµηµένο περιβάλλον, αλλά γενικά σε
όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής συµπεριφοράς των πολιτών.
Το χειρότερο δε, εξ όλων, είναι ότι δεν κατάφερε η πολιτεία
ποτέ σε όλα αυτά τα χρόνια να κάνει συνείδηση στον κάθε πολίτη
ότι ο µεγάλος χαµένος είναι αυτός που αυθαιρετεί.
Η αλλαγή συνείδησης, βέβαια, δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση και φυσικά οδηγεί πάντοτε στη δυσπιστία. Οι πολίτες είναι
δύσπιστοι, ακόµα και σε ευεργετικούς νόµους και ρυθµίσεις,
απτό παράδειγµα η ρύθµιση του 1983.
Αυτό διαπίστωσα και στις συζητήσεις που έγιναν στην Ολοµέλεια, για το παρόν σχέδιο νόµου. Λόγω δυσπιστίας αδικήθηκε το
πρώτο µέρος που περιλαµβάνει άρθρα και διατάξεις πολύ σηµαντικά, για τον περιορισµό της διαπλοκής. Κι ενώ το σχέδιο νόµου
διασφαλίζει καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια δικαίου, µείωση
του διοικητικού φόρτου, εξάλειψη διπλών και πολλαπλών αδειοδοτήσεων και επικαλύψεων διαφόρων φορέων και Υπουργείων,
βελτίωση της ποιότητας των µελετών και ιδιαίτερα την εφαρµογή
αυτών των µελετών, το επίκεντρο της συζήτησης ήταν πάνω στο
ζήτηµα των ίδιων των ελεγκτών, στο ύψος των προστίµων, στα
εισπρακτικά µέσα, που δεν εξισορροπούν το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.
Θα σταθώ στο άρθρο 16, που έχει να κάνει µε την ανάθεση
των ελέγχων σε Σώµα Πιστοποιηµένων Ιδιωτών Αξιολογητών και
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών οµιλητών.
Προσωπικά, πιστεύω ότι µπορούν επικουρικά να βοηθήσουν
το κράτος µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν αυστηροί όροι
συνεργασίας και έλεγχου του έργου τους. Βέβαια, πιστεύω
ακόµη ότι από τους πενήντα χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους,
που θα µπουν στην εφεδρεία, υπάρχουν υπάλληλοι που θα µπορούσαν να ενισχύσουν την αναδιοργάνωση του ελεγκτικού
ρόλου των πολεοδοµιών. Και θα πρέπει να το εξετάσουµε, πώς
µπορούµε να αξιοποιήσουµε, όσο το δυνατόν καλύτερα, το ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου, πριν το στείλουµε στις εφεδρείες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς το δεύτερο µέρος, επειδή µε το παρόν σχέδιο νόµου,
δεν µπορεί να χαραχτεί µία «κόκκινη γραµµή» και να µην έχουµε
καµµία αυταπάτη επ’ αυτού, διότι υπάρχουν ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες αυθαίρετα, χρειάζεται µία σοβαρή πολιτική
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για να αποκαταστήσει την κοινωνική και περιβαλλοντική αδικία,
χρειάζεται δηλαδή η χάραξη µίας σύγχρονης, περιβαλλοντικής
και αναπτυξιακής πολιτικής γης. Επιβάλλεται δε να δούµε ποια
δηµόσια κτήρια, ποιος δηµόσιος χώρος, ποια δηµόσια γη µπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε να περιορίσουµε την επέκταση των
πόλεων, για την κάλυψη οικιστικών αναγκών.
Ένα δεύτερο σηµείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι θα πρέπει ταχύτατα και όχι στο όριο των είκοσι ή των δέκα ετών, αλλά
των πέντε ετών να προχωρήσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης
του Κτηµατολογίου, των Δασικών Χαρτών, των πολεοδοµικών και
ρυµοτοµικών σχεδίων.
Γιατί στην εποχή µας όλα αλλάζουν ραγδαία -η οικονοµία, η
ανάπτυξη, οι ανάγκες των ανθρώπων- και φοβούµαι πως ότι όταν
ολοκληρωθεί σε δέκα χρόνια θα έχουν αλλάξει κι αυτές οι ανάγκες των ανθρώπων και των πόλεων.
Επίσης, καλό θα ήταν και ο ρόλος της Επιτροπής Κατεδαφίσεων να ενισχυθεί και θα πρέπει επιτέλους να δείξει απτό έργο.
Και ίσως πρέπει µαζί µε την Ειδική Γραµµατεία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, να µετατραπούν σε ανεξάρτητες αρχές. Ας µην γελιόµαστε, όσο παραµένουν υπό κρατικό έλεγχο, πολύ δύσκολα
θα φέρουν το έργο τους εις πέρας, χωρίς πιέσεις.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 29, για την ανέγερση µουσουλµανικού τεµένους.
Κατάγοµαι από µία πολυπολιτισµική περιοχή, που έµαθε να σέβεται και να συµβιώνει µε το διαφορετικό, να αφουγκράζεται τις
ανάγκες του και να τις ενσωµατώνει στην κοινωνική ζωή. Τα φοβικά σύνδροµα περί συγκεντρώσεων τροµοκρατών αλλόθρησκων, που θα απειλήσουν και θα διαβρώσουν την ελληνική µας
κουλτούρα και ταυτότητα, δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτά σε
µία σύγχρονη κοινωνία, που ξέρει να θέτει όρια και να απαιτεί το
σεβασµό και την πίστη στην εφαρµογή των νόµων.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι µπορεί η ρύθµιση για τα αυθαίρετα
να µην είναι η «πράσινη» λύση, όπως θα τη θέλαµε. Μπορεί
ακόµη να έχει οικονοµική διάσταση, αφού θα εισρεύσουν στα ταµεία του κράτους χρήµατα. Αντιµετωπίζει, όµως, ένα υπαρκτό
πρόβληµα. Και θέτει αυστηρούς όρους που θα περιορίσει σηµαντικά την αυθαιρεσία στο µέλλον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Το µεγάλο ζητούµενο για την αποτελεσµατική εφαρµογή του νόµου είναι η αλλαγή νοοτροπίας και
η συνειδητοποίηση ότι το περιβάλλον, ανήκει στις µελλοντικές
γενιές.
Και πρέπει όλοι να το προασπίσουµε, γιατί το έχουµε δανειστεί
από αυτές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, έχει το λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι αλήθεια ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελεί την
πλέον χρονοβόρα διαδικασία για την αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική προστασία του
περιβάλλοντος.
Αποτελεί δε τροχοπέδη, µε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες
που υπάρχουν, στην πραγµατοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας.
Οι πολύµηνες καθυστερήσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δηµιουργούν εστίες διαφθοράς µε τις αρµόδιες υπηρεσίες που έχουν στα χέρια τους µελέτες, για σηµαντικές
επενδύσεις από υποψήφιους επενδυτές. Άρα, εξ αρχής, ζητούµενο είναι η µείωση του χρόνου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αυτό πιστεύω ότι επιτυγχάνεται µε το σχέδιο νόµου.
Η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες βαρύτητας επιπτώσεως στο περιβάλλον, Α1, Α2 και Β µε την απαλλαγή από περιβαλλοντική µελέτη όσων ανήκουν στην κατηγορία
Β, όπως είναι παραδείγµατος χάριν µικρές ξενοδοχειακές µονάδες, βιοτεχνίες και βιοµηχανίες χαµηλής όχλησης, φωτοβολταϊκά
πάρκα, µικρά εργαστήρια, αλλά και άλλες δραστηριότητες που
δεν χρειάζονται περιβαλλοντική µελέτη και όσων ανήκουν στις
υποκατηγορίες Α1, Α2, µε σαφή καθορισµό του περιεχοµένου
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των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των απαιτούµενων
δικαιολογητικών, πρέπει να γίνει µε ξεκάθαρο τρόπο και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Μένει να δούµε στην πράξη εάν τα χρονοδιαγράµµατα που τέθηκαν στο σχέδιο νόµου για την
αδειοδότηση των έργων κατηγορίας Α1, που αδειοδοτούνται από
το Υπουργείο και είναι από έξι µήνες έως ένα χρόνο και Α2, που
είναι τέσσερις µήνες, που αδειοδοτούνται από την αποκεντρωµένη διοίκηση, τηρηθούν στην πράξη και µειωθεί ο χρόνος που
είναι και το ζητούµενο, για να πραγµατοποιηθεί µια επένδυση
που φαντάζει για τα ελληνικά δεδοµένα δύσκολη.
Παρ’ ότι, όµως, το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου έχει µεγάλη
σηµασία, το ενδιαφέρον µονοπωλεί το µέρος που αφορά την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Είναι αλήθεια ότι κατά τη συζήτηση
στην επιτροπή της Βουλής έγιναν σηµαντικές βελτιώσεις όσον
αφορά τις µειώσεις των προστίµων. Σε µια περίοδο, όµως, όπου
µισθωτοί, συνταξιούχοι, αλλά και ελεύθεροι επαγγελµατίες
έχουν υποστεί τεράστια ζηµιά στο εισόδηµά τους και πολλοί απ’
αυτούς δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν, απαιτούνται περαιτέρω
µειώσεις. Αυτό θα γίνει εάν τα πρόστιµα για την τακτοποίηση του
αυθαιρέτου είναι και σύµφωνα µε τις συνθήκες της εποχής και
φυσικά λογικά και ο χρόνος εξόφλησης, ιδίως για την κατοικία,
αυξηθεί από είκοσι τέσσερις µήνες σε τουλάχιστον τριάντα έξι.
Νοµίζω αυτό το ανεβάσατε σε τριάντα µήνες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ναι.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Η αναζήτηση του ιδανικού προστίµου που θα κάνει τη ρύθµιση εισπρακτικά ελκυστική, διατηρώντας µια αντιστοιχία µε το µέγεθος της αυθαιρεσίας, µας
επιβάλλει να ζητήσουµε περαιτέρω µείωση του προστίµου, προκειµένου να πληρώσουν οι περισσότεροι και να επιτύχει η πολιτεία το στόχο της.
