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Αθήνα, σήµερα στις 29 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
09.50’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 28-3-2012
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΙΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
28-3-2012, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου
νόµου: «Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση
στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση»).
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποχαιρετούµε σήµερα το
Γιάννη Μπανιά, έναν εκπρόσωπο της Αριστεράς που άφησε µε
το ήθος του το χνάρι στην πολιτική ζωή του τόπου. Ήταν ένας
άνθρωπος που επί πενήντα χρόνια πάλεψε για τις ιδέες του και
κόσµησε τον πολιτικό κόσµο. Εγώ θα µπορούσα να προσθέσω
και κάτι άλλο, ότι ήταν ένας ευπατρίδης Ηπειρώτης.
Να πούµε τα συλλυπητήρια πρώτα-πρώτα στην οικογένειά του
και στην οικογένεια που επί πενήντα χρόνια πάλεψε, την Αριστερά.
Εµάς θα µας λείψει και σαν Ηπειρώτης και σαν πολιτικός.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα τον σκεπάσει τον Γιάννη Μπανιά.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Νικόλαος Σηφουνάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ολίγα πράγµατα θα πω, κύριε Πρόεδρε.
Συµφωνώ µαζί σας σε αυτήν τη νεκρολογία, για τον Γιάννη
Μπανιά. Πέραν των άλλων, νοµίζω πως είναι συγκυριακό ότι σήµερα θα ψηφίσει η Ολοµέλεια της Βουλής το νέο ΓΟΚ. Αν ο Γιάννης που θήτευσε σε αυτήν τη Βουλή ήταν σήµερα εδώ, θα
έπαιρνε σαφέστατα το λόγο, γιατί υπήρξε και ένας εξαίρετος συνάδελφος µε τον οποίο είχα συνεργαστεί τα πρώτα χρόνια της
Μεταπολίτευσης. Και αναφέροµαι σε επίπεδο καθαρά επαγγελµατικό.

Πράγµατι υπήρξε ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας ιδεολόγος.
Ήταν ένας άνθρωπος του διαλόγου, προέτασσε το διάλογο. Δεν
τον διέκρινε ποτέ η οξεία αντιπαράθεση, είχε χαµηλούς τόνους
και ήταν πάντοτε συγκαταβατικός. Το γέλιο τον διέκρινε, η χαρά
για τη ζωή και η πίστη στα ιδανικά του. Δεν ήταν εύκολο πράγµα
για εκείνη την εποχή, όταν σπαρασσόταν η Αριστερά, να έχεις
τις ανανεωτικές ιδέες που είχε, διότι η αντιπαράθεση τότε ήταν
πάρα πολύ σκληρή.
Συµφωνώ, λοιπόν, µαζί σας και εύχοµαι να είναι πράγµατι ελαφρύ το χώµα που θα τον σκεπάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω έναν
πρόσθετο λόγο να είµαι σήµερα ιδιαίτερα συγκινηµένος για την
απώλεια του Γιάννη Μπανιά –προφανώς µας χώριζε ιδεολογική
άβυσσος- γιατί συνέπεσε να είναι πολύ αγαπητός φίλος του πατέρα µου και συνάδελφός του σε δύσκολα χρόνια. Στην Αυστρία,
όταν σπούδαζαν και οι δύο –ο πατέρας µου σπούδασε πολιτικός
µηχανικός, ήταν µαζί στο Γκρατς στην Αυστρία- ήταν αγαπηµένοι
φίλοι, παρ’ όλες τις ιδεολογικές διαφορές και τα έφερε έτσι η
τύχη να συµπέσουµε στην προηγούµενη Βουλή.
Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά µου και στην οικογένειά
του και στο κόµµα του, στην οικογένεια όπως είπατε και εσείς
της Αριστεράς, γιατί ήταν ένας άνθρωπος τίµιος, ευπρεπής, ουδέποτε κατέφυγε σε ακρότητες, ήταν όπως είπε και ο Υπουργός
ένας άνθρωπος του διαλόγου και της σύνεσης και είναι νοµίζω
µια απώλεια ευρύτερη για τον πολιτικό κόσµο. Και επειδή έκανε
µία τίµια ζωή, χωρίς ποτέ το όνοµά του να κηλιδωθεί, χωρίς ποτέ
να ακουστεί τίποτε για εκείνον, απέδειξε µε την πράξη του και µε
τον τρόπο ζωής του ότι όλοι οι πολιτικοί δεν είναι ίδιοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η κ. Ηρώ Διώτη έχει
το λόγο.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Σήµερα για εµάς είναι ηµέρα πένθους στην Αριστερά, γιατί χάσαµε ένα σύντροφό µας. Να πω µόνο µία κουβέντα. Ειδικά για εµάς για τους πιο νέους και τις πιο νέες, άνοιξε
δρόµους και για το µέλλον της Αριστεράς αλλά και για να παλεύουµε για τη ζωή µας, για µια ζωή µε ειρήνη και δικαιοσύνη,
χωρίς να ξεπουλάµε τις ιδέες µας και τα ιδανικά µας.
Να είναι καλά εκεί που είναι.

8138

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα τώρα στην ηµερήσια διάταξης της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 21-3-2012 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή πρωινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής και στην απογευµατινή συνεδρίαση θα
συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως
µία ενότητα.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι το Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Σπύρος Χαλβατζής ορίζει ως ειδικό αγορητή στη συζήτηση του
σηµερινού νοµοσχεδίου τον κ. Θεόδωρο Ιγνατιάδη.
Επίσης, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός µε επιστολή του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του, κ. Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου, ορίζει ως ειδικό αγορητή τον κ. Παύλο Μαρκάκη και
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον κ. Ηλία Πολατίδη.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Πετσάλνικο, ορίζει
ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Γιάννη Αµοιρίδη και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Νίκο Τσούκαλη.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Αικατερίνη ΦαρµάκηΓκέκη που εκλέγεται στο Νοµό Κορινθίας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε για
το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό. Θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν
µας ότι κάθε φορά ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός αποτελεί
το πλαίσιο που περιγράφει τους όρους και τους κανόνες µε βάση
τους οποίους µελετάται και κατασκευάζεται οποιοδήποτε κτήριο.
Η φιλοσοφία µε την οποία τοποθετείται το κτήριο στο οικόπεδο,
αναπτύσσεται ο όγκος του και διαµορφώνεται η εσωτερική του
διαρρύθµιση, επηρεάζει αναπόφευκτα το περιβάλλον, διαµορφώνει τον οικιστικό ιστό, εκφράζει την αισθητική κάθε εποχής
αλλά και το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών.
Αρκεί, λοιπόν, µία µατιά στα σύγχρονα αστικά µας κέντρα,
αλλά και στο ευρύτερο περιφερειακά δοµηµένο περιβάλλον για
να καταλάβουµε τον τρόπο µε τον οποίο τοποθέτησε ο Έλληνας
του 20ου αιώνα τον εαυτό του µέσα στα κτήρια.
Κάνοντας µία σύντοµη ιστορική αναδροµή και ξεκινώντας από
τον οικοδοµικό κανονισµό του 1955, τα κτήρια της τότε εποχής
εξέφραζαν εκείνες τις κοινωνικές ανάγκες, δηλαδή την αναγκαία
στέγαση του πληθυσµού µετά τον εµφύλιο πόλεµο, που δυστυχώς τον κάναµε σε µικρά οικόπεδα µε χαµηλά κτήρια, σε ένα περιβάλλον που ήταν βέβαια παρθένο µέχρι τότε, χωρίς να δίνουν
πολύ έµφαση στις αποστάσεις και στους ελεύθερους χώρους,
µια που υπήρχαν σε πάρα πολύ µεγάλη έκταση.
Στη συνέχεια, κι αφού η Ελλάδα επούλωσε τις πληγές της
σιγά-σιγά, άρχισε να αναπτύσσεται οικονοµικά και έπρεπε να
στεγάσει τους εργαζόµενους που συρρέουν στα αστικά κέντρα
από την περιφέρεια για να βρουν δουλειά στις βιοµηχανίες της
τότε εποχής. Ο ΓΟΚ του 1973 εξέφρασε και προσπάθησε να καλύψει αυτήν την ανάγκη. Δηµιούργησε, λοιπόν, την αντιπαροχή,
την πολυκατοικία, τα µικρά διαµερίσµατα. Το όραµά του, δυστυχώς, περιοριζόταν από τα πολύ δύσκολα οικοδοµικά συστήµατα,
τη δηµιουργία της πόλης κέντρου µε πολλές περικεντρικές περιοχές και ουσιαστικά την ανυπαρξία αρχιτεκτονικής ευελιξίας.
Στον αντίποδα ο ΓΟΚ του 1985 εµφανίστηκε µε πολύ πιο προοδευτικές προθέσεις και έκανε πολλές και σηµαντικές αλλαγές.
Μεταξύ των άλλων καθιέρωσε την ελεύθερη τοποθέτηση του
κτηρίου µέσα στο οικόπεδο, το ιδεατό στερεό ενός οικοδοµήµατος, εισήγαγε στο σχεδιασµό τους ηµιυπαίθριους χώρους, κάτι
που ήταν πάρα πολύ σωστό για το µεσογειακό µας κλίµα και
εξαίρεσε από το συντελεστή δόµησης µία σειρά χώρων απαραίτητων για τη λειτουργικότητα των κτηρίων, αλλά και την ποιότητα
ζωής.
Εν τούτοις, στην πράξη καταστρατηγήθηκε και κατέληξε να

είναι ένα άκρως περίπλοκο κανονιστικό σχέδιο µε πλήθος εγκυκλίων, διατάξεων που από τη µία µεριά δυσκόλευαν το µελετητή
και από την άλλη επέτρεψαν πλήθος αυθαιρεσιών στους ηµιυπαίθριους χώρους, στα υπόγεια, στις θέσεις στάθµευσης, στις
πυλωτές και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.
Σήµερα αυτό που τελικά έφτιαξαν οι οικοδοµικοί κανονισµοί,
δηλαδή το λεγόµενο αστικό δοµηµένο περιβάλλον, χαρακτηρίζεται από έναν πυκνό πολεοδοµικό ιστό, επιβαρυµένων πληθυσµιακά πόλεων µε ελάχιστους ελεύθερους χώρους. Οι µικροί
δρόµοι, η έλλειψη χώρων στάθµευσης, η κακή τοποθέτηση των
κτηρίων µέσα στο χώρο, η εκτεταµένη κατασκευή αυθαιρέτων
έξω από το ιδεατό στερεό του κτηρίου, και το κλείσιµο των ηµιυπαίθριων χώρων δίνουν µία πολύ κακή εικόνα στις πόλεις µας.
Συγχρόνως η έλλειψη σχεδιασµού µε φιλοπεριβαλλοντικά κριτήρια, η αδιαφορία για τις ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων, η
µη υιοθέτηση σύγχρονων υλικών και τεχνολογιών δόµησης οδήγησαν σε πόλεις που ασφυκτιούν από την εκλυόµενη θερµότητα
και απαιτούν συνεχώς νέες παρεµβάσεις.
Ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός θα θέλαµε όλοι να είναι εκ
του µηδενός, να εισάγει µία νέα νοοτροπία, απαλλαγµένη από το
άγχος του συντελεστή δόµησης και το βραχνά των πόσων τετραγωνικών µέτρων χτίζουµε σε ένα οικόπεδο. Να καθιερώνει, εάν
µπορούσε, τον όγκο του κτηρίου και τις οποιεσδήποτε µεταβολές µέσα σ’ αυτό, που να µη χαρακτηρίζονται ως αυθαίρετες.
Ας είµαστε όµως ρεαλιστές. Μπορούµε να κάνουµε σήµερα µε
δοµηµένες τις πόλεις σε ένα µεγάλο βαθµό έναν οικοδοµικό κανονισµό εκ του µηδενός; Μπορούµε να γκρεµίσουµε τις πόλεις
µας και να τις ξαναφτιάξουµε; Αυτό που µπορούµε να κάνουµε
είναι να τις βελτιώσουµε σηµαντικά και συγχρόνως να δώσουµε
κίνητρα, ώστε κάθε καινούργιο κτήριο να αφήνει αρκετούς χώρους πρασίνου, να βελτιώνει το µικροκλίµα της περιοχής και βεβαίως να οδηγεί σε ένα πιο βιώσιµο και αισθητικά όµορφο
δοµηµένο περιβάλλον.
Ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, λοιπόν, που συζητάµε σήµερα, έρχεται να συµπληρώσει µία σειρά από πρωτοβουλίες του
ΥΠΕΚΑ, όπως ο νέος τρόπος έκδοσης αδειών, οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι επιθεωρητές δόµησης, η ηλεκτρονική ταυτότητα
των κτηρίων. Όλες αυτές οι παρεµβάσεις, φιλοδοξούν να αλλάξουν το τοπίο στη µελέτη και τη κατασκευή των κτηρίων, µε λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες, µε πιο ξεκάθαρους κανόνες
για τους µελετητές µηχανικούς, µε ελαχιστοποίηση της συναλλαγής και της διαφθοράς, µε διαφάνεια παντού και τελικό σκοπό
την αποφυγή της αυθαίρετης δόµησης.
Συνοψίζοντας λοιπόν, και αναλύοντας το σηµερινό νοµοσχέδιο, θέτοντας τους κύριους στόχους αναφέρω: Πρώτος στόχος,
η προστασία της αστικής γης µε την αναζωογόνηση των ασφυκτικά δοµηµένων πόλεων. Ένα πολύ σηµαντικό άρθρο, είναι το
άρθρο 10 το οποίο αναφέρει ότι σε δήµους όλης της Ελλάδας
µε πληθυσµό πάνω από είκοσι πέντε χιλιάδες δίνεται η δυνατότητα και τα κίνητρα να συνενωθούν µικρά οικόπεδα, να αποσυρθούν και να κατεδαφιστούν τα παλαιά και ακατάλληλα κτίσµατα.
Στη θέση των πολλών κτισµάτων θα κατασκευαστεί ένα κτήριο
µε µικρότερη κάλυψη και µεγαλύτερο ύψος, δηµιουργώντας περισσότερους ελεύθερους χώρους, βελτιώνοντας τον αερισµό και
τον φωτισµό της περιοχής, συµβάλλοντας στην αποµάκρυνση
των αέριων και σωµατιδιακών ρύπων, στη βελτίωση των κοινωνικών παραµέτρων, αυξάνοντας συγχρόνως τις δυνατότητες ποιοτικής αρχιτεκτονικής.
Δεύτερος στόχος, η εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής
µέσα από τη δόµηση και τη συµβολή του κτηριακού τοµέα στην
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Μέχρι σήµερα
τα ενεργοβόρα και παλιά κτήρια προκαλούν µεγάλη απώλεια
θερµότητας είτε για την παραγωγή ζέστης, είτε για την παραγωγή δροσισµού, κυρίως µέσω των κλιµατιστικών, η οποία επιβαρύνει σηµαντικά και διαφοροποιεί το µικροκλίµα από περιοχή
σε περιοχή.
Στο Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό δίνονται κίνητρα βιοκλιµατικού
σχεδιασµού και υποστηρίζονται παθητικές µέθοδοι για τη θέρµανση και την ψύξη των κτηρίων, υιοθέτηση των φυτεµένων δωµάτων, των υπόσκαφων κτηρίων αλλά και του διπλού κελύφους
στις όψεις των κτηρίων, έχουν σκοπό να δηµιουργήσουν οικοδο-
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µήµατα µε µικρότερο ενεργειακό αποτύπωµα και λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Τρίτος στόχος, είναι η εξυπηρέτηση των λειτουργιών του κτηρίου. Μέχρι σήµερα τα δεδοµένα των οικοδοµικών κανονισµών
περιφέρονταν αυστηρά γύρω από το συντελεστή δόµησης, δηλαδή τον αριθµό των τετραγωνικών µέτρων που µπορούν να οικοδοµηθούν σε ένα οικόπεδο. Στο βωµό αυτό, προκειµένου να
καλυφθούν λίγα ακόµα λειτουργικά δοµηµένα τετραγωνικά, τα
εξοικονοµούσαµε από όπου ήταν δυνατόν, από τα κοινόχρηστα
κλιµακοστάσια, τα πλατύσκαλα, το χώρο για τους ανελκυστήρες
και κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο. Κάναµε έκπτωση στη λειτουργικότητα των κτηρίων και θυσιάζαµε στο βωµό του συντελεστή
δόµησης µία καλύτερη και πιο ανθρώπινη κατασκευή.
Ο σηµερινός οικοδοµικός κανονισµός, αφήνει το περιθώριο να
µην υπολογίζονται στο συντελεστή δόµησης τα κλιµακοστάσια,
δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργηθούν πιο ανθρώπινα, πιο
ασφαλή κλιµακοστάσια και επαναφέρει τα πατάρια, τις σοφίτες,
τα κουρ-ανγκλέ, που επιτρέπουν έτσι τον καλύτερο αερισµό, φωτισµό και δροσισµό των χώρων. Ακόµα προϋποθέτει την υπό
προϋποθέσεις κύρια χρήση των υπόγειων χώρων. Δίνει διευκολύνσεις για την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία, υποχρεώνοντας κυρίως τα κτήρια που στεγάζουν δηµόσιες υπηρεσίες να προσαρµοστούν.
Όλα αυτά τα δεδοµένα νοµίζω ότι ανοίγουν νέες ευκαιρίες και
στο µελετητή µηχανικό, αλλά και στην νέα κουλτούρα που πρέπει
να αναπτυχθεί στα κτήρια, ούτως ώστε οι προϋποθέσεις να είναι
πάντα η λειτουργικότητα του κτηρίου και λιγότερο το πόσα τετραγωνικά µέτρα τελικά δοµούνται.
Τέταρτος στόχος, είναι η προστασία των φυσικών πόρων και
των διαθέσιµων χώρων των πόλεων. Εδώ προβλέπεται για πρώτη
φορά η απαγόρευση όσο το δυνατόν της σφράγισης του φυσικού εδάφους σε ένα οικόπεδο στον ακάλυπτο χώρο. Αυτό το
οποίο γινόταν µέχρι τώρα, το να µπορεί κάποιος να επεκτείνει
τον υπόγειο χώρο σε όλο τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, δυστυχώς είχε δηµιουργήσει σφράγιση του φυσικού εδάφους, µε
αποτέλεσµα να µην υπάρχει ροή των υδάτων. Βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνει, είναι λειτουργικό, µας δίνει
χώρους στάθµευσης. Σε µικρά οικόπεδα, στο νέο οικοδοµικό κανονισµό δίνεται η δυνατότητα αυτή. Όταν όµως το οικόπεδο είναι
αρκετά µεγάλο και µπορεί να εξοικονοµήσει και να βρει τις νέες
θέσεις στάθµευσης στον υπόγειο χώρο, είναι λογικό να µην επεκτείνεται το υπόγειο σε όλο τον ακάλυπτο χώρο.
Συγχρόνως ένα ποσοστό της υδάτινης επιφάνειας, που µπορεί
να υπάρξει στον ακάλυπτο χώρο, θεωρείται ως φύτευση. Η υπόγεια στάθµευση στα µικρά οικόπεδα υποστηρίζεται µε τη δηµιουργία κουβουκλίου στέγασης ανελκυστήρα οχηµάτων. Και
βεβαίως, µία νέα καινοτοµία είναι ότι καθίσταται υποχρεωτική η
συλλογή και ο διαχωρισµός των σκουπιδιών στην περίφραξη και
καθορίζονται οι διαστάσεις του χώρου αυτού, µε δεδοµένα που
να µην περιλαµβάνονται στο συντελεστή δόµησης.
Βεβαίως το νοµοσχέδιο, ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός δεν
ασχολείται µόνο µε τα ζητήµατα της δόµησης και της κάλυψης
των οικοπέδων. Στα τελευταία άρθρα του ασχολείται και µε την
τροποποίηση των ρυµοτοµικών σχεδίων µετά από άρση των
απαλλοτριώσεων, µία αµαρτωλή ασυνέπεια της ελληνικής πολιτείας, η οποία δυστυχώς έχει οδηγήσει πάρα πολλά οικόπεδα να
µένουν αναξιοποίητα τόσα χρόνια ούτε οι δήµοι να έχουν τα χρήµατα να προχωρήσουν τελικά στην απαλλοτρίωση ώστε να γί-
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νουν κοινόχρηστοι χώροι αλλά ούτε και να επιτρέπεται στους
ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους.
Νοµίζω ότι τα νέα δεδοµένα τα οποία βάζει ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός στα τελευταία του άρθρα, απεµπλέκουν τις διαδικασίες, τις επιταχύνουν, ώστε να µπορούν να γίνουν γρήγορα
απαλλοτριώσεις µε καινούργια χρηµατοδοτικά εργαλεία αλλά να
µπορεί να γίνει και τροποποίηση του σχεδίου, όπου είναι απαραίτητο µετά από άρση της απαλλοτρίωσης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι έγινε µία πολύ καλή συζήτηση και στην πρώτη και στη δεύτερη ανάγνωση του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού στην επιτροπή µας. Πάρα πολλές παρατηρήσεις µας –θέλω να πω όλες σχεδόν- υιοθετήθηκαν σε αυτόν
το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό. Είναι το τελευταίο νοµοσχέδιο το
οποίο συζητάµε από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Σε αυτά τα δυόµισι χρόνια το
Υπουργείο έδωσε µάχη για να δώσει την κατεύθυνση για τη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και του φυσικού και
του δοµηµένου περιβάλλοντος. Ήταν προτεραιότητα για το
Υπουργείο αυτό και µεγίστη πολιτική βούληση.
Με το σηµερινό οικοδοµικό κανονισµό εκτός από τα συνήθη
ζητήµατα οικοδοµησιµότητας, οικοπέδων, κάλυψης, δόµησης εισάγονται όλες οι νέες τάσεις στη σχεδίαση και την κατασκευή
των κτηρίων.
Εγώ, ως πολιτικός µηχανικός και ως Βουλευτής µε δυόµισι
χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας, δεν έχω παρά να ευχηθώ, µε
την εφαρµογή αυτού του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού -αλλά
και µε όλες τις άλλες πρωτοβουλίες που πήραµε σε αυτά τα δυόµισι χρόνια που υποστηρίζουν τη βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος- αισθητικές πληγές που υπάρχουν στις σηµερινές
πόλεις µας να εκλείψουν, να αναβαθµιστούν µέσα από αυτό το
Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό και, πραγµατικά, να µετασχηµατιστούν σε πολύτιµες ανάσες διαφοράς και αρχιτεκτονικής ποιότητας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
την κ. Αικατερίνη Φαρµάκη- Γκέκη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχετε να κάνετε
νοµοθετικές βελτιώσεις, κύριε Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μάλιστα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις και
πολλές αλλαγές που υπάρχουν, ύστερα και από την ολοκλήρωση
της δεύτερης ανάγνωσης, που είναι και συγκερασµός προτάσεων συναδέλφων Βουλευτών, προκειµένου να διαµοιραστούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις-συµπληρώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ να
διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτής Μαγνησίας, κ. Αθανάσιος Νάκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
φανερό ότι η τοποθέτησή µου δεν λαµβάνει υπ’ όψιν τις διορθώσεις που έχετε κάνει, διότι δεν τις έχω δει ακόµη.
Κοινή απαίτηση του τεχνικού κόσµου αλλά και της κοινωνίας
ήταν η αλλαγή του επί είκοσι επτά χρόνια ισχύοντος Γενικού
Οικοδοµικού Κανονισµού. Ύστερα από τόσα χρόνια εφαρµογής
µε πλήθος τροποποιήσεων, διαταγµάτων, ερµηνευτικών εγκυκλίων και εγγράφων, ουσιαστικά ο ισχύον νόµος είναι αφ’ενός
αναχρονιστικός και αφ’ετέρου δυσνόητος και πολύπλοκος.
Ακόµα, η έλλειψη κωδικοποίησης της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, δηµιούργησε και δηµιουργεί πλήθος καθηµερινών προβληµάτων και έχει ως αποτέλεσµα την ταλαιπωρία των πολιτών και
του τεχνικού κόσµου.
Η παράλληλη εφαρµογή µίας σειράς από διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα επέτρεπε διάφορες ερµηνείες ή και παρερµηνείες από ειδικούς ή µη, αρµόδιους ή αναρµόδιους, κατάσταση
την οποία, όπως συµβαίνει σε κάθε παρόµοια περίπτωση, εκµεταλλεύονται οι κάθε λογής επιτήδειοι. Αυτή η κατάσταση και αυτοί οι επιτήδειοι είναι που επί σειρά ετών αναδείκνυαν τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες πρωταθλήτριες της διαφθοράς.
Συνεπώς, ένας νέος ΓΟΚ που θα ήταν ένα εργαλείο σύγχρονο
και ξεκάθαρο, µε ελαχιστοποίηση των παρερµηνειών και θα είναι
αναπόσπαστο κοµµάτι του νέου τρόπου έκδοσης οικοδοµικών
αδειών και ελέγχου των κατασκευών, που θα άλλαζε ριζικά τη
σηµερινή λογική στην παραγωγή του δοµηµένου περιβάλλοντος,
που θα διαµόρφωνε σύγχρονη οικιστική ανάπτυξη για τις
επόµενες δεκαετίες, ήταν φυσικό να είναι καθολική απαίτηση.
Η χώρα µας στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία, που χρειάζεται
όσο ποτέ να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να
επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, χρειάζεται µεταξύ άλλων ένα
Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό µε απαίτηση να ενσωµατώνει µέσω
των χωροταξικών και πολεοδοµικών µελετών, τις κατασκευές σε
ένα περιβάλλον αναπτυξιακό, µε κυρίαρχη την περιβαλλοντική
διάσταση, χρησιµοποιώντας τις εξελίξεις της επιστήµης και της
τεχνολογίας των κατασκευών.
Κατά συνέπεια, το ερώτηµα στο οποίο καλούµαστε να απαντήσουµε σήµερα είναι αν το συζητούµενο σχέδιο νόµου, ο Νέος
Οικοδοµικός Κανονισµός ικανοποιεί αυτές τις βασικές απαιτήσεις.
Οι µεγάλες καθυστερήσεις στη σύνταξη των απαραίτητων πολεοδοµικών µελετών, καθώς και των µελετών αστικού σχεδιασµού που έπρεπε να έχουν προηγηθεί και έτσι ο νέος οικοδοµικός σχεδιασµός να προσαρµόζει τις διατάξεις τους προς τα
δηµιουργούµενα πολεοδοµικά περιβάλλοντα οδήγησαν αναγκαστικά -θα έλεγα- στη θεσµοθέτηση οριζόντιων κανόνων που φυσικό είναι να µην ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις
που είναι η βελτίωση του υφιστάµενου κτηριακού αποθέµατος,
µε στόχο την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης και τη µείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων.
Παρ’όλα αυτά και παρ’ότι θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί
ότι το παρόν σχέδιο νόµου δεν είναι παρά µια επικαιροποίηση
του ισχύοντος ΓΟΚ διά της τροποποίησης διατάξεών του και της
τακτοποίησης εκκρεµοτήτων ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός,
το παρόν σχέδιο νόµου δηλαδή, δίνει µια νέα διάσταση στον
τρόπο δόµησης, διάσταση που αν συνδυαστεί µε ένα νέο κτηριοδοµικό κανονισµό και εξειδικευτεί µε τις αναγκαίες προσαρµογές
µετά την ολοκλήρωση των καθυστερούµενων πολεοδοµικών µελετών και των µελετών αστικού σχεδιασµού, θα συντελέσουν
ώστε ο νέος ΓΟΚ να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για την
κοινωνία.
Η φανερή προσπάθεια νοµιµοποίησης ή και αποτροπής όλων
εκείνων που ήταν οι συνήθεις ύποπτοι για τις υπερβάσεις του παλιού ΓΟΚ, όπως η χρήση των υπογείων, τα πατάρια, οι σοφίτες,
οι σκεπές κ.λπ., επιτυγχάνεται –σε ποιο βαθµό, βέβαια, θα δούµε
στη εφαρµογή του- µε την τροποποίηση και µόνο των αριθµητικών παραµέτρων, όπως του συντελεστή δόµησης, της κάλυψης
του ύψους, του όγκου χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από την άλλη µεριά, ελευθερώνεται ο σχεδιασµός και µπορούν
να κατασκευαστούν στοιχεία απαραίτητα για τη λειτουργία των
υποδοµών, την ποιοτική ή περιβαλλοντική αναβάθµισή τους
χωρίς αυτά να απορρίπτονται κατά το σχεδιασµό, λόγω της
ασφυκτικής πίεσης και της εκµετάλλευσης του συντελεστή δόµησης.
Ακόµη η καθιέρωση κινήτρων για την περιβαλλοντική αναβάθµιση µε τη δηµιουργία ελεύθερων χώρων φύτευσης και κυκλοφορίας του αέρα, όπως και η αύξηση του συντελεστή δόµησης,
στη λογική όµως του ανταποδοτικού οφέλους, αφ’ενός προκαλεί, αφ’ετέρου µοιάζει ρεαλιστική αν λάβουµε υπ’όψιν συµπεριφορές και νοοτροπίες παγιωµένες. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα
κίνητρα πρέπει να επεκταθούν σε όλες τις πόλεις που παρουσιάζουν όµοια χαρακτηριστικά και απαιτείται η ίδια αντιµετώπιση.
Με την ίδια λογική, της καθιέρωσης κινήτρων µε αύξηση του
συντελεστή δόµησης κινείται και η αναγκαιότητα της εφαρµογής
του βιοκλιµατικού σχεδιασµού. Ας ελπίσουµε ότι κάποια στιγµή
η κατασκευή βιοκλιµατικών κτηρίων θα είναι συνειδητή επιλογή
και όχι αποτέλεσµα ανταποδοτικού κινήτρου.
Θα ήταν ξένο προς τη λογική και προς την πολιτική µου συµπεριφορά, αν δεν παραδεχόµουν δηµοσίως ότι ο κ. Υπουργός
έκανε δεκτές πολλές από τις παρατηρήσεις µας κατά τη διάρκεια
της επεξεργασίας του σχεδίου νόµου στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αυτό συνέβαλε κατά πολύ στην αποφυγή διατάξεων που θα δηµιουργούσαν παρερµηνείες ή και θα καθιστούσαν ακόµη δυσχερή την εφαρµογή τους. Τολµώ να πω ότι αν δεν
είχαν εισακουστεί οι παρατηρήσεις µας σε µερικές περιπτώσεις,
πιθανότατα θα βρισκόµασταν σε αδυναµία εφαρµογής πολλών
διατάξεων του νόµου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι διατάξεις
που αφορούν το πεδίο εφαρµογής του νόµου οι οποίες αν και
σαφέστατα βελτιώθηκαν σε σχέση µε το αρχικό σχέδιο, το οποίο
οδηγούσε σε σχεδόν ακύρωση του νόµου, εντούτοις δεν θα
αποφευχθούν τα προβλήµατα. Ακόµη αµφιβάλλω αν είναι ισχυρή
η διάταξη που εξουσιοδοτεί τον Υπουργό να διαπιστώνει ή µη
την εφαρµογή των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης.
Όσο για τις διατάξεις που αφορούν την προστασία της αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονοµίας, παρ’ότι είναι ιδιαίτερα εκτενείς και αναλυτικές, δεν θα καταφέρουν δυστυχώς να επιτύχουν
το στόχο τους. Και αυτό, γιατί όπως και οι διατάξεις του ισχύοντος ΓΟΚ λειτουργούν παράλληλα, αποκοµµένα και ακόµη και αντιφατικά σε κάποιες περιπτώσεις προς τις διατάξεις που διέπουν
την εµπλοκή και τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισµού.
Επιτέλους πρέπει να υπάρξει άµεσα συνεργασία µεταξύ των δύο
Υπουργείων και να τελειώσει η υπάρχουσα κωµική δυαρχία. Δεν
είναι δυνατόν καθηµερινά πολίτες να ταλαιπωρούνται από τις εµµονές και τους εγωισµούς Υπουργών και παραγόντων των δύο
Υπουργείων, η οικοδοµική δραστηριότητα να αναστέλλεται επί
µήνες ή και χρόνια ακόµη και επιτέλους να µην προβλέπεται µια
άµεση και ξεκάθαρη διαδικασία προστασίας της αρχιτεκτονικής
µας κληρονοµίας χωρίς να αποβαίνει σε βάρος της ιδιοκτησίας
και των πολιτών. Παρά την αύξηση του επιτρεπόµενου µεγέθους
του Υπουργείου για την κατασκευή των απαιτούµενων θέσεων
στάθµευσης και την παρεχόµενη δυνατότητα εξαγοράς µέρους
αυτών όπως είχαµε προτείνει, και πάλι πολύ φοβούµαι ότι ιδίως
σε περιοχές που η κατασκευή περισσοτέρων του ενός υπογείων
είναι εξόχως δαπανηρή, θα υπάρξουν προβλήµατα εφαρµογής
του νόµου.
Παράλληλα, στο συζητούµενο σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται
σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία τροποποίησης
εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων. Η θεσµοθετούµενη διάταξη,
προκειµένου να είναι συµβατή µε τις απαιτήσεις του Συµβουλίου
της Επικρατείας για την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων, πλην
των περιπτώσεων των σηµειακών τροποποιήσεων που ρυθµίστηκαν µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», παρ’ότι φαίνεται να τακτοποιεί καταστάσεις, στην πραγµατικότητα µικρή βελτίωση θα επιφέρει.
Δυστυχώς, η µέχρι τώρα εµπειρία έχει δείξει ότι οι µακροχρόνιες
καθυστερήσεις προώθησης και θεσµοθέτησης του πολεοδοµικού σχεδιασµού, οφείλονται στη σύγκρουση ή και πολλές φορές
στην επικάλυψη αρµοδιοτήτων. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση
των αρµοδιοτήτων έγκρισης στην κεντρική διοίκηση διά προεδρικών διαταγµάτων, στην πραγµατικότητα παραπέµπει στις καλέν-
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δες τις τροποποιήσεις, γιατί σε ανάλογες περιπτώσεις κατά το
πρόσφατο παρελθόν χρειάστηκαν ακόµα και δέκα χρόνια ταλαιπωρίας για να ευοδωθούν.