Επίσης, εφόσον συµφωνήσαµε όλοι ότι µέρος από το συνολικό
πρόστιµο που θα κληθεί να πληρώσει ο πολίτης για το υπό τακτοποίηση αυθαίρετο θα πάει στο ΙΚΑ, δηλαδή θα συµπεριληφθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ και δεν θα
ζητηθούν επιπλέον εισφορές ή πρόστιµα, τότε θα πρέπει να συµψηφιστούν εισφορές που πληρώθηκαν στο ΙΚΑ από τον ιδιοκτήτη
του κτίσµατος µε το συνολικό πρόστιµο. Εξάλλου, δεχθήκατε εξ
αρχής να γίνεται συµψηφισµός του ενιαίου ειδικού προστίµου,
που θα καταβληθεί για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου, µε καταβληθέντα ποσά προστίµων ανέγερσης και διατήρησης από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προηγούµενες περιόδους.
Ακόµη, θετικό είναι το γεγονός ότι η υπαγωγή στη ρύθµιση
µπορεί να γίνει για αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν µέχρι την
κατάθεση του νοµοσχεδίου, δηλαδή 28/07/2011.
Διαφωνούµε µε την πρόταση του Υπουργείου για διάρκεια
τριάντα χρόνων τακτοποίησης και αναστολής των κυρώσεων και
προτείνουµε για όλα τα αυθαίρετα κτίσµατα, εντός και εκτός σχεδίου, τα σαράντα χρόνια.
Δεν δίνεται, επίσης, καµµία λύση για τα αυθαίρετα που έγιναν
σε παραδοσιακούς οικισµούς. Τι θα γίνει µε αυτά;
Επίσης, προτείνουµε να συµπεριληφθούν και οι πολύτεκνοι
στις ευνοϊκές ρυθµίσεις των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, που
έχουν δηλαδή ως ποσοστό αναπηρίας µεγαλύτερο από 67% σε
συνδυασµό µε εισοδηµατικά κριτήρια, µε τη µείωση του προστίµου κατά 50%.
Κύριε Υπουργέ, κάντε ό,τι µπορείτε, έστω και την τελευταία
στιγµή, µε τη µείωση των συντελεστών, ώστε να µειωθούν ακόµα
περισσότερο τα πρόστιµα, για να προσέλθουν, αν είναι δυνατόν,
όλοι οι πολίτες που έχουν αυθαίρετα και να τα τακτοποιήσουν
φυσικά. Όλοι ενδιαφερόµαστε ιδίως γι’ αυτούς που δεν έχουν
την οικονοµική ευχέρεια και αυτοί είναι οι περισσότεροι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα καταθέσω
µία βελτίωση, επειδή το έθεσαν κάποια συνάδελφοι. Στο τέλος
της παραγράφου 10 του άρθρου 24 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε
διάταξη που επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαιρέτων
κτισµάτων µε δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν
υλοποιηθεί».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Ιωάννης Αµοιρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Αγαπητέ Υπουργέ, και µόνο το ότι
τόσες τροπολογίες έχουν κατατεθεί και εισακούστηκαν πάρα
πολλές απ’ αυτές, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του εγχειρήµατος, ένα πολύ δύσκολο εγχείρηµα, ένα δύσκολο νοµοσχέδιο που
αφορά όλους όσους έχουν ασχοληθεί µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, αλλά και την κοινωνική πολιτική στη χώρα µας. Λύνουµε
σήµερα ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα.
Για εµένα είναι πολύ σηµαντικό ένα σηµείο. Από το αποτέλεσµα της εφαρµογής του νοµοσχεδίου, πέρα από το ότι κάποιοι
άνθρωποι πλέον θα νιώθουν σίγουροι για την ιδιοκτησία τους, θα
µπορούν να τη µεταβιβάσουν στα παιδιά τους και ο καθένας που
κάνει ένα αυθαίρετο -δεν είναι πάντα αυτός που το κάνει σε µία
πλούσια περιοχή, αλλά είναι κι αυτός που έχει από ανάγκη ζωής
σε ένα χώρο, τον οποίο δεν µπορούσε να δοµήσει, αλλά µπορούσε να αγοράσει µέσα από τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που επικράτησαν όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα µας- θα
µπορεί να αποκαταστήσει την οικογένειά του, λύνεται και ένα
πρόβληµα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Ενάµισι εκατοµµύριο περίπου υπολογίζονται τα αυθαίρετα στη χώρα µας. Βέβαια, αν βάλουµε και ενάµισι τους ηµιυπαίθριους, τρία
εκατοµµύρια οικογένειες είµαστε κι έχουµε ακουµπήσει κάπου
την παρανοµία. Στο ενάµισι εκατοµµύριο αυθαίρετα αν θα βάλουµε µέσω όρο πενήντα τετραγωνικά µέτρα, έχουµε περίπου
εβδοµήντα πέντε τετραγωνικά µέτρα. Οι υπηρεσίες που προσφέρει κάθε δήµος αντιστοιχούν περίπου σε 5 ευρώ το τετραγωνικό,
ύδρευση, αποχέτευση, δηµοτικά τέλη, ΤΑΠ. Άρα 400 εκατοµµύρια ευρώ στερούνταν ως σήµερα η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι
ένα τεράστιο ποσό. Αν φανταστούµε ότι οι δήµοι είναι τριακόσιοι
είκοσι πέντε, βάλτε περίπου ότι θα αντιστοιχούν από 1,2 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο στις υπηρεσίες του δήµου, από τις υπηρεσίες που προσφέρουν σήµερα και δεν µπορούν να χρεωθούν.
Αγαπητέ Υπουργέ, σας έκανα στη συζήτηση επί της αρχής µία
παρατήρηση που αφορά το Πράσινο Ταµείο, ότι απαιτείται να
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υπάρχει και ένας εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης, όπως υπήρχε
στο ΕΤΕΡΠΣ, για να µπορούµε να ελέγχουµε και να ελέγχεται –
κι αυτό είναι διαφάνεια- πού πηγαίνουν τα χρήµατα, σε ποιες περιοχές. Όλη η Ελλάδα πληρώνει και όλα τα χρήµατα πηγαίνουν
στο Πράσινο Ταµείο, αλλά το Πράσινο Ταµείο θα πρέπει κι αυτό
να απολογείται πού υπάρχουν τα προβλήµατα και πώς αναλογικά
επενδύει όλες αυτές τις εισφορές. Ως τώρα απάντηση για το αν
θα µπορεί να συµµετέχει η αυτοδιοίκηση, αγαπητέ Υπουργέ, δεν
είχα.
Για τα κριτήρια αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι. Εκτιµώ ότι πρέπει να βελτιωθούν τα κριτήρια. Δεν είναι µόνο τα ΑΜΕΑ –σεβαστή
η θέση τους- αλλά είναι και οι κοινωνικές συνθήκες σήµερα που
πρέπει να δούµε, όπως κάποιες περιοχές αποµακρυσµένες, κάποιες περιοχές που δεν έχουν ανάπτυξη. Πρέπει να δούµε το δηµογραφικό, πώς µια περιοχή µπορεί από τη νέα απογραφή να
έχει και µείωση πληθυσµού και 10% και 15%. Πρέπει να δώσουµε
κίνητρα και βοήθεια ανάλογα στη χώρα. Αυτό θέλει µια σοβαρή
δουλειά. Σίγουρα θέλει δουλειά, αλλά νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο.
Σας έκανα και κατ’ ιδίαν µία παρατήρηση και θα την ακούσουν
και οι συνάδελφοι. Ας υποθέσουµε ότι έχω ένα αυθαίρετο. Το
έχει δει µετά από καταγγελία η Πολεοδοµία και µου έχει χρεώσει
και την κατασκευή και τη διατήρηση. Και αφού εγώ γκρεµίσω το
αυθαίρετο, φεύγει το πρόστιµο διατήρησης και έχει µείνει το
πρόστιµο ανέγερσης. Παραµένει αυτό, έχει βεβαιωθεί. Ερχόµαστε σήµερα και σε αυτόν που έχει το αυθαίρετο του µειώνουµε
το πρόστιµο και αφαιρούµε το πρόστιµο διατήρησης και σε
αυτόν που έχει κατεδαφίσει αφήνουµε όλο το πρόστιµο. Δηλαδή,
αυτός που δεν έχει το αυθαίρετο, θα πληρώσει τέσσερις-πέντε
φορές παραπάνω απ’ αυτόν που έχει το αυθαίρετο και το νοµιµοποιεί σήµερα.
Άρα πρέπει να λάβουµε κάποια πρόνοια.
Αυτός που έχει το αυθαίρετο πληρώνει το 1/10 και αυτός που
δεν το έχει χτίσει ή το έχει κατεδαφίσει θα πληρώσει πρόστιµο;
Υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις και δεν µιλώ υποθετικά. Ξέρω περιπτώσεις που έχουν βεβαιωθεί τα πρόστιµα στην εφορία. Αυτά
τα αυθαίρετα είναι κατεδαφισµένα σήµερα, δεν υπάρχουν. Τα
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πρόστιµα όµως ισχύουν. Οι άνθρωποι θέλουν µια απάντηση. Σ’
αυτόν που έχει το αυθαίρετο του µειώνετε το πρόστιµο και σ’
αυτόν που το έχει κατεδαφίσει, τον βάζετε να πληρώσει ολόκληρο το πρόστιµο. Πώς γίνεται αυτό;
Όσον αφορά το τέµενος, νοµίζω ότι ο καθένας έχει τη θρησκεία µέσα του. εγώ νιώθω ότι όλα τα χρόνια είµαι ορθόδοξος.