Δυστυχώς, το 2001 χάθηκε από ατολµία η ευκαιρία να δοθεί
λύση στο θέµα κατά τη διαδικασία Αναθεώρησης του Συντάγµατος. Και δεν υπονοώ, βέβαια, τη χωρίς κανόνες µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση ή έστω στην αποκεντρωµένη διοίκηση, αλλά αντίθετα τη µε αυστηρές προδιαγραφές και όρους
αποσυµφόρηση της κεντρικής διοίκησης.
Αλήθεια, πόσα προεδρικά διατάγµατα έχουν εκδοθεί, προκειµένου να καθοριστούν τα όρια των παραδοσιακών ή παραθαλάσσιων οικισµών προ του 1923 που δεν έχουν εγκεκριµένο
ρυµοτοµικό σχέδιο; Πόσο ακόµα θα παραµένουν σε εκκρεµότητα
και δεν θα τακτοποιούνται εκατοντάδες περιπτώσεις που έχουν
δηµιουργήσει απελπισία ή ανασφάλεια σε πάρα πολλούς πολίτες, όπου ακόµη και εκβιασµοί έχουν παρατηρηθεί; Καµµία ή
ίσως ελάχιστα σε σύνολο εκατοντάδων. Δεν γνωρίζω τον αριθµό.
Ακόµα είναι σωστό να θεραπεύεται το πρόβληµα που υπήρχε
µε την υποχρέωση εισφοράς γης σε περιπτώσεις αποχαρακτηρισµού κοινοχρήστων χώρων λόγω της µη ολοκλήρωσης της διαδικασίας απαλλοτρίωσης. Οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις για
την εκ νέου επιβολή ανακληθείσας ή αρθείσας ρυµοτοµικής
απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης βοηθά στην επίλυση του προβλήµατος της δήµευσης περιουσιών που είχε παρατηρηθεί.
Είναι επίσης θετικό ότι παρέχεται η δυνατότητα τήρησης των
γενικών διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
που δίνει διέξοδο για τη αποδέσµευση περιουσιών οι οποίες στην
πραγµατικότητα είχαν δηµευθεί. Είναι λογικό και δίκαιο, την αδήριτη αναγκαιότητα εξεύρεσης νέων πόρων για χρηµατοδότηση
των αποζηµιώσεων των προς αποχαρακτηρισµό κοινόχρηστων
ή κοινωφελών χρήσεων χώρων, να την επωµιστούν οι δήµοι και
οι ωφελούµενοι.
Όµως, για να γίνουν οι παραπάνω διατάξεις αποδοτικές πρέπει να εξευρεθούν και νέοι οικονοµικοί πόροι. Το Πράσινο Ταµείο, κοινοτικά προγράµµατα, αλλά και η δυνατότητα επιβολής
ανταποδοτικού τέλους για την αντιµετώπιση των αυξηµένων δαπανών αποζηµίωσης για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και αγορές ακινήτων προς διατήρηση και επαύξηση των κοινόχρηστων
χώρων των δήµων που προβλέπεται στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Είναι
απαραίτητο να υπάρξουν και νέοι οικονοµικοί πόροι προκειµένου
να εφαρµοστεί αυτή η διάταξη του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Δυστυχώς, παρόµοιες διατάξεις που υπήρχαν σε παλαιότερους νόµους δεν έτυχαν εφαρµογής από τους δήµους ή όπου
σε ελάχιστες περιπτώσεις αυτό επιχειρήθηκε, εγκαταλείφθηκε
σύντοµα υπό το βάρος των πιέσεων και του συνεπαγόµενου πολιτικού κόστους.
Το συµπέρασµα είναι ότι σήµερα για να µη συνεχίζουν να στερούνται οι πόλεις των απαραίτητων κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων χώρων, απαιτείται επωφελής συνδυασµός πολλών
παραγόντων, πολιτική βούληση, συµµετοχή των ωφελουµένων
και χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε σχέση µε την
έναρξη ισχύος του νέου συζητούµενου κανονισµού, που ήδη έχει
αποτελέσει σηµείο τριβής και διαφωνίας. Η παράλληλη επί εξάµηνο ισχύς του νέου και του παλαιού κανονισµού είναι βέβαιο ότι
θα προκαλέσει σύγχυση χωρίς ουσιαστικό όφελος, γιατί εάν η
έναρξη ισχύος του νέου κανονισµού µετατεθεί…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Το αλλάξαµε
στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Άρα, λοιπόν, υπάρχει η µη παράλληλη
και η µετάθεση για…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μετά από τρεις
µήνες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Τρεις µήνες είναι ένα λογικό χρονικό περιθώριο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο µελετητής µηχανικός
µπορεί να έχει προχωρήσει τη µελέτη και να ετοιµαστεί, µια που
ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού, µε τη δηµοσίευση και ψήφιση
του παρόντος σχεδίου νόµου. Όσο γρήγορα και να κάνει κανείς,
είναι δύσκολο -εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις που δεν ξέρω

8145

αν αφορούν και το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό- σε τρεις µήνες
να έχει ολοκληρώσει µία µελέτη.
Άρα, αυτό που ήταν µειονέκτηµα στην πρόταση του τεχνικού
επιµελητηρίου, ότι ήταν πιθανό να σταµατήσει η ήδη ανύπαρκτη
οικοδοµική δραστηριότητα και η έκδοση των οικοδοµικών αδειών
για κάποιο χρονικό διάστηµα, αίρεται. Νοµίζω ότι αυτό είναι
πάρα πολύ σωστό.
Τελειώνοντας, επαναλαµβάνω, πως δεν θα κουραστώ να τονίζω ως µόνιµη επωδό ότι είναι επείγουσα και κάτι περισσότερο
από απαραίτητη η κωδικοποίηση της υπάρχουσας νοµοθεσίας.
Αν αυτό γίνει µε το σωστό τρόπο που προτείνει το ΤΕΕ ή µε άλλο
προσφορότερο τρόπο –αν υπάρχει- δεν αποτελεί ούτε µπορεί να
αποτελέσει θέµα τριβών. Το παν είναι να γίνει και να γίνει άµεσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φοβούµαι γνωρίζοντας και τον
τρόπο λειτουργίας των επιφορτισµένων µε τα πολεοδοµικά θέµατα υπηρεσιών ότι η νοµοθέτηση του νέου ΓΟΚ µε τον τρόπο
που γίνεται δεν θα τελειώσει σήµερα. Η σηµερινή ηµέρα, θα είναι
αφετηρία µιας σειράς από εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις
και τροποποιήσεις που θα ξεκινήσουν στο άµεσο µέλλον.
Το συζητούµενο νοµοσχέδιο, παρά τις βελτιώσεις που επήλθαν σε αυτό κατά την επεξεργασία του στην επιτροπή και σήµερα ακόµη, παραµένει µε πληθώρα ειδικών περιπτώσεων και
περιορισµών. Η ανάγκη διευκρίνισης, τουλάχιστον των καταργούµενων και ισχυουσών διατάξεων έπρεπε να είναι, όµως, όπως
προανέφερα, πιο ξεκάθαρη.
Παρ’ όλα αυτά, ζυγίζοντας τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του παρόντος, ιδίως µετά την αποδοχή από τον κύριο
Υπουργό σχεδόν του συνόλου των παρατηρήσεών µας ακόµα και
την τελευταία στιγµή και αποδεχόµενοι την αγωνία του τεχνικού
κόσµου για αλλαγές στον πεπαλαιωµένο ισχύοντα Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό, η ζυγαριά γέρνει προς τη θετική κατεύθυνση
και γι’ αυτό θα ψηφίσουµε επί της αρχής το συζητούµενο σχέδιο
νόµου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Θεόδωρος
Ιγνατιάδης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που έχουµε σήµερα στα χέρια µας, συνιστά µέρος της γενικευµένης αντιλαϊκής
επίθεσης της συγκυβέρνησης σε βάρος των λαϊκών συµφερόντων, σε ό,τι αφορά το δοµηµένο περιβάλλον και τις κατασκευές.
Από αυτήν την άποψη, η Κυβέρνηση δεν έχει κανένα ηθικό δικαίωµα να προχωρά στην ψήφισή του.
Αποδεικνύεται δε, µε τη στάση της Νέας Δηµοκρατίας και σε
αυτό το νοµοσχέδιο ότι είναι παραµύθια της Χαλιµάς και προσχήµατα αυτά που λέει περί κυβέρνησης ειδικού σκοπού και
δήθεν διαφορετικής πολιτικής της, αφού και συναίνεσε στην εισαγωγή του και πλειοδότησε κατά την επεξεργασία του στην αρµόδια επιτροπή για την ενίσχυση των αντιλαϊκών χαρακτηριστικών του, αυτών των χαρακτηριστικών που το κάνουν να είναι
ένα νοµοσχέδιο κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα των µεγάλων
επιχειρηµατικών οµίλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
εµπορίας της γης, της κατασκευής και της εκµετάλλευσης των
κτηρίων, αφού ενισχύει τις προϋποθέσεις της κερδοφορίας τους
και κινείται στην κατεύθυνση της πλήρους απελευθέρωσης της
συγκεκριµένης αγοράς από κάθε στοιχειώδη κανόνα προστασίας
της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας.
Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο της συνολικότερης πολιτικής σε βάρος των σύγχρονων αναγκών των εργαζόµενων και των λαϊκών στρωµάτων, παραπέρα επιδείνωσης των
συνθηκών ζωής τους σε ό,τι αφορά τις πόλεις και τα πολεοδοµικά σύνολα αλλά και σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος.
Είναι φυσική συνέχεια από τη συγκυβέρνηση όλων των παρεµφερών νοµοθετικών εκτρωµάτων που πέρασαν το τελευταίο διάστηµα µε τη συναίνεση, βέβαια, της Νέας Δηµοκρατίας, του
ΛΑΟΣ και της Δηµοκρατικής Συµµαχίας, όπως είναι το προεδρικό
διάταγµα για τις χρήσεις της γης, ο νόµος για τα αυθαίρετα, ο
νόµος για το νέο τρόπο έκδοσης των οικοδοµικών αδειών, τις µελέτες του δηµοσίου και τα χωροταξικά σχέδια.
Γι’ αυτόν το λόγο, δικαίως συναντά την κατηγορηµατική απόρ-
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ριψη από τους αρχιτεκτονικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα και
ταυτόχρονα τα χειροκροτήµατα από τους µεγάλους καπιταλιστικούς οµίλους, κυρίως στο χώρο των κατασκευών και των µεγάλων µελετητικών εταιρειών.
Είναι ψευδεπίγραφος και προπαγανδιστικός ο τίτλος του «πράσινου ΓΟΚ» που του αποδόθηκε. Ακόµα και τα µέτρα που προβλέπει και που υπό άλλους όρους θα µπορούσαν να έχουν ένα
τέτοιο χαρακτήρα, όχι µόνο είναι αµφιλεγόµενα ως προς την
αποτελεσµατικότητά τους ακόµα και όπου εφαρµοστούν αλλά
κυρίως είναι προσχηµατικά, αφού δεν αφορούν στο σύνολο των
κατασκευών µε τους ίδιους όρους, θα µπορούν δηλαδή να τα
εφαρµόζουν προνοµιακά µόνο οι µεγάλες εταιρείες. Έτσι, θα
επωφελούνται πρώτες και σχεδόν αποκλειστικά από τα σκανδαλώδη προνόµια της εντατικής εκµετάλλευσης της οικοδοµήσιµης
γης που προσφέρει το νοµοσχέδιο µέσα από την αύξηση όλων
των συντελεστών, όλων των παραµέτρων δόµησης, δηλαδή το
συντελεστή δόµησης του ύψους και του όγκου των κτηρίων, που
λειτουργούν ως κίνητρα για ακόµα πιο µεγάλα κέρδη και σε
βάρος της ποιότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος.
Από τη χρήση δε των πλεονεκτηµάτων των κτηρίων, των κατοικιών ή των τουριστικών καταλυµάτων που θα κατασκευάζονται
µε τις λεγόµενες «πράσινες» τεχνικές, θα επωφελούνται µόνο οι
ίδιοι οι πλουτοκράτες και τα ανώτερα εισοδηµατικά µεσαία στρώµατα που θα µπορούν να αντέξουν το κόστος τους για να τα απολαύσουν. Ακόµα και όταν επιτυγχάνονται σε ορισµένα σηµεία και
κάποιες περιπτώσεις οι βελτιωµένοι περιβαλλοντικοί όροι, αυτοί
θα είναι απλησίαστοι για τα φτωχότερα λαϊκά στρώµατα.
Θεωρώ, επίσης, κακόγουστα αστεία τις τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο, θα
αντιµετωπιστεί το χρόνιο πρόβληµα των αυθαιρεσιών -από τη
στιγµή που µε το νόµο περί αυθαιρέτων που νοµοθέτησε, νόµοκολυµβήθρα του Σιλωάµ για κάθε είδους αυθαίρετες κατασκευές
του µεγάλου κεφαλαίου- έχει αυξηθεί αυτό το φαινόµενο. Ο
Τύπος βρίθει από συνεχείς καταγγελίες ότι οι κατασκευαστικοί
όµιλοι προχωρούν σε εκτεταµένη καταστροφή του περιβάλλοντος και ήδη δηµιουργείται µία νέα γενιά αυθαιρέτων. Είναι κάτι
που θα ενταθεί και µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ψευδεπίγραφος είναι, επίσης και ο τίτλος του «νέου», αφού
στοχεύει στο να προσαρµόσει την υπάρχουσα παλιά αντιλαϊκή
νοµοθεσία στις νέες προτεραιότητες του κεφαλαίου και όχι στις
σύγχρονες λαϊκές ανάγκες για ανθρώπινες κατοικίες και οικιστικά σύνολα.
Είναι ψέµα, επίσης, ότι υπηρετούνται ευρύτερα κοινωνικά κριτήρια, όταν σε συνθήκες διακοσίων χιλιάδων απούλητων νέων
κατοικιών, αυξάνονται δραµατικά οι άστεγοι και είναι πολλές χιλιάδες τα νέα ζευγάρια που αντιµετωπίζουν οξύτατο πρόβληµα
στέγης, όπως και οι νέοι ενήλικοι που µένουν αναγκαστικά µε
τους γονείς τους.
Δεν δικαιολογείται αυτός ο ισχυρισµός µόνο και µόνο µε την
αιτιολογία ότι προβλέπονται παραδείγµατος χάριν κάποιες ειδικές κατασκευές για τους ανάπηρους και τους εµποδιζόµενους ή
κάποιες άλλες επιµέρους πλευρές στις οποίες κανείς δεν διαφωνεί. Κανείς δεν διαφωνεί, επίσης, µε την ανάγκη οι κατασκευές
να λαµβάνουν υπ’ όψιν τα περιβαλλοντικά και τα οικονοµικά κριτήρια, αλλά εδώ αυτά γίνονται προσχήµατα και οχήµατα για την
κερδοφορία.
Ο δε περιορισµός της γραφειοκρατίας, αφορά µόνο τους κεφαλαιοκράτες, για να χτίζουν γρήγορα και ανεµπόδιστα, για να
διασφαλίζουν κέρδη και όχι για τα εργατικά και λαϊκά στρώµατα.
Φυσικά, το νοµοσχέδιο δεν πρόκειται να λύσει το πρόβληµα
της κρίσης στην οικοδοµή, όπως ισχυρίστηκαν κάποιοι, που οφείλεται πρώτα από όλα στην ανέχεια των λαϊκών στρωµάτων. Θα
τονώσει την κερδοφορία για ορισµένους επιχειρηµατικούς οµίλους σε επιλεγµένους κυρίως κλάδους προτεραιότητας µιας
ανάπτυξης που τους αποδίδει γρήγορα και υψηλά κέρδη χωρίς
κανένα ουσιαστικό λαϊκό όφελος.
Ο πρώτος και βασικός στόχος του είναι να επιταχύνει τη συγκέντρωση της οικοδοµήσιµης γης σε λίγα χέρια, µέσα από µια
σειρά από ειδικά σκανδαλώδη προνόµια στη µεγάλη ιδιοκτησία
σε σύγκριση µε τη µικρότερη. Τέτοιο στόχο έχουν τα κίνητρα που
θεσµοθετούνται για τις µεγάλες κατασκευές σε µεγάλες εκτά-
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σεις, οι διατάξεις περί απόσυρσης, περί ειδικών κτηρίων κ.α..
Σ’ αυτό, διευκολύνει και η γενικότερη αντιλαϊκή επίθεση, που
εξαναγκάζει βίαια τα λαϊκά νοικοκυριά, πολλές φορές να πωλούν
τη µικρή ιδιοκτησία τους για να αντιµετωπίσουν βιοποριστικά
προβλήµατα και η σκανδαλώδης και ανάλγητη επιβάρυνση της
µικρής ιδιοκτησίας µε κάθε λογής χαράτσια.
Συνδέετε, στη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου, τη µικρή κατασκευή µε τη χαµηλή ποιότητα εξ ορισµού. Και φυσικά µπορεί να
είναι έτσι για πολλές περιπτώσεις, όµως δεν έχουν ευθύνη γι’
αυτό τα λαϊκά στρώµατα, στο ότι δηλαδή δεν µπορούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη της τεχνολογίας, της µεγάλης επιφάνειας της
γης για τις κατασκευές που φτιάχνουν ή επιλέγουν.
Πώς λύνεται αυτό το πρόβληµα; Με κίνητρα για τη συγκέντρωση της γης σε βάρος τους, µε προνόµια ειδικά στους ισχυρούς οικονοµικά ιδιοκτήτες και τους οµίλους, τιµωρώντας
δηλαδή τους µικροϊδιοκτήτες.
Ο δεύτερος και βασικός στόχος του, είναι να διευκολύνει τις
µονοπωλιακές επιχειρήσεις του χώρου των κατασκευών, του τουρισµού, του real estate και των άλλων κλάδων που εκµεταλλεύονται κτήρια και οικοδοµούν σε µεγάλα οικόπεδα και γήπεδα, µε
τη µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση αυτών των οικοπέδων και γηπέδων. Και µάλιστα αυτό γίνεται µε διευκόλυνση, ακόµα και µε
δηµόσια έξοδα.
Το κεφάλαιο, δεν θα ενδιαφερθεί παραδείγµατος χάριν για τη
δηµιουργία πρασίνου, παρά µόνο για να αυξήσει την εµπορική
αξία των ακινήτων του. Για τον ίδιο λόγο και όχι για να αποδώσει
ελεύθερους και πράσινους χώρους στην κοινωνία, µπορεί να
δώσει σε κοινή χρήση χώρους, όπου µάλιστα δεν θα υπάρχει η
δυνατότητα ορισµένων χρήσεων που δεν θα τους συµφέρουν,
όπως για παράδειγµα, η παιδική χαρά.
Η µείωση της κάλυψης του οικοπέδου σε ορισµένες περιπτώσεις, µε βάση τις προβλέψεις του νοµοσχεδίου, η παραχώρηση
τέτοιων ακάλυπτων χώρων ως κοινόχρηστων, θα αντισταθµίζεται
πολλαπλά από τις αυξήσεις στην πραγµατική δόµηση προς εµπορική αξιοποίηση.
Τον επιχειρηµατία που θα φτιάξει ένα εµπορικό κέντρο, µία
ιδιωτική κλινική, ένα πολυκέντρο αναψυχής, δεν τον ενοχλεί να
αποδώσει κοινόχρηστους χώρους στον περιβάλλοντα χώρο.
Συµβάλλει στην επιτυχία και την κερδοφορία της επένδυσής του,
ιδιαίτερα µάλιστα όταν το κόστος της κατασκευής και της συντήρησης αυτών των χώρων, θα το φορτώσει γενικότερα στους
εργαζόµενους µέσω των δήµων.
Ούτε µπορεί αυτή η παραχώρηση να υποκαταστήσει την
ανάγκη για σχεδιασµό, για οργάνωση των ελεύθερων χώρων, για
τη µέγιστη αποτελεσµατικότητά τους, για να παίξουν δηλαδή ουσιαστικά τον πολλαπλό κοινωνικό τους ρόλο. Αυτό το θέµα και
σαν τυπική σας υποχρέωση το καταργείτε.
Τρίτος και σηµαντικός στόχος του νοµοσχεδίου, είναι να διευκολύνει την επιτάχυνση της συγκέντρωσης στο χώρο της µελέτης, της κατασκευής και της εµπορίας κτηρίων, αφού τα
µικρότερα κτήρια καθίστανται λιγότερο ανταγωνιστικά από οικονοµική άποψη.
Παραµερίζονται, δηλαδή, στην πράξη και µε τον τρόπο αυτό
οι µικρές κατασκευαστικές και µελετητικές εταιρείες και κύρια
οι αυτοαπασχολούµενοι, που θα εξαναγκαστούν βίαια να δουλέψουν µε όρους πάµφθηνης µισθωτής εργασίας είτε εφόσον διατηρούν επίπλαστη για ένα διάστηµα ανεξαρτησία, αυτή θα έχει
τα χαρακτηριστικά της ολοένα και µεγαλύτερης υποταγής στα
µεγαθήρια του χώρου ή θα αυξήσουν τελικά τις στρατιές του
ενός εκατοµµυρίου ανέργων.
Εξάλλου, την ίδια κατεύθυνση υπηρετούν και οι διατάξεις που
προβλέπουν τα επιπλέον ειδικά µητρώα και τους όρους για τους
µηχανικούς που εντάσσονται στη στρατηγική της Μπολόνια,
αλλά και για τους γενικούς εργολάβους και τους υπεργολάβους
έργων, τους παραγωγούς και εµπόρους δοµικών υλών και υλικών, µε το πρόσχηµα δήθεν του εξορθολογισµού και του ελέγχου που θα καθοριστούν µε προεδρικά διατάγµατα, των οποίων
το δρόµο αυτός ο νόµος ανοίγει.
Τέταρτος και σηµαντικός στόχος αυτού του νοµοσχεδίου, είναι
επίσης η προώθηση της γενικότερης πολιτικής σας και των προτεραιοτήτων σας για την καπιταλιστική ανάπτυξη, δηλαδή η δι-
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ευκόλυνση και άλλων τµηµάτων του κεφαλαίου πέραν του κατασκευαστικού, όπως αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο
της λεγόµενης πράσινης οικονοµίας, της ενέργειας, του εµπορικού, του τουριστικού, του βιοµηχανικού κεφαλαίου.
Θέλει να υπηρετήσει για παράδειγµα τη στόχευση των καπιταλιστικών οµίλων να αξιοποιήσουν µε υψηλή κερδοφορία επενδύσεις σε κτήρια σε υποβαθµισµένες περιοχές πόλεων, που
εξάλλου οδηγήθηκαν στην υποβάθµιση από την πολιτική σας.
Αυτό διευκολύνεται ήδη µε την εξαγορά οικοπέδων µέσω της
πτώσης των τιµών τους από τα οικονοµικά µεγαθήρια που αξιοποιούν αυτήν την υποβάθµιση. Έτσι, µετά από τα γενναία φορολογικά κίνητρα παραδείγµατος χάριν, που ουσιαστικά καλύπτουν
το µεγαλύτερο µέρος του κόστους κατασκευής για το Γεράνι και
το Μεταξουργείο, που δώσατε µε τον προηγούµενο νόµο, το ν.
4030, τώρα µε αυτό το νοµοσχέδιο, επανέρχεστε µε νέα προνοµιακά και σκανδαλώδη πολεοδοµικά κίνητρα για τους ίδιους οµίλους.
Φυσικά µε την ίδια λογική, αντιµετωπίζονται και τα λεγόµενα
ζητήµατα της βελτίωσης της ενεργειακής συµπεριφοράς των
κτηρίων, της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της φύτευσής τους και του περιβάλλοντος χώρου και των τεχνικών που
συµβάλλουν στη βελτιωµένη συµπεριφορά τους από διάφορες
απόψεις.
Ούτε το κεφάλαιο ούτε εσάς, σας έπιασε ο πόνος για το περιβάλλον και την άνεση του λαού. Προωθείτε κερδοφόρες επενδύεις µονοπωλιακών εταιρειών που έχουν στα χέρια τους την
τεχνογνωσία σε αυτούς τους τοµείς. Αυτό γίνεται σε βάρος του
λαού από οικονοµική άποψη µε τα τέλη που του χρεώνετε, µε το
επιπλέον κόστος που φορτώνετε και από άλλες απόψεις.
Ξεδιάντροπα σκανδαλώδεις, προνόµιο µόνο των ισχυρών µονοπωλιακών οµίλων κατασκευής, εµπορίας και εκµετάλλευσης
των κτηρίων, είναι από την άποψη αυτή και οι διατάξεις εκείνες
που αφορούν τα κίνητρα αύξησης της δόµησης για κτήρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης και εξαιρετικής περιβαλλοντικής απόδοσης.
Μάλιστα, εκτός των γενικών προνοµίων που θεσµοθετούνται
για χάρη των µεγάλων οµίλων που κατασκευάζουν κτήρια, το ίδιο
το νοµοσχέδιο προβλέπει και µια σειρά από περαιτέρω ειδικά
προνόµια για αύξηση της δόµησης σ’ αυτούς τους οµίλους, µέσα
από ειδικές εξαιρέσεις, µε προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές
αποφάσεις, όπως παραδείγµατος χάριν συµβαίνει µε αυτά που
χαρακτηρίζετε «ειδικά κτήρια δηµοσίου συµφέροντος».
Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου, οι αρνητικές επιπτώσεις του
πέρα από όλα αυτά, αφορούν και τη συντριπτική πλειοψηφία των
οικισµών της χώρας, τουλάχιστον αυτών του αστικού ιστού,
αφού δυνητικά µπορούν να ενταχθούν σ’ αυτές µε υπουργική
απόφαση όλοι οι καποδιστριακοί δήµοι, ακόµα και αυτοί που δεν
προβλέπονται ρητά στο νοµοσχέδιο εκτός των µικρών νησιών.
Εποµένως, αποτέλεσµα του νοµοσχεδίου θα είναι η δραστική
υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής του
λαού στον τοµέα της κατοικίας και του οικιστικού περιβάλλοντος,
γιατί θα αυξηθεί η πυκνότητα του πληθυσµού στα πολεοδοµικά
σύνορα, µέσω της µεγάλης αύξησης του όγκου των κτηρίων και
του συντελεστή δόµησης, ενώ δεν προσφέρει σηµαντικά και σε
ορισµένες περιπτώσεις καθόλου, στη µείωση της κάλυψης της
οικοδοµήσιµης γης, όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση και οι υποστηρικτές του νοµοσχεδίου, αφού µια σειρά χώρων δεν θα προσµετρούνται στον συντελεστή κάλυψης.
Θα οδηγήσει επίσης και στην αύξηση του ύψους των κτηρίων,
που σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να πάει και πάνω από τα
τριάντα µέτρα και σε άλλες ακόµα και στα σαράντα δύο και τα
σαράντα πέντε, σε µίνι –δηλαδή- ουρανοξύστες. Κάτι τέτοιο µάλιστα σε συνθήκες αµφίβολης ποιότητας των ελέγχων και µε κριτήριο της κατασκευής την κερδοφορία και ό,τι αυτό συνεπάγεται
στην ποιότητα της φέρουσας κατασκευής, δηµιουργεί επιπλέον
κινδύνους σε ό,τι αφορά την αντισεισµική θωράκιση σε µια χώρα,
η οποία συχνότατα πλήττεται από σεισµούς.
Με τις διατάξεις του νοµοσχεδίου σε συνθήκες υποβάθµισης
του ουσιαστικού δηµόσιου ελέγχου των κατασκευών, της ιδιωτικοποίησής του µε την προηγούµενο νόµο περί οικοδοµικών
αδειών, ευκολότατα θα µπορούν να δηµιουργούνται κατασκευα-
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στικά τερατουργήµατα, θα δοθεί δηλαδή νέα ώθηση στο φαινόµενο της τσιµεντούπολης µε οικολογικό διαβατήριο.
Πέρα δε από την υποβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος,
θα οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις και στην υποβάθµιση του
φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις µη οικιστικές
εφαρµογές του, τουριστικές, εµπορικές, υπηρεσιών κ.α.
Θα επιβαρύνει επίσης περισσότερο τα λαϊκά στρώµατα, φορτώνοντάς τα νέα βάρη, όπως παραδείγµατος χάριν είναι το κόστος διαµόρφωσης και συντήρησης των προς παραχώρηση για
κοινή χρήση ιδιωτικών χώρων, που µόνο κατ’ όνοµα θα είναι δηµόσιοι µέσω των δήµων και των τελών τους αλλά και µε την σκανδαλώδη και προκλητική επιβάρυνσή τους µε το κόστος των
απαλλοτριώσεων για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους,
που το χρεώνετε κατά 70% στους περίοικους σε ακτίνα διακοσίων πενήντα µε πεντακοσίων µέτρων από αυτούς. Λέτε δηλαδή
στα λαϊκά στρώµατα, αν θέλουν τέτοιους χώρους, ότι πρέπει να
βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για µια ακόµη φορά, πέρα από
την υπόλοιπη εξοντωτική τους φορολογία.
Επιπλέον, θα οδηγήσει στην ένταξη της ταξικής διαφοροποίησης, στη χρήση των σύγχρονων ποιοτικών χωρών κατοικίας,
των τουριστικών καταλυµάτων και γενικά του δοµηµένου περιβάλλοντος. Αναδεικνύονται δηλαδή και µε αυτό το νοµοσχέδιο,
τα ιστορικά όρια του καπιταλιστικού συστήµατος και η αδυναµία
του -και στο συγκεκριµένο τοµέα της δοµηµένης γης και των κατασκευών- να ενσωµατώσει τα πορίσµατα της επιστήµης και της
τεχνολογίας για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του λαού.
Είναι αδύνατον το σύστηµά σας, της εκµετάλλευσης της ανθρώπινης εργασίας και της άναρχης παραγωγής και εσείς, ως
πολιτικοί του εκπρόσωποι, να κάνετε το αυτονόητο. Να υπηρετήσετε τα αναγκαία και συνδυασµένα κριτήρια, για την παραγωγή φτηνής, σύγχρονης, υγιεινής, άνετης, ποιοτικής και ασφαλούς λαϊκής κατοικίας και δοµηµένου περιβάλλοντος, µε πράσινο, µε οργανωµένους ελεύθερους χώρους, κάνοντας παράλληλα και ενεργειακή εξοικονόµηση, όπως και τη δηµιουργία
κατασκευών για την αναψυχή και τον τουρισµό ή άλλων σε κάθε
τοµέα της οικονοµίας µε κριτήριο την εξυπηρέτηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και µε σεβασµό στο περιβάλλον. Όλα αυτά,
συγκρούονται µε τα κέρδη των κηφήνων της πλουτοκρατίας των
οικονοµικών µεγαθηρίων που υπηρετείτε.
Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής σας, ο λαός έχει ανάγκη
από µια άλλη πολιτική και έναν άλλο δρόµο ανάπτυξης, που
πραγµατικά µπορεί να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες και αυτά
τα κριτήρια, αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας ταυτόχρονα το
παραγωγικό δυναµικό της χώρας και έµψυχο και υλικό. Τέτοια
λύση δεν µπορεί φυσικά να δοθεί στο πλαίσιο του υπάρχοντος
συστήµατος. Απαιτείται η γη, να γίνει λαϊκή κοινωνική περιουσία
και οι κατασκευές, να σταµατήσουν να είναι εµπορεύµατα. Απαιτεί ενιαίο και δηµόσιο κοινωνικοποιηµένο φορέα κατασκευών που
θα αναλαµβάνει τα κατασκευαστικά έργα, το κτήριο σε όλες τις
φάσεις του, από το σχεδιασµό και τη µελέτη, µέχρι την κατασκευή και τη συντήρηση. Με κοινωνικοποίηση ταυτόχρονα των
συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής, τη βιοµηχανία, την ενέργεια, τον ορυκτό πλούτο, µε παραγωγικό συνεταιρισµό στους
κλάδους µε µικρή συγκέντρωση, µε εργατικό λαϊκό έλεγχο αλλά
και επιστηµονικό κεντρικό σχεδιασµό, µε εξειδίκευση κατά περιφέρεια και κλάδο, µπορεί η ανάπτυξη αυτή να γίνεται σε όφελος
των λαϊκών στρωµάτων και τα αποτελέσµατά της να τα απολαµβάνει ο εργαζόµενος λαός.
Ο δρόµος της λαϊκής συµµαχίας για την ρήξη µε την πολιτική
σας, την ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλιακών οµίλων, είναι
µονόδροµος για τα λαϊκά στρώµατα. Με πανίσχυρο ΚΚΕ στις
επόµενες εκλογές, µε τα εργατικά λαϊκά στρώµατα στον αγώνα,
από την επόµενη µέρα µπορούν να δροµολογηθούν εξελίξεις,
που θα φέρουν πιο κοντά για το λαό, αυτόν το λυτρωτικό δρόµο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Ιγνατιάδη.
Το λόγο έχει ο Παύλος Μαρκάκης, Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, Βουλευτής Μαγνησίας.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, φτάσαµε επιτέλους σήµερα, µετά από κοινο-
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βουλευτικές περιπέτειες, στη συζήτηση στην Ολοµέλεια του
νέου ΓΟΚ.
Πριν µπω στην ουσία, θα σας θυµίσω ότι αρχικά επιδιώξατε
την συζήτηση αυτού του ΓΟΚ να την κουβεντιάσουµε µε τη διαδικασία του επείγοντος. Ίσως όχι µε πρόθεση αλλά µε την πάγια
δικαιολογία που έχουν τώρα τελευταία τα πολυνοµοσχέδια στη
Βουλή, γιατί τάχα δεν προλαβαίνουµε εν όψει των εκλογών. Ευτυχώς αυτό ανετράπη χάρις στην αντίδρασή µας. Δεν ήθελε να
το χρεωθεί και η Νέα Δηµοκρατία η οποία ως συνήθως µασάει
τα λόγια της λόγω της συγκυβέρνησης.