Πιστεύω στην ανεξιθρησκία. Πιστεύω πέρα από το χρώµα, πέρα
από τη φυλή, στους ανθρώπους. Πιστεύω ότι και οι Κινέζοι αύριο
µπορεί να κάνουν ένα ναό. Η συναγωγή υπάρχει παντού. Γιατί να
µην υπάρχει ένα τέµενος; Τι πιστεύουµε; Ότι από τα κτήρια θα
εξαρτηθεί αν εµείς θα αλλαξοπιστήσουµε;
Τα τελευταία δέκα χρόνια µε την κρίση που υπάρχει, το ποσοστό των ορθοδόξων στην Ελλάδα ανέβηκε κατά 4%. Τι πιστεύετε;
Ότι αν γίνει ένα τέµενος θα αλλάξουν οι ορθόδοξοι στη χώρα;
Αν µέσα το Ευαγγέλιο αναφέρει ότι απαγορεύεται το τέµενος,
να το απαγορεύσουµε. Ή διαβάζουµε το Ευαγγέλιο και το πιστεύουµε ή πιστεύουµε στη δική µας πολιτική και την προσαρµόζουµε στο Ευαγγέλιο ή προσαρµόζουµε το Ευαγγέλιο στην
πολιτική µας.
Εκτιµώ ότι ο άνθρωπος, πέρα από θρησκεία, από χρώµα και
από φυλή είναι απλά άνθρωπος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουµε.
Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του Ευαγγελίου.
Όσον αφορά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, τον κάνετε δέκα
χρόνια. Μακάρι να γίνει σε δέκα χρόνια. Εκτιµώ, από την εµπειρία
που έχω, ότι δεν θα γίνει. Εύχοµαι να γίνει, αλλά η εµπειρία άλλα
έχει αποδείξει. Παρ’ ό,τι έχουµε γρήγορη τεχνολογία και είµαστε
µία µικρή χώρα, δεν προχωρά. Μακάρι αυτές οι τροποποιήσεις
που γίνονται, να σταθούν εργαλείο βελτίωσης της κατάστασης
και όχι εργαλείο εξυπηρέτησης τοπικών συµφερόντων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης Αντωνακόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι ήταν πολύ χρήσιµη αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και του Υπουργείου. Αν και
σχολιάστηκε ότι καθυστέρησε, σηµασία έχει ποιος κάνει πράξη
τις ιδέες σ’ αυτό τον τόπο. Καλές ιδέες πολλές έχουµε, από πράξεις πάσχουµε. Κι αυτή η πράξη είναι προς τη θετική κατεύθυνση
για να ρυθµίσει επιτέλους µια µεγάλη εκκρεµότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική οικιστική ενότητα.
Πολύ σωστά εξαιρεί από τις ρυθµίσεις τους αρχαιολογικούς
χώρους, τα δάση, τα ρέµατα και τις παραλίες. Πρέπει να διαφυλαχτεί το οικολογικό και πολιτιστικό απόθεµα της χώρας.
Όµως, µιλώντας κανείς σ’ αυτό τον τόπο για τα αυθαίρετα –
ίσως να είναι λίγο κακόηχη λέξη, αλλά σ’ αυτή τη χώρα το «αυθαίρετο» είναι ένα επίθετο που χαρακτηρίζει πολλές
συµπεριφορές- πρέπει να ισορροπήσει µεταξύ της υποχρεωτικότητας του συµβατικού γραπτού νόµου και του νόµου του δικαίου, που δηµιουργεί η καθηµερινότητα σ’ αυτή τη χώρα, που
πολλές φορές δυστυχώς δεν είναι σύµφωνη µε το γραπτό νόµο.
Παράλληλα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του ότι το κράτος έχει λειτουργήσει ως παιδαγωγός στην αυθαιρεσία σε µια σειρά από
πτυχές της καθηµερινής κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, όπως
είναι η περαίωση -όπου ευνοείται αυτός που δεν πληρώνει σωστά
σε σχέση µε τον τυπικό φορολογούµενο- η επαναπατρισµός µαύρου χρήµατος από την αλλοδαπή –πάλι δικαιώνεται αυτός που
έβγαζε µαύρα χρήµατα έξω- οι εισφορές στο ΙΚΑ και άλλα.
Άρα, έχει δηµιουργηθεί µια κουλτούρα νοµιµοποίησης της αυθαιρεσίας.
Με αφορµή το νοµοσχέδιο να εισάγω ένα θέµα, που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο νοµό µου και σε κάποιους νοµούς
ακόµη στη χώρα.
Υπάρχουν ολόκληροι οικισµοί αυθαιρέτων που έχουν νοµιµοποιηθεί, έχουν αφοµοιωθεί στην καθηµερινή οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας. Είναι για παράδειγµα τα αυθαίρετα της
Ηλείας, η τεράστια αυτή ζώνη στην παραλία, τα λεγόµενα παραλιακά αυθαίρετα. Διότι παραλία µε εύρος πεντακόσια µέτρα δεν
υπάρχει. Η παραλία αυτή είναι γραφειοκρατική, δεν είναι φυσική.
Άρα, είναι µια δηµόσια έκταση που δεν είναι παραλία. Πρέπει να
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δούµε τέτοιες εκτάσεις πώς θα τις ρυθµίσουµε.
Σαφώς και είναι αυθαίρετα όλα αυτά τα κτίσµατα. Έχουν οικοδοµηθεί πριν τριάντα, σαράντα χρόνια. Κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι η πρώτη λαϊκή κατοικία. Όµως το κράτος, το ενιαίο
ελληνικό διοικητικό σύστηµα, τα έχει νοµιµοποιήσει είτε µε παράµετρο της ΔΕΗ, που είναι δηµόσια υπηρεσία ηλεκτροδότησης,
είτε µε τον κρατικό κάποτε ΟΤΕ που έδωσε επικοινωνία, είτε
µέσα από τους δήµους µε ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία. Πολύ
σωστή είναι η ρύθµιση που αναφέρει αυτά τα αυθαίρετα να µη
συνδέονται τώρα µε δίκτυα κοινής ωφελείας. Θα έλεγα να εξαιρεθεί εκείνη η λίστα των παθήσεων –όχι των γνωµατεύσεων επιτροπών- για τα άτοµα µε αναπηρία, στα οποία υπάρχουν και
άλλα ευεργετήµατα από την πολιτεία.
Σε σχέση µε αυτή τη γενιά των αυθαιρέτων, θα έλεγα ότι
υπάρχει µία κοινωνική νοµιµοποίηση. Για παράδειγµα στην Ηλεία
έλυσαν το πρόβληµα στους σεισµούς του ’93. Έχουν γίνει αποδεκτά από την κοινωνία. Και δυστυχώς αυτή η παραοικονοµία
των αυθαιρέτων έδωσε οικονοµικά έσοδα στην τοπική κοινωνία
κατά την οικοδόµησή τους. Κάθε καλοκαίρι έχουµε είκοσι χιλιάδες άτοµα εσωτερικού τουρισµού. Έχουν συγκροτηθεί σε ενορίες και οι σύλλογοί τους κάνουν εκδηλώσεις όπου παρίσταται
όλο το πολιτικό δυναµικό του τόπου. Άρα, έχουµε δώσει µία
πλήρη νοµιµοποίηση, κοινωνική και ηθική.
Βεβαίως, υπάρχει το θέµα του περιβάλλοντος. Υπάρχει τρόπος να υποκαταστήσει κανείς το περιβάλλον γκρεµίζοντας όλη
αυτή την πολιτεία; Δεν νοµίζω ότι τεχνικά έχει βρεθεί τρόπος.
Άρα, το να επανέλθουµε στην προτεραία κατάσταση, αποκλείεται.
Υπάρχει το θέµα της αντιαναπτυξιακής δόµησης σ’ αυτές τις
περιοχές. Σαφώς εφόσον δεν µπορούµε να επανέλθουµε στην
προηγούµενη κατάσταση, δεν µπορεί σ’ αυτές τις παραλίες να
γίνουν επενδύσεις. Μα, δεν νοµίζω ότι έχουµε έλλειψη παραλιών
στη χώρα για επενδύσεις. Κάπου αλλού είναι το πρόβληµα µε τις
επενδύσεις.
Υπάρχει το ερώτηµα: Γιατί δεν κατεδαφίζονταν αυτά τα χρόνια; Νοµίζω –και θα τα διαβάζουν τα Πρακτικά οι επόµενες γενιές- ότι ούτε πρόκειται να κατεδαφιστούν γιατί είναι προφανείς
οι λόγοι που δεν κατεδαφίζονται. Είναι και οικολογικοί οι λόγοι
που δεν κατεδαφίζονται, αλλά και κοινωνικοί.
Λύσεις υπάρχουν; Βεβαίως υπάρχουν, αρκεί να το θέλουµε. Η
τοπική αυτοδιοίκηση για παράδειγµα σχεδιάζει µία πολεοδόµηση
αυτής της περιοχής. Να φέρει πρόταση όµως.
Υπάρχει το προσδόκιµο των οικονοµικών εσόδων σε µια πολύ
δύσκολη συγκυρία. Το νοµοσχέδιο εξυπηρετεί προς αυτήν την
κατεύθυνση. Στα οικονοµικά έσοδα αποσκοπεί και βεβαίως να
λύσει και εκκρεµότητας των πολιτών µε το νόµο.
Το κράτος είναι ιδιοκτήτης αυτών των δηµοσίων εκτάσεων που
δεν είναι παραλίες. Είναι ιδιοκτησία του κράτους και µπορούν να
νοµιµοποιηθούν.
Με το συνάδελφο κ. Κοντογιάννη έχουµε καταθέσει µια τροπολογία για τη δηµοτική έκταση στο Δήµο Πηνειού στην Ηλεία.
Σε δηµοτική έκταση υπάρχουν κτίσµατα από πρόσφυγες Μικρασιάτες. Έχουν παραχωρηθεί στους ιδιοκτήτες.
Ζητά ο δήµος να µπορέσει πλέον να γίνει µία πολεοδόµηση,
να υπάρξει µια νοµιµοποίηση της κατάστασης γιατί τα κτίσµατα
είναι αυθαίρετα. Τα µεν έσοδα από τα οικόπεδα να τα πάρει ο
δήµος και τα δε έσοδα από τα κτίσµατα να τα πάρει η πολιτεία.
Είναι ένα θέµα που χρονίζει.
Νοµίζω ότι η ζωή µας ξεπερνά µε τους δικούς της κανόνες.
Και στον ιστορικό του µέλλοντος θα φαντάζουµε γραφικοί, περίεργοι όταν αρνούµαστε τους κανόνες της ζωής, η οποία υποδεικνύει πολλές φορές και το πώς θα νοµοθετήσουµε στο
Κοινοβούλιο. Αρκεί να µην εµπίπτει στο χώρο του εγκλήµατος.
Νοµίζω ότι άνθρωποι που ζουν πολλά χρόνια σε µια οικιστική
ενότητα, την οποία η πολιτεία εµµέσως πλην σαφώς την έχει νοµιµοποιήσει, δικαιούνται κάποια πράγµατα, πάντα βεβαίως στη
λογική της νοµιµοποίησης. Θα πει κάποιος «το Σύνταγµα και η
ισότητα». Σας είπα ότι το κράτος το ίδιο είναι αυτό που έχει διδάξει την έννοια της ανισότητας, ακόµη και το πώς διορίζεται κάποιος στο δηµόσιο όταν από εποχικός µε αναδροµικό νόµο
γίνεται µόνιµος υπάλληλος. Δεν είναι ισότητα αυτό για όλους
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τους πολίτες. Διότι κάποιοι δεν θα πήγαιναν να γίνουν ωροµίσθιοι
για να γίνουν µόνιµοι υπάλληλοι.
Άρα, µην είµαστε πολλές φορές µεροληπτικοί υπέρ της ισότητας όταν είναι να λύσουµε ένα µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα και
αλλού να είµαστε γαλαντόµοι επειδή διασφαλίζεται κοµµατική
πελατεία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Μαρία Μίχου.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να προχωρήσει µετά από περίπου τριάντα χρόνια
σε µία νέα τακτοποίηση των αυθαιρέτων, έχει µονοπωλήσει τη
συζήτηση και φυσικά το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης. Όµως,
κατά την άποψή µου, δεν πρέπει να παραβλέψουµε και το πρώτο
τµήµα του νοµοσχεδίου που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και αφορά
τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων, που αφορά δηλαδή στην ανάπτυξη και την οικονοµία της χώρας.
Είναι γεγονός ότι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων είναι
και χρονοβόρα και ανορθόδοξη. Όχι µόνο δεν εκπληρώνει τους
στόχους αλλά αντίθετα ευνοεί και την ανάπτυξη της διαφθοράς
και της συναλλαγής.
Οι αιτίες για την κατάσταση αυτή κατά την άποψή µου είναι
πολλές και η πρώτη και η σηµαντικότερη είναι η ίδια η διαδικασία
του ελέγχου. Περιορίζεται σε µια τυπική εξέταση του φακέλου
της αδειοδότησης, γίνεται µια αυτοψία της επιχείρησης ή του
έργου πριν από την έναρξη, πριν ξεκινήσει, δηλαδή, να λειτουργεί η επιχείρηση ή το έργο. Σπάνια οι ελεγκτικές αρχές προχωρούν σε ένα εξονυχιστικό έλεγχο του φακέλου και πολύ πιο
σπάνια ελέγχουν την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων µετά
από την αδειοδότηση. Και αυτό γιατί ο κύριος όγκος των αδειοδοτήσεων όσον αφορά στους περιβαλλοντικούς όρους έχει µεταφερθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση η οποία δεν είχε ούτε τους
ανάλογους πόρους, ούτε το ανθρώπινο δυναµικό, ούτε την υλικοτεχνική υποδοµή µε αποτέλεσµα να µην παρέχει τις υπηρεσίες
που όφειλε και να µην ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της.
Πιστεύω ότι κεντρικό σηµείο αυτής της νοµοθετικής µεταρρύθµισης είναι η µετατόπιση του ελεγκτικού έργου κατά το χρονικό σηµείο το οποίο έπεται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Με άλλα λόγια το βάρος πέφτει στη διαρκή συµµόρφωση µε το
νόµο µε υποχρεωτικούς περιοδικούς ελέγχους µε βάση το
άρθρο 20. Με βάση τις διατάξεις που προβλέπονται από τα
άρθρα 1-12 και µε την απαλλαγή της επένδυσης χαµηλής όχλησης για περιβαλλοντική αδειοδότηση αποδεσµεύεται προσωπικό, αποδεσµεύεται χρόνος, ώστε να γίνονται οι ουσιαστικοί
έλεγχοι εκεί όπου υπάρχει η ανάγκη, εκεί που έχουµε τις περιπτώσεις που χρειάζεται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Γι’ αυτό
θεωρώ ότι πραγµατικά το πρώτο τµήµα του νοµοσχεδίου κινείται
στη σωστή κατεύθυνση.
Όµως, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε, θεωρώ, πλέον καλύτερα
από εµάς ότι τα περιβαλλοντικά προβλήµατα δε λύνονται µε ένα
νοµοσχέδιο. Θα πρέπει και χρειάζεται να εµπεδωθεί η περιβαλλοντική ευαισθησία σε όλο το δηµόσιο τοµέα, σε όλους τους δηµόσιους φορείς. Είναι άµεση ανάγκη, λοιπόν, να ολοκληρωθούν
τα ειδικά χωροταξικά σχέδια σε κάθε περιοχή και να προβλεφθούν µε σαφήνεια και ακρίβεια οι χρήσεις γης.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν
σήµερα και υποβαθµίζουν σηµαντικά το περιβάλλον και γνωρίζουµε όλοι ότι δεν είναι εφικτό να µετακινηθούν.
Επιπλέον, δεν υπάρχουν ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων ούτε ΧΥΤΑ σε ορισµένες περιοχές µε αποτέλεσµα µερικοί δήµαρχοι να είναι
αναγκασµένοι να χρησιµοποιούν τις χωµατερές για να µην πνίξουν τα σκουπίδια της πόλης. Εδώ χρειαζόµαστε µια ουσιαστική
και άµεση παρέµβαση.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου που
αφορά στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Είναι γεγονός ότι η
αυθαίρετη δόµηση είχε και έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις
στη χώρα µας. Και νοµίζω ότι αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία

16345

επιχειρεί να θέσει ένα τέλος σε µια αδιαµφισβήτητη κακή πραγµατικότητα.
Οι ευθύνες της πολιτείας στην παρούσα κατάσταση είναι πάρα
πολύ µεγάλες και νοµίζω ότι ήρθε πλέον ο καιρός να τις αναλάβει. Δίνω µεγάλη βαρύτητα στη δέσµευση του Υπουργού ότι µε
την αναµόρφωση του τρόπου έκδοσης των οικοδοµικών αδειών
θα θέσει ένα οριστικό τέλος στην αυθαίρετη δόµηση και είναι ο
βασικός λόγος για τον οποίο υπερψηφίζω τη ρύθµιση. Είναι µια
ρύθµιση που πρέπει να βάλει ένα οριστικό τέλος σε ένα ατελείωτο γαϊτανάκι διαφθοράς, διαπλοκής και διακριτικής µεταχείρισης πολιτών.
Όµως, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν κάποια σηµεία στα οποία θα
ήθελα να σταµατήσω και ιδιαίτερα στην περίπτωση υπέρβασης
του συντελεστή δόµησης στα εξ αδιαιρέτου αγροτεµάχια εκτός
σχεδίου. Εδώ πρέπει οι υπερβάσεις να αναγνωρίζονται αυτοτελώς, ως έχουν, δηλαδή, κατά την ηµεροµηνία της ρύθµισης
χωρίς οι ρυθµιζόµενοι χώροι να προσµετρώνται στον αρχικό συντελεστή δόµησης. Έτσι δε θα επηρεάζουν το δικαίωµα όσων εκ
των συνδικαιούχων δεν έχουν καν χρήση αυτού του ποσοστού
στο αγροτεµάχιο.
Αυτοδίκαια µε την παραπάνω πρόβλεψη δεν απαιτείται πλέον
συγκατάθεση όλων των συνδικαιούχων για τη νοµιµοποίηση των
αυθαιρέτων που µε την παρούσα µορφή του νοµοσχεδίου αποκλείει όλους τους εξ αδιαιρέτου από τη ρύθµιση.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην επιβολή των προστίµων. Είναι ιδιαίτερα θετικό που αποδεχθήκατε τις παρατηρήσεις
και τις προτάσεις των συναδέλφων και µειώσατε τα πρόστιµα και
αυξήσατε τις δόσεις, όπου υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη, όπου
υπάρχει αυθαίρετη δόµηση από συµπολίτες µας που έχουν χαµηλά εισοδήµατα.
Θα πρότεινα και εγώ ότι πέρα από τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
θα πρέπει να ενταχθούν και οι πολύτεκνες οικογένειες. Θα πρέπει να αυστηροποιήσετε τις ποινές και τα πρόστιµα στους κατέχοντες υψηλά εισοδήµατα και σ’ αυτούς που κατέχουν δεύτερη
εξοχική κατοικία και έχουν βέβαια µεγάλη εµπορική αξία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μαρία Σκραφνάκη.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα κατ’ άρθρο το νοµοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση για
την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων
και για τη λύση του προβλήµατος των αυθαιρέτων που είναι πρόβληµα σύνθετο διαχρονικό, το οποίο προσπαθούµε να επιλύσουµε µετά από πολλά χρόνια.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να καταθέσω ξανά συνοπτικά τις προτάσεις µου για τα αυθαίρετα, τις οποίες παρακαλώ
µέχρι το τέλος της συζήτησης να τις λάβετε υπ’ όψιν σας, γιατί
βελτιώνουν ακόµα περισσότερο το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο και
θα µπορέσει περισσότερος κόσµος να συµµετέχει στη ρύθµιση
των αυθαιρέτων. Γνωρίζετε ότι κατάγοµαι και εκλέγοµαι από το
Ηράκλειο. Εκεί έχει πάρα πολλά αυθαίρετα.