Εµείς πιστεύαµε και πιστεύουµε ότι µια συζήτηση για το ΓΟΚ
µπορεί να έχει τεχνοκρατικό χαρακτήρα, είναι όµως πολύ σηµαντική, γιατί ο νέος ΓΟΚ θα χαράξει τον τρόπο που θα δοµηθεί το
αστικό περιβάλλον για τα επόµενα χρόνια. Θα θυµίσω ότι ο νέος
ΓΟΚ, θα µπορούσε να είχε αποσυρθεί, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε
και εσείς καλά, µετά από µια δηµοσιογραφική δήλωση-παρέµβαση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος σας κατηγόρησε ότι
εξυπηρετείτε σκοπιµότητες. Μια δήλωση βέβαια που την ανακάλεσε και στην ουσία διαπιστώθηκε ότι έγινε για προεκλογικούς
λόγους. Όµως, παρ’ όλη τη διαβεβαίωσή σας ότι έχει προηγηθεί
µακροχρόνια διαδικασία επεξεργασίας του νέου ΓΟΚ, φάνηκε
από τη συζήτηση στα άρθρα και µε τους φορείς στην επιτροπή
ότι το αρχικό νοµοθέτηµα είχε πάρα πολλές ατέλειες και αδυναµίες.
Προς τιµήν σας βέβαια στη δεύτερη ανάγνωση, δεχθήκατε
πολλές αλλαγές. Προσθέσατε και τις δικές σας, µε αποτέλεσµα
σήµερα να παρουσιάζετε ένα διαφορετικό κείµενο απ’ αυτό που
είχε εξαρχής παρουσιαστεί.
Πριν µπω στην ουσία, κύριε Υπουργέ, ήθελα να θίξω δυο θέµατα. Το πρώτο που σας είπα και στην επιτροπή και θα επιµείνω,
είναι ότι η αλλαγή που κάνετε για να χαρακτηρίσετε τον Οικοδοµικό Κανονισµό ως Νέο, δηλαδή ΝΟΚ, ενώ είναι καθιερωµένος
σε όλον τον τεχνικό κόσµο σαν ΓΟΚ, είναι αδόκιµη. Εγώ επιµένω
να γίνει αυτήν η αλλαγή. Να τον ονοµάσετε ΓΟΚ 2012, γιατί δεν
µπορώ να φανταστώ αν περάσουν µετά πολλά χρόνια και χρειαστεί να τροποποιηθεί πάλι αυτός ο ΓΟΚ, να συνεχίζουµε να τον
λέµε Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό. Και εν πάση περιπτώσει είτε
κάνετε αυτή την αλλαγή είτε δεν την κάνετε, όλος ο κόσµος θα
τον αναφέρει σαν ΓΟΚ 2012.
Το δεύτερο θέµα που θέλω να θίξω είναι πολύ σοβαρό. Είναι
το άρθρο 29. Το αρχικό άρθρο 29, είχε ένα τελείως διαφορετικό
περιεχόµενο. Σήµερα εµφανίζεται µε ένα περιεχόµενο καθαρά
ρουσφετολογικό, που θα µοιράσει χιλιάδες τίτλους αρτιότητας
ιδιοκτησίας σε µια ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, που προσδιορίζετε ως δυτική, κάτι που θυµίζει αυτό που λέµε Άνω Μακεδονία, Κάτω Μακεδονία κ.λπ..
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Άλλαξε αυτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Δεν πρόλαβα να δω τις βελτιώσεις. Δεν
άλλαξε όµως, κύριε Υπουργέ, στην ουσία, γιατί αδικείται έτσι και
αλλοιώνεται το κείµενο του ΓΟΚ, σε ένα ΓΟΚ που δεν µπορεί να
περιλαµβάνει µέσα χαριστικές διατάξεις. Αδικείτε αν θέλετε και
τη δική σας φήµη και την δική σας ιστορία µέχρι τώρα, αν όλα
τα θυσιάζουµε στο βωµό µιας προεκλογικής περιόδου. Εµείς ζητάµε να αποσυρθεί από το κείµενο του ΓΟΚ και από το σηµερινό
νοµοσχέδιο.
Αυτή η ρύθµιση λέει το εξής: «Κάποιος που θέλει να αποδείξει
κατά παρέκκλιση την αρτιότητα των οικοπέδων των οποίων οι
σχετικοί τίτλοι έχουν καταστραφεί». Αυτό πρέπει να γίνει για όλη
την Ελλάδα. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να γίνει µόνο
για τη Θράκη. Αυτή, λοιπόν, η απόσυρση, κύριε Υπουργέ, θα καθορίσει και τη στάση µας για την ψήφιση ή µη του καινούργιου
οικοδοµικού κανονισµού.
Θα µου πείτε: Είναι τόσο σοβαρό; Είναι όµως µια καταπολέµηση µιας νοοτροπίας που θέλει µέσα σε όλα τα νοµοθετήµατα
να περνάνε και ρουσφετολογικές διατάξεις.
Τώρα θέλω να µπω στην ουσία επί του προκειµένου. Σαφώς
σήµερα πιστεύουµε και εµείς ότι υπάρχει αναγκαιότητα για ένα
Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό που θα δίνει το στίγµα της σηµερινής
εποχής, καθώς πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή των κτηρίων εξελίσσονται και µεταβάλλονται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο τελευταίος ΓΟΚ του 1985, είχε τη φιλοσοφία να δηµιουργεί
µια πόλη µε πολλά κέντρα, σε αντίθεση µε τον ΓΟΚ του 1973,
που προέτρεπε για τη δηµιουργία µιας κεντρικής πόλης που θα
αναπτύσσονται όλοι πέριξ του κέντρου. Δε θα έλεγα όµως ότι
αυτά τα µοντέλα όπως σχεδιάστηκαν πέτυχαν και το σκοπό τους.
Τον πέτυχαν, αλλά δεν πέτυχαν την αναβάθµιση του περιβάλλοντος. Οι πόλεις που ζούµε σήµερα, δεν είναι αποτέλεσµα αστικού
και πολεοδοµικού σχεδιασµού αλλά είναι δηµιουργήµατα κανονιστικών διατάξεων και ένας συνδυασµός ΓΟΚ, κτηριοδοµικού
κανονισµού και συντελεστών δόµησης.
Όλοι οι προηγούµενοι ΓΟΚ, εξαντλούσαν την προσπάθειά
τους να δοµήσουν τη µικρή ατοµική ιδιοκτησία σε µικρά οικόπεδα χωρίς να δηµιουργείται ένα πλαίσιο διαχείρισης επιπέδου
µεγάλης κλίµακας. Οι ευρωπαϊκές πόλεις -ξέρουµε, βλέπουµε τις
πόλεις που συναντάµε- είναι αποτέλεσµα ενός σχεδιασµού σε
επίπεδο οικοδοµικού τετραγώνου µε οφέλη για την ποιότητα
ζωής και το περιβάλλον.
Οι σχεδιασµοί των πόλεων αυτών και γενικά των πόλεων, πρέπει να προτρέχουν και να προβλέπουν και όχι να ακολουθούν τις
εξελίξεις. Δυστυχώς εµείς νοµοθετούµε εκ των υστέρων, αφού
πλέον η ποιότητα ζωής και το περιβάλλον έχει υποβαθµιστεί.
Υπάρχουν ήδη νέες τεχνολογίες, υπάρχουν νέοι τρόποι δόµησης, νέα υλικά, υπάρχουν προγράµµατα, υπολογιστές που τα
υποστηρίζουν αλλά και οι µηχανικοί, οι αρχιτέκτονες, βρίσκονται
και αυτοί αντιµέτωποι µε άλλες συνθήκες τόσο σε σχέση µ’ αυτές
τις συνθήκες που ήξεραν αλλά και µε τις συνθήκες µέσα στις
οποίες σπούδασαν. Θεωρώ ότι ο νέος ΓΟΚ, έρχεται σε µία χρονική συγκυρία κατάλληλη και πρέπει να συνδυαστεί µε το νέο
τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών, πρέπει να συνδυαστεί µε
την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων και τους ελεγκτές δόµησης.
Όλα αυτά όµως, θα πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα και
σήµερα γνωρίζουµε ότι τα προβλήµατα στις πολεοδοµικές υπηρεσίες και στα πολεοδοµικά γραφεία είναι πολλά καθώς δεν
έχουν συσταθεί ακόµα οι υπηρεσίες δόµησης, δεν έχουν καθιερωθεί µητρώα µελετητών και επιβλεπόντων, δεν έχει συγκροτηθεί το σώµα ελεγκτών δόµησης και δεν έχουν συσταθεί τα γνωµοδοτικά συµβούλια.
Επιπλέον, είναι αυτονόητο ότι ο νέος ΓΟΚ πρέπει να είναι
σαφής και περιεκτικός και να µη δίνει τη δυνατότητα για παρερµηνείες. Δυστυχώς αυτό πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη διότι
αυτή την πρόθεση είχαν και οι προηγούµενοι ΓΟΚ αλλά κατέληξαν σε πληθώρα ερωτηµάτων και ερµηνευτικών εγκυκλίων. Ο σηµερινός ΓΟΚ, για παράδειγµα, εκτός από τροποποιήσεις υπέστη
και αποσπασµατικές µεταλλάξεις, µε αποτέλεσµα σήµερα να
είναι ένας τελείως διαφορετικός ΓΟΚ απ’ αυτόν που σχεδιάστηκε.
Επιπλέον, θεωρούµε ότι ένας πετυχηµένος ΓΟΚ πρέπει να
οδηγεί και σε ασφαλείς ελέγχους ώστε οι παραγωγοί των κτηρίων να έχουν ξεκάθαρους κανόνες παιχνιδιού. Σήµερα ο ΓΟΚ
πρέπει να καθοδηγεί και στις εξοικονοµήσεις, µία εξοικονόµηση
τόσο στην ενέργεια όσο και µία εξοικονόµηση οικονοµικών
πόρων. Οι οικονοµικές συνθήκες παίζουν σήµερα σηµαντικό
ρόλο για την ανάπτυξη ή µη της οικοδοµικής δραστηριότητας.
Βέβαια η πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας, οφείλεται και
στην υπερβολική φορολογία της κατοικίας και δεν έφταιγε το ότι
δεν είχαµε ένα νέο ΓΟΚ.
Ας δούµε τώρα πώς είναι δοµηµένος ο νέος οικοδοµικός κανονισµός, τι νέο µας φέρνει και πού υστερεί. Η πρώτη ενότητα,
αναφέρεται σε ορισµούς και στο πεδίο εφαρµογών, η δεύτερη,
στην αρτιότητα και «οικοδοµησιµότητα» των ιδιοκτησιών όπου
εµφανίζεται και η δυνατότητα για συνενώσεις οικοπέδων. Η
Τρίτη, είναι το κύριο σώµα του κανονισµού, όπου έχουµε τους
όρους και τους περιορισµούς της δόµησης µε όλα τα επιµέρους
στοιχεία για την ανάπτυξη του κτηρίου µέσα στο οικόπεδο αλλά
και τα κίνητρα που παρέχονται για να ενσωµατωθούν στη δόµηση παράµετροι φιλικές στο περιβάλλον και διατάξεις για
άτοµα µε αναπηρία.
Βλέπουµε ότι ο νέος ΓΟΚ, σέβεται και πολλές δοµές του σηµερινού ΓΟΚ, µε βασικό στόχο να τον εκσυγχρονίσει και να τον
κάνει φιλικότερο σε νέα υλικά και σε περισσότερο ευέλικτα συ-
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στήµατα δόµησης. Επιτρέπει νέες δυνατότητες, κυρίως, µέσα
στον αστικό ιστό όπου υπάρχει υψηλή πυκνότητα, µε στόχο να
αυξηθούν οι χώροι πρασίνου και οι χώροι που θα διατίθενται σε
κοινή χρήση. Δίνει σηµαντικά κίνητρα ως ανταποδοτικό όφελος
για βιοκλιµατικό σχεδιασµό, συνενώσεις οικοπέδων και αποσύρσεις κτηρίων, µέτρα που µπορούν να συµβάλλουν στη δηµιουργία ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων προς όφελος του
περιβάλλοντος και του δηµοσίου συµφέροντος. Αυτό όµως που
είναι το ζητούµενο είναι αν τα κίνητρα προς τους πολίτες είναι
τόσο ισχυρά, ώστε να αλλάξει η σηµερινή νοοτροπία που υπάρχει και να οδηγηθούµε εν τέλει στη φιλοσοφία της ορθολογικής
χρήσης της ενέργειας.
Παράλληλα λαµβάνει υπ’ όψιν και το ενεργειακό «αποτύπωµα»
των κτηρίων. Είναι σωστή η παραδοχή ότι οι εξωτερικές επιφάνειες ευθύνονται για την ενεργειακή συµπεριφορά του κτηρίου,
εποµένως το κέλυφος του κτηρίου δεν είναι µόνο στοιχείο αισθητικής και σωστά επικεντρώνεται και εκεί ο έλεγχος των επιθεωρητών δόµησης. Εισάγει νέους ορισµούς και δυνατότητες για τα
υπόσκαφα κτήρια, τα φυτεµένα δώµατα, τα αίθρια, τα διπλά κελύφη µε στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού «αποτυπώµατος» του κτηρίου.
Υπάρχει όµως µία υστέρηση, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει έλλειψη
πρόβλεψης για τις εγκαταστάσεις οργανισµών κοινής ωφέλειας
όπως είναι οι εγκαταστάσεις του ΟΤΕ, τα λεγόµενα ΚΑΦΑΟ, ή τα
κουτιά του φυσικού αερίου, που συνήθως καταλαµβάνουν πεζοδρόµια και εξέχουν από τις προσόψεις των οικοδοµών.
Απουσιάζει επίσης από το κείµενο του νέου ΓΟΚ, οποιαδήποτε
αναφορά σε θέµατα αστικού σχεδιασµού καθώς δεν θεσπίζονται
«εργαλεία», όπως είναι η αγορά δικαιωµάτων γης και µεταφοράς
συντελεστού. Σηµειώνουµε µε ενδιαφέρον την προσπάθεια να
δηµιουργήσει δόµηση που θα βελτιώνει το περιβάλλον. Η κλιµατική αλλαγή έχει δηµιουργήσει συνθήκες αναγκαίου δροσισµού.
Αυτός ο δροσισµός, πρέπει να γίνει πλέον µε παθητικές µεθόδους κι όχι µε τη συνεχή χρήση κλιµατιστικών µονάδων. Έτσι δίνονται κίνητρα για µείωση της κάλυψης των κτηρίων και ταυτόχρονα για χρήση υλικών και τεχνολογιών φιλικών για την υγεία
των ανθρώπων. Στα στοιχεία δόµησης, παραδείγµατος χάριν στο
συντελεστή όγκου, προσµετράται στον όγκο ό,τι προσµετράται
στη δόµηση, όταν έχουµε ανοικτούς όγκους στο ανάγλυφο του
συµπαγούς κελύφους ή όταν διαπερνούν διαµπερώς το εσωτερικό του κελύφους. Δεν προσµετράται στο συντελεστή όγκου,
άρα αυξάνεται ο επιτρεπόµενος και αυτό είναι λογικό, γιατί οι
όγκοι συµβάλλουν στον παθητικό δροσισµό, τη σκίαση και το φυσικό αερισµό και εξυπηρετούνται και µε σύγχρονες τεχνολογίες.
Στο συντελεστή δόµησης, δίνονται κίνητρα αυξηµένης δόµησης όταν υπάρχει αντιστάθµισµα µε κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη όπως η δηµιουργία του κτηρίου µε πολύ χαµηλή
ενεργειακή κατανάλωση για τα φυτεµένα δώµατα, τα υπόσκαφα
κτήρια, τις συνενώσεις των οικοπέδων, τον περιορισµό της κάλυψης και τη χρήση µονώσεων εξωτερικών τοίχων µεγάλου πάχους µε φυσικά υλικά. Στο συντελεστή δόµησης, δεν προσµετρώνται τα ίχνη των χώρων που συµβάλλουν στον παθητικό δροσισµό και το φυσικό αερισµό. Στα ύψη των κτηρίων αυξάνεται το
ύψος του ορόφου κατά 0,25 για τον καλύτερο φυσικό εξαερισµό
των φυσικών χώρων.
Κατά τη γνώµη µου έχει φύγει από τη µιζέρια των µικροπαρεµβάσεων και εισάγει αλλαγές, κάνοντας το κτήριο πιο λειτουργικό.
Επιτρέπει υπό όρους τα πατάρια µέχρι 10% του συντελεστή δόµησης υπό όρους και επίσης επιτρέπει υπό όρους, σοφίτες κάτω
από τις στέγες. Επαναφέρει τα µικρά κουρ-ανγκλέ και επιτρέπει
τη χρήση υπογείων χώρων όταν δεν αποτελούν ιδιοκτησία και
δεν αποφέρουν έσοδα. Δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόµησης τα κοινόχρηστα κλιµακοστάσια και οι ανελκυστήρες. Αντιµετωπίζει το θέµα των ανοικτών χώρων από τη µία πλευρά και
των στεγασµένων που είναι ανοικτοί. Έτσι θέµατα που απασχολούν καθηµερινά καταγγελίες και ταλαιπωρούν υπηρεσίες, αστυνοµία και πολίτες, πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσουν, αν και το
δαιµόνιο µυαλό των πολιτών ψάχνει κάθε φορά και βρίσκει «παραθυράκια».
Τέλος, προσπαθεί να αντιµετωπίσει λειτουργίες της πόλης µε
την υποχρεωτική συλλογή και το διαχωρισµό των σκουπιδιών στο
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όριο του οικοπέδου και σε χώρους µε πρόσβαση στην όψη του
κτηρίου, την υπόγεια στάθµευση µε ανελκυστήρα των µικρών οικοπέδων για να µην επιβαρύνεται µε οχήµατα ο δηµόσιος χώρος.
Τελειώνοντας επί της αρχής, η άποψή µου, κύριε Υπουργέ,
είναι ότι ο νέος ΓΟΚ, είναι ένα βήµα προς τη σωστή αντιµετώπιση
των υπαρκτών προβληµάτων. Δεν ξέρω όµως πόσο διάστηµα θα
χρειαστεί για να είναι υλοποιήσιµος, πρώτον, γιατί υπάρχει στη
διαδικασία το να εκδοθούν κοινές υπουργικές αποφάσεις και
προεδρικά διατάγµατα και, όπως έχουµε συνηθίσει, αυτά δεν εκδίδονται γρήγορα για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεύτερον,
δεν µπορώ να κρίνω από τώρα αν τα κριτήρια των µεταρρυθµίσεων και των αλλαγών που κάνετε είναι τόσο ισχυρά, ώστε να
µπορούν να νικήσουν τις νοοτροπίες όλων αυτών των χρόνων.
Θα ήθελα και µία δική σας τοποθέτηση, κύριε Υπουργέ, για τη
νέα γενιά αυθαιρέτων. Είναι γνωστό ότι µε τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετης δόµησης, δηµιουργείται µία νέα γενιά αυθαιρέτων τα οποία κτίζονται τώρα και δηλώνονται σαν αυθαίρετα
παρελθόντων ετών. Αυτό προσπαθείτε να το λύσετε µε δειγµατοληπτικούς ελέγχους, αλλά είναι γνωστή η κατάσταση στην
οποία βρίσκονται σήµερα τα πολεοδοµικά γραφεία, τα περισσότερα από τα οποία είναι σε διάλυση. Αυτός ο ρυθµός των αυθαιρέτων θα ενταθεί εν όψει της προεκλογικής περιόδου.
Το δεύτερο, στο οποίο περιµένω µια θέση δική σας, είναι ποια
είναι η άποψη σας για τα τρία πολεοδοµικά γραφεία που δηµιουργούνται σε τρία διαφορετικά Υπουργεία. Έχετε ένα πολεοδοµικό γραφείο στο ΥΠΕΚΑ, αυτό το βασικό, υπάρχουν πολεοδοµικά γραφεία που δηµιουργούνται στον ΕΟΤ και το τελευταίο πολυνοµοσχέδιο δηµιουργεί τρόπους έκδοσης αδειών, ακόµη και
στο Υπουργείο Υποδοµών. Θέλω την άποψή σας γι’ αυτό. Ένας
πολυκερµατισµός µακάρι να οδηγήσει στην επίλυση προβληµάτων αλλά αν κάθε Υπουργείο έκανε και ένα πολεοδοµικό γραφείο, τότε η ταλαιπωρία των πολιτών σίγουρα θα ήταν πολύ
µεγαλύτερη από τη σηµερινή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί τους, από το 3ο Γυµνάσιο Μεγάρων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Μπούρα, βλέπω ότι είστε χαρούµενος για τους πατριώτες σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Είναι από την ιδιαίτερη περιοχή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Ηρώ Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπαµε και στην επιτροπή,
η Κυβέρνηση κατά τον προσφιλή της τρόπο, που τον εφαρµόζει
έτσι και αλλιώς παντού, δηλαδή χωρίς καµµία επιστηµονική ή πολιτική επάρκεια ή σχέδιο ή µε παντελή έλλειψη προγραµµατισµού, έρχεται έξω από κάθε λογική πολεοδοµίας, αρχιτεκτονικής, αειφορίας, τοπικών συνθηκών κ.λπ., να εφαρµόσει οριζόντιες ρυθµίσεις, αντικοινωνικές και αντιπεριβαλλοντικές, ίδιες ρυθµίσεις από τα βόρεια προάστια µέχρι τον Άγιο Παντελεήµονα. Το
λένε όλοι, αλλά το ότι γίνεται αυτή η κριτική όχι µόνο από τους
Βουλευτές, αλλά και από ειδικούς και επιστήµονες καµµία αξία
δεν έχει για το πολιτικό προσωπικό της Κυβέρνησης. Γιατί; Γιατί
αυτοί ξέρουν. Ξεθεµελίωσαν σε χρόνο ρεκόρ υγεία, παιδεία, περιβάλλον, εργασιακές σχέσεις και δεν έχουν ανάγκη να συζητήσουν µε φορείς ή µε την κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Το νοµοσχέδιο αυτό, ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός πρέπει
να αποσυρθεί διότι η διαδικασία µε την οποία εκπονήθηκε είναι
αδιαφανής, πολύ γρήγορη και δεν κλήθηκαν ποτέ οι αρµόδιοι
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φορείς στη διαµόρφωση του νοµοσχεδίου, Επιπλέον, συνεχώς
αλλάζει µέχρι τελευταία στιγµή. Το ζητούν, κύριε Υπουργέ και οι
φορείς να αποσυρθεί και να δοθεί χρόνος σε ένα οριστικό κείµενο. Επιπλέον, είναι ένας ΓΟΚ, που σε κάθε δεύτερη παράγραφο λέει πως θα εκδοθεί προεδρικό διάταγµα, δηλαδή είναι
περίπλοκος, δυσλειτουργικός και θα υπόκειται σε διάφορες ερµηνείες, όπως και µέχρι σήµερα γινόταν.
Τα ζητήµατα της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής που κάπως
µπαίνουν αλλά και η νοµοθεσία για εµποδιζόµενα άτοµα είναι θετικά πράγµατα στο νοµοσχέδιο, αλλά δεν γίνονται µε σωστό
τρόπο. Υπάρχει πάλι πολυνοµία. Πολλά ζητήµατα δεν είναι ξεκάθαρα και όλα αυτά χάνονται υπό το βάρος των υπόλοιπων ρυθµίσεων. Ουσιαστικά, απουσιάζουν από το νοµοθέτηµα κανόνες
που ήδη έχουν θεσµοθετηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε λίγα
χρόνια, θα είναι και υποχρεωτικοί και για τη χώρα µας, όπως
εφαρµογές ενεργειακής εξοικονόµησης. Κυρίως, όµως, απουσιάζει µια πολιτική πριµοδότησης κτηρίων µε τοπικά υλικά ανά
περιοχή προς ενίσχυση της τοπικής παραγωγικότητας, πριµοδότησης κτηρίων σε ανθρώπινη κλίµακα και παράλληλα διατήρησης των κτηρίων αρχιτεκτονικής σηµασίας και κληρονοµιάς.
Το πιο σοβαρό πρόβληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
ότι το όλο νοµοσχέδιο µοιάζει σαν πρόσχηµα για το άρθρο 10.
Φτιάχνεται, δηλαδή, ένας ΓΟΚ που λίγο διαφέρει από τους προηγούµενους, για να πει στην ουσία ότι αυξάνεται ο συντελεστής
δόµησης και µάλιστα από το παράθυρο. Διότι φυσικά, ποιος θα
τολµούσε να πει ευθέως ότι αυξάνει στην Αθήνα το συντελεστή
δόµησης; Αυξάνεται, λοιπόν, ο συντελεστής δόµησης και µάλιστα γύρω στο 25% µε 30% και επιπλέον δηµιουργούνται ανισότητες ανάµεσα στους πολίτες, διότι πριµοδοτούνται µε αύξηση
του συντελεστή δόµησης µόνο οι µεγάλες ιδιοκτησίες.
Ο συντελεστής δόµησης αυξάνεται µε δύο τρόπους. Ο ένας,
είναι η ιστορία της απόσυρσης των κτηρίων και ο άλλος, η αφαίρεση από την προσµέτρηση στο συντελεστή διαφόρων πραγµάτων, για παράδειγµα των κλιµακοστασίων και µάλιστα ακόµα και
σε ισόγειο χωρίς κλιµακοστάσιο, δίνει το νοµοσχέδιο µπόνους
είκοσι τετραγωνικά µέτρα. Ψάχνετε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, τρόπους ενίσχυσης της οικοδοµικής δραστηριότητας και της κτηµαταγοράς προς την κατεύθυνση όχι κάποιων ήπιων παρεµβάσεων
που έχουν ανάγκη οι πόλεις αλλά του συνεχούς κτισίµατος. Επιπλέον, η απόσυρση κτηρίων είναι µια διαδικασία µε τεράστιες
ενεργειακές απώλειες, τη στιγµή, που ταυτόχρονα προωθούνται
πανάκριβοι τρόποι µε υψηλές τεχνολογίες για δήθεν εξοικονόµηση στα κτήρια, ενώ όπως είπαµε και πριν δεν πριµοδοτούνται
τρόποι σχεδιασµού, εξοικονόµησης ενέργειας, απλοί και φθηνοί,
που δεν ωφελούν, βέβαια, τις τράπεζες και τις µεγάλες εταιρείες.
Έρχοµαι επίσης, στο µεγάλο ζήτηµα των ελεύθερων χώρων.
Απ’ ό,τι λένε και οι ειδικοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν µπορείς να πολεοδοµείς µε εργαλείο το ΓΟΚ. Ο ΓΟΚ είναι ένας κανονισµός για τη δόµηση. Δεν γίνεται να αφήσεις στην ευχέρεια
των κατασκευαστών το πού θα υπάρχουν µέσα στην πόλη ελεύθεροι χώροι και ποια θα είναι η χρήση τους. Ποιος θα αποφασίσει, αν στη γειτονιά µου χρειάζεται ελεύθερος χώρος; Ποιος θα
αποφασίσει, αν χρειάζεται εµπορικό κέντρο;
Με λίγα λόγια δεν µπορεί να προτείνει το Υπουργείο τόσο σοβαρές αλλαγές χωρίς να έχει κάνει πολεοδοµικές µελέτες και µελέτες αστικού σχεδιασµού. Στις πόλεις µας λείπουν τέτοιες
µελέτες. Ελάχιστες έχουν γίνει, στη Μεταπολίτευση κυρίως και
οι πόλεις πορεύονται µε µελέτες του ’70 και το ’80, ενώ σήµερα
έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι συνθήκες και οι ανάγκες. Αυτές
τις µελέτες, αν τις είχαµε, θα λέγαµε τι χρειάζεται και πού χρειάζεται και πιθανά θα µπορούσαν εκεί κάπου να δοθούν σε σηµεία
κίνητρα για ψηλά κτήρια, αν χρειάζονταν και πάντα µε τη συµµετοχή και των κατοίκων στις αποφάσεις.
Ένα άλλο σηµείο, που θα θέλαµε να σταθούµε, είναι ότι αυτός
ο ΓΟΚ παίρνει µια ιδέα, που είναι των αρχών της δεκαετία του
’20 και του ’30, η οποία αναπτύχθηκε ουσιαστικά από τον Λε
Κορµπυζιέ και τους µοντερνιστές εκείνη την εποχή. Έχουµε διαβάσει και αρθρογραφίες σε διάφορες εφηµερίδες και στις δικές
µας εφηµερίδες για τις υποτιθέµενες συνεκτικές και φωτεινές
πόλεις. Είναι αυτή η ιδέα. Εδώ υπάρχουν τα εξής ζητήµατα. Το
ένα, είναι η απελευθέρωση της γης -µικραίνει το αποτύπωµα του
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κτηρίου που λέει και το νοµοσχέδιο- και τα άλλα, είναι η αύξηση
του πληθυσµού στα κέντρα των πόλεων και οι ελεύθεροι χώροι.
Ποιο είναι το πρόβληµα; Όταν µίλησε ο Λε Κορµπυζιέ για τη φωτεινή πόλη, δηλαδή ψηλοί ουρανοξύστες και τεράστιοι χώροι
από κάτω, όλα φωτεινά µε διαφοροποίηση πεζών και αυτοκινήτων που κινούνται σε διαφορετικά επίπεδα, είχε κάποιο λόγο. Γι’
εµάς, αυτό που µόλις περιέγραψα είναι µια εικόνα που έχουµε
όλοι µας και από ταινίες που βλέπουµε, που σε πιάνει µια ανατριχίλα γιατί υπάρχουν µόνο κτήρια, άχρηστοι άδειοι χώροι και
άνθρωποι πουθενά. Ο λόγος για τους µοντερνιστές που ανέπτυξαν αυτήν την ιδέα, ήταν πως αυτή ήταν µια σύλληψη που απαντούσε στα τεράστια προβλήµατα που είχαν τότε οι βιοµηχανικές
πόλεις, όπου ζούσαν στοιβαγµένοι, µε υγρασίες, µε σκοτεινά
δροµάκια. Έπρεπε τότε να απαντήσουν σε ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα και ανέπτυξαν αυτήν τη µεγαλοϊδεατική σύλληψη. Τέλος
πάντων, όµως, δεν είναι µια ιδέα για το σήµερα και για το εδώ.
Η ιδέα, βέβαια, εφαρµόστηκε γιατί βόλευε σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στις ανατολικές χώρες ή στη Γαλλία και κυρίως
φτιάχτηκαν γραφεία και εργατικές κατοικίες µ’ αυτόν τον τρόπο.
Η ιδέα, όπου έγινε, ήταν αποκρουστική, έκοψε τους ανθρώπους
από τη γειτονιά, η γη έπαψε να έχει χρήσεις και ανθρώπους,
παρά είχε τεράστιους άδειους χώρους ανάµεσα σε πανύψηλα
κτήρια και φυσικά ενισχύθηκε η υποβάθµιση και η παραβατικότητα. Στην Αµερική, παρ’ ότι εφαρµόστηκαν πάρα πολύ αυτά τα
σχέδια, γκρεµίζουν πια αυτά τα κτήρια, γιατί οδήγησαν σε ένα
πολύ υποβαθµισµένο περιβάλλον. Εποµένως, η εκτεταµένη
χρήση τέτοιου είδους λύσεων οδηγεί σε χειροτέρευση της κατάστασης.
Σκεφτείτε τον πύργο της Αθήνας, που έγινε επί χούντας, η
οποία επίσης είχε απελευθερώσει τα ύψη των κτηρίων. Έχει έναν
ελεύθερο χώρο που δεν χρησιµοποιείται σε τίποτα, ούτε προσφέρει οτιδήποτε στην πόλη. Στην καλύτερη περίπτωση, να προσφέρει χώρο για τραπεζοκαθίσµατα στα δύο-τρία µαγαζιά που
υπάρχουν. Αν δεν ήταν και αυτά τα µαγαζιά, είναι ζήτηµα αν θα
περνούσαµε από εκεί το βράδυ. Σε καµµία, λοιπόν, περίπτωση
δεν βελτιώνει το αστικό περιβάλλον και είναι αντικοινωνική λύση.
Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι όταν φτιάχνεις ψηλά κτήρια αυξάνονται οι µετακινήσεις και όχι το περπάτηµα, γιατί τα κενά είναι
τεράστια, µε αποτέλεσµα να πληθαίνουν τα αυτοκίνητα και να νεκρώνει η πόλη από τους κατοίκους. Οι δικές µας πόλεις, έχουν
την οικειότητα της µικρής κλίµακας και των πολλών µεικτών χρήσεων. Η κατοικία, το ψιλικατζίδικο, το περίπτερο, το εστιατόριο,
παντού µπορείς να κυκλοφορήσεις.
Σκεφτείτε, επίσης, τις αµερικανικές πόλεις. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα, οι πανύψηλες πόλεις που κινείσαι µόνο µε αυτοκίνητο.
Τελευταίο παράδειγµα σε αυτά είναι η Μπραζίλια, η πρωτεύουσα της Βραζιλίας, πόλη σχεδιασµένη από την αρχή µε
ψηλά κτήρια και µεγάλα κενά που δεν έχουν καµµία χρήση και
που κανείς δεν θέλει να ζήσει εκεί, παρά µόνο αυτοί που αναγκάζονται λόγω εργασίας, δεν περπατάει τίποτα στο δρόµο το
βράδυ και κοινωνικά είναι παντελώς αποτυχηµένη µέχρι εφιαλτική.
Έχουν γραφτεί πάρα πολλά γι’ αυτό, παρ’ όλο που σχεδιάστηκε από έναν πολύ σηµαντικό κορυφαίο παγκοσµίως αρχιτέκτονα το Νιµάγιερ. Όσο για τη συνεκτική πόλη, σηµαίνει την
επιστροφή στο κέντρο στρωµάτων, που σε άλλες δεκαετίες έφυγαν σε προάστια και θέλουν να γυρίσουν µε τους δικούς τους
όρους, διώχνοντας ό,τι άλλο υπάρχει και πιθανά τους ενοχλεί.