Οι προτάσεις µου λοιπόν είναι η παρακάτω. Στο άρθρο 24, παράγραφος 1, ο χρόνος τακτοποίησης των αυθαιρέτων να γίνει
σαράντα χρόνια, για να αντιµετωπιστεί οριστικά το θέµα των παλαιοτέρων αυθαιρέτων.
Να λυθεί το θέµα των εξ αδιαιρέτου ακινήτων και των εξ αδιαιρέτου αυθαιρέτων κτισµάτων που βρίσκονται επ’ αυτών. Το
θέµα αυτό δεν το αγγίζουµε καθόλου µε αυτό το νοµοσχέδιο και
ίσως µε επόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία, µε τροποποίηση του
νόµου του Κτηµατολογίου, θα πρέπει να το δούµε, κύριε
Υπουργέ. Και αυτό αφορά ειδικά τα κληροτεµάχια.
Να θεσπιστεί ειδικός συντελεστής, όπως και για τα ΑΜΕΑ και
για τις πολύτεκνες οικογένειες.
Ερχόµαστε τώρα στα πρόστιµα. Τα πρόστιµα ακόµα παρά τις
ρυθµίσεις και τις βελτιώσεις που έχετε κάνει θεωρώ ότι είναι
υψηλά. Γι’ αυτό ο συντελεστής υπολογισµού του προστίµου στην
περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια, να µειωθεί, από 2
που προτείνετε, σε 1,5. Και στην περίπτωση που το αυθαίρετο
είναι εκτός σχεδίου, να µειωθεί ο αντίστοιχος συντελεστής από
1,7 σε 1,5.
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Να προστεθεί επίσης ένας νέος ενδιάµεσος συντελεστής για
τα αυθαίρετα που είναι εντός γενικού πολεοδοµικού σχεδίου
αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πολεοδοµικές µελέτες. Ο συντελεστής εκεί να γίνει 1,5. Να επιτραπεί, επίσης, η µεταβίβαση αυθαιρέτου από τον πατέρα στο παιδί σε περίπτωση που το
αυθαίρετο αποτελεί δεύτερη κατοικία για τον πατέρα αλλά
πρώτη και µοναδική κατοικία για το παιδί. Προτείνω η µεταβίβαση του αυθαιρέτου από τον πατέρα στο παιδί να γίνεται µε την
υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση και πριν την έκδοση του προστίµου έτσι ώστε να βοηθηθεί η οικογένεια που
έχει αυτό το αυθαίρετο ως µοναδική κατοικία των παιδιών της.
Επίσης, λόγω της οικονοµικής συγκυρίας οι δόσεις για την
εξόφληση του προστίµου να αυξηθούν σε τριάντα έξι. Το κάνατε
βέβαια τριάντα αλλά εκτιµώ ότι πρέπει να γίνουν ή τριάντα έξι,
όπως είναι και για τις επιχειρήσεις, ή ακόµα να γίνουν σαράντα
οκτώ, για να µπορέσει να συµµετέχει περισσότερος κόσµος στη
ρύθµιση.
Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί και να προστεθεί ρητά ότι υπάγονται στη ρύθµιση και τα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια
και διαµερίσµατα, τα camping και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, που είχαν κάνει χρήση διατάξεων των προηγουµένων
νόµων περί λειτουργικής τακτοποίησης.
Σε σχέση µε τη µεταβίβαση των αυθαιρέτων κτισµάτων έχω να
παρατηρήσω τα εξής:
Σήµερα γίνεται µεταβίβαση όλων των κτισµάτων, ακόµα και
των αυθαιρέτων, εφόσον έχουν οικοδοµηθεί πριν την ισχύ του
ν.1337/83, δηλαδή πριν τις 14/3/1983 σύµφωνα µε το άρθρο 17,
παράγραφος 2 του νόµου 1337. Ό,τι χτίστηκε µετά τις 14/3/1983
και έχει πολεοδοµικές παραβάσεις δεν µεταβιβάζεται, γιατί ο ν.
1337/83 επιβάλλει στο συµβόλαιο να προσκοµίζεται η άδεια οικοδοµής.
Με τη ρύθµιση που σήµερα ψηφίζουµε στο άρθρο 24, παράγραφος 1 και παράγραφος 4, όσα ακίνητα έχουν κτιστεί από το
1955 έως και το 1983 και έχουν πολεοδοµική παράβαση δεν µεταβιβάζονται, ενώ µέχρι σήµερα µεταβιβάζονται νόµιµα. Έχουµε,
δηλαδή, µια δυσχερέστερη αντιµετώπιση σ’ αυτήν την κατηγορία
των ακινήτων από ό,τι είχαµε σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για δύο λεπτά.
Το ίδιο ισχύει και για τα ακίνητα που έχουν κτιστεί την ίδια περίοδο µε πολεοδοµική άδεια, η οποία, όµως, έχει χαθεί. Λόγω καταστροφής του αρχείου βάζουµε και αυτούς τους ιδιοκτήτες σε
περιπέτειες, προκειµένου να τρέχουν να ξαναεκδώσουν πολεοδοµική άδεια ή να πληρώσουν πρόστιµα που µέχρι τώρα δεν
είχαν αυτήν την υποχρέωση.
Συµφωνώ ότι πρέπει αυτά τα ακίνητα να καταγραφούν. Συµφωνώ ότι πρέπει να δηλωθούν, ότι πρέπει να δοθεί βεβαίωση του
µηχανικού. Μειώσατε και το 0,2, το κάνατε 0,15. Νοµίζω ότι πρέπει να µειωθεί και άλλο, γιατί µέχρι τώρα αυτοί δεν πλήρωναν τίποτα. Τουλάχιστον να µειωθεί ο συντελεστής αυτός στο 0,1.
Επίσης, πρέπει να ξανασκεφτούµε την πιθανότητα να ενταχθούν σε επόµενη ρύθµιση τα κοµµάτια των πόλεων που είναι
παραδοσιακά και δεν έχουν περιορισµούς µορφολογικούς από
διατάγµατα. Σε επόµενη νοµοθετική ρύθµιση, κύριε Υπουργέ,
πρέπει να το δούµε και αυτό το θέµα.
Βέβαια, η κόκκινη γραµµή, που σωστά τη θέτετε -συµφωνώ
µαζί σας- είναι στην αλλαγή και στην απλοποίηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και όχι της έκδοσης των οικοδοµικών αδειών
µόνο. Εάν τα ρυθµιστικά σχέδια δεν εκδίδονται µε προεδρικά διατάγµατα, τα γενικά πολεοδοµικά σχέδια µε προεδρικά διατάγµατα, αλλά οι πολεοδοµικές µελέτες µε αποφάσεις των γενικών
γραµµατέων, έτσι θα απλοποιηθεί η διαδικασία για να µπει ένα
ακίνητο γρήγορα στο σχέδιο πόλης, αλλιώς τριάντα χρόνια περνάνε και δεν µπαίνουν στο σχέδιο πόλης. Αυτή νοµίζω ότι είναι η
κόκκινη γραµµή.
Εν πάση περιπτώσει, το νοµοσχέδιο αυτό προσπαθεί να δώσει
µια λύση. Πιστεύω ότι µέχρι το τέλος της συζήτησης θα ακούσετε τους προβληµατισµούς µας και θα φέρετε και άλλες βελτιώσεις.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Αργύρης Λαφαζάνης.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, χαράς το κουράγιο
σας τέτοια ώρα και σ’ εσάς και σ’ εµάς αν µπορέσουµε να πούµε
κάποιες κουβέντες, να τις ακούσετε και να βελτιώσουµε κάποια
πράγµατα την τελευταία στιγµή.
Θέλω πρώτα-πρώτα να συγχαρώ το Υπουργείο σας -και τον
Υπουργό και εσάς- στην καινούργια φάση του την τελευταία περίοδο, γιατί έκανε βήµατα σηµαντικά. Δεν µας ήρθε από την άλλη
πυρίκαυστη ζώνη ο Υπουργός κουρασµένος και έτσι αµέσως καθαρίσατε το θέµα των µεταλλείων της Χαλκιδικής. Θέλω και να
σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό. Βέβαια σας ευχαριστεί ολόκληρη η βόρεια Χαλκιδική.
Επίσης, µ’ αυτό το νοµοσχέδιο βλέπουµε ότι θα σταµατήσουµε
εκείνες τις γελοιότητες να κουβαλούν µελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για γεωτρήσεις, µελέτες καρµπόν, οι οποίες δεν
είχαν κανένα νόηµα και ήταν αντίγραφο η µια της άλλης. Βέβαια
και για κάποιες άλλες περιπτώσεις που ήταν αστείο να κάνουµε
µήνες και χρόνια να πάρουµε έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για περιπτώσεις επιστρώσεων δρόµων ή άλλες παρόµοιες
κατασκευές.
Ευελπιστώ, κύριε Υπουργέ, ότι θα ξεµπλοκάρετε και το θέµα
των ΧΥΤΑ της Χαλκιδικής από την εµπλοκή που δηµιούργησε η
προκάτοχος σας. Πιστεύω ότι θα άρετε αυτήν την εµπλοκή και
ότι θα εφαρµοστεί ο περιβαλλοντικός σχεδιασµός.
Επίσης, θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ πιο θεµιτό να παραχωρήσετε την αγροτική γη σ’ αυτούς που την κατέχουν και την καλλιεργούν δεκαετίες από το να νοµιµοποιήσετε, να τακτοποιήσετε
τα αυθαίρετα. Και αυτό βεβαίως πρέπει να γίνει και το κάνουµε
σήµερα. Ακόµα όµως περισσότερο θεµιτό είναι να δώσετε αυτήν
την αγροτική γη, που είναι ελαιώνες δεκαετιών, σ’ αυτούς που
την κατέχουν και που οι υπηρεσίες σας ή τα δασαρχεία σας τη
θεωρούν ακόµη δασική.
Και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο βλέπουµε σηµαντικές βελτιώσεις.
Χαιρετίζουµε την ένταξη των τουριστικών καταλυµάτων µαζί µε
τα ξενοδοχεία στην ελάφρυνση που προκύπτει από την προηγούµενη λειτουργική ένταξή τους µε τις διαδικασίες του ΕΟΤ,
όπως επίσης και τη βελτίωση των συντελεστών.
Οι κόκκινες γραµµές είναι σωστές. Είναι ιδιαίτερα σκληρό,
όµως, το µέτρο της απαγόρευσης µεταβιβάσεων και πολύ φοβάµαι ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα δηµιουργήσει αδικίες.
Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε κάποτε να µπει οριστική κόκκινη γραµµή στην κατασκευή αυθαιρέτων η δορυφορική επιτήρηση είναι πολύ φτηνή και πολύ εύκολη σήµερα. Μπορείτε να
στήσετε σύστηµα δορυφορικής επιτήρησης και να εντοπίζετε και
να αντιµετωπίζετε αµέσως κάθε νέο αυθαίρετο.
Παρά τις πολλές βελτιώσεις, όµως, υπάρχουν σηµαντικά ζητήµατα. Βέβαια, σωστά εξαιρείτε τα κτίσµατα που είναι σε κοινόχρηστους χώρους, σε παραλίες, σε αιγιαλούς, σε
αρχαιολογικούς χώρους, σε ρέµατα κ.λπ.. Υπάρχουν, όµως, σοβαρές επιφυλάξεις για το πως πρέπει να αντιµετωπίσουµε τα κτίσµατα που είναι σε δασωµένους, αγρούς -αγροί ήταν κάποτε,
δασώθηκαν και τους θεωρούµε δασικές εκτάσεις σήµερα- στις
ζώνες παραλίας. Γιατί η παραλία είναι ιδιοκτησία, δεν είναι ζώνη
αιγιαλού. Η ζώνη παραλίας είναι ιδιοκτησία, µετρούν οι συντελεστές δόµησης σε όλα. Το να αφήνουµε απ’ έξω τη ζώνη παραλίας είναι επικίνδυνο για πολλές τουριστικές εγκαταστάσεις,
επειδή όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις ή σχεδόν όλες έχουν
ένα µπαράκι, χώρους υγιεινής ή κάποιο κτίσµα µέσα στη ζώνη
παραλίας να µπλοκαριστεί η τακτοποίηση ολόκληρης της τουριστικής µονάδας.
Το µεγαλύτερο, βέβαια, πρόβληµα θα ήταν η εµπλοκή µε τη
ζώνη «NATURA». Βέβαια, όπως µου διευκρινίσατε πριν κατ’ ιδίαν,
δεν ισχύει αυτό που φοβόµασταν ότι δηλαδή στις ζώνες
«NATURA» ο όρος, εφόσον ίσχυε η απαγόρευση, αναφέρεται και
στην απαγόρευση της µη αρτιότητας. Εφόσον, λοιπόν, ισχύει
αυτή η διευκρίνιση που δώσατε ότι εννοείτε γενική απαγόρευση
και όχι απαγόρευση που προκύπτει από τη µη αρτιότητα, τότε
δεν θα υπάρχει πρόβληµα στις ζώνες «NATURA». Διαφορετικά
σε περιοχές, όπως η Σιθωνία που είναι 90% ζώνη «NATURA» ή
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στα νησιά, όπως τα ξέρετε καλά, θα είχαµε κυριολεκτικά καταστροφή, γιατί ενώ δεν δίνουµε τη δυνατότητα τακτοποίησης
µέσα στη ζώνη NATURA, θα στερούσαµε τη δυνατότητα µεταβίβασης. Δέχοµαι τη διευκρίνιση που δώσατε πριν κατ’ ιδίαν ότι
δεν ισχύει αυτό. Πιστεύω ότι ίσως θα πρέπει να διευκρινιστεί και
µε πιο σαφή τρόπο.
Θέλω να θέσω µερικά ζητήµατα λεπτοµερειών υπ’ όψιν σας.
Στα εγκεκριµένα γενικά πολεοδοµικά σχέδια, σε πολλές περιπτώσεις, έχουµε περίσσευµα συντελεστή δόµησης. Δηλαδή, ο µέσος
συντελεστής δόµησης που ορίζεται στα γενικά πολεοδοµικά σχέδια -µιλάω για εγκεκριµένα γενικά πολεοδοµικά σχέδια- είναι µεγαλύτερος από τον ισχύοντα στις διάφορες περιοχές. Εκεί ίσως
θα µπορούσε αυτό το περίσσευµα συντελεστή να συνυπολογιστεί, ώστε να µην έχουµε επιβάρυνση σ’ αυτές τις περιπτώσεις.
Βεβαίως, χρειάζεται µια τροποποίηση της νοµοθεσίας για να κατανεµηθεί αυτός ο µέσος συντελεστής στις επιµέρους περιοχές.
Δεν ξέρω στο λίγο χρόνο που έχω εάν γίνοµαι σαφής.
Για τη ζώνη της παραλίας είπα ότι µπορεί να προκύψει
εµπλοκή για ολόκληρα τα κτίσµατα προς τακτοποίηση, γιατί ένα
τµήµα τους είναι µέσα στη ζώνη παραλίας.
Ήθελα, µια που είναι εδώ η κ. Μανωλάκου, να της πω ότι µάλλον λάθος κάνει, όταν υπονοεί ότι το άρθρο 24 παράγραφος 18
αφορά το Πόρτο Καρράς.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεν είπα το Πόρτο Καρράς.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είπατε «µεγάλη τουριστική µονάδα».
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Εάν θέλετε να πω το όνοµα, ευχαρίστως.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µου το πείτε µετά. Πάντως, δεν
αφορά το Πόρτο Καρράς…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είναι στην Κασσάνδρα.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …γιατί εκεί δεν ανεγέρθησαν κτίσµατα, παρ’ όλο που εσείς σιωπούσατε. Δυστυχώς όλοι σιωπούσαν. Το αποκαλύψαµε, ακυρώθηκε η άδεια πριν προλάβουν να
χτιστούν χτίσµατα στο Πόρτο Καρράς.
Τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ, θέλω να πω ότι ευτυχώς που
δεν ισχύει αυτό που είπαµε για τη ζώνη «NATURA». Εγώ δεν θα
ψήφιζα απόψε το άρθρο 23, εάν ίσχυε αυτή η καταστροφική πρόβλεψη για τη ζώνη «NATURA». Εφόσον, όπως µου είπατε, δεν
ισχύει η απαγόρευση µεταβίβασης, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η τακτοποίηση, τότε πράγµατι αίρω αυτήν την επιφύλαξη
που θα έφθανε µέχρι την καταψήφιση.
Βέβαια, µε πολλή χαρά και περηφάνια θα ψηφίσω αύριο το
άρθρο 29 για το τέµενος, γιατί πέρα από την ανεξιθρησκία, πέρα
από την ελευθερία ιδεών και θρησκευτικών αντιλήψεων που
έχουµε, πρέπει να σκεφθούµε ότι εάν, κύριε Ροντούλη, υπήρχε
η έκδοση του κ. Καρατζαφέρη στην Τουρκία αυτά που είπε
απόψε θα µας τα έλεγε για το Πατριαρχείο. Βέβαια, τότε αυτόν
τον Τούρκο Καρατζαφέρη, όχι το δικό µας, µάλλον θα τον χαρακτηρίζαµε πολύ άσχηµα. Ορθόδοξες εκκλησίες υπάρχουν σε όλο
τον κόσµο και αυτό οφείλουµε να κάνουµε και εµείς, να δώσουµε
τη δυνατότητα εκδήλωσης της πίστης σε όλα τα δόγµατα, σε
όλες τις θρησκείες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω µία κουβέντα γι’ αυτό που είπε
νωρίτερα ο συνάδελφος κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι κόµµα κουκουλοφόρων και µολοτοφόρων. Πιστεύω ότι θα
έπρεπε να ανακαλέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Πασχαλίδου,
επιτρέψτε µου µία διακοπή. Είναι αλήθεια ότι την ώρα που το είπε
αυτό ήταν την ώρα που προσπαθούσα να διακόψω τον κ. Γεωργιάδη. Πήρα τα Πρακτικά και είδα ότι υπάρχει πράγµατι αυτή η
φράση. Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι στην Αίθουσα. Μίλησα µετά
µε τον κ. Ροντούλη, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο -είχε φύγει
ο κ. Γεωργιάδης- για να του ζητήσω να ανακαλέσει. Είναι γραµµένο στα Πρακτικά. Μετά από αυτή τη συζήτηση, φαντάζοµαι σε
κάποια άλλη κουβέντα που θα κάνουµε αύριο να δώσει αυτές τις
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διευκρινίσεις.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν ανακαλεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αν δεν ανακαλεί…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Και γνωρίζει γιατί δεν ανακαλεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτες αυτές…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τι θέλετε να πείτε; Δεν καταλαβαίνω. Κάθε συνάδελφος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κατ’ αρχάς, δεν σας
έδωσα το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αναφέρεστε σε συνάδελφό µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αναφέροµαι σε συνάδελφο, αλλά µιλώ ως Προεδρείο. Την ώρα που λες µέσα στο Κοινοβούλιο…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα, δεν θέλει να ανακαλέσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μπορεί να µην θέλει.