Για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνουν «εκκαθαρίσεις». Και ένας τρόπος είναι αυτός. Φτιάχνοντας τέτοιου τύπου πόλη. Εξάλλου,
αυτό χρόνια πριν έγινε σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.
Ένα ακόµα ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, γύρω από τη συζήτηση για
το ΓΟΚ, είναι η λεγόµενη «απεδαφοποίηση» της κοινωνίας η
οποία πετυχαίνεται και µε τα πολύ ψηλά κτήρια. Έχει υπάρξει
αρθρογραφία και µε αυτό το ιδεολογικό ζήτηµα που λέει ότι οι
άνθρωποι είναι συντηρητικοί όταν είναι δεµένοι µε τη γη και ότι
πρέπει να είµαστε άνθρωποι το κόσµου.
Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι είναι πιο συνεκτικοί και έχουν
καλύτερες σχέσεις επικοινωνίες σε µικρή κλίµακα. Αυτό δεν το
θέλει η σύγχρονη αυτή αντίληψη της απεδαφοποίησης και του
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δήθεν νεκρικού πλήθους. Θέλει άτοµα αποµονωµένα, πολύ εύκολα µεταφερόµενα που σήµερα να δουλεύουν εδώ και αύριο
οπουδήποτε και που φυσικά δεν ενδιαφέρονται για τα κοινά, για
τη γειτονιά, για την περιοχή που ζουν. Αυτά τα ζητήµατα είναι
κάπως θεωρητικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά είναι το
υπόβαθρο που πατάνε οι υποστηρικτές αυτών των ιδεών.
Πιο πρακτικά, λοιπόν, και πιο βραχυπρόθεσµα, όπως ειπώθηκε
και στη συνέντευξη που έδωσαν χθες οι σύλλογοι των αρχιτεκτόνων και µέλη του συλλόγου αρχιτεκτόνων και καθηγήτριες του
πολυτεχνείου που µίλησαν, µε το νοµοθέτηµα αυτό γίνεται και
κάτι άλλο: Νοµιµοποιούνται παρανοµίες, που κανονικά θα πλήρωναν πρόστιµα στο κατ’ ευφηµισµόν Πράσινο Ταµείο και ταυτοχρόνως, µαζί µε άλλα νοµοθετήµατα, όπως το χωροταξικό του
τουρισµού, δηµιουργείται ένα πλαίσιο πολύ ευνοϊκό για κερδοφορία πάνω στην αστική γη.
Βεβαίως, το Υπουργείο δεν έχει χρόνο να µιλήσει µε τους ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια µε αυτά, ούτε προφανώς θεωρεί ότι η κοινωνία πρέπει να πει τη γνώµη της µέσω των φορέων
και των συλλόγων αλλά ότι αρκούν οι διάφοροι σύµβουλοι είτε
φανεροί είτε µυστικοί, πίσω από κάθε νοµοθέτηµα. Έτσι βαφτίζεται «πράσινη ανάπτυξη» µια ακόµη φούσκα της κτηµαταγοράς.
Όπως πολύ ωραία, κύριε Υπουργέ, ανέφερε µια καθηγήτρια
του Μετσοβίου, σε κάθε σχεδιασµό, υπήρχε το δίπολο των δικαιωµάτων και της κοινής ωφέλειας. Ποια είναι η κοινή ωφέλεια;
Σταµατάει σήµερα κάθε συζήτηση γι’ αυτό και η απάντηση δίνεται από την Κυβέρνηση µονοδιάστατα, γιατί πλέον, κοινή ωφέλεια, είναι η εξυπηρέτηση του χρέους. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγµα και στο δικαιϊκό πολιτισµό και στην ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανέρχοµαι στο άρθρο 10, για
να πω πως γίνεται φανερό ότι ούτε αυτό το νοµοσχέδιο ξεφεύγει
από το γενικό κανόνα που διέπει κάθε νοµοσχέδιο αυτού του
Υπουργείου και της Κυβέρνησης, δηλαδή, τον κανόνα «Όλα για
το κέρδος». Τα κέρδη είναι πάνω από τους ανθρώπους, πάνω
από το περιβάλλον, πάνω από την πολιτιστική κληρονοµιά.
Έχουµε ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τέλειο ως real estate γραφείο, µε τροµερές αυξήσεις σε συντελεστές δόµησης και κανένα ποιοτικό κριτήριο και
παραδίδει άνευ όρων τις πόλεις, σε κάτι που µπορεί να γίνει πολύ
καταστροφικό αν όντως εφαρµοστεί.
Εν κατακλείδι –σας το είπαµε και στην επιτροπή- θερµά συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ, που δεν µάθατε τίποτα από τις real
estate φούσκες ούτε καν από τη γειτονική µας Ισπανία και θέλετε
τώρα να επιβάλετε αυτό το εξαιρετικό όραµα και στη χώρα µας,
επαναφέροντας ακόµα και διατάξεις του ισχύοντος ΓΟΚ που κριθήκαν αντισυνταγµατικές από το Συµβούλιο της Επικρατείας,
όπως για την κατ’ εξαίρεση δόµηση των οικοπέδων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αρτιότητας.
Μια διορισµένη, µνηµονιακή Κυβέρνηση, λοιπόν, επιχειρεί ουσιαστικά την καταστροφή της µικρής κλίµακας, των µικροµεσαίων αστικών περιοχών και των γειτονιών των πόλεων, που
ακόµη για τους πολίτες αποτελούν κέντρα κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Το νοµοσχέδιο, κυρία και κύριοι Βουλευτές, ευνοεί τη συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια, ενώ παράλληλα, δίνει διάφορα
µπόνους σε τετραγωνικά µέτρα τσιµέντου και αυξήσεις στο συντελεστή, υπό τον όρο ότι θα δηµιουργούνται µεγάλα οικοδοµικά
σύνολα. Παρέχονται, ακόµη, διαφόρων ειδών κίνητρα -και µε
αυτόν και µε άλλους νόµους- στους µεγάλους επιχειρηµατίες
που έχοντας µάλλον ήδη αγοράσει περιοχές, θα δουν τα κέρδη
τους να απογειώνονται.
Άξιος, λοιπόν, ο µισθός σας, κύριε Υπουργέ. Το έργο σας ως
Κυβέρνηση θα το γράψει η ιστορία ως µνηµείο καταστροφικής
πολιτικής. «Φεύγω και αφήνω πίσω µου συντρίµµια» είναι το πιο
ταιριαστό σλόγκαν που µπορείτε να υιοθετήσετε για τις εκλογές.
Ζητάµε για ακόµη µια φορά να αποσύρετε το νοµοσχέδιο και
να δώσετε χρόνο στη συζήτηση µε κοινωνικούς και επιστηµονικούς φορείς, γιατί οι αλλαγές µε τους ΓΟΚ µπορεί να γίνονται
µε πολύ αργούς ρυθµούς αλλά είναι συντριπτικές και µας αφορούν όλες και όλους.
Αν εµµείνετε, φυσικά, στο να το συζητάµε, θα το καταψηφίσουµε.
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Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ.
Ηρώ Διώτη.
Πριν προχωρήσουµε, θα ήθελα να εκφράσω µε τη σειρά µου
«συλλυπητήρια» για το χαµό του Γιάννη Μπανιά, ένα συνεπή
αγωνιστή της Αριστεράς, πρώην Βουλευτή.
Παρακαλώ, να διαβιβαστούν τα συλλυπητήρια και στην οικογένειά του και στην πολιτική του οικογένεια το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι µαθήτριες και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από
το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Ιωάννης Αµοιρίδης για δέκα πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω κι εγώ µε τη σειρά µου το σεβασµό
µου στη µνήµη του Γιάννη Μπανιά, ενός ανθρώπου δηµοκράτη,
αγωνιστή και ρέκτη. Σηµειώνεται ότι η απουσία του θα είναι πιο
ηχηρή από την παρουσία του τα προηγούµενα χρόνια. Ας γίνει
παράδειγµα προς µίµηση σε εµάς τους νεώτερους που υπηρετούµε από αυτά τα έδρανα -µέσα από την πολιτική και κεντρική
πολιτική σκηνή- την χώρα µας σε αυτές τις κρίσιµες στιγµές.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο πολεοδοµικός σχεδιασµός τη δεκαετία του ’70 βασίστηκε κυρίως στις πόλεις που είχαν αναφορά σε
ένα αστικό κέντρο. Επειδή υπήρχε µετανάστευση προς το εξωτερικό τη δεκαετία του ’60, τη δεκαετία του ’70, επέστρεφαν οι
πολίτες όσα χρήµατα µπόρεσαν να µαζέψουν, για να χτίσουν ένα
σπίτι. Κυρίως, όµως, έγινε µια απίστευτη εκµετάλλευση από εργολάβους εκείνης της εποχής, που πουλούσαν διαµερίσµατα
από τα σχέδια. Έτσι, έχουµε σήµερα τα σηµερινά κέντρα των πόλεων, που σε όποια πόλη και αν ξυπνήσεις -πέρα από αυτές που
έχουν ένα ύφος όπως είναι η Καστοριά- θεωρείς ότι βρίσκεσαι
στην ίδια πόλη. Αν σε πάνε σε ένα ξενοδοχεία µιας πόλης και σου
ανοίξουν το παράθυρο το πρωί, δεν µπορείς να καταλάβεις σε
ποια πόλη είσαι.
Αποτέλεσµα αυτού, είναι να έχουµε πόλεις χωρίς ύφος, εργολάβους µε κέρδη. Έτσι τη δεκαετία του ’80, ξεκίνησε µια διαφορετική αντίληψη για την ανάπτυξη των πόλεων ξεκινώντας µε το
ν. 1337 µε τις πρώτες επεκτάσεις και τις νοµιµοποιήσεις των αυθαιρέτων. Τα αυθαίρετα της πρώτης γενιάς, δηµιουργήθηκαν
λόγω εκείνου του τρόπου ανάπτυξης των πόλεων που δεν γίνονταν επεκτάσεις για να παραµένουν οι αξίες των ακινήτων και των
διαµερισµάτων στα κέντρα των πόλεων, όπως είχαν διαµορφωθεί, σε πάρα πολύ µεγάλα ύψη.
Εκ των πραγµάτων, άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν στις πόλεις µε
την αστικοποίηση αλλά και µετανάστες από τις χώρες της Σοβιετικής Ένωσης µε το πρώτο κύµα µεταναστών, αναγκάστηκαν να
χτίσουν περιµετρικά των πόλεων ένα µικρό σπίτι και µετά ένα µεγαλύτερο, όταν µεγάλωνε η οικογένεια. Όλα αυτά, δηµιούργησαν µια κατάσταση αυθαιρέτων που η επέκταση του σχεδίου
πόλης, το µόνο που έκανε ήταν να νοµιµοποιήσει αυτήν την κατάσταση µε στενούς δρόµους, µε σπίτια χτισµένα µέσα στους
δρόµους.
Έτσι ήρθε ή δεύτερη πρόταση µε το ΓΟΚ του ’85, που σχεδιάστηκαν οι πόλεις µε χαµηλό ύψος και µεγάλες επεκτάσεις. Σχεδιάστηκαν ανθρώπινες πόλεις µε κοινωφελείς και κοινόχρηστους
χώρους και πολικότητα σε διαφορετικά κέντρα. Να αναπτύσσεται δηλαδή, η πόλη όχι µόνο σε ένα κέντρο αλλά περιµετρικά µε
σχετικές και αντίστοιχες χρήσεις γης, ώστε να κατανεµηθεί και
ο πλούτος αλλά και να µεγαλώσει και να αυξηθεί και η ποιότητα
ζωής.
Εξάλλου, η επέκταση των πόλεων ή ο τρόπος λειτουργίας
τους, σχεδιάστηκαν σαν πόλεις-κράτη στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης µε πρόταση και προς το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Στο Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, έπρεπε να γίνει η µεγάλη
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αυτή αλλαγή, ώστε να δηµιουργηθούν οι πόλεις οι οποίες συνεργάζονται, οι πρωτεύουσες πόλεις, οι δευτερεύουσες, οι τριτεύουσες πόλεις, οι πόλεις τέταρτης κατηγορίας και τα δίπολα
ανάπτυξης σαν µια πρόταση που έπρεπε να προλάβει το ΕΣΠΑ,
γιατί η Ελλάδα δεν είχε καν σχεδιασµό για τις πόλεις. Έτσι, εκ
των πραγµάτων, υπεβλήθη αυτή η πρόταση και εντάχθηκε στο
ΕΣΠΑ. Σήµερα, τα έργα που εκτελούνται µέσω ΕΣΠΑ, είναι βάσει
ενός σχεδιασµού που είναι της προηγούµενης δεκαετίας, επειδή
η χώρα δεν πρόλαβε να έχει έναν καινούργιο σχεδιασµό για να
καταθέσει πρόταση στο ΕΣΠΑ.
Τι προτείνεται σήµερα, ενώ έχουµε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» σε εξέλιξη, ο οποίος βασίστηκε στο σχεδιασµό των πόλεων ανάπτυξης;
Προτείνεται σήµερα, να επιστρέψουµε στο µοντέλο της δεκαετίας του ’70, να κερδίσουµε σε ύψος, να µην υπάρχουν επεκτάσεις, µε την αιτιολογία ότι θα δηµιουργήσουµε χώρους εξαερισµού, για να αναπνεύσουν οι πόλεις.
Ας δούµε ένα παράδειγµα, σχετικά µε το τι κίνητρα δίνονται,
για να µπορούµε να µιλάµε µε αριθµούς στο τελικό τους αποτέλεσµα. Έχουµε ένα οικόπεδο πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων
µε συντελεστή δόµησης 2. Άρα, αυτό χτίζει χίλια τετραγωνικά
µέτρα και αν η κάλυψή του είναι 70%, θα έχει τριακόσια πενήντα
τετραγωνικά µέτρα µε τρεις ορόφους. Σήµερα, τι προτείνεται;
Να µειώσουµε την κάλυψη κατά 10%. Δηλαδή, τα τριακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα σε ένα οικόπεδο πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων να γίνουν τριακόσια τετραγωνικά µέτρα. Τι
κερδίζει; Άµεσα από το συντελεστή δόµησης που αυξάνεται 10%
κερδίζει στη δόµηση εκατό τετραγωνικά µέτρα. Από τιµή µέτρησης στο συντελεστή δόµησης, στο ασανσέρ, στο κλιµακοστάσιο,
στους πέντε ορόφους που θα γίνουν τώρα, κερδίζει άλλα εκατόν
τριάντα έως εκατόν τριάντα πέντε τετραγωνικά µέτρα. Αν κάνει
και «πράσινη» παρέµβαση, κερδίζει άλλο ένα 10% στο συντελεστή δόµησης και άλλα εκατό τετραγωνικά µέτρα. Στην ουσία, µειώνοντας την κάλυψη µόνο κατά 10% -δηλαδή από τα τριακόσια
πενήντα τετραγωνικά µέτρα το κτήριο θα γίνει τριακόσια τετραγωνικά µέτρα- θα κερδίσει σε δόµηση τριακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα, δηλαδή δύο ορόφους. Πιστεύετε εσείς ότι η πόλη
θα κερδίσει, αν µειωθεί κατά πενήντα τετραγωνικά µέτρα στο
ισόγειο και έχει τρεις ορόφους ή αν θα αυξηθεί κατά δυο ορόφους; Ποιος κερδίζει;
Εάν δούµε σήµερα τα κέντρα των πόλεων, όπως για παράδειγµα στην Αθήνα, θα δείτε ότι έχουν απαξιωθεί. Εγώ λέω ότι
τεχνηέντως έχουν απαξιωθεί, γιατί υπήρχε πολιτική βούληση να
απαξιωθούν. Τελευταία βγαίνουν προτάσεις για αναβάθµιση της
Πανεπιστηµίου και του αστικού κέντρου. Σε όλες αυτές τις προτάσεις, σε ένα κτήριο πέντε ή δέκα ορόφων που θα γίνει, καταλαβαίνετε πόσο µεγάλο όφελος είναι µέσα από το συντελεστή
δόµησης και µε τα νέα κτήρια και µε τις συνενώσεις που θα
υπάρξουν; Πόσοι όροφοι είναι; Πόσα τετραγωνικά; Ποιο το όφελος; Αγόρασες σήµερα ένα κτήριο χιλίων τετραγωνικών µέτρων
και αύριο θα έχεις δικαίωµα να κτίσεις χίλια πεντακόσια τετραγωνικά µέτρα, απλά µειώνοντας λίγο την κάλυψη του οικοπέδου.
Αυτό θα συµβεί στο κέντρο της Αθήνας.
Αυτή είναι η ηθική στην πολιτική πλέον. Πώς σχεδιάζεις; Απαξιώνεις ένα κέντρο, το βάζεις σε πρόγραµµα ανάπτυξης, επενδύονται χρήµατα, αφού έχουν αγοραστεί τα κτήρια, σχεδιάζεις
πολεοδοµικά και µετά γίνεται πολύ καλός και ο κεντρικός και ο
τοπικός άρχοντας. Τι ανάπλαση και τι αναβάθµιση έχει γίνει;
Ποιος έχει κερδίσει;
Η δική µου αντίληψη, όσον αφορά τη διοίκηση και το σχεδιασµό για το αύριο, είναι ότι θα πρέπει να είναι οριζόντια τα οφέλη
και κυρίως να κερδίζουν οι πόλεις.
Η ποιότητα ζωής αντιλαµβάνεστε ότι είναι θέµα κουλτούρας
του καθενός. Εάν η ποιότητα ζωής είναι να κερδίζει κάποιος και
όχι η ποιότητα κυρίως της κοινωνικής ζωής, θα σας πω το παράδειγµα της Κίνας. Το 2002, είχαµε συνεργασία µέσω της ΚΕΔΚΕ.
Εκπροσωπώντας τότε τους συναδέλφους, µαζί µε µια οµάδα δηµάρχων, κάναµε µνηµόνιο συνεργασίας µε τους δήµους της
Κίνας. Αυτό που παρατήρησα στο πολεοδοµικό γραφείο της Σαγκάης, που είχε ένα τεράστιο κτήριο και ήταν όλο µε υποδοµή,
ήταν πώς θα γίνει τα επόµενα πενήντα χρόνια η Σαγκάη, σχεδιασµένη πενήντα χρόνια πριν. Έκαναν ψηλά κτήρια. Κατεδάφιζαν
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τα χαµηλά κτήρια. Εκεί απαλλοτριώνουν τα πάντα. Στο µόνο που
δεν µου απάντησαν, είναι πώς απαλλοτριώνουν και γκρεµίζουν
τα χαµηλά σπίτια των Κινέζων. Για να καταλάβετε, είχε η πολυκατοικία µε γρανίτη χαµηλά σπίτια δίπλα και εσώρουχα κρεµασµένα στο φανάρι. Αυτή ήταν η εικόνα. Τους ανθρώπους, που
έµεναν στα χαµηλά σπίτια, τους πήγαιναν σε µεγάλες πολυκατοικίες, σε περιοχές που έκτιζαν έξω, για να µπορούν να κάνουν
τις απαλλοτριώσεις και να µην τους πετάξουν, οι οποίοι σε ένα
χρόνο πέθαιναν από κατάθλιψη. Είχαν χάσει την ποιότητα ζωής,
τη συντροφικότητα, την κοινωνικότητα, γιατί τους είχαν κλείσει
σε ένα διαµέρισµα. Όλοι πέθαιναν από κατάθλιψη, πέθαιναν από
αποµόνωση.
Άρα, λοιπόν, τι πόλεις θέλουµε; Ανθρώπινες πόλεις ή πόλεις
µε περισσότερο τσιµέντο;
Εµείς πιστεύουµε στην αναβάθµιση των κέντρων, µέσα από
την ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων. Πάντα υπήρχε στο ΓΟΚ
όλα αυτά τα χρόνια. Ποτέ δεν υπήρξε η προσπάθεια και το αντίστοιχο κίνητρο. Υπάρχει ένα κίνητρο περίπου 5% στο συντελεστή
δόµησης, για να κτίσει κάποιος. Δεν το κάνει κανείς. Αν ενοποιήσουµε όλους τους ακάλυπτους χώρους και αν χρηµατοδοτήσουµε ένα κατάστηµα ή µια πιλοτή για να περάσουµε πίσω,
µπορούµε να δηµιουργήσουµε και να λειτουργήσουµε ένα δίκτυο
πεζοδρόµων και µεγάλα πεζοδρόµια, στενότερους δρόµους, πιο
ανθρώπινες πόλεις. Είναι ένας τρόπος.
Πώς θα αντιµετωπίσουµε την πεζοδρόµηση της Πανεπιστηµίου; Πού θα πάνε τα αυτοκίνητα; Εκ των πραγµάτων, θα δώσουµε χώρους για να δηµιουργηθούν ιδιωτικά παρκινγκ, µε την
υποκρισία όµως να κατεβαίνουν κάτω µε τα αυτοκίνητα για να
λειτουργήσουν τα πάρκινγκ. Άρα, πάλι πάµε στο κέρδος, ενώ
υπάρχουν οι ακάλυπτοι χώροι, που µπορείς να δώσεις κίνητρα,
να έχει κοντά το αυτοκίνητο ο άλλος, να δηµιουργήσεις χώρο
στάθµευσης πίσω και να λειτουργεί και ο πεζόδροµος. Άρα, στοχευµένες λύσεις υπάρχουν.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, προτάθηκαν είκοσι οκτώ τροπολογίες και δυο από την Κυβέρνηση, συνολικά
τριάντα τροπολογίες. Όποιος προλάβει, έτσι καταλαβαίνω. Να
µην περάσετε καµµία. Στο νοµοσχέδιο, όπως το προτείνετε,
ασχέτως αν εµείς δεν το στηρίζουµε, εκτιµώ ότι είκοσι οκτώ τροπολογίες σε τριάντα επτά άρθρα είναι πάρα πολλές. Ας µείνει και
κάτι για την άλλη κυβέρνηση. Εκτιµώ ότι δεν πρέπει να δώσετε
την εικόνα που έδωσε και το προηγούµενο νοµοσχέδιο του
ΥΠΕΚΑ. Όποιος έφερνε τροπολογία πέρναγε. Δεκτή, δεκτή, ενώ
πριν από ένα µήνα δεν περνούσε καµµία τροπολογία, δεν είχε
καµµία τύχη. Εκτιµώ, λοιπόν, ότι είναι ένα παζάρι πλέον αυτές οι
τροπολογίες για κάθε περιοχή, για κάθε πρόβληµα που έχει ο καθένας να περάσει µέσα εδώ, εκτός από κάποιες ουσιαστικές τροπολογίες, που πραγµατικά µπορούν να δώσουν λύση και απάντηση.
Έρχοµαι στην υπογραφή των σχεδίων πόλης, στις αναθεωρήσεις-τροποποιήσεις. Ήταν στη δυνατότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στους παλιούς νοµάρχες, στις περιφέρειες. Σίγουρα το
ΣτΕ, µε την παρέµβασή του, αναθεώρησε αυτήν την πράξη και
τα έφερε στο Υπουργείο. Περίµενα, λοιπόν, ότι θα υπάρχει µία
νοµοθετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο, στην κατεύθυνση
του να έχει δυνατότητες η αυτοδιοίκηση, να µπορεί τέτοιες µικρές παρεµβάσεις, αναθεωρήσεις, καταργήσεις, µειώσεις, τροποποιήσεις, να τις λειτουργήσει, πριν προχωρήσουµε στην
Αναθεώρηση του Συντάγµατος, που πρέπει οπωσδήποτε αυτή η
αρµοδιότητα να πάει στην περιφέρεια. Δεκαπέντε-είκοσι χρόνια
είχα µια υπόθεση, εδώ και τρία χρόνια έχει χαθεί πλέον ο φάκελος, πήρε σύνταξη η µια υπάλληλος, η άλλη υπάλληλος…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Στην αποκεντρωµένη διοίκηση ανήκει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Είναι, όµως, στην κρατική διοίκηση και
παίζει ένα συµβουλευτικό ρόλο η αποκεντρωµένη διοίκηση.
Εκτιµώ ότι θα πρέπει µέσα από την Αναθεώρηση του Συντάγµατος του 2013 να είναι πρώτη προτεραιότητα, για να µπορεί να
έχει και ουσιαστική αρµοδιότητα η αυτοδιοίκηση, για να ρυθµίζει
τα του οίκου της.
Οι απαλλοτριώσεις των µεγάλων κοινόχρηστων χώρων. Έχετε
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µέσα στο νοµοσχέδιο σε ακτίνα διακοσίων πενήντα µέτρων να
αποζηµιώνεται ανάλογα ο καθένας για το εµβαδόν και το πόσο
κοντά είναι στον κοινόχρηστο χώρο. Υπάρχουν και οικόπεδα, τα
οποία παρ’ ότι δεν είναι άρτια, θα πληρώσουν και αυτά το 40%,
όπως γράφετε. Υπάρχουν, όµως, απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων
χώρων, όπου γίνεται ένα πολιτιστικό κέντρο, ένα µεγάλο υπόγειο
γκαράζ, µια κλειστή λαϊκή αγορά. Αυτές έχουν αναφορά σε όλη
την πόλη. Αλλάζουν, δηλαδή, την πόλη. Ένα µεγάλο πολιτιστικό
κέντρο δεν µπορούν να το πληρώσουν µόνο οι διακόσιοι ή διακόσιοι πενήντα. Το έχω ζήσει. Δεν αντέχουν οικονοµικά να το
πληρώσουν σήµερα. Αυτό πρέπει να επιβαρύνει όλη την πόλη,
αφού λειτουργεί για όλη την πόλη. Άρα, θα πρέπει να προβλέψετε κάποιες απαλλοτριώσεις για συγκεκριµένες χρήσεις, που
αφορούν τη λειτουργία της πόλης, να επιβαρύνουν και άλλους
ή όλη την πόλη. Δηλαδή, θα γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο και θα
πληρώσουν οι περίοικοι, που έχουν ένα κτήριο µπροστά τους,
όταν το πολιτιστικό κέντρο είναι για όλη την πόλη;
Έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα. Δεν έχει αλλάξει ποτέ η διάταξη
που θα αναφέρω. Το λέω πολλά χρόνια. Δεν ξέρω γιατί το
Υπουργείο δεν το αλλάζει. Αφορά και το Υπουργείο Οικονοµικών.
Μέχρι το 1997, ίσχυε η υλοποίηση του ν.1337, που έδινε εισφορά
κάποιος βάσει τίτλου που είχε ιδιοκτησία πριν το 1982. Έρχεται
το 1997 το τότε Υπουργείο και λέει: «Αναγνωρίζω τις πράξεις
αναγνωριστικών αγωγών για το χρόνο δηµιουργίας του οικοπέδου». Τι έγινε σ’ αυτήν την περίπτωση; Πλήρωσε κάποιος την
εφορία µε τα δεδοµένα εκείνου του χρόνου, για να έχει όφελος
το κράτος και έσοδα, παράλληλα όµως, αφαίρεσε από την τοπική
αυτοδιοίκηση έσοδα και σε χρήµα και σε γη, ώστε να µπορεί να
υλοποιηθεί ένα σχέδιο. Δηλαδή, ένας δήµος, ο οποίος είχε ένα
περίσσευµα από το σχέδιο πόλης εξήντα στρεµµάτων, για να
αποκαταστήσει και τις υποδοµές αλλά και αυτούς στους οποίους
οφείλει και έσοδα από την εισφορά σε χρήµα, ξαφνικά µε τις
αναγνωριστικές αγωγές, βρέθηκε ο δήµος να χρωστά και είκοσι
στρέµµατα. Έγιναν, δηλαδή, κατατµήσεις µεταγενέστερα µε
προγενέστερη του 1982 ηµεροµηνία.
Και αυτό ισχύει και σήµερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί κανένα σχέδιο πόλης. Δεν υπάρχουν τα χρήµατα στους
δήµους. Έρχεται µία κοινωνική αναταραχή, γιατί δεν µπορεί η
τοπική αυτοδιοίκηση να αποζηµιώσει ανθρώπους των οποίων σήµερα είναι χαρακτηρισµένα τα οικόπεδα. Και δεν µπορούν να κτίσουν και δεν µπορούν να αποζηµιωθούν και δεν µπορεί να
υλοποιηθεί το σχέδιο πόλης. Δεν µπορούν να ανοίξουν οι δρόµοι,
δεν µπορούν να γίνουν τα µεγάλα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης
που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από τους δήµους. Και στο προηγούµενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν έγιναν. Πήγαµε στο
τέταρτο, ξαναεγκρίθηκαν τα έργα αλλά θα χαθούν τα χρήµατα.
Γιατί υπάρχει αυτή η λογική του κεντρικού κράτους, να εισπράξει
κάποια χρήµατα και καταστρέφεται η περιφέρεια και η τοπική
αυτοδιοίκηση.
Το Πράσινο Ταµείο. Είχα πει και στην προηγούµενη Υπουργό
τότε ότι δεν επιτρέπεται να δηµιουργείται ένα ταµείο οικονοµικό
µε χρήµατα που προέρχονται από την αυτοδιοίκηση και από όλες
τις περιοχές της χώρας και να το διαχειρίζεται µόνος του ένας
Υπουργός. Στο συµβούλιο δεν υπάρχει εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης, έστω του κεντρικού της οργάνου, να µπορεί να ελέγξει µε διαφάνεια πού πάνε τα χρήµατα. Σε ποιον δήµο; Είστε
Βουλευτής του Νοµού Λέσβου. Από πού θα γνωρίζω εγώ, αν τα
χρήµατα του Πράσινου Ταµείου πάνε στην αυτοδιοίκηση και δεν
πάνε στο Δήµο της Μυτιλήνης για παράδειγµα; Πώς θα το ελέγξουµε; Υπάρχει κάποιο όργανο; Πώς θα ελέγξει κάποιος, πού
πάνε τα χρήµατα του Πράσινου Ταµείου;
Γενικώς, πηγαίνουν σε έργα στην περιφέρεια ή βοηθούν και
στις απαλλοτριώσεις. Σε ποιες απαλλοτριώσεις; Σε ποιες περιοχές; Δεν υπάρχει διαφάνεια. Ούτε εδώ έγινε ποτέ απολογισµός,
ούτε η αυτοδιοίκηση έχει πρόσβαση, για να δει αν µπορεί να
υπάρξει διαφάνεια ως προς τη λειτουργία και την αποτελεσµατικότητα του ταµείου και το πού κατευθύνονται τα χρήµατα.
Στη δύσκολη αυτή οικονοµική συγκυρία, θα ήθελα να πω για
τους τοπικούς άρχοντες ότι η επιβάρυνση των πολιτών είναι
πάρα πολύ δύσκολη αλλά και η υλοποίηση ενός πολεοδοµικού
σχεδιασµού είναι πάρα πολύ χρήσιµη. Θα πρέπει οι τοπικοί άρ-
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χοντες να ζυγίσουν τα ισοδύναµα, τα υπέρ και τα κατά, ώστε να
υλοποιηθούν τα έργα και ο σχεδιασµός των πόλεων µε τη µικρότερη δυνατή επιβάρυνση των πολιτών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνοντας, θέλω να πω ότι και αυτό το
σχέδιο νόµου δεν µας δίνει απαντήσεις. Θολώνει πολύ περισσότερο το τοπίο. Δεν συνδυάζει την ανάπτυξη του ιδιωτικού µε το
δηµόσιο χώρο αλλά αυτό που κάνει σίγουρα είναι ότι επιβαρύνει
την ανάπτυξη του ιδιωτικού χώρου και στοχευµένα εκεί που
υπάρχει µεγαλύτερος συντελεστής δόµησης σήµερα, δηλαδή τα
κέντρα των πόλεων, οι ακριβές ιδιοκτησίες, εκεί ακριβώς, δίνει
ακόµα µεγαλύτερο συντελεστή, ακόµα µεγαλύτερη επιβάρυνση
στην πόλη και θεωρώ ότι αυτό είναι όχι µόνο πολεοδοµικά άδικο
για τις πόλεις αλλά κυρίως κοινωνικά άδικο και µεταφέρεται η
ανακατανοµή βαρών προς αυτούς που έχουν. Γιατί και αυτοί που
έχουν, έχουν αρκετά χρήµατα για να κτίσουν στην περιφέρεια
µια βίλα και να µείνουν. Αλλά δεν θα κερδίσει το κέντρο, πιστεύω
ότι θα κερδίσουν αυτοί, που έχουν επενδύσει στην απαξίωση του
κέντρου και ελπίζουν στην αναβάθµισή του.
Φυσικά και δεν στηρίζουµε και δεν ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Αµοιρίδη, ειδικό αγορητή της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και οκτώ εκπαιδευτικοί από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε στον κατάλογο οµιλητών.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός, βασικά θέτει το πλαίσιο και
τους κανόνες για την παραγωγή και τη θέση των κτηρίων µέσα
στο χώρο και υπ’ αυτήν την έννοια, µαζί και µε τα ρυµοτοµικά
σχέδια διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό αυτό που λέµε «δοµηµένο περιβάλλον».
Από την ψήφιση των δύο προηγουµένων ΓΟΚ του 1973 και του
1985…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Το 1973 δεν ψηφίστηκε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ναι, από τη θέση σε ισχύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Που επιβλήθηκε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Επιβλήθηκε.
Έπεσε βέβαια πολύ τσιµέντο στις πόλεις και στα χωριά και νόµιµα και παράνοµα αυθαίρετα. Μάλιστα, ο ΓΟΚ του 1985, στον
οποίο είχα την τιµή να συµµετέχω στην εισήγησή του τότε, πέραν
του ότι τροποποιήθηκε πολλές φορές ενδιάµεσα µέχρι µετάλλαξης, καταπατήθηκε κατά βάση, µέσα από ανοχές και παρερµηνείες µε σκοπό το κέρδος.