Εγώ δεν σας είπα τίποτα, αλλά θεωρώ ότι έχω υποχρέωση να το
αναφέρω γιατί δεν το κατάλαβα την ώρα που ειπώθηκε αυτό.
Βλέπω ότι είναι εδώ ο κ. Γεωργιάδης. Θεωρώ ότι η φράση
«κόµµα των κουκουλοφόρων και των µολοτοφόρων» είναι απαράδεκτη για ένα κοινοβουλευτικό κόµµα. Νοµίζω ότι δεν πρέπει
να λέγονται αυτά τα πράγµατα µέσα στην Αίθουσα. Εάν θέλετε,
παρακαλώ να ανακαλέσετε αυτή τη φράση.
Το λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να αναδιατυπωθεί η φράση, εφόσον θεωρείται υπερβολική. Θα πάω
ακριβώς στη ρήση του πρώην Υπουργού Δηµοσίας Τάξης, του
κ. Πολύδωρα, ότι δεν είναι «το κόµµα των µολοτοφόρων και των
κουκουλοφόρων, είναι ο εκπρόσωπος τύπου των µολοτοφόρων
και κουκουλοφόρων».
Ευχαριστώ πολύ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Δεν θα κάνω κανένα
σχολιασµό, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν έχει καµµία ουσία. Νοµίζω
ότι όποιος µας ακούει µπορεί να καταλάβει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίστε, κυρία Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ξεκινώ µε το νοµοσχέδιο. Κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος, σε λίγο ολοκληρώνεται η συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόµου για τα αυθαίρετα που
το φέρατε για να µας πείσετε ότι θέλετε να βάλετε ένα τέλος
στην αυθαίρετη δόµηση στη χώρα µας και όχι για καθαρά εισπρακτικούς νόµους και για να τακτοποιηθούν όλες εκείνες οι
περιπτώσεις που αυθαιρέτησαν σε βάρος του δηµόσιου πλούτου
και του περιβάλλοντος.
Το θέµα της αυθαίρετης δόµησης στην Ελλάδα έχει βαθιές
ρίζες. Οι λόγοι είναι προφανείς. Σε ελάχιστες περιπτώσεις λειτούργησαν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, αφού το πελατειακό κράτος
επένδυε σε τέτοιου είδους σχέσεις εξάρτησης. Ας µην ξεχνάµε
πόσες καµένες δασικές εκτάσεις στην πορεία έγιναν υποδοχείς
καταπατητών και ξεφύτρωσαν εκεί βίλες µε τις ευλογίες της πολιτείας.
Είναι προφανές, όµως, ότι η αυθαίρετη δόµηση έχει και διαβαθµίσεις. Άλλο να χτίζουν χωρίς άδεια, δηλαδή αυθαίρετα, χαµηλά κοινωνικά στρώµατα σε ιδιόκτητο οικόπεδο την πρώτη και
µοναδική κατοικία λίγων τετραγωνικών και άλλο να χτίζουν, φυσικά χωρίς άδεια, σε καταπατηµένη δηµόσια έκταση, για να τους
αποδοθεί αργότερα τίτλος ιδιοκτησίας, καταβάλλοντας ένα ευτελές ποσό και να νοµιµοποιήσουν το αυθαίρετό τους καταπατητές δηµόσιας περιουσίας ή ακόµη χειρότερα να χτίζουν µέσα
σε δάση και αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς και προστατευόµενες περιοχές στις περισσότερες των περιπτώσεων βίλες και
τουριστικά καταλύµατα ή πεντάστερα ξενοδοχεία µε τις πλάτες
πολιτικών και οικονοµικών παραγόντων της εκάστοτε περιοχής
µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Κύριε Υπουργέ, η εσκεµµένη καθυστέρηση Κτηµατολογίου,
Δασολογίου, γενικών πολεοδοµικών σχεδίων χρήσεων γης έκαναν ακόµα πιο τραγική την κατάσταση, συµπεριλαµβανοµένων
και όσων προείπα. Άλλωστε, σκληρή κριτική έχει κάνει και η εισηγήτριά µας, η Ηρώ Διώτη, και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Επειδή τόνισα την πελατειακή σχέση που δηµιουργήσατε οι
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κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, σχετικά και µε την
αυθαίρετη δόµηση µία περίπτωση θα αναφέρω από τις πάρα
πολλές, ένα κοινωνικό πρόβληµα που έχετε δηµιουργήσει και
κρατάτε ακόµα σε οµηρία Έλληνες πολίτες που εγκαταστάθηκαν
στη χώρα µας την τελευταία εικοσαετία, προερχόµενοι ως πόντιοι οµογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση. Επειδή για τους
πρόσφυγες η αγορά λίγων τετραγωνικών µέτρων γης θα επέτρεπε την κατασκευή ενός σπιτιού που το πρώτο διάστηµα θα
στέγαζε την ποντιακή οικογένεια, πάρα πολλοί αγόρασαν γη, την
οποία έχτισαν στη συνέχεια κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες.
Οι εκτιµήσεις πανελλαδικής επιτροπής αγώνα για τις κατοικίες
εκτός σχεδίου πόλεως των Ελλήνων Ποντίων λένε ότι περίπου
σαράντα χιλιάδες Πόντιοι από την τέως Σοβιετική Ένωση, ιδιοκτήτες τρεισήµισι χιλιάδων κατοικιών, τις έχουν χτίσει αυθαίρετα,
µε την παρότρυνση, την ανοχή της πολιτείας και µε διάφορες διευκολύνσεις, που φυσικά τους έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο και
θα σας αναλύσω γιατί.
Δυστυχώς, οι τοπικοί άρχοντες, δήµαρχοι, νοµάρχες, αλλά και
Βουλευτές των δύο µεγάλων κοµµάτων, επενδύοντας πολιτικά
και µικροκοµµατικά, έταζαν στους οµογενείς πως από στιγµή σε
στιγµή θα ενταχθούν οι περιοχές που είχαν αγοράσει τα αγροτεµάχια, τα οποία είναι συγκεντρωµένα σε συγκεκριµένες περιοχές, θα τα εντάξουν σε γενικά πολεοδοµικά σχέδια, οπότε τα
αγροτεµάχια που αγόρασαν από κοινού θα κατατµηθούν σε
µικρά οικόπεδα, ούτως ώστε η κάθε οικογένεια να µπορεί να χτίσει νόµιµα µε προβλεπόµενα ακόµη και τα όρια δόµησης. Όταν
συζητούµε για µία οικογένεια νεοπροσφύγων, σηµαίνει παππούδες, γονείς, παιδιά, εγγόνια, όλοι κάτω από την ίδια στέγη.
Η συνεχής καθυστέρηση των διαδικασιών που προανέφερα
έκανε ακόµα πιο εκρηκτικό το πρόβληµα στέγασης για τις πολυµελείς προσφυγικές οικογένειες, διότι η παραµονή στα ενοίκια
και η αγορά κατοικίας πριν από δεκαπέντε χρόνια δεν ήταν δυνατή για οικονοµικούς λόγους στην πλειονότητα αυτών των οικογενειών. Έτσι, όµως, οι έχοντες πολιτικά οφέλη συνέχιζαν το
παραµύθι και τους προέτρεπαν να χτίσουν, αφού υπόσχονταν
πως έχουν δροµολογηθεί όλες οι διαδικασίες για την τακτοποίηση της υπόθεσής τους. Οπότε άρχισε η αυθαιρεσία µε τις ευλογίες της πολιτείας.
Φυσικά, οι ηθικοί αυτουργοί είχαν µπλοκάρει όλες τις διαδικασίες ελέγχου, ώστε να προχωρούν οι εργασίες ανέγερσης των
κατοικιών και να συνεχίζεται η εξάρτηση. Πρόκειται για κατοικίες
κατασκευασµένες από τους ίδιους τους οµογενείς µε προσωπική
εθελοντική συµµετοχή και δεν έχουν καµµία σχέση µε πολυτελείς
βίλες. Έτσι, παρουσιάζουν στις περισσότερες των περιπτώσεων
οµοιότητα µεταξύ τους ανά περιοχή, όπως είναι η Ευξεινούπολη
ή η Γαλήνη, η Ευκαρπία, η Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, διότι
βάση για αυτούς αποτέλεσε µία µελέτη από µηχανικό για οικονοµικούς λόγους. Όλοι έκαναν το ίδιο σχέδιο.
Οι οικοδοµηµένες αυθαίρετες κατοικίες ήταν, όπως προείπα
σε γη αγορασµένη, σε υποβαθµισµένες περιοχές, ούτε σε δηµόσια κτήµατα ούτε σε δασικές εκτάσεις ούτε σε αιγιαλούς. Οι τοπικοί άρχοντες, πάντως, τα προέβλεψαν όλα για να καλύψουν
τον εµπαιγµό τους. Ηλεκτροδότησαν, υδροδότησαν και συνέδεσαν και κάποιες περιοχές µε αποχετευτικά δίκτυα, κύριε
Υπουργέ, κανονικότατα, αλλά οι διαδικασίες ένταξης στο σχέδιο
πόλης δεν έγιναν ποτέ.
Η µετά εποχή των τελευταίων χρόνων είναι αυτή που έχουµε
καθυστερηµένους ελέγχους από πολεοδοµίες, ΙΚΑ και Αστυνοµικά Τµήµατα. Έτσι, οδηγήθηκαν στο σηµερινό αδιέξοδο, απειλούνται µε κατασχέσεις πρώτης και µοναδικής κατοικίας, µε
επιβολή υπέρογκων προστίµων µε τόκους σε καιρό κρίσης και
µεγάλης ανεργίας. Πώς η πρώτη κατοικία σε ιδιόκτητη γη θα επιβαρύνεται µε ένα 15% τιµή ζώνης, όταν το ίδιο ισχύει για τη δεύτερη κατοικία; Αυτά τα πρόστιµα, κατόπιν υπολογισµών, είναι
πολύ βαριά. Γι’ αυτό ξεκίνησα και είπα ότι δεν το κάνετε για µία
απλή τακτοποίηση και να τελειώνει, για να βάλετε δηλαδή ένα
σταµάτηµα και ένα µέτρο, είναι καθαρά εισπρακτικοί οι λόγοι.