Κλασικό παράδειγµα; Οι ηµιυπαίθριοι. Ήταν για εµένα µία σηµαντική πρωτοβουλία για την αξιοποίηση των καλών κλιµατικών
συνθηκών στη χώρα µας και κατέληξε µία πηγή και πληγή αυθαιρεσίας που µας ταλαιπωρεί ακόµα. Και επισηµαίνω αυτήν την
εκτροπή που δεν είναι η µόνη -κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και µε
τις θέσεις γκαράζ- για να πω ότι εκείνο που µετράει είναι η σωστή
εφαρµογή και ο έλεγχος της εφαρµογής και προληπτικός και κατασταλτικός. Και αυτός είναι που καταξιώνει κάθε νόµο και ιδιαίτερα τέτοιους ειδικούς νόµους.
Πέρα από αυτό είναι αλήθεια ότι από τα νέα αυτά δεδοµένα
που εξελίσσονται και µεταβάλλονται, προκύπτουν νέες κρίσιµες
ανάγκες. Το θέµα της επιβράδυνσης της κλιµατικής αλλαγής. Το
θέµα της εξοικονόµησης ενέργειας -έχουµε ενεργοβόρα κτήριακαι γενικότερα το θέµα της εξοικονόµησης των δαπανών. Η βελτίωση στις οικονοµικές συνθήκες που ζούµε -από τη χρήση των
κτηρίων εννοώ- η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στην
ευρύτερη περιοχή του κτηρίου, η ενίσχυση της επικοινωνίας των
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ανθρώπων. Είναι αποµονωµένοι οι άνθρωποι ακόµα και µέσα στα
σπίτια τους.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, στο έδαφος, πιστεύω, της αξιοποίησης της εµπειρίας των δύο προηγούµενων δεκαετιών, της ανάγκης κάλυψης των νέων αναγκών, καθώς επίσης και της αξιοποίησης των εξελίξεων που έχουν γίνει στην επιστήµη και στην
τεχνολογία όσον αφορά και τους τρόπους αλλά και τα υλικά δόµησης, πρέπει να οικοδοµήσουµε το νέο ΓΟΚ.
Τι κάνει η νοµοθετική πρωτοβουλία; Αυτόν τον εκσυγχρονισµό
επιχειρεί το νοµοσχέδιο και εγώ πιστεύω ότι σωστά σέβεται βασικά τις ρυθµίσεις του ΓΟΚ του 1985, ο οποίος όπως είπα µπορεί
να καταπατήθηκε, αλλά γενικά άντεξε.
Επίσης, γίνεται προσπάθεια απλούστευσης ρυθµίσεων και συστηµατοποίησης διαδικασιών και αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για
την αποτελεσµατική εφαρµογή και τον έλεγχο της εφαρµογής
τους, στον οποίο εγώ δίνω ιδιαίτερη σηµασία.
Ο νέος ΓΟΚ ολοκληρώνει τις παρεµβάσεις για το θεσµικό πλαίσιο δόµησης στη χώρα και υπό αυτήν την έννοια η αξία και η αποτελεσµατικότητά του δεν θα κριθεί αυτή καθ’ εαυτή από µόνη
της, αλλά σε συνδυασµό µε τις άλλες ρυθµίσεις που έχουν γίνει
για τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών, για τα σώµατα των επιθεωρητών και για την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων.
Τώρα, όσον αφορά συγκεκριµένες ρυθµίσεις του ΓΟΚ δεν
θέλω να επανέλθω, σε όσα αναφέρθηκε λεπτοµερώς η εισηγήτριά µας κ. Φαρµάκη. Πέραν αυτών εγώ θέλω να επισηµάνω δυο
τρία ζητήµατα που νοµίζω ότι δίνουν και το στίγµα.
Επί παραδείγµατι, το άρθρο 10 όπου δίδονται κίνητρα για την
περιβαλλοντική αναβάθµιση και βελτίωση της διαβίωσης σε συγκεκριµένες πυκνοδοµηµένες και αστικές περιοχές. Ειδικότερα,
επιτρέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις η αύξηση του συντελεστού
δόµησης. Δηλαδή, στις περιπτώσεις που περιορίζεται η κάλυψη
του οικοπέδου ή όταν αποσύρεται τµήµα κτηρίου ή αποδίδεται
επιφάνεια σε κοινή δηµόσια χρήση. Αυτή είναι µια σωστή ρύθµιση που µάλιστα βελτιώθηκε πολύ σηµαντικά µετά τη συζήτηση
στην επιτροπή απ’ ό,τι είδα και στα Πρακτικά.
Επίσης, αξιοσηµείωτη είναι µία σειρά διατάξεων που βοηθούν
στη βελτίωση της λειτουργικότητας των κτηρίων. Πάσχουν τα
κτήρια µας από λειτουργικότητα και αναφέροµαι σε διατάξεις
που έχουν σχέση µε τη θέση του κτηρίου στο οικόπεδο, µε την
εξαίρεση των κλιµακοστασίων από την προσµέτρηση στο συντελεστή δόµησης και για κάποια άλλα θέµατα όπως κατασκευών
σε ακάλυπτους χώρους και σε δώµατα. Όλα αυτά ενισχύουν τη
λειτουργικότητα του κτηρίου.
Είναι θετικό ότι διατηρείται κατά βάση η ρύθµιση του ΓΟΚ του
1985 όσον αφορά τα χαµηλά κτήρια. Ήταν µια ιδέα τότε δική
µου, κύριε Υπουργέ, ρύθµιση πιστεύω πρωτοποριακή γιατί το
κάναµε µε σκοπό τότε να διευκολύνουµε τη στέγαση νοικοκυριών µεσαίου και µικρού εισοδήµατος που είχαν κάποια µικρά οικόπεδα σχετικά και ήθελαν να στεγάσουν µέλη της οικογένειάς
τους. Τους δώσαµε κάποια κίνητρα και διατηρείται κατά βάση
αυτή η διάταξη.
Επίσης, αναδιατυπώνεται και εκσυγχρονίζεται µε βάση τις νέες
ανάγκες η σχετική ρύθµιση του ΓΟΚ του 1985 µε το άρθρο 26
για την προσπελασιµότητα στα κτήρια των αναπήρων. Είναι κάτι
που το οφείλουµε, είναι κάτι που το χρειαζόµαστε. Η προσπελασιµότητα κατακόρυφη και οριζόντια προβλέπεται τώρα µε τις
ρυθµίσεις αυτές να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες.
Κλείνοντας, θα αναφερθώ στις ρυθµίσεις πέραν του ΓΟΚ.
Θεωρώ ότι τα άρθρα που δεν είναι ΓΟΚ, αλλά είναι ρυθµίσεις για
τα ρυµοτοµικά σχέδια, τα άρθρα 32 έως 34, έχουν σχέση µε την
έγκριση τροποποίησης ρυµοτοµικών σχεδίων σε περίπτωση ανάκλησης απαλλοτρίωσης και απόδοσης δεσµευµένων και υπό
απαλλοτρίωση ακινήτων. Είναι γνωστά τα διαχρονικά προβλήµατα. Δεσµευµένα οικόπεδα δεν µπορεί κανένας ούτε το κράτος,
ούτε οι δήµοι, να τα απαλλοτριώσουν και σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να δοθεί µία λύση. Δίνονται, λοιπόν, συγκεκριµένες λύσεις, όταν υπάρχει είτε αυτοδίκαιη ανάκληση είτε
ανάκληση µε βάση δικαστικές αποφάσεις, απ’ ό,τι είδα στις ρυθµίσεις, τις οποίες θεωρώ σωστές.
Στο άρθρο 35 δεν ξέρω αν κάνατε διόρθωση, κύριε Υπουργέ.
Η επί εξάµηνο παράλληλη ισχύς του ΓΟΚ του 1985 και του νέου
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θα φέρει σύγχυση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Έχει αλλάξει,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Αν το αλλάξατε, τότε καλώς.
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µέσα στο χρόνο µου, µε δέκα δευτερόλεπτα ανοχή, λέγοντας ότι αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία
είναι φιλόδοξη, µπορεί όµως να είναι ρεαλιστική, αλλά αυτό θα
κριθεί στην πράξη. Πώς θα κριθεί; Αν τα παθήµατα και τα ελλείµµατα του παρελθόντος ως προς την εφαρµογή ΓΟΚ ή άλλων ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών διατάξεων, δεν τα επαναλάβουµε.
Έχουµε πολλά παθήµατα. Και όσον αφορά το ΓΟΚ ιδιαίτερα
θέλω να δώσω ένα µήνυµα προς όλους που µετέχουν στο κύκλωµα παραγωγής των έργων ότι όλοι πρέπει να αναλάβουν τις
ευθύνες τους και να µη ζητάνε µετά τα ρέστα από το κράτος. Βέβαια, το κράτος έχει την κύρια ευθύνη για την αυστηρή εφαρµογή.
Κύριε Υπουργέ, για µένα µία είναι η κατεύθυνση, το είπα και
στην αρχή. Έλεγχος προληπτικός και κατασταλτικός, αλλιώς θα
έχουµε πάλι µία από τα ίδια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Γείτονα, Βουλευτή Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας
Δηµοκρατίας έχει το λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οφείλω, καθώς
και αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος βαίνει προς το τέλος της,
να εκφράσω το θαυµασµό µου για την ικανότητα του κ. Γείτονα
να είναι πάντα ο πρώτος οµιλητής. Είναι κάτι το οποίο όλοι προσέχουµε. Κάποια στιγµή πρέπει να µας πείτε το µυστικό, κύριε
συνάδελφε. Μάλλον οφείλεται στη µεγάλη σας κοινοβουλευτική
εµπειρία.
Έρχοµαι στην ουσία του νοµοσχεδίου. Κύριε Υπουργέ, κύριοι
συνάδελφοι, νοµίζω ότι όλοι θα συµφωνήσουµε σε αυτήν την Αίθουσα ότι ο προηγούµενος Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός του
1985 είχε κλείσε πια τον κύκλο της ζωής του, ούτως ή άλλως,
είχε τροποποιηθεί αρκετές φορές και συνοδευόταν από ουκ ολίγες ειδικές και ερµηνευτικές διατάξεις, δεν ξέρω ποιο είναι το
άθροισµα των σελίδων του ΓΟΚ, αν τα αθροίσουµε όλα αυτά,
αλλά αµφιβάλλω αν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη χώρα µας
οι οποίοι να κατανοούν πλήρως τον υφιστάµενο ΓΟΚ στην όλη
του περιπλοκότητα, έτσι όπως είχε εξελιχθεί στα τριάντα χρόνια
που µας συνόδευσε.
Πράγµατι, ο κ. Γείτονας έχει δίκιο ότι δεν αρκεί απλά να σχεδιάζουµε σωστά νοµοθετήµατα, αλλά θα πρέπει να βλέπουµε και
πώς αυτά εφαρµόζονται στην πράξη. Το παράδειγµα των ηµιυπαίθριων είναι ίσως το καλύτερο παράδειγµα µιας καλής ιδέας
η οποία, δυστυχώς, καταστρατηγήθηκε µαζικά µε αποτέλεσµα
να αναγκαζόµαστε τώρα εκ των υστέρων να ερχόµαστε και να
ρυθµίζουµε µαζικές περιπτώσεις ανοµίας. Διότι, δυστυχώς, στη
χώρα µας πολύ συχνά η µαζική ανοµία καταλήγει να χαρακτηρίζεται κοινωνικό πρόβληµα. Δεν θα πρέπει, όµως, να διαφεύγει
της προσοχής µας ότι τέτοιου είδους συµπεριφορές, δυστυχώς,
έχουν και αυτές ένα µερίδιο ευθύνης για την κατάντια της χώρας.
Άρα, το ζητούµενο είναι πώς µπορούµε όταν νοµοθετούµε, να
έχουµε σχετικά απλά εργαλεία στη διάθεσή µας τα οποία κλείνουν τα ενδεχόµενα παράθυρα της ανοµίας. Νοµίζω ότι η πραγµατική δοκιµασία του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού θα είναι
ακριβώς εάν τελικά µπορέσει να πετύχει αυτή την αναγκαία
απλούστευση, αλλά θα εναρµονιστεί και µε τις σύγχρονες πρακτικές δόµησης και τις σύγχρονες θεωρίες αρχιτεκτονικής του
21ου αιώνα.
Κύριε Πρόεδρε, έγινε αναλυτική συζήτηση στην επιτροπή και
πράγµατι ο Υπουργός και το επιτελείο του έκαναν δεκτές πολλές
από τις παρατηρήσεις των συναδέλφων Βουλευτών. Οφείλω, βέβαια, να επισηµάνω ότι κατά την εκτίµησή µου, θα µπορούσε να
είχε προηγηθεί µία καλύτερη προετοιµασία ως προς το ζήτηµα
του αρχικού κειµένου, το οποίο είχε συζητηθεί αρκετό καιρό,
αλλά εκτίµησή µου είναι ότι τελικά ήρθε στην επιτροπή αρκετά
ανέτοιµο. Εν πάση περιπτώσει, έγινε µία φιλότιµη προσπάθεια
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απ’ όλους, να βελτιωθεί κατά το µέτρο του δυνατού, ώστε το τελικό κείµενο το οποίο θα ψηφιστεί, να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο.
Πράγµατι, ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός εισάγει σηµαντικές
καινοτοµίες και όσον αφορά στην ενσωµάτωση καινούργιων αρχιτεκτονικών δυνατοτήτων και ειδικά του γεωκλιµατικού σχεδιασµού και όσον αφορά τη δυνατότητα της παροχής κινήτρων σε
όσους επιθυµούν να προβούν σε συνενώσεις κτηρίων, αποδέσµευση δηµόσιου χώρου και κατά συνέπεια, να καρπωθούν και
την ωφέλεια του αυξηµένου συντελεστή που ο Νέος Οικοδοµικός
Κανονισµός τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν.
Πιστεύω ότι αυτή η διάταξη είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Αποµένει να δούµε εάν η αγορά, σε δύσκολες συνθήκες, θα αξιοποιήσει αυτό το κίνητρο του αυξηµένου συντελεστή, ώστε να
προχωρήσει πραγµατικά σε τέτοιου είδους κινήσεις που θα αποδεσµεύσουν δηµόσιο χώρο και θα µας βάλουν πια σε µία λογική
ότι αυτό το οποίο µας ενδιαφέρει επί της ουσίας δεν είναι τόσο
αν τα κτίρια είναι ψηλά ή χαµηλά, αλλά να υπάρχει µεγαλύτερος
ελεύθερος χώρος και κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να φοβόµαστε και τόσο πολύ το ύψος το οποίο αποτέλεσε παραδοσιακά
ένα φόβητρο στη χώρα µας και ενδεχοµένως αυτό να είναι κάτι
το οποίο θα πρέπει να το επαναξιολογήσουµε.
Έρχοµαι τώρα, κύριε Υπουργέ, σε ένα θέµα το οποίο µας απασχόλησε αρκετά στην επιτροπή και αυτό αφορά την έναρξη της
ισχύος του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού. Αντιλαµβάνοµαι ότι
έχετε καταθέσει µία τροποποίηση για τρίµηνη µεταβατική περίοδο. Ενδεχοµένως και οι τρεις µήνες να είναι λίγοι, µας δίνουν,
όµως, τη δυνατότητα να προετοιµαστούµε κατάλληλα, ώστε να
ισχύσει ο καινούργιος Οικοδοµικός Κανονισµός µε αποτελεσµατικότητα. Φαντάζοµαι πως αυτό σηµαίνει ότι και αυτή η διπλή
ισχύ καταργείται. Αυτό είναι σωστό. Βέβαια, η όλη λογική του
Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού είναι ότι συνοδεύει ένα πολύ σηµαντικό νόµο, το ν. 4030 για τον καινούργιο τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών, αλλά και εκεί δεν χρειάζεται να σας το πω,
κύριε Υπουργέ, ότι η προθεσµία της 1ης Μαρτίου που είχαµε
βάλει, είναι µία προθεσµία η οποία υπάρχει µέσα στα χαρτιά,
πλην όµως στην πράξη υπάρχουν πολλά προβλήµατα, καθώς σε
επίπεδο καλλικρατικών δήµων, οι καινούργιες υπηρεσίες δόµησης δεν έχουν επί της ουσίας συσταθεί ακόµα. Επί της ουσίας,
λοιπόν, καινούργιες οικοδοµικές άδειες µε τον καινούργιο τρόπο
αυτή τη στιγµή δεν εκδίδονται. Άρα, είναι απολύτως απαραίτητο
να αξιοποιήσουµε αυτό το τρίµηνο, όχι µόνο για να κλείσουµε τις
όποιες εκκρεµότητες αφορούν το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό,
αλλά για να µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε ότι από την 1η Ιουλίου –δεν ξέρω πότε θα είναι η προθεσµία- το σύστηµα θα λειτουργήσει ταυτόχρονα, εναρµονισµένα και χωρίς πολλά παρατράγουδα. Γιατί λίγα παρατράγουδα είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, στο λίγο χρόνο που µου αποµένει, να σταθώ σε ένα ζήτηµα το οποίο δεν είχα την ευκαιρία να
θέσω στην επιτροπή, επειδή δεν µου είχε τεθεί υπ’ όψιν. Αυτό,
κύριε Υπουργέ, αφορά τα άρθρα 32, 33 και 34 και τι γίνεται µε
περιπτώσεις ιδιοκτησιών, οι οποίες έχουν δεσµευθεί προς απαλλοτρίωση. Διορθώστε µε, αν κάνω λάθος, αλλά έτσι όπως διαβάζω το νόµο, αν δεσµευθεί µία ιδιοκτησία για απαλλοτρίωση,
πέραν της απίστευτης ταλαιπωρίας που αυτό συνεπάγεται για
τον ιδιοκτήτη, εάν στη συνέχεια αυτή αποδεσµευθεί, µου γράφει
κάποιος που µου έστειλε µια επιστολή, ότι ο ιδιοκτήτης θα είναι
υποχρεωµένος στην περίπτωση αυτή να εισφέρει ή σε εµβαδόν
από την ιδιοκτησία του ή να πληρώσει τα αντίστοιχα µέτρα της
εισφοράς σε χρήµα, προκειµένου να άρει την απαλλοτρίωση και
να καταστήσει την ιδιοκτησία του εκµεταλλεύσιµη και πάλι. Αυτό
εµένα µου φαίνεται λίγο παράξενο. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί
ταλαιπωρούµε έναν πολίτη και δεσµεύουµε την ιδιοκτησία του;
Και αφού την αποδεσµεύσουµε, η ιδιοκτησία αυτή δεν έχει την
ίδια αξία που είχε πριν. Δυσκολεύοµαι να το αντιληφθώ. Εάν είναι
έτσι, όπως το αντιλαµβάνοµαι εγώ, υπάρχει ουσιαστικότατο ζήτηµα προστασίας της ιδιοκτησίας, το οποίο θα πρέπει να δείτε.
Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό, είτε τώρα είτε στην κατ’ άρθρον συζήτηση και να µπορέσετε να το ξαναδείτε.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε -µε τη µικρή ανοχή σας- µε ένα ζή-
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τηµα το οποίο δεν αφορά άµεσα το νοµοσχέδιο αυτό, αλλά είναι
ζήτηµα της τρέχουσας επικαιρότητας. Κύριε Υπουργέ, προσέξτε
το αυτό, αν έχετε την καλοσύνη, αφορά το ζήτηµα του νόµου για
τα αυθαίρετα. Έχει δοθεί µία παράταση στο νόµο για τα αυθαίρετα µέχρι τις 30 Ιουνίου και γνωρίζουµε πολύ καλά σήµερα ότι
δυστυχώς πολλοί συµπολίτες µας, ειδικά σε περιοχές όπου
υπάρχει ακόµα οικοδοµικό ενδιαφέρον σε νησιά του Αιγαίου προβαίνουν σε κατασκευές αυτήν τη στιγµή µε σκοπό να τις νοµιµοποιήσουν στη συνέχεια, ισχυριζόµενοι ότι αυτές οι κατασκευές
είναι παλιές.
Αυτή είναι µία απαράδεκτη πρακτική και θα πρέπει άµεσα να
µας πείτε τι θα κάνετε για να την αντιµετωπίσετε. Αν δεν προβούµε, κύριε Πρόεδρε -και κλείνω µε αυτό- σε κάποιες κατεδαφίσεις τέτοιων προκλητικών πράξεων, που πραγµατικά
προσβάλλουν και το πνεύµα του νόµου αλλά θα δηµιουργήσουν
και προβλήµατα νοµιµότητας στη συνέχεια, τότε πραγµατικά είµαστε εκτεθειµένοι στη συνείδηση όλων των νοµίµων και νοµοταγών πολιτών.
Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Βουλευτής του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού της Β’ Αθηνών.
Ορίστε, κύριε Αϊβαλιώτη, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο µεγάλος Γιαννής Τσαρούχης έλεγε στα παλαιότερα χρόνια
ότι εθνικός ευεργέτης είναι αυτός που έχει κτήρια. Ενώ σήµερα
εθνικός ευεργέτης θα ήταν κάποιος ο οποίος σε αυτές τις ελεεινές πόλεις που ζούµε θα γκρέµιζε κτήρια. Πράγµατι η όψη των
ελληνικών πόλεων είναι άθλια. Η αντιπαροχή κατέστρεψε κτήρια
πραγµατικά µπιµπελό, µία αντιπαροχή όµως για την οποία την
καθολική ευθύνη δεν έχει µόνο ο Κωνσταντίνος Καραµανλής,
όπως συχνά λέγεται. Θα πρέπει να θυµίσουµε ότι τον Κωνσταντίνο Καραµανλή διαδέχτηκαν οι κυβερνήσεις του Κέντρου, Γεωργίου Παπανδρέου και δεν καταργήθηκε επί κυβερνήσεων του
Κέντρου η αντιπαροχή, αλλά ούτε για την επταετία. Όλοι λοιπόν
βολεύτηκαν µε την αντιπαροχή, διότι πολύ απλά προσπαθούσαν
όλες αυτές οι κυβερνήσεις να αντλήσουν -και φυσικά η επταετία
που δεν ήταν εκλεγµένη κυβέρνηση- αποδοχή από τον κόσµο.
Στην αντιπαροχή όµως –και να το πούµε και αυτό- δεν αντέδρασε
ούτε το Πολυτεχνείο εκείνη την εποχή, ούτε το Τεχνικό Επιµελητήριο, ούτε η Ακαδηµία, ούτε η Αρχιτεκτονική Σχολή ούτε οποιασδήποτε άλλης µορφής πνευµατική ηγεσία, για να µην ξεχνιόµαστε.
Τα λέω όλα αυτά διότι υπήρχε απόλυτη σιγή, µέχρι που ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Καραµανλής το ’74 αντελήφθη το µέγεθος του εγκλήµατος στο οποίο και ο ίδιος είχε συµµετάσχει και
έσωσε –κατόπιν εορτής φυσικά- όσα κτήρια απέµειναν, χαρακτηρίζοντας τα διατηρητέα. Θα πρέπει να πούµε εδώ ότι ήταν σηµαντική και η συµβολή του πρώην Υπουργού Χωροταξίας,
Οικισµού και Περιβάλλοντος, του επίσης αείµνηστου Γεωργίου
Πλυτά. Έτυχε να είναι τεχνικός σύµβουλος του Γεωργίου Πλυτά
ο πατέρας µου, ο οποίος πίεζε τότε για τη σύνταξη των σχετικών
προεδρικών διαταγµάτων και τελικά συνέταξε ο πατέρας µου τα
σχετικά προεδρικά διατάγµατα ώστε να σωθούν ένα σωρό κτήρια της Αθήνας, τα οποία σήµερα θα ήταν ή οικόπεδα ή πάρκιγκ
ή αντιαισθητικές, ελεεινής αισθητικής, πολυκατοικίες.
Πραγµατικά εγκλήµατα έγιναν λοιπόν επί είκοσι συνεχή χρόνια
µε την καταστροφή αρχιτεκτονικών θησαυρών του Τσίλερ, του
Σάουµπερτ, του Κλεάνθη και άλλων κορυφαίων αρχιτεκτόνων και
το έγκληµα συνεχίστηκε και συνεχίζεται ακόµα µε τα αυθαίρετα.
Μιλάµε για ένα παράλυτο πρασινοµπλέ κράτος που έκανε υποκλίσεις –όπως όλοι ξέρουµε- µπροστά στα πολιτικά οφέλη και
στα ψηφαλάκια. Φυσικά την πλήρωναν πάντα οι τίµιοι υπάλληλοι
στις πολεοδοµίες που έβλεπαν κάποιους άλλους συναδέλφους
τους στις πολεοδοµίες να πλουτίζουν και ολόκληρες περιοχές
να γεµίζουν µε άναρχή δόµηση. Αφού έγινε αυτό, ζούσαµε επί
δεκαετίες µε την ψευδαίσθηση ότι θα τα γκρεµίσουν, δηλαδή θα
πέσουν ενάµισι εκατοµµύριο αυθαίρετα. Και δεν σκέφτηκε κανείς
ότι για να γκρεµίσουν ενάµισι εκατοµµύριο αυθαίρετα πρέπει να
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έρθουν όλες οι µπουλντόζες της Ευρώπης και να γκρεµίζουν για
πέντε χρόνια.
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός εδώ και χρόνια ζητεί και πιέζει για την τακτοποίηση αυτών που έχουν χτιστεί, ώστε και ο κόσµος να ξεαγχωθεί και πέντε δεκάρες να εισρεύσουν επιτέλους
στα κρατικά ταµεία.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να θέσω το θέµα του άρθρου 29, το έχει
θέσει και ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ και σας το ξαναλέµε.
Πάρτε το πίσω. Πάρτε πίσω το άρθρο 29. Είναι επιλεκτική ρύθµιση µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά, που αδικεί όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Αφορά επιλεκτική νοµιµοποίηση αυθαίρετων
κτισµάτων της Θράκης. Ευτυχώς που αποσύρατε και τον όρο
«δυτική Θράκη». Ξέρουµε όλοι ότι τον όρο «δυτική Θράκη» τον
χρησιµοποιούν εργολαβικά οι Τούρκοι. Υπάρχει η ελληνική
Θράκη, δεν υπάρχει δυτική Θράκη. Θράκη λοιπόν. Ανάλογες περιπτώσεις, όπως αυτή που αναφέρετε στο άρθρο 29, οικηµάτων
που έχουν απολέσει τις ιδιοκτησίες παρατηρούνται και σε άλλες
περιοχές της Ελλάδας. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει ειδικώς για τους Μουσουλµάνους της Θράκης αυτή η ρύθµιση και
µάλιστα να υπάρχει απλή βεβαίωση του δηµάρχου, στοχεύοντας
φυσικά -αυτό είναι η ρύθµιση- σε ψηφοφόρους µεταφερόµενους
στην Τουρκία. Πάρτε το πίσω, αποσύρετέ το. Είναι, νοµίζω, µία
πράξη σωστή, αντρίκια µέσα στη Βουλή. Πάρτε πίσω αυτή τη ρατσιστική διάταξη, η οποία αδικεί όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, ή επεκτείνετέ το για όλη την Ελλάδα. Γιατί ειδικώς δηλαδή
για τη Θράκη;
Μαζί µε συναδέλφους από άλλα κόµµατα, ήταν εδώ και ο κ.
Βαρδίκος, έχουµε υπογράψει την τροπολογία για να δοθούν στις
τοπικές κοινωνίες εκείνα τα ακίνητα που ρηµάζουν για δεκαετίες
και θα µπορούσαν να απογειώσουν την τουριστική ανάπτυξη. Μιλάµε για τα «ΞΕΝΙΑ», ένα θεσµό που αναµφισβήτητα τον πιστώνεται ο Κωνσταντίνος Καραµανλής. Εκείνος δηµιούργησε τα
«ΞΕΝΙΑ», βάζοντας τις βάσεις –για να λέµε και τα σωστά, είπαµε
πριν τα στραβά- για την τουριστική ανάπτυξη της σηµερινής Ελλάδας τη δεκαετία του ’50. Πολλά όµως από αυτά τα «ΞΕΝΙΑ»
ρηµάζουν σήµερα και για χρόνια είναι σε οικτρή κατάσταση.
Όπως ξέρουµε όλοι, το έχουµε δει εξάλλου όσοι είµαστε από
την περιοχή, στο «ΞΕΝΙΑ» της Σάµου. Θα µπορούσαν να δοθούν
αυτά στους δήµους για να υπάρξει και πνοή και θέσεις εργασίας,
ιδίως στις ακριτικές περιοχές.
Όµως όσοι οικοδοµικοί κανονισµοί κι αν έρθουν, αν δεν χτυπηθεί η διαφθορά στις πολεοδοµίες, ελάχιστα θα γίνουν. Εξάλλου, όπως ξέρουµε όλοι, δεν πάσχουµε από νόµους, πάσχουµε
από την έλλειψη εφαρµογής τους.
Στις υπόλοιπες χώρες είναι αδιανόητο να χτίσεις ολόκληρο
σπίτι κάτω από τη µύτη του κράτους, µιλάµε για τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει κακοποίηση των ακτών µας. Οποιοσδήποτε µπορεί να κτίσει ένα σπίτι, να βάλει ένα συρµατόπλεγµα και να αποκλείσει τους υπόλοιπους από τη χρήση της
παραλίας, µπορεί να φτιάξει παρανόµως σκυλάδικα, µπορεί να
φτιάξει µαγαζιά πάνω στο κύµα και να µην υπάρχει καµµία κύρωση.
Για να µειωθεί όµως η διαφθορά, πρέπει οι διατάξεις του ΓΟΚ
να είναι σαφείς και να αποκλείουν την απευθείας επαφή και συναλλαγή µε τις πολεοδοµίες. Στην Ελλάδα η επαφή του πολίτη
µε την πολεοδοµία και την εφορία είναι θεσµοθετηµένη και ενθαρρύνεται και από πάνω. Πολεοδοµία και εφορία. Πρέπει να
πας όπως και να έχει.
Στο Βέλγιο, στην Ιταλία κ.λπ. -εσείς έχετε ζήσεις χρόνια ως Ευρωβουλευτής- δεν ξέραµε που είναι η εφορία. Δεν γνωρίζαµε
που είναι οι τεχνικές υπηρεσίες του δήµου. Δεν είχαµε ανάγκη
να το γνωρίζουµε. Τα πάντα γίνονται µε απρόσωπο διοικητικό
τρόπο. Δεν σου λέει κανείς πήγαινε στον έφορο να συζητήσεις,
πήγαινε στον προϊστάµενο της πολεοδοµίας να µιλήσεις. Οι επαφές δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει συναλλαγή, γιατί οι συναλλαγές
και όλα αυτά τα απευθείας, τα σου είπα-µου είπες, οδηγούν σε
άλλες ατραπούς. Υπάρχει µία απρόσωπη επαφή µε τις υπηρεσίες, διοικητική απόλυτα και απόµακρη.
Εδώ βλέπετε την ιστορία µε τους ηµιυπαίθριους, που διαιωνίζονται οι γνωστές παθογένειες. Όσο πιο πολύπλοκα είναι αυτά,
κύριε Υπουργέ, που νοµοθετούµε, τόσο θα συνεχίζεται και η τα-
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λαιπωρία του κόσµου και όσο συνεχίζεται η ταλαιπωρία και αυξάνονται τα έσοδα για τον κόσµο τόσο θα αποθαρρύνεται η οικοδοµική δραστηριότητα, την οποία η απελθούσα µονοκοµµατική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ βύθισε σε πολικούς βαθµούς. Βυθίσατε την οικοδοµική δραστηριότητα σε πολικούς βαθµούς εξ ου
και η απώλεια κρατικών εσόδων, µαύρες τρύπες παντού, εξ ου
και η επιµονή που παρουσιάζει το υψηλό έλλειµµα.
Όσο συνεχίζουµε να βάζουµε αλυσίδες και επιβαρύνσεις στην
οικοδοµή, τόσο θα βαθαίνει η ύφεση και θα µας φέρνετε το ένα
µνηµόνιο µετά το άλλο. Είστε συντονισµένα δυστυχώς και απολύτως δεσµευµένα τα δύο κόµµατα στο µνηµονιακό δρόµο της
µιζέριας και θέλετε εκλογές για ποιο λόγο; Απλώς για να αλλάξει
ο Μανωλιός και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Δηλαδή πάλι συγκυβέρνηση µας ετοιµάζετε -δεν µας το λέτε- και αντί να είναι σαράντα οι Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, θα είναι σαράντα οι Υπουργοί
της Νέας Δηµοκρατίας. Οι υπόλοιποι θα είναι πασοκτζήδες. Θα
πάει λοιπόν ανάποδα, θα γυρίσει ο Μανωλιός και να βάλει τα
ρούχα του αλλιώς. Γνωστά λοιπόν τα κόλπα του συστήµατος,
αλλά πρέπει να σας πω ότι λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη, Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η συζήτηση της υπ’ αριθµόν 24/14/17-2-2012 επίκαιρης επερώτησης των Ανεξάρτητων Βουλευτών κ.κ. Θεοδώρας
Μπακογιάννη, Ελευθερίου Αυγενάκη, Χρήστου Μαρκογιαννάκη
και Γεωργίου Κοντογιάννη προς τους Υπουργούς Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
σχετικά µε τη λήψη κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την αντιµετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της οικονοµικής κρίσης που
είχε προγραµµατιστεί για αύριο Παρασκευή 30-3-2012 δεν θα
συζητηθεί λόγω κωλύµατος του αρµόδιου Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 30
Μαρτίου 2012.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 678/39/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε την κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταµείων.
2.- Η µε αριθµό 679/40/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε την επένδυση των ρευστών διαθεσίµων των Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σε οµόλογα και το κούρεµά τους από την Τράπεζα της Ελλάδας.
3.- Η µε αριθµό 705/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου
Κουσελά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη
παράτασης της περιόδου χάριτος των δανείων που χορηγήθηκαν
σε επιχειρήσεις πυρόπληκτων περιοχών.
4.- Η µε αριθµό 687/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την αναστολή της δηµιουργίας και λειτουργίας του
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Ασπρούδια» του Δήµου Μονεµβασίας.
5.- Η µε αριθµό 701/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαράλαµπου
Χαραλάµπους προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
περιοχή «Ερηµίτη» στην Κέρκυρα.
6.- Η µε αριθµό 699/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Αµοιρίδη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων των εµβασµάτων εξωτερικού.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 πα-
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ράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 686/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Σάββα Εµινίδη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σχετικά µε την ασφαλιστική και υγειονοµική κάλυψη των ασφαλισµένων στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ).
2.- Η µε αριθµό 692/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την υλοποίηση του έργου ίδρυσης της Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ).
3.- Η µε αριθµό 702/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων προστασίας για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
4.- Η µε αριθµό 695/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε
την δηµιουργία κέντρων κράτησης παράνοµων µεταναστών.
5.- Η µε αριθµό 700/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ηλία Θεοδωρίδη προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις
υπερτιµολογήσεις των προµηθειών στον τοµέα της υγείας.
6.- Η µε αριθµό 698/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου
Παπαδηµούλη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εθνικής
Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις της κυβέρνησης για «πάγωµα»
της παραγγελίας υποβρυχίων και φρεγατών.
7.- Η µε αριθµό 691/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Γεωργίου Καρασµάνη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη καταβολής των αποζηµιώσεων στους πληγέντες δενδροκαλλιεργητές του Νοµού Πέλλας.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Λεβέντης, Βουλευτής Αττικής της
Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε εσπευσµένα ένα νοµοσχέδιο. Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ. Είναι µέσα στις υποχρεώσεις µας από το µνηµόνιο; Υποτίθεται ότι αυτή η Κυβέρνηση είχε
ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα το οποίο θα πρέπει να διεκπεραιώσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Χρειάζεται δύο
χρόνια…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Άλλο αυτό. Έρχεται όµως εσπευσµένα και καταλαβαίνει κανείς. Είναι ένα καθαρά πελατειακό νοµοσχέδιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Δεν ήρθε
εσπευσµένα. Ήρθε κανονικότατα. Δεν ήρθε ούτε ως επείγον
ούτε ως κατεπείγον.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Τέλος πάντων. Νοµίζετε ότι αυτή τη
στιγµή αυτό είναι το κύριο πρόβληµα που θα έπρεπε να µας απασχολήσει;
Τι βλέπουµε εδώ, κύριε Υπουργέ; Έχουµε ένα νοµοσχέδιο το
οποίο θέλει να καλλιεργήσει την αντίληψη για την αναγκαιότητα
αλλαγής συνηθειών και υιοθέτησης νέων πρακτικών που θα οδηγήσουν σε επιβράδυνση της κλιµατικής υποβάθµισης, βελτίωσης
των δαπανών χρήσης των κτηρίων και βελτίωσης των κοινωνικών
παραµέτρων. Τι σηµαίνουν όλα αυτά; Ότι µας απασχολεί η κλιµατική αλλαγή. Άλλωστε είµαστε και ένα Υπουργείο «και Κλιµατικής Αλλαγής». Σηκώνει πολύ συζήτηση, αν είναι σωστό να
µπαίνει ένας τέτοιος όρος σε ένα τέτοιο Υπουργείο.
Τι θέλουµε να κάνουµε µε αυτό; Θέλουµε να βελτιώσουµε τις
συνθήκες µε τις οποίες οικοδοµούνται και λειτουργούν τα κτήρια. Σωστό. Όλοι µας το θέλουµε αυτό. Τι θα πρέπει να κάνουµε
όµως; Δεν ξεκινάµε από το στοιχειώδες σε αυτόν τον τόπο, ότι
θα πρέπει να έχουµε χωροταξικούς σχεδιασµούς, ότι πρέπει να
φτιάξουµε πόλεις. Οι πόλεις έτσι όπως τις φτιάχνουµε και έτσι
όπως νοµιµοποιούµε κάθε φορά τα αυθαίρετα, δεν πρόκειται
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ποτέ να φτιαχτούν σαν πόλεις. Κύριε Υπουργέ, είστε και ειδικός
και το ξέρετε αυτό το πράγµα. Αυτός ο τόπος δεν πρόκειται ποτέ
να ανασάνει γιατί εδώ φτάνουµε όχι µόνο σε µία καινούργια νοµιµοποίηση µιας σειράς γενεών –όχι γενιάς- αυθαιρέτων, αλλά
συγχρόνως δηµιουργούµε και τις προϋποθέσεις για καινούργια
αυθαίρετα, αλλά και καινούργια νόµιµα κτήρια τα οποία θα επιβαρύνουν πολύ περισσότερο το περιβάλλον.
Τι λέµε εδώ; Όχι µόνο δεν κάνουµε χωροταξικό σχεδιασµό,
αλλά θέλουµε να βελτιώσουµε τους όρους της βιοκλιµατικής.
Δεν έχουµε σκεφθεί ποτέ ότι ο προσανατολισµός των κτηρίων
στον τόπο µας θα µπορούσε να ελαττώσει την κατανάλωση ενέργειας είτε για θέρµανση είτε για ψύξη τουλάχιστον κατά 20% µε
30%.
Ήµουν κάποτε στα Μέγαρα, µια πόλη που είχε εκατοντάδες
κοτέτσια. Και ρωτάω τους Μεγαρίτες: Γιατί τα έχετε φτιάξει έτσι
τα κοτέτσια σας; Βλέπω ότι έχει προς τον νοτιά µεγάλα παράθυρα και µικρά παράθυρα προς το βοριά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Στο βοριά…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Λάθος. Έτσι ήταν τα κοτέτσια
φτιαγµένα στα Μέγαρα. Η απάντηση ήταν απλή και πολύ λογική:
«Κύριε Λεβέντη, αν δεν τα φτιάξουµε έτσι, δεν γεννάνε οι κότες».
Και η απορία µου είναι: Κύριοι, ο πισινός της κότας –µε συγχωρείτε για την έκφραση- έχει πιο πολύ µυαλό από τους Νεοέλληνες έτσι όπως φτιάχνουν τα σπίτια τους; Ούτε προσανατολισµό
έχουν ούτε και σωστά παράθυρα. Ο Παλαµάς λέει: «Τα σχολειά
χτίστε µε µεγάλα παράθυρα, να µπαίνει ο ήλιος, να ανασαίνουν
τα παιδιά, να βλέπουν το φως και να τα µοιραίνει το φως». Αυτό
δεν το κάνουµε. Το έχουµε ξεχάσει.
Και τι κάνουµε τώρα, κύριε Υπουργέ; Κάνουµε διάφορα που
είναι δύσκολο να τα αναφέρει όλα κανείς. Λέτε, παραδείγµατος
χάριν το κέλυφος των κτηρίων να είναι έτσι, να είναι αλλιώς. Αυτά
τα φιµέ τζάµια µε τα οποία γεµίσαµε την Αθήνα µε τις Βωβουπόλεις και µε τόσα άλλα ποιος τα επέτρεψε; Ποιοι σοφοί ειδικοί τα
έκαναν αυτά, που υποτίθεται ότι θα ήταν για το καλό των κτηρίων
και της πόλης;
Δίνουµε ύψος ώστε να ελαττώσουµε το συντελεστή κάλυψης
για να δηµιουργηθούν έτσι κάποιες µεγαλύτερες εστίες. Δεν νοµίζω κύριε Υπουργέ, ότι µε το να δώσουµε ύψος θα γίνει τίποτε.
Θα αυξήσουν απλώς το ύψος όπως έχει γίνει τόσες και τόσες
φορές από την εποχή της χούντας που άρχισαν να δίνονται ύψη.
Δεν λέω να πάµε παλαιότερα. Τι έγινε µε την αντιπαροχή στις πολυκατοικίες όπου δόθηκαν ύψη; Ξαναδόθηκαν επί ΠΑΣΟΚ κάποτε και τώρα ερχόµαστε και δίνουµε επίσης µαζικά ύψη.
Επίσης, ανάµεσα στα άλλα, κύριε Υπουργέ, αναφέρεται εδώ
το άρθρο 19 σε νέα και υφιστάµενα κτήρια χώροι κύριας χρήσης,
αποκλειστικής κοινόχρηστης µέγιστης επιφάνειας τριάντα πέντε
τετραγωνικών µέτρων µε προϋπόθεση τη δηµιουργία φυτεµένου
δώµατος. Δηλαδή, προστίθενται εδώ κατασκευές επάνω στο κτήριο τριάντα πέντε τετραγωνικών επιπλέον αρκεί να φυτέψουµε
επάνω σε αυτό ραδίκια και να κάνουµε έτσι πράσινο. Είναι αστεία
πράγµατα αυτά. Δίνουµε ύψος και αν κάνουµε έναν πράσινο τάπητα που ενδεχοµένως να είναι και πλαστικός αυτός ο τάπητας…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όχι…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Εντάξει. Θα υπάρχουν έλεγχοι,
κύριε Υπουργέ και επιµένετε ότι θα είναι έλεγχοι εξονυχιστικοί
και καλύτεροι. Ποιοι θα είναι αυτοί οι έλεγχοι, κύριε Υπουργέ;
Δεν ξέρετε πώς γίνονται οι έλεγχοι στον τόπο µας ή έχετε την
ψευδαίσθηση ότι αυτοί οι έλεγχοι θα γίνονται καλύτερα από εδώ
και πέρα;
Υπάρχει και ένα άλλο πρόβληµα. Υπάρχει και το Συµβούλιο της
Επικρατείας που ελέγχει το Σύνταγµα το οποίο στο άρθρο 24
έχει ορισµένες απαγορευτικές διατάξεις και θέλετε στο άρθρο
10 να δικαιολογήσετε ότι αυτό είναι και σύµφωνο µε το άρθρο
24 του Συντάγµατος που µιλάει για περιβαλλοντικό και πολεοδοµικό κεκτηµένο. Ε, αυτό το πολεοδοµικό κεκτηµένο καταστρατηγείται κύριε Υπουργέ, και είναι εις βάρος του περιβάλλοντος και
το ξέρουν οι πάντες πάρα πολύ καλά. Έτσι όπως πάµε µε αυτούς
τους όρους, η προτεινόµενη αύξηση του συντελεστή δόµησης
συνοδεύεται, όπως λέτε, από τον περιορισµό του περιβαλλοντι-
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κού αποτυπώµατος της δόµησης και συνεπώς δεν συνιστά επιδείνωση, αλλά βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης και της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να έχω γι’ αυτά µεγάλες αµφιβολίες. Δεν θέλω να χρησιµοποιήσω άλλες εκφράσεις της καθοµιλουµένης αργκό γιατί θα πηγαίναµε σε άλλο επίπεδο. Γίνεται
αυτή η κοροϊδία και νοµίζω ότι είναι κρίµα γι’ αυτόν τον τόπο να
χειροτερέψουµε και άλλο τις καταστάσεις.
Είχαµε βασιστεί στην οικοδοµή. Όλη η οικονοµία βασίστηκε
στην οικοδοµή και έχουµε την ψευδαίσθηση ότι θα κινήσουµε την
οικονοµία επανερχόµενοι σε αυτό, φτιάχνοντας και άλλη δοµηµένη επιφάνεια η οποία µένει και εν πολλοίς αναξιοποίητη. Αυτή
τη στιγµή τα µισά διαµερίσµατα σχεδόν είναι άδεια και δεν βλέπω
να υπάρχει προοπτική -τουλάχιστον µε αυτά που διακηρύσσονται
για την οικονοµία τις επόµενες δεκαετίες- να ανασάνει η οικοδοµή. Αλλού πρέπει να στραφούµε. Δεν λέµε ότι θα πρέπει να
παραγνωρίσουµε και τις ανάγκες. Δεν λέµε ότι δεν πρέπει να
βρούµε λύσεις, αλλά αυτές οι λύσεις που προτείνονται είναι δυστυχώς από τα πράγµατα καταδικασµένες και καταδικαστέες
από όλους όσους έχουν τη στοιχειώδη φρόνηση να βλέπουν πού
πάνε τα πράγµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Λεβέντη, Βουλευτή Νοµού Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα µαθητές και µαθήτριες, καθώς και δύο
εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, Ανεξάρτητος Βουλευτής του Νοµού Ηρακλείου.
Ορίστε, κύριε Αυγενάκη, έχετε το λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και δύο
χρόνια το ελληνικό Κοινοβούλιο βιώνει µία απίστευτη απαξίωση
από πολλά από τα νοµοθετήµατα που φθάνουν εδώ σε αυτήν την
Αίθουσα προς ψήφιση. Έχει µετατραπεί το νοµοθετικό έργο της
χώρας σε έναν ατελείωτο φοροεισπρακτικό µηχανισµό. Ζητάτε
να νοµιµοποιηθούν οι φορολογικές επιθέσεις προς τους πολίτες
και συχνά επιβάλλετε µέτρα µε απίστευτη προχειρότητα για τα
οποία και αναγκάζεστε να δώσετε διευκρινίσεις µε επιπλέον νοµοθετήµατα. Επιβάλλετε µέτρα επί δικαίων και αδίκων, οριζόντια,
χωρίς καµµία απολύτως δικαιολόγηση.
Το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία
αυτών των φόρων επιβάλλεται για να καλυφθούν κενά της δικής
σας ανικανότητας και ολιγωρίας. Αν είχατε προβεί, όπως εσείς
είχατε δεσµευθεί, όχι µόνο στους εταίρους µας, αλλά και στον
ελληνικό λαό, σε εξορθολογισµό του κράτους, σε µείωση των
δαπανών και ουσιαστική συρρίκνωση του σπάταλου δηµοσίου,
δεν θα χρειαζόταν σήµερα να πετσοκόβετε µισθούς και συντάξεις αδιακρίτως.
Δεν αντιλέγουµε ότι πρέπει να γίνουν θυσίες, αλλά οι θυσίες
αυτές πρέπει να είναι δίκαιες και καθολικές. Έχετε µειώσει κατά
25% το εισόδηµα των Ελλήνων, ενώ συνεχίζετε να εγκρίνετε επιχορηγήσεις εκατοµµυρίων προς τα πολιτικά κόµµατα.
Το πνεύµα του νόµου που συζητούµε σήµερα είναι στη σωστή
βάση. Πράγµατι, κύριε Υπουργέ, αντιµετωπίζονται για πρώτη
φορά ζητήµατα που δεν προβλέπονταν στους προηγούµενους
οικοδοµικούς κανονισµούς, οι οποίοι ήταν για δύο χρόνια παρωχηµένοι.
Η Δηµοκρατική Συµµαχία στηρίζει επί της αρχής το σχέδιο
νόµου. Διατηρεί, όµως, σηµαντικές επιφυλάξεις για συγκεκριµένα άρθρα.
Κατ’ αρχάς, εισάγετε και πάλι νέες διατάξεις για τα αυθαίρετα
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και µάλιστα διατάξεις που είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες. Θα ήθελα
να σας θυµίσω ότι εσείς ο ίδιος για ένα καθαρά εισπρακτικό
µέτρο, όπως οι νοµιµοποιήσεις των αυθαιρέτων, ανοίγατε και
κλείνατε παράθυρα, δίνατε συνεχώς παρατάσεις και εν τέλει επιβαρύνατε µε ένα σηµαντικότατο κόστος τις ελληνικές οικογένειες.
Οι νόµοι, κύριε Υπουργέ, είναι για να διευκολύνουν τους πολίτες, όχι για να δηµιουργούν επιπλέον ασάφειες, άγχος και φυσικά, ταλαιπωρία.
Το ίδιο ακριβώς συνέβη και για τις ρυθµίσεις για τους ηµιυπαίθριους. Υπήρχαν και άλλες παρατάσεις και άλλες διευκρινίσεις,
για να φθάσουµε στο σήµερα -που έχει λήξει η προθεσµία- να
αποφασίζετε απόσυρση της διάταξης η οποία θεωρούσε ως τεκµήριο πρόσφατα τακτοποιηθέντες ηµιυπαίθριους χώρους, πατάρια, σοφίτες και υπόγειους χώρους σπιτιών, χωρίς να αναφέρετε
τίποτα για τα µπαλκόνια. Σας παρακαλώ να µας δώσετε διευκρινίσεις και γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ.
Τίθεται θέµα αξιοπιστίας εδώ, κύριοι συνάδελφοι. Ας θυµηθούµε εδώ και το ανέκδοτο –γιατί περί ανεκδότου πρόκειται- µε
τη σχεδιαζόµενη ολική απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόµησης,
που υπό το βάρος των αντιδράσεων σύσσωµης της κοινωνίας
αναγκαστήκατε και ευτυχώς το αποσύρατε. Λίγη σοβαρότητα
δεν βλάπτει.
Θα µου επιτρέψετε να κάνω ένα γενικό σχόλιο τώρα για τις
διατάξεις που εισάγει ή τροποποιεί ο νέος ΓΟΚ. Αντιλαµβάνοµαι
ότι είχατε πολύ λίγο χρόνο για να φέρετε το εν λόγω σχέδιο
νόµου στη Βουλή, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί σε καµµία περίπτωση προχειρότητες σε κείµενα που θα γίνουν νόµοι του κράτους. Σας διαβεβαιώ, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν τόσες πολλές
ασάφειες που θα χρειαστούν αµέτρητες ερµηνευτικές εγκύκλιοι.
Το ίδιο σχόλιο ισχύει και για τα υπόλοιπα σχέδια νόµου που
έχουν έρθει στη Βουλή τις τελευταίες ηµέρες. Πληθώρα διατάξεων µε άπειρες διορθώσεις και συχνά προσθήκες άσχετες µε
το θέµα δεν ευνοούν την καλή νοµοθέτηση. Είµαι βέβαιος ότι το
αντιλαµβανόµαστε όλοι αυτό.
Αυτό, όµως, που οφείλω να καταδείξω είναι ότι άµεσα, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, πρέπει να επιληφθείτε του θέµατος της κατάρρευσης του κλάδου της οικοδοµής, αλλά φυσικά και της αγοραπωλησίας ακινήτων στην
Ελλάδα. Η κατάσταση έχει φθάσει πλέον σε οριακό επίπεδο. Αν
δεν λάβουµε µέτρα τώρα, σύντοµα δεν θα µπορούµε ούτε καν
να ελέγξουµε το ζήτηµα.
Έχετε ήδη υπερφορολογήσει τα ακίνητα των Ελλήνων πολιτών, σε σηµείο που έχει εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα.
Φθάσατε στο απίστευτο σηµείο να επιβάλλετε τέλος ακινήτων
παράλληλα µε φόρο ακίνητης περιουσίας και να επιµένετε ότι
πρόκειται για ένα αναγκαίο µέτρο. Αναρωτιέµαι αν επιµένετε σε
αυτήν την τοποθέτησή σας µετά και τα τελευταία στοιχεία που
ήρθαν στο φως της δηµοσιότητας.
Τα στοιχεία σοκάρουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχει
µείωση κατά 40% της έκδοσης οικοδοµικών αδειών από το 2010,
εκατόν είκοσι χιλιάδες νέα ακίνητα µένουν απούλητα, υπάρχει
µείωση κατά 1/3 των συµβολαίων αγοραπωλησιών από το 2005.
Ο κλάδος της οικοδοµής βιώνει µία κρίση άνευ προηγουµένου.
Αν συνεχιστεί αυτή η ανεξέλεγκτη πτώση, τότε περίπου ένα εκατοµµύριο εργατοτεχνίτες που εµπλέκονται στην οικοδοµική δραστηριότητα κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, αν δεν την
έχουν χάσει ήδη.
Με τις αποφάσεις αυτές υποβαθµίζετε τις περιουσίες του ελληνικού λαού, αφού πρώτα τον βοµβαρδίσατε µε φόρους και φυσικά του κόψατε µισθούς και συντάξεις.
Σήµερα η αγορά των ακινήτων ουσιαστικά δεν υφίσταται. Τα
ακίνητα δεν αποφέρουν εισοδήµατα και δεν έχουν καµµία αξία
µεταπώλησης, αν υποθέταµε ότι κάποιος θα µπορούσε να διαθέσει χρήµατα για µια αγορά. Απαιτείται νέα προσέγγιση της φορολογίας των ακινήτων µε µείωση των έµµεσων και άµεσων
φόρων, µείωση των αντικειµενικών αξιών και της τιµής ζώνης άνω
των 1500 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο.
Παράλληλα, για όσο διαρκεί η επιβολή του τέλους ακινήτων
θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να εξεταστεί η αναστολή του φόρου
ακίνητης περιουσίας.
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Δώστε ώθηση στην αγορά και βοηθήστε τους πολίτες να αναπνεύσουν. Μην οδηγείτε τους Έλληνες στην ανέχεια και στην
κοινωνική εξαθλίωση. Μην απαξιώνετε το πολιτικό µας σύστηµα
µε άδικα και αντικοινωνικά µέτρα.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα την προσοχή σας σε µία
παράγραφο του άρθρου 29, το οποίο αναφέρει «για την απόδειξη της κατά παρέκκλιση αρτιότητας οικοπέδων ή γηπέδων τα
οποία βρίσκονται στη δυτική Θράκη των οποίων οι σχετικοί τίτλοι
ιδιοκτησίας έχουν καταστραφεί, οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην αρµόδια υπηρεσία δόµησης τα ακόλουθα δικαιολογητικά…». Και εδώ αναφέρεστε σε µια σειρά
δικαιολογητικών.
Το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο ζητά για τη χορήγηση έγκρισης
δόµησης τα ακόλουθα: αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο
δικαίωµα µε τις δηλώσεις αναθέσεων, αναλήψεων και φύλλου
ελέγχου, τοπογραφικό διάγραµµα και διάγραµµα δόµησης σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 9, αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες µηχανισµού.
Επίσης, υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηµατογραφικό απόσπασµα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νοµιµότητας των υφισταµένων
κτισµάτων σε περίπτωση προσθήκης και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων που απαιτούνται.
Υπάρχουν, όµως, κύριε Υπουργέ, ορισµένες περιπτώσεις ακινήτων στα οποία έχουν ήδη αναγερθεί τεµένη ιδιοκτησίας βακουφικών επιτροπών, όπου δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας,
δεδοµένου ότι τα ακίνητα αυτά περιήλθαν στην κυριότητα των
βακουφικών επιτροπών εδώ και δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια, χωρίς να συνταχθεί σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο για
προφανείς λόγους. Συνεπώς στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε
το άρθρο 3, παράγραφος 1 του ν. 4030/2011 δεν είναι δυνατή η
χορήγηση έγκρισης δόµησης λόγω έλλειψης τίτλου ιδιοκτησίας.
Γι’ αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ το β. όπου λέτε ότι ζητάτε βεβαίωση δηµόσιας αρχής που να προσδιορίζει τους λόγους καταστροφής των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας να διαγραφεί εντελώς.
Νοµίζω ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει και βεβαίως, µια τέτοια
βεβαίωση µπορεί να δίνεται από τους Μουφτήδες, οι οποίοι
έχουν τη γνώση και φυσικά τη σχετική αρµοδιότητα. Θεωρώ ότι
αυτό πρέπει να επανεξεταστεί. Παρακαλώ πάρα πολύ στο δεύτερο µέρος της συζήτησης επί των άρθρων να έχουµε και την
άποψή σας σχετικά µε το θέµα αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ελευθέριο Αυγενάκη, Ανεξάρτητο Βουλευτή Νοµού Ηρακλείου.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, Βουλευτής
Νοµού Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, κύριε Καρτάλη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν θα συµφωνήσω ότι αυτό το νοµοσχέδιο ήρθε µε βιαστικό
τρόπο. Εγώ θυµάµαι ότι το συζητήσαµε επανειληµµένως στην
αρµόδια επιτροπή, τέθηκαν πολλές παρατηρήσεις από συναδέλφους Βουλευτές και υπήρχε µία συναντίληψη που καλλιεργήθηκε
µεταξύ του Υπουργείου και της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου που το επεξεργάστηκε, αλλά –εκτιµώ- και µε την Ολοµέλεια.
Άρα θεωρώ ότι είναι ένα νοµοσχέδιο που αποτυπώνει µια καλή
λειτουργία της Βουλής σε αντίθεση µε τον βοµβαρδισµό νοµοσχεδίων που έχουµε δεχθεί τις τελευταίες µέρες, µε τα οποία δεν
υπηρετείται η ορθή νοµοθετική πρωτοβουλία της Βουλής και το
νοµοθετικό έργο που πρέπει να είναι πλήρες και χωρίς προβλήµατα.
Το νοµοσχέδιο επιχειρεί να αλλάξει το Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό µετά από πολλά χρόνια, κατά την άποψή µου στη σωστή
κατεύθυνση. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι στο παρελθόν
έγιναν πολλά και µεγάλα λάθη στο θέµα της παραγωγής των κτηρίων, τόσο στην Αθήνα όσο και στις «µικρές Αθήνες» που δηµιουργήθηκαν στην ελληνική περιφέρεια.
Οι πόλεις είναι ενεργοβόρες, είναι φιλικές προς το µπετόν,
είναι εχθρικές στους άκτιστους χώρους και είναι βιοκλιµατικά
απαθείς, γεγονός που δηµιουργεί συσσωρευµένα προβλήµατα
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τόσο στη µικροκλιµατική τους αποτύπωση όσο και στην ποιότητα
ζωής των κατοίκων, αλλά και στην ίδια, αν θέλετε, την αξία των
κτηρίων.
Βασικός κανόνας που υπάρχει σε κάθε πόλη, σε κάθε δοµηµένο περιβάλλον είναι πώς θα περιορίσει την αστική πυκνότητα.
Την αστική πυκνότητα την περιορίζεις δηµιουργώντας ελεύθερους χώρους µέσα στα οικοδοµικά τετράγωνα, όπως είναι η εικόνα που βλέπουµε σε πολλές περιοχές της Αθήνας και σε άλλες
περιοχές της Ελλάδος, κυρίως τµήµατα των πόλεων που ήταν
κατασκευασµένα πριν ή αµέσως µετά τον πόλεµο, που διατηρούν
το ελεύθερο κύτταρο που βοηθά την αέρια κυκλοφορία µέσα
στον αστικό ιστό.
Νοµίζω ότι αυτό είναι πολύ θετικό. Γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζω ότι το νοµοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιχειρεί να δηµιουργήσει ελεύθερους χώρους, να περιορίσει δηλαδή
την κάλυψη µε δοµηµένες επιφάνειες και να δηµιουργήσει τις
συνθήκες τοπικής κυκλοφορίας που επιτρέπουν στην πόλη να
αναπνεύσει, να συµφιλιωθεί καλύτερα µε την ενεργειακή κατανάλωση και να δροµολογήσει, αν θέλετε, καλύτερη παραγωγή
κτηρίων.
Το ζητούµενο λοιπόν δεν είναι µόνο η παραγωγή κτηρίων, διότι
συµφωνούµε όλοι ότι πρέπει να στηρίξουµε την οικοδοµική δραστηριότητα, αλλά η παραγωγή των ορθών κτιρίων µέσα σε ένα
σωστό αστικό περιβάλλον. Νοµίζω ότι έτσι όπως είναι δοµηµένο
το νοµοσχέδιο, µε τις επιµέρους περιγραφές και τις επιµέρους
διατάξεις στα άρθρα, δροµολογείται η περιβαλλοντική αναβάθµιση των πόλεων. Είναι θετικό ότι επιτρέπει τα φυτεµένα δώµατα.
Είναι θετικό ότι δίνει πρόνοια για τις παρόδιες στοές, για νέα δοµικά υλικά µέσα από τα οποία µπορεί να εξοικονοµηθεί ενέργεια.
Θα ήθελα εδώ να επισηµάνω, κύριε Υπουργέ, ότι αξίζει τον
κόπο να δούµε και τα δοµικά υλικά τα οποία χρησιµοποιούνται
και για την αντιµετώπιση της ρύπανσης των εσωτερικών χώρων.
Σε πολλά σχολεία της χώρας χρησιµοποιούνται υλικά, παραδείγµατος χάριν, για τις βαφές που δηµιουργούν προβλήµατα µε τη
ρύπανση των εσωτερικών χώρων, αυξηµένα επίπεδα υδρογονανθράκων, διοξειδίου του άνθρακα και νοµίζω ότι θα έπρεπε κάποια
στιγµή να συναρτήσουµε όλη αυτή τη συζήτηση και µε τον τρόπο
που χρησιµοποιούνται υλικά και µέσα στα κτήρια, για την προστασία δηλαδή της ποιότητας ζωής και της ανθρώπινης υγείας.
Είναι εξαιρετικά θετικό ότι δροµολογούνται κίνητρα για την
ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση και για την ανεµπόδιστη κυκλοφορία των ατόµων µε αναπηρία, που πολλές φορές διαπιστώνουν ότι τα κτήρια των πόλεών µας –κυρίως τα παλαιοτέρα
κτήρια, αλλά και οι ίδιες οι πόλεις- είναι πολύ δύσκολα στο να
κυκλοφορήσουν.
Είναι σωστή η συνάρτηση του νοµοσχεδίου µε τον ΚΕΝΑΚ, αν
και κατά την άποψή µου ο ΚΕΝΑΚ χρειάζεται να υποστεί σύντοµα
µια αναθεώρηση, γιατί σε κάποια σηµεία του είναι λιγότερο αυστηρός από όσο θα έπρεπε. Αναφέρεται σε τεχνολογίες και τεχνικές που έχουν ήδη ξεπεραστεί από το χρόνο. Πηγαίνουν πίσω
δεκαπέντε και είκοσι χρόνια και νοµίζω ότι θα πρέπει να θωρακίσουµε τα νέα τουλάχιστον κτήρια µε αυστηρότερες ρυθµίσεις σε
ό,τι αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας.
Το σχέδιο νόµου συµπεριλαµβάνει και µια σειρά από άλλα
άρθρα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πολλούς συµπολίτες
µας που ταλαιπωρούνται πολλές φορές από τις τακτικές των τοπικών αυτοδιοικήσεων. Αναφέροµαι κυρίως στα άρθρα 32 έως
34, τα οποία συζητούν πρακτικά για το ζήτηµα της απελευθέρωσης ή µη µιας έκτασης που έχει δεσµευθεί από µια τοπική αυτοδιοίκηση για τη δηµιουργία ενός κοινόχρηστου χώρου.
Σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν, αλλά και στο
παρόν γνωρίζουµε ότι υπήρχε ένας πλειστηριασµός, µια υπερβολική ευαισθησία για τη δέσµευση χώρων, χωρίς να υπάρχουν
οι αντίστοιχες πιστώσεις για να καλυφθούν οι εκτάσεις αυτές ως
προς τους ιδιοκτήτες, για να τηρηθεί δηλαδή το αυτονόητο, η
προστασία της ατοµικής ιδιοκτησίας που προβλέπει το Σύνταγµα, µε αποτέλεσµα να δεσµεύονται εκτάσεις οι οποίες σε
δεύτερη φάση έπρεπε να απελευθερωθούν. Όταν απελευθερώνονταν, µε τη συνταγµατική πρόνοια των δέκα οκτώ µηνών, στη
συνέχεια ο οικείος δήµος δροµολογούσε και µια ακόµα δέσµευση.
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Τώρα, µε τις ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο,
προβλέπεται ότι για να δροµολογήσεις δέσµευση ενός ιδιωτικού
χώρου θα πρέπει να έχεις εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό
του οικείου δήµου την αντίστοιχη πίστωση, όπως γίνεται και για
τα δηµόσια έργα, για να είναι σαφές ότι ο πολίτης θα έχει το οικονοµικό αντίκρισµα για τη δέσµευση της περιουσίας του.
Εδώ θα ήθελα να επισηµάνω, κύριε Υπουργέ, αρκετές τοποθετήσεις συµπολιτών µας που θεωρούν ότι χρειάζεται µια αποσαφήνιση στο άρθρο 33 ή 34 –δεν είµαι ακριβώς σίγουρος ποιο
είναι από τα δύο- ώστε όταν έχει δεσµευθεί ένα οικόπεδο και έχει
καταβληθεί η εισφορά σε γη, όταν αυτό απελευθερωθεί και έρθει
ξανά στο σχέδιο, δεν θα γίνει ξανά εισφορά σε γη, δηλαδή δεν
θα γίνει εισφορά σε δύο περιπτώσεις.
Το νοµικό σας επιτελείο µε έχει διαβεβαιώσει ότι δεν προβλέπεται αυτό στο νοµοσχέδιο, αλλά ίσως χρειάζεται να αποσαφηνίσουµε καλύτερα τη διάταξη, ώστε να είναι σαφές σε όλους
τους πολίτες ότι δεν θα προκύπτει διπλή εισφορά γιατί θα ήταν
τελείως λάθος.
Κλείνω κάνοντας µια αναφορά στο νοµοθετικό έργο γενικώς
που εκτελείται στη χώρα µας αυτό το διάστηµα και προωθούνται
τα θέµατα περιβάλλοντος. Το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί
ξέρω ότι έχετε δροµολογήσει, θα έλεγα ότι είστε ο αρχιτέκτων
της αναθεώρησης του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισµό.
Ξέρω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει καταρτίσει ένα
σχέδιο, µια κοινή υπουργική απόφαση. Το σχέδιο αυτό έχει µπει
σε διαβούλευση, έχει συζητηθεί επαρκώς. Προβλέπει µια σειρά
από ρυθµίσεις, οι οποίες κατά την άποψή µου είναι προς τη γενναία κατεύθυνση και είναι σε µια φάση επικαιροποίησης και αν
θέλετε έγκρισής του για να προχωρήσει.
Την ίδια ακριβώς στιγµή που το Υπουργείο Περιβάλλοντος
δροµολογεί αυτή τη ρύθµιση, σε ένα άλλο νοµοσχέδιο που έχει
έρθει στη Βουλή, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών,
υπάρχει το άρθρο 148 που έχει προταθεί από το Υπουργείο Πολιτισµού -και έχει συµπεριληφθεί από το Υπουργείο Υποδοµώντο οποίο ανατρέπει πλήρως το ειδικό χωροταξικό του τουρισµού
σε ό,τι αφορά τις οργανωµένες περιοχές, τις περιοχές υποδοχής
οργανωµένων τουριστικών εγκαταστάσεων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Και στα γκολφ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Και στα γκολφ.