Όταν αυτή η κοινωνική οµάδα έχει 25.000 ευρώ να δώσει στο
ΙΚΑ, το οποίο ΙΚΑ λέει η δόση δεν πρέπει να είναι µικρότερη των
200 ευρώ το µήνα, συν αυτά τα πρόστιµα, καταλαβαίνετε ότι θα
πρέπει να γίνει µία ρύθµιση για τη συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα
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και για όλες τις άλλες που έχουν ανάλογα προβλήµατα, για να
µπορέσουν να νοµιµοποιήσουν την πρώτη και µοναδική κατοικία.
Γι’ αυτές τις οικογένειες µιλούµε.
Στο τελικό πρόστιµο, πρότασή τους είναι να συµψηφίζονται τα
ποσά που δαπανήθηκαν σε εισφορές προς το ΙΚΑ και την Πολεοδοµία –ενδεικτικά τώρα τα λέω- και ζητούν και µια αύξηση του
χρόνου εξόφλησης από είκοσι τέσσερις –το κάνατε βέβαια τριάντα µήνες- σε εξήντα µήνες, για να µπορούν να αντεπεξέλθουν
σε αυτά τα έξοδα.
Κύριε Υπουργέ, εµείς έχουµε καταψηφίσει το σχέδιο νόµου επί
της αρχής. Δεν θέλουµε να υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές,
θα πρέπει η πολιτεία να ενεργοποιήσει όλους τους ελεγκτικούς
µηχανισµούς, αλλά να µην χρησιµοποιεί όλες αυτές τις πράξεις
που έχουν γίνει µέχρι τώρα, για να συνεχίζει, είτε η δική σας Κυβέρνηση είτε οι επόµενες, τα µικροκοµµατικά της οφέλη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα κλείσουµε τη σηµερινή συζήτηση µε τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλειο Γιουµατζίδη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε τη δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου, µε το οποίο επιχειρείται να
αντιµετωπιστεί ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβληµα αυτό της αυθαίρετης δόµησης, καθώς και οι αρνητικές προεκτάσεις που
απορρέουν από αυτό, ταλανίζουν τη σύγχρονη κοινωνία επί
σειρά ετών.
Θα ήθελα να τονίσω ότι οι ρυθµίσεις που εισάγει ο παρών
νόµος για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
της χώρας και τη ρύθµιση αυθαίρετων κατασκευών σε συνάρτηση µε τη δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου, αποτελεί ένα
σηµαντικό εγχείρηµα στην τροποποίηση της υπάρχουσας πολεοδοµικής νοµοθεσίας, στη διόρθωση των αναποτελεσµατικών
πρακτικών του παρελθόντος.
Με το νέο νόµο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής προχωρά σε µία πολύ σηµαντική νοµοθετική
παρέµβαση, στόχος της οποίας είναι η απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η µείωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας και η διασφάλιση της τήρησης των όρων προστασίας του
περιβάλλοντος.
Κατά την άποψή µου, οι βασικές καινοτοµίες, οι οποίες εισάγονται µε το νέο νόµο είναι, πρώτον, η µείωση των έργων και
δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, δεύτερον, η ξεκάθαρη κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορία βαρύτητας επιπτώσεων στο περιβάλλον
Α1, Α2 και Β’, τρίτον, η αξιολόγηση των µελετών από σώµα πιστοποιηµένων αξιολογητών, τέταρτον, η διενέργεια ειδικής οικολογικής µελέτης, πέµπτον, η υποχρέωση σύνταξης της
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ανεξαρτήτως του
αν έχουν γνωµοδοτήσει όλοι οι συναρµόδιοι φορείς, έκτον, η αύξηση στα δέκα έτη της ισχύος των περιβαλλοντικών όρων και
έβδοµον, η συγκρότηση συµβουλίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης µε γνωµοδοτικές αρµοδιότητες.
Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι οι εν λόγω ρυθµίσεις είναι πολύ
σηµαντικές και η εφαρµογή τους θα συµβάλει στην προώθηση
της ανάπτυξης της χώρας µας. Εν συνεχεία, µε το παρόν νοµοσχέδιο στο δεύτερό του µέρος επιχειρείται να δοθεί λύση στο
θέµα της αυθαίρετης δόµησης της χώρας µας µε τη δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Οι ρυθµίσεις που εισάγει το παρόν
είναι εξίσου σηµαντικές, καθώς δεν έχουν χαρακτήρα µόνο εισπρακτικό, αλλά ανάγονται στη λογική της πράσινης ανάπτυξης
και των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι νέες ρυθµίσεις αισιοδοξούν να δώσουν µία ολική λύση
µε ένα νέο τρόπο έκδοσης των οικοδοµικών αδειών, µε ένα νέο
ΓΟΚ, µε τη θεσµοθέτηση βασικών αρχιτεκτονικών κανόνων δόµησης σε κάθε Καλλικρατικό δήµο της χώρας.
Περαιτέρω, µε γνώµονα την ισότητα των πολιτών και την αρχή
του κράτους δικαίου, θα ήθελα να παρέµβω ουσιαστικά σε δύο
σηµεία επί των άρθρων. Θα ήθελα να τονίσω ότι νέες ρυθµίσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

θα πρέπει να επανεξετάσουν και να συµπεριλάβουν διακριτά κοινωνικά κριτήρια που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές οµάδες,
όπως είναι οι πολύτεκνοι, άτοµα µε αναπηρία, ΑΜΕΑ, τρίτεκνοι
και κυρίως οµογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίοι χρήζουν ειδικής φροντίδας του κράτους, σύµφωνα και µε συνταγµατικές επιταγές.
Ως εκ τούτου, προτείνω στο άρθρο 24 επί της παραγράφου 2
περίπτωση γ’, επί της παραγράφου 6 περίπτωση α’ και β’, επί της
παραγράφου 8 περίπτωση β’ και γ’ και στο άρθρο 27 παράγραφος 1, περίπτωση α’ και β’, να προστεθούν ρυθµίσεις που να µειώνουν στο ήµισυ, στο 50% δηλαδή, τα χρηµατικά πρόστιµα,
καθώς και να αυξάνουν το χρόνο καταβολής αυτών για όλες τις
ανωτέρω ευάλωτες οµάδες.
Αυτά πρέπει να συµπεριληφθούν, γιατί δεν είναι δυνατόν να τίθενται στην ίδια µοίρα ένας τρίτεκνος ή πολύτεκνος που εξ ανάγκης αυξήθηκε ο χώρος στέγασης της πρώτης κατοικίας του µε
κάποιον που έχει στην κατοχή του πληθώρα αυθαίρετων κατοικιών, χωρίς ίσως τις αντίστοιχες στεγαστικές ανάγκες.
Το δεύτερο σηµείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, αφορά
την όσο το δυνατόν καλύτερη τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισµάτων, των αναγκαίων για τη λειτουργία των χιονοδροµικών κέντρων και αθλητικών εγκαταστάσεων, προκειµένου αυτά να
καταστούν βιώσιµα και ανταγωνιστικά.
Μιλάµε για ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο σε αυτή τη χώρα και
αναφέροµαι προφανώς στις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα χιονοδροµικά κέντρα του δηµοσίου και ειδικότερα του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, που δυστυχώς αρκετές από αυτές τις εγκαταστάσεις δεν έχουν τη δυνατότητα, ούτε καν έκδοσης αδειών λειτουργίας. Η αδυναµία αυτή υποβαθµίζει το συνολικό οικονοµικό
αντικείµενο των εγκαταστάσεων, οδηγώντας σε µη βιώσιµη διαχείρισή τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ένα σοβαρότατο
πρόβληµα αυτής της µορφής αγγίζει και το Νοµό Πέλλας µε τις
εγκαταστάσεις του χιονοδροµικού κέντρου Βόρας, όπως επίσης
και το διπλανό Νοµό Ηµαθίας, στις εγκαταστάσεις του Δήµου
Νάουσας, στα Τρία – Πέντε Πηγάδια και ελπίζω ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα δώσει λύση.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω το εξής: Σε θεωρητική βάση
το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε στο δεύτερό του µέρος αντιµετωπίζει το πρόβληµα της αυθαίρετης δόµησης. Αν συνεχίσει
το ελληνικό Κοινοβούλιο επί σειρά ετών να το λύνει µε διάφορες
τέτοιας µορφής ρυθµίσεις, να είστε σίγουροι ότι θα έχουµε συνεχώς αυθαίρετες κατασκευές σε αυτή τη χώρα.
Γι’ αυτό θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό να µπει µία κόκκινη
γραµµή, όπου να απαγορεύεται από το σηµερινό νοµοσχέδιο µε
αυξηµένη πλειοψηφία να γίνει εταίρα όµοιας µορφής ρύθµιση,
ούτως ώστε σε κάποιο χρονικό διάστηµα δέκα-δεκαπέντε ετών,
να µην έχουµε συνεχώς το φαινόµενο της ρύθµισης αυθαιρέτων
κατοικιών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων και των τροπολογιών 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 Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής» και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19α ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο
19α έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 όπως τροπο-
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ποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Για το άρθρο 29 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας η οποία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00’.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
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αριθµό 520 και ειδικό 42, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό και η οποία θα αποτελέσει ίδια άρθρα του νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 520 και ειδικό 42 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 1.59’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη
7 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος: νοµοθετική Εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη, συζήτηση και λήψη απόφασης σύµφωνα µε τα άρθρα 62
του Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Αλέξανδρου Αθανασιάδη, Παναγιώτας Ζούνη και Αθανασίου Οικονόµου,
σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη που σας έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