Για να σας δώσω ένα παράδειγµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ειδικό χωροταξικό του τουρισµού που είχε επιµεληθεί το
Υπουργείο Περιβάλλοντος µιλάει για τη δυνατότητα κατασκευής
µεγάλων τουριστικών συγκροτηµάτων σε νησιά άνω των ενενήντα τετραγωνικών χιλιοµέτρων και µε την προϋπόθεση ότι η
έκταση που καλύπτεται είναι το 0,2%, ενώ το άρθρο 148 του
άλλου νοµοσχεδίου λέει ότι θα πρέπει να είναι πάνω από εβδοµήντα τετραγωνικά χιλιόµετρα και να καλύπτει το 1% του νησιού.
Πρόκειται για µια τεράστια διαφορά που δείχνει δυστυχώς ότι
υπάρχει µια νοµοθετική απόκλιση µεταξύ δύο ή τριών βασικών
Υπουργείων αυτής της Κυβέρνησης.
Θα επιθυµούσα να προτείνω και στον παριστάµενο Υπουργό
–θα κάνω βέβαια την πρόταση αυτή και στον κ. Βορίδη- να αποσυρθεί το άρθρο 148, γιατί δεν συνάδει µε την προσπάθεια που
έχει καταβληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για µια ορθή
και εµπεριστατωµένη ανάπτυξη του χωροταξικού σχεδίου του
τουρισµού στη χώρα µας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, κύριο Καρτάλη.
Το Υπουργείο µας έχει επεξεργαστεί τον τελευταίο ενάµιση
χρόνο το νέο σχέδιο τουριστικής χωροθέτησης. Μια οµάδα επιστηµόνων και µια ειδική επιτροπή έκανε την επεξεργασία. Συνεργαστήκαµε µε όλους τους φορείς. Το σχέδιο βρίσκεται σε διαβούλευση.
Όπως ξέρετε, εδώ και µήνες κάναµε ειδική συνάντηση –εγώ
προσωπικά- µε τους µελετητές και µε την επιτροπή. Δεσµεύτηκαν ότι θα κάνουµε δεύτερη συνάντηση και θα µας στείλουν και
προτάσεις. Ουδέποτε ήρθαν, ουδέποτε µας έστειλαν τις προτάσεις. Αντ’ αυτού, αγενώς θα µου επιτρέψετε να πω, έκαναν µια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προεκλογική δήλωση.
Δεδοµένης και της θέσης της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία λέει
να µην προχωρήσει, είµαστε υποχρεωµένοι και γι’ αυτό, όπως
και για το ρυθµιστικό της Αθήνας και το ρυθµιστικό της Θεσσαλονίκης που είναι σε διαβούλευση και είναι δουλειά δυόµισι χρόνων, να µην προχωρήσουν. Και αυτό άρα δεν θα προχωρήσει.
Όµως συµφωνώ µαζί σας. Έτσι όπως διατυπώνεται το άρθρο
148 στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, διαφωνούµε κάθετα. Είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του χωροταξικού, όπως ακριβώς παρουσιάσθηκε από το δικό µας Υπουργείο
στη διαβούλευση. Χαίροµαι που έχετε τέτοια άποψη. Πιστεύω ότι
ο κ. Βορίδης θα το πάρει πίσω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Στη δική µου ανάγνωση το άρθρο 148 πρέπει να αποσυρθεί.
Υπάρχει χρόνος για να συζητηθεί αυτό επαρκέστατα, ώστε να
µην αιφνιδιάζεται και το Κοινοβουλευτικό Σώµα και το αρµόδιο
Υπουργείο και οι φορείς που συµµετείχαν στη διαβούλευση. Νοµίζω ότι δεν µας πνίγει ο χρόνος για να πάρουµε τη σωστή απόφαση. Αν πάρουµε τη λάθος απόφαση, αντιθέτως θα µας πνίξει
ο χρόνος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Καρτάλη, Βουλευτή Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Καντερές, Βουλευτή Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα την αναθεώρηση του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού που
έτυχε εφαρµογής τα τελευταία είκοσι επτά χρόνια. Δεν υπάρχει
καµµία αµφιβολία ότι οι αλλαγές και οι επιπτώσεις της κλιµατικής
αλλαγής παγκοσµίως, οι συνέπειες αυτών των αλλαγών στα µικροκλίµατα των πόλεων, η δραµατική αύξηση των πληθυσµών
στα αστικά και περιαστικά κέντρα, όπως επίσης και οι εξελίξεις
στα οικοδοµικά υλικά και τους τρόπους δόµησης, κατέστησαν
την αναθεώρηση του υφισταµένου ΓΟΚ του 1985 απολύτως αναγκαία.
Ενώ, λοιπόν, υπάρχει κοινή αποδοχή της ανάγκης αλλαγών και
βελτιώσεων του οικοδοµικού κανονισµού και το παρόν νοµοσχέδιο πράγµατι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση παραµένει το
ερώτηµα, αν οι ρυθµίσεις που εισηγείται το Υπουργείο ικανοποιούν τα νέα δεδοµένα και καλύπτουν τις νέες ανάγκες. Εξαρχής
είχαµε τονίσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι βιάστηκε να καταθέσει το εν λόγω νοµοσχέδιο που στην αρχική του µορφή παρουσίαζε πολλά κενά και ατέλειες.
Ακολούθησε ένας ουσιαστικός διάλογος στην αρµόδια επιτροπή και φτάσαµε σήµερα να έχουν ενσωµατωθεί οι πιο πολλές
παρατηρήσεις των συναδέλφων και των φορέων. Υπήρξαν τεράστιες αλλαγές από το αρχικό κείµενο και αυτό βεβαίως είναι
θετικό. Όµως το νοµοσχέδιο παραµένει εξαιρετικά τεχνικό και
πολύπλοκο και κατά συνέπεια η αποτελεσµατική εφαρµογή του
εγείρει πολλά ερωτηµατικά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Στόχος του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού πρέπει µεταξύ
άλλων να είναι η αποτελεσµατικότερη προστασία των φυσικών
πόρων και του περιβάλλοντος. Μια παρατήρηση όµως, που ως
µετεωρολόγος και φυσικός οφείλω να κάνω, κύριε Υπουργέ, είναι
ότι στο νέο κανονισµό δε γίνεται αρκετή αναφορά στην αλληλοεπίδραση που έχει το αστικό περιβάλλον και η δόµησή του µε τα
φυσικά φαινόµενα που ως γνωστόν είναι επακόλουθα αυτής της
ανθρωπογενούς παρέµβασης. Με άλλα λόγια θεωρώ ότι υπάρχει
µεγάλη ανάγκη να ενσωµατώσουµε τις βασικές παραµέτρους
της βιωσιµότητας του περιβάλλοντος και των φυσικών φαινοµένων που εκδηλώνονται σε κάποιες περιοχές, όπως για παράδειγµα από κατολισθήσεις, πληµµύρες, πολύ θυελλώδεις
ανέµους, πολικό ψύχος ή καύσωνα, στους γενικούς κανόνες δόµησης.
Ο τρόπος που η δόµηση και η ανθρωπογενής δραστηριότητα
παρεµβαίνει στο φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο πως αντιδρά η φύση λίγο
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χρόνο µετά στην εν λόγω περιοχή. Αν, για παράδειγµα, πριν από
πολλές δεκαετίες είχαµε προνοήσει για την υποχρεωτική κατασκευή υπογείων θέσεων στάθµευσης των οχηµάτων σε κάθε νέο
κτήριο χωρίς εξαιρέσεις, θα είχαµε βελτιώσει σε µεγάλο βαθµό
τη ροή των οχηµάτων στους δρόµους των αστικών κέντρων.
Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση των ρύπων στην ατµόσφαιρα, που µε τη σειρά της θα είχε κρατήσει σε καλύτερη ισορροπία τα µικροκλίµατα των περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο είναι
µεγάλο µειονέκτηµα ότι το σχέδιο νόµου δεν έχει λάβει υπ’ όψιν
του το ν. 1221 που αφορά τις θέσεις στάθµευσης.
Με τις νέες ρυθµίσεις και το κίνητρο που δίνεται για µικρότερη
δοµηµένη επιφάνεια µε υψηλότερο συντελεστή είναι προφανές
ότι θα έχουµε πολύ λιγότερο διαθέσιµο υπόγειο χώρο για θέσεις
στάθµευσης αυτοκινήτων. Ήδη και µε το υφιστάµενο καθεστώς,
το υπόγειο που διατίθεται για χώρους στάθµευσης τις περισσότερες φορές δεν επαρκεί για να µπουν οι προβλεπόµενοι από
του ν. 1221 χώροι στάθµευσης.
Τώρα η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί. Ένα δεύτερο παράδειγµα που µπορώ να δώσω αφορά στη δηµιουργία χώρων
πρασίνου εντός των αστικών, αλλά και των περιαστικών κέντρων.
Η Ελλάδα δυστυχώς κατέχει ένα αρνητικό ρεκόρ στην αναλογία
τετραγωνικών πρασίνου ανά κάτοικο. Όµως εδώ οφείλουµε να
κατανοήσουµε ότι το πράσινο µέσα στα αστικά κέντρα δε βελτιώνει µόνο την αισθητική, αλλά συµβάλλει καθοριστικά στην
αναζωογόνηση της ίδιας της φύσης που µε τη σειρά της εξισορροπεί το µικροκλίµα και σχεδόν αποτρέπει την εµφάνιση ακραίων
καιρικών φαινοµένων.
Είναι, λοιπόν, θετικό που βλέπουµε να ενσωµατώνονται οι αντίστοιχες διορθώσεις και τροποποιήσεις που προτείναµε που µε
τη σειρά της θα κάνουν τον παρόντα οικοδοµικό κανονισµό
εφαρµόσιµο και κυρίως ασφαλές εργαλείο δόµησης.
Θετικό είναι ότι διευκρινίστηκε τελικά η σύγχυση µε τον ορισµό
του ηµιυπαίθριου χώρου. Με τη διόρθωση φαίνεται ότι δεν θα
υπάρξει πρόβληµα. Θετικό είναι ότι διευκρινίστηκε µε σαφήνεια
ότι για τους παραχωρούµενους σε δηµόσια χρήση χώρους του
οικοπέδου επιτρέπεται η διαµόρφωση από τον οικείο δήµο. Πολύ
σηµαντικό είναι ότι η συντήρηση θα βαρύνει πλέον τον οικείο
δήµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε παρ’ όλα αυτά να
διαπιστώσουµε σε γενικές γραµµές ότι ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, ενώ όπως είπαµε κινείται προς αυτή την κατεύθυνση,
έχει και αρνητικά σηµεία.
Πρώτον, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες οι διατάξεις και υπάρχει
πληθώρα ειδικών περιπτώσεων. Αυτό δηµιουργεί σύγχυση.
Δεύτερον, ο νέος τρόπος δόµησης παραπέµπει σε πολλούς
µαθηµατικούς τύπους που θα δυσκολέψουν και θα περιπλέξουν
τη διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών από τα αρµόδια πολεοδοµικά γραφεία.
Τέλος, ας µην ξεχνάµε ότι υπάρχει και ένα πρακτικό πρόβληµα
που προστίθεται στην πολυπλοκότητα του νέου ΓΟΚ. Αναφέροµαι στο ν. 4030/2011 που ρυθµίζει τον τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών. Αυτός ο νόµος εξακολουθεί να παρουσιάζει πάρα
πολύ µεγάλα και σοβαρά κενά στην εφαρµογή του. Έως και σήµερα δεν έχει εκδοθεί καµµία οικοδοµική άδεια µε τον νέο νόµο.
Δεν έχουν συσταθεί οι αρµόδιες υπηρεσίες δόµησης στους
νέους καλλικρατικούς δήµους. Δεν έχει ούτε καν συσταθεί το µητρώο ελεγκτών δόµησης, το µητρώο µελετητών και τα νέα γνωµοδοτικά όργανα. Με αυτά τα δεδοµένα ο νέος οικοδοµικός
µηχανισµός, όσο καλές και να είναι οι προθέσεις του δυστυχώς
έρχεται και επιβαρύνει το όλο εγχείρηµα. Αυτή είναι η απλή αλήθεια.
Με την καταιγίδα των νέων νόµων που έχουµε σήµερα µπροστά µας επικρατεί µεγάλη σύγχυση και διαιωνίζονται έτσι χρόνια
προβλήµατα µε αποτέλεσµα οι πολεοδοµικές υπηρεσίες να είναι
πρωταθλήτριες της διαφθοράς.
Σας προτείνω, λοιπόν, αντί της άµεσης εφαρµογής αυτού του
νόµου, η εφαρµογή τόσο του νέου τρόπου έκδοσης οικοδοµικών
αδειών όσο και του νέου οικοδοµικού κανονισµού να µετατεθούν
για κάποιους µήνες και ορθώς, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι αυτή
η περίπτωση αναβάλλεται για τρεις µήνες και αυτό απόλυτα το
στηρίζουµε. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται το χρονικό περιθώριο
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να λυθούν οι εκκρεµότητες που υπάρχουν στο σύστηµα σήµερα
και όταν οι καινούργιες υπηρεσίες θα είναι έτοιµες πλέον να
εφαρµόσουν σωστά τους νέους κανόνες και να ισχύσουν και οι
δυο νόµοι µαζί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Καντερέ.
Θα παρακαλέσω το Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Καβάλας, κ. Δηµήτριο Παπουτσή να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Παπουτσή, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πλέον κοινός τόπος ότι ο
υφιστάµενος Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός ο οποίος µετράει
είκοσι πέντε χρόνια εφαρµογής από το 1985 µέχρι σήµερα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να εκσυγχρονιστεί.
Παρ’ ότι ο ΓΟΚ του 1985 υπήρξε εν πολλοίς ένας πρωτοποριακός για την εποχή κανονισµός και συντάχθηκε ώστε να καταστήσει τα ελληνικά αστικά κέντρα πιο καλαίσθητα επιφέροντας
πρωτοποριακές παρεµβάσεις, τόσο σε κτηριακό επίπεδο όσο και
επίπεδο οικοδοµικού τετραγώνου, ωστόσο στην πράξη καταστρατηγήθηκε. Ο λόγος είναι γνωστός σε όλους: Η γνωστή αδυναµία της ελληνικής πολιτείας να ελέγξει την κατά βούληση του
καθενός άναρχη δόµηση η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό των
περισσότερων ελληνικών πόλεων. Αποτέλεσµα αυτού του τρόπου δόµησης του αστικού τοπίου είναι αυτή η βάναυση αίσθηση
που διακατέχει λιγότερο ή περισσότερο τον κάθε έναν όταν φτάνει σε µια ελληνική πόλη, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, κατά την
επιστροφή του από ένα ταξίδι στην Ευρώπη.
Οι διατάξεις του οικοδοµικού κανονισµού του 1985, παρ’ ότι
επιχείρησαν να προσδώσουν ένα νέο όραµα ως προς τη διαµόρφωση ενός νέου, φιλικού στον πολίτη, αστικού τοπίου σε µεγάλο
βαθµό κατέστησαν αµυντικές ως προς την αυθαιρεσία που
συχνά χαρακτηρίζει τις αστικές κατασκευές. Είναι γνωστό ότι η
άµυνα είναι εχθρός της αισθητικής. Η προσπάθεια τήρησης των
τύπων από µόνη της δεν προάγει την καλλιέργεια ούτε και ένα
νέο αρχιτεκτονικό και αστικό πρότυπο. Γίνεται λοιπόν, αντιληπτό
ότι καινούργια κτήρια, αισθητικά αναβαθµισµένα και σε συµφωνία µε το φυσικό αλλά και το αστικό περιβάλλον, θα πρέπει να
αρχίσουν να κατασκευάζονται.
Η κωδικοποίηση και η επικαιροποίηση της σχετικής νοµοθεσίας είναι αναγκαία, ώστε να επιτελεστούν όλα τα παραπάνω,
αλλά και να περιοριστούν µόνιµα οι περιπτώσεις συναλλαγής µεταξύ των πολιτών, των δραστηριοποιούµενων στο συγκεκριµένο
χώρο επαγγελµατιών και της πολιτείας.
Το παρόν σχέδιο νόµο µε την ψήφισή του και σε συνδυασµό
µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου, µε αριθµό
4030/2012, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαρτίου φιλοδοξεί να δώσει ρεαλιστικές απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω. Φιλοδοξεί να δώσει µια νέα εικόνα για το πώς θα πρέπει να είναι
το νέο αστικό περιβάλλον, αλλά και το πώς βλέπουµε εµείς ως
πολίτες τον εαυτό µας ενσωµατωµένο σε αυτό.
Άµεσοι στόχοι του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου είναι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της Δηµόσιας Διοίκησης, προκειµένου να εφαρµοστεί επιτέλους τόσο η περιβαλλοντική όσο
και η κοινωνική πολιτική που ενυπάρχουν και επηρεάζονται µέσα
από την έννοια της δόµησης. Σηµαντική στόχευση του νέου σχεδίου νόµου είναι και η αντιµετώπιση των ενεργοβόρων κτηρίων
και των συνεπειών που αυτά επιφέρουν στα γενικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Μια πόλη εξ ολοκλήρου από τσιµέντο εξ ορισµού αντιτίθεται
στην έννοια της φιλικής προς τον άνθρωπο πόλης. Συνεπώς οι
διατάξεις του παρόντος επιδιώκουν την αύξηση του πρασίνου
και των κοινοχρήστων χώρων, παραγόντων που είναι καθοριστικοί άλλωστε και για τη βελτίωση του µικροκλίµατος.
Παρέχεται ακόµα µέσα από τις προωθούµενες διατάξεις µεγαλύτερη ελευθερία για νέες ποιοτικότερες αρχιτεκτονικά κατασκευές οι οποίες ενσωµατώνοντας καινοτόµες στάσεις και
αρχιτεκτονικές αντιλήψεις θα µπορέσουν να αναβαθµίσουν όχι
µόνο αισθητικά, αλλά και ενεργειακά τα νέα κτήρια. Μέριµνα των
συζητούµενων διατάξεων του νέου οικοδοµικού κανονισµού είναι
η αναζωογόνηση των ασφυκτικά δοµηµένων πόλεων και η θετική
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επίδραση που αυτό το γεγονός αναµένεται να έχει στον πολίτη.
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, οι διατάξεις του υπό συζήτηση
σχεδίου νόµου µόνο θετικά µπορούν να εκληφθούν. Η πεποίθησή
µου είναι ότι µε αυτό το γνώµονα θα πορευθούν και οι υπόλοιπες
κοινοβουλευτικές εκπροσωπήσεις σήµερα στη συζήτηση.
Κλείνοντας την επί της ουσίας αναφορικά µε το σχέδιο νόµου
τοποθέτησή µου θα ήθελα να σας θυµίσω, κύριε Υπουργέ, την
τροπολογία που έχω καταθέσει αναφορικά µε τα προβλήµατα
και την ανάγκη άµεσης λήψης σχετικής απόφασης ως προς την
κατασκευή σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, των γνωστών σε όλους ΣΕΑ, δίπλα στις µεγάλες δηµόσιες εθνικές οδούς.
Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του οδικού
δικτύου της χώρας έχει αναβαθµιστεί σηµαντικά µε την κατασκευή σύγχρονων κλειστών αυτοκινητοδρόµων που πληρούν
όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως για παράδειγµα η
ΠΑΘΕ, η Εγνατία Οδός, η υπό κατασκευή και ολοκλήρωση Ιονία
Οδός και άλλες. Στους ανωτέρω οδικούς άξονες η εξυπηρέτηση
των διερχοµένων οδηγών γίνεται από εγκαταστάσεις σταθµών
εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Ωστόσο, στις σχετικά νέες αυτές
οδικές αρτηρίες πολλές φορές παρατηρείται έλλειψη των αναγκαίων υπηρεσιών που προσφέρουν οι σταθµοί εξυπηρέτησης
αυτοκινητιστών στους διερχοµένους οδηγούς µε αποτέλεσµα να
διακυβεύεται η ασφάλεια, αλλά και η άνεση που δυνητικά αυτές
οι οδοί θα έπρεπε να προσφέρουν στους διερχόµενους οδηγούς
και επιβάτες.
Σε αρκετές περιπτώσεις κατά µήκος των εν λόγω οδικών αρτηριών, ενώ είναι αναγκαία η κατασκευή των σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, αυτή εµποδίζεται από την υφιστάµενη
νοµοθεσία, η οποία απαγορεύει αυστηρά την παραχώρηση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν
των όσων περιοριστικά προβλέπονται στο ν.1734/1987 και οι
έκτοτε επίσης τροποποιήσεις του παραπάνω νόµου προβλέπουν.
Για τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο
να προβλεφθεί ειδική νοµοθετική αντιµετώπιση για τις περιπτώσεις γειτνίασης των σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών µε
δασικές εκτάσεις, προκειµένου αυτές οι αναγκαίες κατασκευές
των σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών να ολοκληρωθούν
σύµφωνα µε τις έως τώρα άλλωστε κυβερνητικές εξαγγελίες,
αλλά και τον προβαλλόµενο σχεδιασµό αναφορικά µε την κατασκευή των µεγάλων εθνικών οδών. Άλλωστε, οι νέοι σταθµοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών αναµένεται να προσδώσουν την
απαιτούµενη αίσθηση ασφάλειας στους οδηγούς των µεγάλων
οδικών αρτηριών και γιατί όχι να δηµιουργήσουν και νέες θέσεις
εργασίας στις τοπικές κοινωνίες, οι περισσότερες εκ των οποίων
αντιµετωπίζουν µεγάλο πρόβληµα ανεργίας.
Με την τροπολογία που έχω καταθέσει προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.998/79, όπου
προβλέπεται η δυνατότητα µεν διάνοιξης δηµοσίων οδών εν
µέσω δασικών εκτάσεων έτσι ώστε µε τη σχετική τροποποίηση
να δίνεται ταυτόχρονα και η δυνατότητα δηµιουργίας εγκαταστάσεων σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών δίπλα στις δηµόσιες οδούς όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την
ολοκλήρωση και την πλήρη λειτουργία τόσο των ιδίων των δηµοσίων οδών, όπως και των εν λόγω σταθµών εξυπηρέτησης.
Σύντοµα, επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και στην τροπολογία
που κατέθεσε ο συνάδελφος, ο κ. Λιντζέρης, µε γενικό αριθµό
912 και ειδικό 133 και αφορά στον έλεγχο της δόµησης στο πλαίσιο του π.δ. 187 της 14-6-2011 για την αποτελεσµατική προστασία του όρους Υµηττού.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία που έχουν
υποβάλει συνάδελφοί µου από την εκλογική περιφέρεια από το
Νοµό της Ξάνθης αναφορικά µε την ανάγκη µετεγκατάστασης
δεκάδων καταστηµαταρχών και βιοτεχνών από το κέντρο της
Ξάνθης σε µια πλησιέστερα στον αστικό ιστό περιοχή µε σκοπό
την οργανωµένη εγκατάστασή τους για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων αναφορικά µε την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, όπου είναι αναγκασµένοι να στεγάζεται αυτή σε πεπαλαιωµένα κτήρια στο κέντρο του πολεοδοµικού ιστού της Ξάνθης.
Κατόπιν τούτου και όσον αφορά επίσης την ουσία επί των
όσων έχω αναφερθεί ως προς την επί της αρχής συζήτηση αναφορικά µε το σχέδιο νόµου γίνεται αντιληπτό ότι στηρίζω αυτήν
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τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπουτσή.
Παρακαλούµε τον κ. Δηµήτρη Τσιρώνη, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ από
το Νοµό Άρτας, να προσέλθει στο Βήµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα
πάρα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που έχει πολύ
ουσία. Σήµερα αν ανατρέξουµε στο παρελθόν, κανείς δεν µπορεί
να είναι περήφανος γι’ αυτό που βλέπει γύρω του, γι’ αυτά τα µεγαθήρια, γι’ αυτήν την πόλη, τουλάχιστον την Αθήνα όπου είναι
και η Βουλή εγκατεστηµένη που έχει οικοδοµηθεί µε έναν
άναρχο τρόπο, µε ένα αυθαίρετο τρόπο, µε έναν τρόπο που προσβάλλει την ιστορία, τον πολιτισµό µας, που προσβάλλει την
ιστορία αυτής της πόλης, που προσβάλλει γενικά ολόκληρο τον
ελλαδικό χώρο µε τον τρόπο που έχουµε δοµήσει τη χώρα µεταπολεµικά.
Νοµίζω ότι ήρθε ο καιρός αυτή η ντροπή, αυτή η αυθαιρεσία,
αυτή η ασέβεια προς την ιστορία, προς το περιβάλλον και προς
τον πολιτισµό µας επιτέλους να σταµατήσει. Νοµίζω ότι µ’ αυτόν
το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό µπαίνει µια τάξη, µια σειρά, µια
διαφορετική φιλοσοφία που φιλοδοξεί ότι θα αποκαταστήσει τα
πράγµατα, τουλάχιστον σ’ ό,τι αφορά τη δόµηση των µελλοντικών κτηρίων, τη δόµηση του χώρου, τη χωροθέτηση, αλλά και
τους όρους δόµησης που πρέπει να υπάρχουν σ’ ένα κτήριο.
Είναι ευτυχής συγκυρία που ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Σηφουνάκης, ο οποίος µε µια παρέµβαση που είχε κάνει στην προηγούµενη θητεία του στο Υπουργείο Αιγαίου, είχε πραγµατικά
βάλει τη στάµπα του, το στίγµα του, έτσι ώστε αυτή η αρχιτεκτονική κληρονοµιά, η πολιτιστική κληρονοµιά στο Αιγαίο να διασωθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Νοµίζω ότι και µ’ αυτόν το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό, κύριε
Υπουργέ, µπορείτε να βάλετε το στίγµα σας σ’ ολόκληρη την Ελλάδα πλέον. Είναι ένας οικοδοµικός κανονισµός που υπακούει
σε αρχές, σε κανόνες, που σέβεται την ιστορία, τον πολιτισµό
µας, τις αρχές µας και τη διαδροµή µας. Δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες, γιατί είναι συζήτηση επί της αρχής, αλλά νοµίζω ότι
λύνει τα προβλήµατα.
Θα αναφερθώ µόνο σ’ ένα ειδικό θέµα που ταλαιπωρεί δεκάδες πολίτες, ενδεχοµένως είναι πάρα πολλοί, που αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 32. Εδώ ορθώς γίνεται αυτή η διάταξη,
ορθώς πρέπει οι δήµοι να αποκτούν κοινόχρηστους χώρους. Από
την άλλη µεριά, όµως, όπως είναι διατυπωµένη µπορεί και να παρερµηνευτεί και να δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα σε
πάρα πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων.
Για να γίνω σαφής θα σας πω ένα παράδειγµα. Σε κάποιον πάει
ο δήµος του δεσµεύει το οικόπεδό του, γίνεται µετά µια άρση
της απαλλοτρίωσης και σε εκείνη την περίπτωση όπως είναι διατυπωµένο –σε κάθε περίπτωση- ακόµα και αν έχει πληρώσει γι’
αυτό το ακίνητο εισφορά σε γη ξαναδίνει ακόµα µια φορά, για
δεύτερη φορά. Σας λέω το εξής, ένα παράδειγµα ενός οικοπέδου δύο χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων µε 10% µέχρι τα διακόσια πενήντα µέτρα, για το υπόλοιπο 20% από διακόσια πενήντα
µέχρι πεντακόσια, 30% από πεντακόσια µέχρι χίλια και 40% από
χίλια µέχρι δύο χιλιάδες, αντιλαµβάνεστε ότι θα µπορεί ο δήµος
να πάρει µια συνολική έκταση εξακοσίων είκοσι πέντε τετραγωνικών µέτρων. Αυτό που θα εναποµείνει, λιγότερο από χίλια τετρακόσια µέτρα, φέρνω το παράδειγµα για να γίνει πιο σαφές,
εάν δεν το δοµήσει µέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή εάν δεν βγάλει
άδεια οικοδοµής -και ειδικότερα σ’ αυτή τη συγκυρία, ποιος βγάζει άδεια οικοδοµής σήµερα µ’ αυτήν την κρίση- µπορεί να έρθει
µετά από ένα χρόνο πάλι ο δήµος να του ξανακάνει για τρίτη
φορά απαλλοτρίωση και να το ξαναπάρει να κάνει διαδοχικές
απαλλοτριώσεις και να χάσει έτσι ένας ιδιοκτήτης και τα δικαιώµατά του και την περιουσία του.
Για όσους έχουν συνεισφέρει σε γη ή και σε χρήµα στο παρελθόν και είχαν ενταχθεί στα σχέδια πόλης µε τον τρόπο που πρέπει και αυτό αφορά ουσιαστικά ιδιοκτησίες και τµήµατα που
εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης µε το ν.1337/83 και µετά, γιατί όσα
ήταν από το ’23 µέχρι τότε ουσιαστικά είχαν ήδη τακτοποιηθεί,
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άρα φαντάζοµαι δεν αφορά αυτά τα οικόπεδα, εγώ θα σας κάνω
µια διατύπωση. Δεν είµαι νοµικός, δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη
δυνατή. Εν πάση περιπτώσει θα καταγραφεί στα Πρακτικά. Δείτε
αν µπορείτε να την υιοθετήσετε. Αν χρειάζεται κάτι επιπλέον
είµαι ανοικτός. Πάντως η φιλοσοφία είναι ότι κάποια ακίνητα τα
οποία είχαν συνεισφέρει σε γη ή είχαν τακτοποιηθεί έτσι και αλλιώς κατά το παρελθόν από τα οικόπεδα που ήταν πριν την ένταξη του ν.1337/83 νοµίζω ότι δεν οφείλουν εισφορά σε γη και
πρέπει να τακτοποιηθεί. Το έθεσε πριν και ο κ. Μητσοτάκης και
άλλοι συνάδελφοι το έχουν θέσει. Νοµίζω ότι πρέπει να τακτοποιηθεί.
Σας διαβάζω τη διατύπωση. Νοµίζω ότι πρέπει να προστεθεί
µια επιπλέον παράγραφος κάτω από τη δεύτερη παράγραφο του
άρθρου 32 παράγραφος 2: «Σε περίπτωση που ο καθορισµός του
ακινήτου ως κοινόχρηστου χώρου ή ο χαρακτηρισµός τους ως
κοινωφελούς χρήσης δεν έγινε µε την αρχική του ένταξη στο
σχέδιο πόλης, αλλά µε µεταγενέστερη τροποποίηση και έχει ήδη
επιβληθεί εισφορά σε γη ή σε χρήµα, αν αρθεί η απαλλοτρίωση
ή το ρυµοτοµικό βάρος και το ακίνητο καταστεί οικοδοµήσιµο,
δεν επιβάλλεται εισφορά σε γη ή σε χρήµα.»
Νοµίζω αυτή είναι η φιλοσοφία που θα λύσει πολλά προβλήµατα. Αν χρειάζεται κάποια περαιτέρω νοµοτεχνική βελτίωση, νοµίζω ότι οι νοµικοί σας σύµβουλοι θα µπορέσουν να το λύσουν.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη σύντοµη –
θα λέγαµε- παρέµβασή µου, θέλω να πω ότι είµαι πάρα πολύ αισιόδοξος γι’ αυτόν το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό. Βέβαια, ο
Νέος αυτός Οικοδοµικός Κανονισµός δεν σηµαίνει ότι καταργεί
τα πάντα. Ασφαλώς, υπάρχουν θέµατα του παλιού οικοδοµικού
κανονισµού που διατηρούνται για να µην υπάρχουν όλες αυτές
οι ανισορροπίες που µπορούν να δηµιουργηθούν. Μπαίνει, όµως,
µια καινούργια φιλοσοφία που πραγµατικά µπορεί να βοηθήσει.
Προτείνω να ψηφίσουµε αυτό το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό
γιατί θα βάλει µια τάξη στη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Δηµήτριο Τσιρώνη.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση νοµίζω που διεξάγεται σήµερα στην Ολοµέλεια, αλλά και οι συζητήσεις που προηγήθηκαν στην πρώτη και δεύτερη ανάγνωση στις επιτροπές
ήταν αποκαλυπτικές και είχαν έναν κοινό τόπο: Την παραδοχή
ότι σχεδόν τριάντα χρόνια µετά το ΓΟΚ του 1984-1985 ήταν καιρός να αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο του οικοδοµείν.
Σε επίπεδο νοοτροπίας και συλλογικών αντιλήψεων, αυτό που
ονοµάζουµε ελληνική κρίση δεν είναι τίποτε άλλο από το αποτέλεσµα µιας µακροχρόνιας επικυριαρχίας της ατοµικότητας, δηλαδή, του κακώς νοούµενου ιδιωτικού συµφέροντος ατόµων ή
κλειστών οµάδων και συστηµάτων έναντι του συνόλου, δηλαδή
έναντι του δηµοσίου συµφέροντος. Στο δοµηµένο περιβάλλον
αυτή η στρέβλωση µεταφράζεται σε άκρατη ιδιωτικοποίηση του
δηµόσιου χώρου που αδιαφορεί και λαβώνει το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τους κανόνες της κοινωνικής συνύπαρξης.
Θέλοντας να θέσουµε όρια σε µια πρακτική δολιότητας και
απαξίας του δηµόσιου χώρου που υιοθετήσαµε ως πολίτες, αλλά
και ως οργανωµένη πολιτεία επί δεκαετίες, αυτή της αντιπαροχής –κυρίως, όµως, από την αντιπαροχή και έπειτα µε αποκορύφωση τα χρόνια της καταναλωτικής φρενίτιδας- επεξεργαστήκαµε το νέο σχέδιο µε στόχο την αναζωογόνηση των ασφυκτιούντων πόλεων. Εισάγονται κανόνες που θα οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσµα οφέλη στη µικροκλίµακα της κτηριακής µονάδας,
µεσοπρόθεσµα δε και µακροπρόθεσµα µε πολλαπλά οφέλη στο
ευρύτερο οικιστικό περιβάλλον.
Ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός είναι η κατάληξη µιας νοµοθετικής προσπάθειας που ξεκίνησε το περασµένο καλοκαίρι µε
τη θέσπιση του ν. 4030 περί νέου τρόπου έκδοσης οικοδοµικών
αδειών που αλλάζει ένα παγιωµένο καθεστώς δεκαετιών στις πο-

8163

λεοδοµικές υπηρεσίες και επανακαθορίζει µε σαφήνεια και διαφάνεια τους όρους µε τους οποίους εγκρίνεται, αδειοδοτείται,
εκτελείται και ελέγχεται πλέον το οικοδοµικό έργο. Επαναπροσδιορίζει, δηλαδή, τη σχέση πολιτείας, επαγγελµατιών, πολιτών
ξεκαθαρίζοντας και θεσµοθετώντας την ευθύνη κάθε εµπλεκόµενου µέρους σε µια κατασκευή, ώστε να αντιµετωπιστούν τα
φαινόµενα διαφθοράς, να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση του πολίτη
και πάνω απ’ όλα να εφαρµόζεται στο ακέραιο η πολεοδοµική
νοµοθεσία και να προστατεύεται το φυσικό και το δοµηµένο περιβάλλον, να διατηρείται η ισορροπία.
Ακολούθησε ο ν.4014 περί ρύθµισης αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε τη δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου που αναγνωρίζει τη συµµετοχή και την ευθύνη της πολιτείας στην έκταση του
φαινοµένου της αυθαίρετης δόµησης στη χώρα µας και αντιµετωπίζει συνολικά ένα υπαρκτό περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτηµα: Το ένα εκατοµµύριο αυθαίρετων κατασκευών που υπήρξε
δηµιούργηµα της τελευταίας τριακονταετίας µετά το ν. 1337 του
Τρίτση, τα οποία δεν µπορούν ούτε να κατεδαφιστούν στο σύνολό τους ούτε βεβαίως να αγνοηθούν.
Η αντιµετώπιση, λοιπόν, αυτού του τεράστιου πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού θέµατος µε τη σύνταξη του νόµου και την
ψήφισή του ήταν ένα δύσκολο εγχείρηµα, το οποίο έγινε µε τη
συµµετοχή των υπεύθυνων φορέων. Για το λόγο αυτό, έτυχε µιας
θετικής αντιµετώπισης από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών δυνάµεων, αλλά και των πολιτών.
Η άλλη σηµαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είναι το νοµοσχέδιο που
σήµερα συζητάµε για το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό που αφορά
στο ίδιο το οικοδοµικό έργο και που στοχεύει να προσφέρει το
εργαλείο για τη σύνταξη ορθών και σύννοµων µελετών, να θεραπεύσει τα προβλήµατα που προκύπτουν από παγιωµένες πρακτικές του τρόπου οικοδόµησης στη χώρα, να απελευθερώσει την
αρχιτεκτονική σκέψη και να λύσει δεσµά απαγορευτικών διατάξεων που εγκλώβιζαν τη δηµιουργία.
Σε συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης, όπως αυτές που ζούµε σήµερα και που βιώνει στο σύνολό του ο ελληνικός λαός –και όχι
µόνο- θα µπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, γιατί έπρεπε να αλλάξουµε το ΓΟΚ. Η απάντηση είναι σχετικά απλή: Είχε σταµατήσει εδώ και χρόνια να ακολουθεί την κοινωνία. Επειδή ο ΓΟΚ
αδυνατούσε να ενσωµατώσει τις νέες τεχνικές δόµησης και πολιορκούσε ασφυκτικά την αρχιτεκτονική εξέλιξη αλλά και τη φαντασία, πρακτικά, όλοι οι πολίτες, οι µελετητές οδηγούνταν στην
ανάγκη εξεύρεσης τρόπων υπέρβασης άτοπων απαγορεύσεων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, γινόταν κανόνας η µικρή ή η µεγάλη παρεκτροπή ή η αυθαιρεσία. Όπως θέλετε πείτε το. Να γιατί ίσως
δεν υπάρχει στη χώρα µας διαπιστωµένο µε στοιχεία οικοδοµικό
έργο, στο οποίο να µην υπάρχει υπέρβαση, µα µικρή, µα ελάχιστη, µα µεγάλη, µα µέγιστη. Έτσι, λοιπόν, ο Νέος Οικοδοµικός
Κανονισµός µπορεί να είναι το εργαλείο για να αντιµετωπίσουµε
και τις περιπτώσεις όπου η νοµοθεσία καταστρατηγείται συχνότερα, ηθεληµένα ή όχι.
Η εµπειρία, αλλά και τα πρώτα πορίσµατα από την εφαρµογή
του ν. 4014 περί ρύθµισης αυθαιρέτων αποδεικνύουν ότι στα κτήρια µε οικοδοµική άδεια η συντριπτική πλειοψηφία των παραβάσεων, οι µεγάλες υπερβάσεις αφορούσαν τους ηµιυπαίθριους
χώρους, τα υπόγεια και ηµιυπόγεια, τα πατάρια, τις σοφίτες, τα
δώµατα. Αυτή ήταν πρακτική δεκαετιών.
Πέραν των όσων παραπάνω ανέφερα, για την ανάγκη ύπαρξης
νέων αρχιτεκτονικών και πολεοδοµικών οριζόντων, η οµάδα εργασίας της σύνταξης του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού που ξεκίνησε πριν από ενάµιση χρόνο έλαβε υπ’ όψιν της πού, πότε και
γιατί γίνεται συνήθως η όποια οικοδοµική υπέρβαση ή αυθαιρεσία στο οικοδοµικό έργο, το σύννοµο, αυτό που εκτελείται η οικοδοµική άδεια.
Ακόµα, ελήφθησαν υπ’ όψιν τα νέα δεδοµένα που θέτει η κλιµατική αλλαγή και που οδηγούν στην καθιέρωση ενός Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού σύµφωνα µε τον οποίο το κτήριο θα
αφήνει όσο το δυνατόν λιγότερο επιβαρυντικό περιβαλλοντικό
αποτύπωµα ως προς τη µορφή, τον όγκο και τη λειτουργικότητά
του.
Διαπιστώνεται, επίσης, ότι βασικό αίτιο για τη δηµιουργία ενός
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νέου πλαισίου υπήρξε η ανάγκη αναζωογόνησης των πόλεων µε
τη µέθοδο της ανακύκλωσης της πολεοδοµηµένης γης, δηλαδή
µε βελτιωτική παρέµβαση σε ένα ήδη πυκνοδοµηµένο, ασφυκτικό, αστικό ιστό. Και εκεί χαίροµαι που υπήρξε µια κοινή παραδοχή ως προς την αναγκαιότητα του βασικού άρθρου 10 του
νοµοσχεδίου.
Διαπιστώνεται, επίσης, ότι η παροχή κινήτρων, για να δηµιουργηθούν µεγαλύτεροι ενιαίοι δοµηµένοι όγκοι, που θα δηµιουργούν ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, περνά αναγκαστικά
µέσα από τη ριζική ανατροπή της λογικής της µικρής και µίζερης
αρτιότητας. Δεν υπάρχει χώρα, όπου ένα οικόπεδο οκτώ επί
οκτώ σε ένα σχέδιο πόλης να είναι άρτιο και να οικοδοµείται,
όπως συµβαίνει στη χώρα µας. Έτσι χτίστηκαν οι πόλεις µας. Για
τους οικισµούς θα µπορούσα να το δεχθώ, αλλά όχι για τις πόλεις. Γι’ αυτό υπάρχει και αυτή η γενική ασχήµια.
Οι τρεις βασικοί οικοδοµικοί κανονισµοί του 1955, του 1973 και
του 1985 υπήρξαν κατά βάση τα νοµοθετήµατα που σηµάδεψαν
µοιραία το χώρο στον οποίο ζούµε, εργαζόµαστε, παράγουµε και
για τον οποίο δεν είµαστε και τόσο υπερήφανοι.
Τα παραπάνω νοµοθετήµατα υπήρξαν κυρίως για το κτήριο,
χωρίς ορίζοντα για τον οικιστικό περίγυρο και το περιβάλλον του,
µε µια ίσως µικρή εξαίρεση, τον ΓΟΚ του 1985. Κύριο χαρακτηριστικό τους υπήρξε ότι προέτασσαν τη δόµηση στη µικρή ατοµική ιδιοκτησία, στο µικρό οικοπεδικό χώρο, χωρίς να δηµιουργείται πλαίσιο διαχείρισης σε µεγαλύτερη κλίµακα.
Στην ευρωπαϊκή οικοδοµική ιστορία συναντούµε ακριβώς το
αντίθετο. Η αρχή του σχεδιασµού είναι ολόκληρο το οικοδοµικό
τετράγωνο ή πολλά οικοδοµικά τετράγωνα, άρα ένα ευρύτερο
περιβάλλον της όποιας ατοµικής ιδιοκτησίας.
Οι ελληνικές πόλεις παρουσιάζουν την οξύµωρη αντίθεση, από
τη µια, του κατακερµατισµού και της µικρής ιδιοκτησίας, όπου
κανένα οικοδοµικό έργο δεν είναι στην πραγµατικότητα ίδιο µε
το άλλο και από την άλλη, µια χαοτική γενική εικόνα, όπου όλα
µοιάζουν και είναι σχεδόν ίδια, όµοια µεταξύ τους, σε µια άµορφη τελικά ενότητα. Είναι σηµαντικό –νοµίζω ότι και κάποιος συνάδελφος το είπε, ο κ. Αµοιρίδης, αν δεν κάνω λάθος- ότι εάν σε
αφήσουν νύχτα σε ένα σηµείο και ξυπνήσεις την άλλη µέρα το
πρωί µε το φως, θα βρεθεί σ’ ένα µέρος που είναι κοινό και όµοιο
σ’ όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Δεν έχουµε σηµεία αναφοράς στις πόλεις µας, δεν διαφέρουν. Πηγαίνετε σε
οποιαδήποτε πόλη της Ευρώπης και θα δείτε ότι υπάρχουν σηµεία αναφοράς. Δεν συµβαίνει αυτό που υπάρχει στη χώρα µας.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο οικοδοµικός οργασµός έλαβε πράγµατι ανησυχητικές διαστάσεις. Έκτοτε, οι λέξεις «κτήµα», «αµπέλι», «χωράφι» αντικαταστάθηκαν από τη
µαγική λέξη «οικόπεδο». Όλη η χώρα ένα προνοµιακό οικόπεδο!
Με αυτές τις διαπιστώσεις, και χαίροµαι γιατί είναι κοινές διαπιστώσεις, ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός επιθυµεί να φέρει το
σχεδιασµό µε βάση το περιβαλλοντικό αποτύπωµα του κτηρίου.
Εισάγει, δηλαδή, την αντίστροφη λογική. Ξεκινά το σχεδιασµό
µε κέντρο βάρους τον ελεύθερο χώρο που πρέπει να δηµιουργείται σε σχέση µε το κτήριο, την επίπτωση του όγκου του δοµηµένου χώρου σε σχέση µε το χώρο του άµεσου περιβάλλοντος
και του ευρύτερου κοινόχρηστου οικιστικού περιβάλλοντος.
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, για όλους
αυτούς τους λόγους το σηµερινό νοµοσχέδιο εισάγει κίνητρα για
την απόσυρση του ενεργοβόρου κτηριακού αποθέµατος, την αύξηση των κοινόχρηστων και ακάλυπτων χώρων, δίνοντας τη δυνατότητα µείωσης της καλυπτόµενης επιφάνειας και µεγαλύτερο
συντελεστή δόµησης, µε κλιµακωτή διαβάθµιση ανάλογα µε τα
οφέλη που αποδίδονται στην πόλη και στο περιβάλλον γύρω του.
Δίνει κίνητρα για την προστασία του περιαστικού πρασίνου και
της ελεύθερης γης υψηλής παραγωγικότητας στις ηµιαστικές
περιοχές, κίνητρα για την απόσυρση κτηρίων στις αστικές πυκνοδοµηµένες περιοχές. Θεσµοθετούνται νέοι κανόνες για τις
νέες επεκτάσεις πόλεων, µε στόχο τη δηµιουργία νέων οικιστικών
συνόλων µε σύγχρονη ταυτότητα, αλλά και σύγχρονη αρχιτεκτονική αντίληψη.
Προς τούτο, δίδονται εναλλακτικές δυνατότητες ως προς το
ύψος, τη θέση του κτηρίου στο χώρο, του συντελεστή δόµησης.
Οδηγεί στη µείωση του ενεργειακού αποτυπώµατος του κτηρίου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο περιβάλλον, προάγει τη χρήση των νέων υλικών, τεχνολογιών και δοµικών συστηµάτων. Εισάγει νέους ορισµούς και δυνατότητες, νέες καινοτοµίες για τη ζωή µας, όπως είναι τα
υπόσκαφα κτήρια που έχουν παράδοση στη χώρα µας και κυρίως στον αγροτικό χώρο, τα φυτεµένα δώµατα, τα διπλά κελύφη. Προάγει το βιοκλιµατικό σχεδιασµό µε τις ευεργετικές
διατάξεις περί παθητικού δροσισµού, θέρµανσης και σκίασης
στα κτήρια, που ειδικά δρουν στα υπόσκαφα, στα φυτεµένα δώµατα µε τα διπλά κελύφη.
Στην εποχή µας η αύξηση των αναγκών δροσισµού οδηγεί
στην εντατική λειτουργία κλιµατιστικών µονάδων, ήτοι παραγωγή
ενέργειας, ρύπων, ενώ η απορρίπτουσα θερµότητα επιβαρύνει
τη θερµοκρασία του άµεσου περιβάλλοντα χώρου και κυρίως του
αστικού χώρου. Η µείωση της προσµέτρησης στη δόµηση απ’
ό,τι δηµιουργεί σκιές οδηγεί στη δηµιουργία φυσικού αερισµού,
στη βελτίωση των συνθηκών ζωής, όπως µε την αύξηση του
ύψους κατ’ όροφο κατ’ ελάχιστο 0,25 εκατοστά.
Επίσης, καταργεί µεγάλο µέρος της γραφειοκρατίας, αφού
δεν θα απαιτείται πλέον έκδοση της οικοδοµικής άδειας για εργασίες, όπως είναι οι εσωτερικές διαρρυθµίσεις, οι φυτεύσεις
των δωµάτων, οι περιφράξεις κ.ά. και διευρύνει το πεδίο για τις
άδειες µικρής κλίµακας.
Γνωρίζουµε ότι η εξάντληση του χρόνου ζωής των κτηρίων
από οπλισµένο σκυρόδερµα, κατά τους ειδικούς, πλησιάζει. Βρισκόµαστε ένα βήµα πριν από την κατεδάφιση των πρώτων προβληµατικών πολυκατοικιών. Θεσµοθετούµε σήµερα ένα µέρος
του νέου πλαισίου του οικοδοµείν για το µέλλον, για το ανθρωπογενές περιβάλλον, για την αύξηση του πράσινου στα ασφυκτιούντα πολεοδοµικά συγκροτήµατα. Θεσµοθετούµε κανόνες για
µια σύγχρονη πόλη, για ένα σύγχρονο περιβάλλον, µε σεβασµό
στον ιστορικά δοµηµένο χώρο. Θεσµοθετούµε, για να αρχίσουµε
επιτέλους στη χώρα µας να σχεδιάζουµε συλλογικά και συνολικά
µε όρους και οράµατα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν προσδοκούµε και µην προσδοκάτε άµεσα εµφανή αποτελέσµατα.
Αυτά θα φανούν, αλλά στην πάροδο των χρόνων. Εάν θα είναι
καλά ή όχι, εξαρτάται και από τις αλλαγές, τροποποιήσεις, παρεµβάσεις που θα υποστεί ο ΝΟΚ. Ας µη λησµονούµε ότι µε ένα
προεδρικό διάταγµα, αµέσως µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή
και την κατάργηση της βασιλείας το 1923, οικοδοµήθηκε η χώρα
και στέγασε ενάµισι εκατοµµύριο πρόσφυγες. Έκτοτε ακολούθησαν άπειρα διατάγµατα, τρεις βασικοί νόµοι, εκατοντάδες τροποποιήσεις και χιλιάδες διατάξεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή.
Έτσι κτίστηκαν οι πόλεις και τα χωριά µας, χωρίς τοπόσηµα,
χωρίς σηµεία αναφοράς. Και πώς θα µπορούσε να συµβεί αλλιώς, όταν το βράδυ πλαγιάζαµε µε µια διάταξη νόµου που προέβλεπε συγκεκριµένο τρόπο δόµησης και ξυπνούσαµε την άλλη
µέρα το πρωί µε µια ευεργετική διάταξη, που είχε ψηφιστεί το
’50, το ’60, το ’70 και που άλλαζε τα δεδοµένα;
Ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός σε ένα ενοποιηµένο κείµενο
είναι αποτέλεσµα συνεργασίας των πιο έγκριτων αρχιτεκτόνων
και πολεοδόµων της µεικτής επιτροπής ΥΠΕΚΑ, του Τεχνικού
Επιµελητηρίου και του ΣΑΔΑΣ.
Ελπίζουµε και προσδοκούµε ότι δεν θα υποστεί ανατροπές
που θα τον ακυρώσουν και τότε, ναι, αν δεν υποστεί, θα αλλάξει
τα επόµενα χρόνια η περιβαλλοντική, αλλά και η αισθητική των
πόλεων, αλλά και γενικά το οικιστικό περιβάλλον.
Εύχοµαι και ελπίζω µετά την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου
αλλά και όταν αυτό θα κλείσει τον κύκλο της εφαρµογής του, ο
επόµενος οικοδοµικός κανονισµός να αποτελείται από ένα και
µόνο άρθρο, όπως είπε και κάποιος συνάδελφος, που θα περιγράφει απλώς τον όγκο του οικοδοµικού έργου και µόνο.
Κυρίες και κύριοι, όλοι οι φορείς από το ΤΕΕ, από το Σύλλογο
Αρχιτεκτόνων, περιβαλλοντικές οργανώσεις που καλέσαµε και
τοποθετήθηκαν στην αρµόδια επιτροπή πριν από δέκα µέρες,
οµόφωνα είπαν ότι µετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες είχαν
ανάγκη ενός νέου πλαισίου δόµησης, αλλά είναι δύσκολο σε
αυτήν τη φάση να κάνουν µεγαλύτερη υπέρβαση απ’ αυτό που
σήµερα προτάσσεται.
Αν η πόλη σε κάθε οικιστικό σύνολο στη χώρα µας παροµοιάζει
περισσότερο ή απόλυτα µε εκείνο της Μέσης Ανατολής και όχι
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της Ευρώπης, ανατολικής και δυτικής, αυτό οφείλεται στο οικοδοµικό πλαίσιο που τέθηκε µετά τον πόλεµο. Ωστόσο, ακόµα και
ο τρόπος θεσµοθέτησης ενός οικοδοµικού κανονισµού γίνεται
µε έναν τρόπο, θα µου επιτρέψετε να πω, ανορθόδοξο, πιθανόν
και αναρµόδιο ή αναρµοδίως.
Ένας οικοδοµικός κανονισµός πρέπει να εγκρίνεται από τη
Βουλή και να είναι αντικείµενο πολιτικής διαπραγµάτευσης. Σε
καµµία πολιτισµένη χώρα οι κανονισµοί δόµησης δεν θεσµοθετούνται µε νόµο, αλλά µε degrees –διατάγµατα- στη Γαλλία, στην
Ιταλία, παντού.
Ναι, µπορεί να απαιτείται πολιτική βούληση για ένα νέο πολεοδοµικό και οικιστικό σχεδιασµό, αλλά αυτός που θα το σχεδιάσει ή θα το θεσµοθετήσει, δεν µπορεί να είναι ο Βουλευτής, δεν
µπορεί να τον ψηφίζει και να τον τροποποιεί η πλειοψηφία και να
τον καταψηφίζει η µειοψηφία. Μέσω των degrees, -των προεδρικών διαταγµάτων- θεσµοθετούνται σε όλον τον κόσµο –και εύχοµαι, επαναλαµβάνω, να είναι η τελευταία φορά που συµβαίνει
αυτό. Αν τα κλιµακοστάσια, παραδείγµατος χάριν, θα πρέπει να
εντάσσονται ή όχι στο συντελεστή δόµησης, δεν µπορεί να το
αποφασίσει ένας Βουλευτής. Ακόµα και τεχνικές γνώσεις να έχει,
ή τεχνικός να είναι, όπως είµαστε εµείς. Οι αρχιτέκτονες, οι πολεοδόµοι, οι περιβαλλοντολόγοι και άλλοι επιστήµονες εργάζονται συλλογικά. Αυτοί συντάσσουν και η σύγχρονη πολιτεία
διεκπεραιώνει τη θεσµοθέτηση µέσω της επεξεργασίας από το
αρµόδιο όργανο, που είναι πάντοτε στη χώρα µας το τριτοβάθµιο
Συνταγµατικό Δικαστήριο και στην περίπτωσή µας το Συµβούλιο
της Επικρατείας.
Παρ’ ό,τι, όµως στην πλειοψηφία συµφωνούµε στην κατάργηση πρακτικών παράδοξων, βλέπουµε στις µέρες µας κάποιοι
να επιµένουν τα πάντα να περνούν από το Κοινοβούλιο, παραδείγµατος χάριν, η επαναδιατύπωση και ο επαναπροσδιορισµός
του προεδρικού διατάγµατος για τις «χρήσεις γης». Τουλάχιστον
αυτό ανέκαθεν, από συστάσεως του ελληνικού κράτους, εκδιδόταν µε προεδρικά διατάγµατα. Το σχέδιο ΠΔ για τις χρήσεις έχει
τύχει δωδεκάµηνης επεξεργασίας από ειδικούς, βρίσκεται στο
διαδίκτυο σε διαβούλευση. Το αυτό απαιτείται για µια σειρά
άλλων δράσεων, όπως είναι τα ρυθµιστικά σχέδια της ΑθήναςΘεσσαλονίκης, το χωροταξικό για τον τουρισµό, που επίσης είναι
σε διαβούλευση.
Κάποτε πρέπει να συµπορευθούµε µε τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσµοθετεί σε αυτές τις συγκεκριµένες περιπτώσεις. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο γενικός χωροταξικός
σχεδιασµός και στη συνέχεια οι διάφορες θεµατικές ενότητες,
που έχουν επίσης προτεραιότητα για µία ισόρροπη ανάπτυξη,
δυναµική, αναγκαία για την οικονοµία µας, αλλά και για την κοινωνία η οποία πρέπει να αναταχθεί µέσω, όµως, λύσεων και προτάσεων που θα δηµιουργούν, θα συµπορεύονται µε την εποχή
µας.
Η χωροταξία εξακολουθεί να αντιµετωπίζεται λάθος στη χώρα
µας. Δεν είναι τεχνικός όρος, αλλά όρος οικονοµικός, ανταγωνιστικός, οικολογικός, περιβαλλοντικός και ναι, και αναπτυξιακός.
Για τη χωροταξία, όµως, η ανάπτυξη δεν είναι µία µονοσήµαντη
έννοια, αλλά σύνθετη, η οποία εµπεριέχει παραµέτρους, όπως
τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη βιοτεχνία, το εµπόριο, τον τουρισµός, τον πολιτισµός. Η πολεοδοµία είναι µέρος
βασικό του αναπτυξιακού σχεδιασµού και ο κτηριολογικός κανονισµός συµπληρώνει τη διαδικασία του συνολικού σχεδιασµού
για το οικοδοµείν στο χώρο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, γι’ αυτό εργαστήκαµε τον τελευταίο
ενάµιση χρόνο και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης σχέδια προεδρικών διαταγµάτων για την απλοποίηση διαδικασιών
θεσµοθέτησης των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων των ΟΤΑ,
προτάσσοντας τη δηµιουργία ελεύθερων και πράσινων χώρων,
αναπλάσεις ως εργαλείο πολιτικής για την πολεοδοµία. Έτσι, δηµιουργήσαµε το πλαίσιο για την ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας και τους όρους και τα κίνητρα για το Γεράνι και το Μεταξουργείο, κάτι που µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα της Ευρώπης, όπως παραδείγµατος χάριν στο Μαραί της Γαλλίας, ξεκίνησαν πριν από µία δεκαετία. Σε αυτήν την κατεύθυνση δροµολογήσαµε µεγάλες παρεµβάσεις για την ανάπλαση των οκτακοσίων στρεµµάτων στο Φαληρικό Όρµο που συζητήσαµε και εδώ
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στη Βουλή µε τη µελέτη του Ρέντζο Πιάνο, την ανάπλαση του
ιστορικού κέντρου της Αθήνας µε επίκεντρο την Πανεπιστηµίου
και την πεζοδρόµησή της εν µέρει, τη διπλή ανάπλαση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Βοτανικό και πολλές άλλες αναπλάσεις
που δροµολογήθηκαν για πολλά διαµερίσµατα της χώρας, όπως
στη Θεσσαλονίκη µε το παράκτιο µέτωπο και τις µελέτες που ήδη
έχει εξαγγείλει και προκηρύξει ο Οργανισµός του Ρυθµιστικού
της Θεσσαλονίκης, στην Κρήτη, στα νησιά και αλλού.
Κλείνοντας, ο στόχος που θέσαµε ως χώρα µετά το 2000 για
τη βελτίωση της µικροκλίµακας των πόλεων, µεταξύ των οποίων
η αύξηση κατά 10% του πράσινου και των ελεύθερων δηµόσιων
χώρων, δεν επιτεύχθηκε. Ούτε η εξοικονόµηση της ενέργειας
κατά 10% στον κτηριακό τοµέα επιτεύχθηκε. Με τη θέσπιση
µόλις πριν από οκτώ µήνες του ΚΕΝΑΤ αναγκαστικά, έστω και
αργά, θα πετύχουµε αυτήν τη φορά και µάλιστα τον υψηλότερο
στόχο.
Επίσης, καθυστερήσαµε να υλοποιήσουµε έστω πιλοτικά τις
πράσινες γειτονιές στις επιβαρυµένες περιβαλλοντικά περιοχές.
Αντ’ αυτού, δυστυχώς, επιλέχθηκε η συντηρητική πολιτική της
διεξόδου µέσω των επεκτάσεων των σχεδίων πόλεων.
Σε όλον τον κόσµο ο σχεδιασµός της επανακατοίκησης των
βασικών πυρήνων της πόλης είναι µία πολιτική ζωτικής σηµασίας,
από τη Νέα Υόρκη, από το Παρίσι, το Μιλάνο και αλλού. Σε αυτούς τους τοµείς που προανέφερα και που ολιγωρήσαµε, θα
πρέπει η επόµενη κυβέρνηση, η επόµενη ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να
στρατευθεί και ελπίζω ότι θα το πράξει. Ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, ο νόµος για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών, ας είναι η
βασική αρχή όπου θα στηριχθεί η επόµενη κυβέρνηση και θα συνεχίσει αυτήν τη µεγάλη µεταρρύθµιση που υλοποιήσαµε στα
δυόµισι χρόνια.
Θέλω να κλείσω µε τον προσδιορισµό της αρχιτεκτονικής,
όπως τον έλεγε ο Άρης ο Κωνσταντινίδης. Έλεγε: «Οι άλλες τέχνες δηµιουργούν έργα για τα µουσεία, τις βιβλιοθήκες και τα
άλλα. Η αρχιτεκτονική, η αρχή των τεχνών, το αρχιτεκτόνηµα
είναι οικοδόµηµα και ανήκει στην τρέχουσα και όχι στη µουσειακή ζωή. Οι άλλες τέχνες είναι για τον προφυλαγµένο χώρο. Η
αρχιτεκτονική για τον καθηµερινό, τον καθηµερινό χρόνο, καθ’
ότι το σπίτι είναι πολλαπλό εργαλείο πολλαπλής χρηστικότητας».
Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό, κ. Νικόλαο Σηφουνάκη.
Πριν ανοίξει ο κύκλος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, θα
παρακαλούσα να δώσουµε το λόγο στην κ. Μαρία Σκραφνάκη,
Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Νοµού Ηρακλείου, γιατί αν ανοίξει ο κύκλος
των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων θα βραδύνει πολύ ο χρόνος.
Καλώ την κ. Σκραφνάκη να έρθει στο Βήµα.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεσµοθετούµε
σήµερα τον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό που φέρνει προς ψήφιση
το Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειµένου να εκσυγχρονίσει και
να αναβαθµίσει το υφιστάµενο πλαίσιο παραγωγής κτηρίων.
Με το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρείται η προστασία της αστικής
γης και η αναζωογώνηση των ασφυκτικά δοµηµένων πόλεων, η
σωστή εξυπηρέτηση των λειτουργιών των κτηρίων και η προώθηση µίας περιβαλλοντικά εναρµονισµένης δόµησης µε την αύξηση του πρασίνου, των κοινοχρήστων χώρων και τη βελτίωση
του µικροκλίµατος σε αστικές περιοχές υψηλής πυκνότητας.
Επίσης, στόχος του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου είναι η αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων και διαθέσιµων της πόλης αφού δίδονται κίνητρα για την
αναβάθµιση της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτηρίων καθώς
και για τη χρήση νέων φιλοπεριβαλλοντολογικών δοµικών υλικών, συστηµάτων και τεχνολογιών δόµησης, τα οποία θα επιφέρουν ενεργειακή εξοικονόµηση των κτηρίων και τον περιορισµό
της αρνητικής επίδρασης που επιφέρουν αυτά στο περιβάλλον.
Ακόµη είναι πολύ σηµαντικό ότι µε το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό
ενισχύονται οι σχολαστικοί έλεγχοι προς όφελος της ασφάλειας
και της υγείας των πολιτών.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την προστασία της αστικής γης, ο
νέος κανονισµός δίνει τη δυνατότητα συνενώσεων οικοπέδων
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προκειµένου να δηµιουργηθούν µεγάλοι ενιαίοι χώροι πρασίνου
και να αυξηθούν οι ελεύθεροι και οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
Σχετικά τώρα µε την περιβαλλοντολογικά εναρµονισµένη δόµηση ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός υποστηρίζει παθητικές µεθόδους που βοηθούν στη βελτίωση της θερµικής άνεσης κατά
τη χρήση των κτηρίων, καθώς επίσης δίνει κίνητρα για τη χρήση
οικολογικών, φιλικών προς την υγεία και το περιβάλλον, τεχνολογιών και υλικών στην κατασκευή των κτηρίων. Ακόµη, δίνει τη
δυνατότητα αύξησης του συντελεστή δόµησης, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης εντός των πυκνοδοµηµένων και
αστικών περιοχών.
Σε ό,τι αφορά το συντελεστή όγκου, σύµφωνα µε το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό, προσµετράται στον όγκο ότι προσµετράται
στη δόµηση, κάτι που βοηθάει στην υποστήριξη του βιοκλιµατικού σχεδιασµού και στην αρχιτεκτονική ελευθερία.
Εν πάση περιπτώσει κύριε Υπουργέ, οι ρυθµίσεις που προωθεί
ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός πιστεύω ότι κινούνται στη
σωστή κατεύθυνση. Επίσης, όποιες αποφάσεις έχουµε πάρει
εδώ στο Κοινοβούλιο, όποιους νόµους έχουµε στηρίξει που
έχετε φέρει σχετικά µε την αλλαγή του τρόπου έκδοσης των οικοδοµικών αλλαγών, νοµίζω ότι είναι σωστές, δεν έχουµε αλλάξει
όµως το νοµικό καθεστώς έγκρισης των πολεοδοµικών µελετών.
Είναι ένα µεγάλο θέµα διότι καθυστερούν στο ΥΠΕΚΑ αυτή τη
στιγµή χιλιάδες σχέδια πόλης, τα οποία είναι να τα επεξεργαστούν από εκεί και στη συνέχεια να πάνε στο Συµβούλιο Επικρατείας και η πολεοδοµική µελέτη έχει ξεκινήσει εδώ και δέκα,
είκοσι χρόνια.
Επίσης, θέλω να θέσω δύο σχετικά θέµατα, τα οποία πρέπει
να δεχθείτε. Το ένα είναι ότι πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες
για τη στήριξη της οικοδοµής, η οποία έχει υποστεί δραµατική
πτώση µε αποτέλεσµα χιλιάδες οικοδόµοι να µένουν χωρίς δουλειά. Η οικοδοµή, κύριε Υπουργέ, πρέπει να στηριχθεί, αφού µπορεί να στηρίξει ουσιαστικά και την ανάκαµψη της εθνικής µας
οικονοµίας. Φυσικά δεν µιλώ για ανεξέλεγκτη υπεροικοδόµηση,
αλλά για την οργανωµένη δόµηση µε την έγκριση, βεβαίως, και
των ρυθµιστικών σχεδίων που εκκρεµούν για πέντε περιοχές της
Ελλάδας, που είναι πάρα πολύ σηµαντικές αυτές οι µελέτες που
εκπονεί το ΥΠΕΚΑ, αλλά και τα σχέδια πόλης που εκκρεµούν στο
ΥΠΕΚΑ. Μιλάµε για τετρακόσια σχέδια πόλης που εκκρεµούν
πολλά χρόνια τώρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και προχωρούν µε πολύ αργούς ρυθµούς.
Αυτά πρέπει να επισπευθούν, κύριε Υπουργέ, όπως επίσης να
επισπευθούν και οι εγκρίσεις των οικοδοµικών συνεταιρισµών.
Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό διότι έχουν γίνει
βήµατα στα θέµατα των οικοδοµικών συνεταιρισµών και το γνωρίζω καλά, διότι ασχολούµαι µαζί µε τον κύριο Υπουργό για τα
θέµατα των οικοδοµικών συνεταιρισµών που είναι επάνω από
δέκα στο νοµό µας.
Κύριε Υπουργέ, εδώ έχουµε ένα θέµα που έχει προκύψει για
την πολεοδόµηση των οικοδοµικών συνεταιρισµών. Συγκεκριµένα, µε την υπουργική απόφαση 1998 της 13ης Ιανουαρίου
2012, δηλαδή τώρα πρόσφατα, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 21
τόµος Β’ στις 13-1-2012, παρουσιάζεται η κατάταξη των δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες. Εκεί έχει γίνει µία παράλειψη. Δεν έχει συµπεριληφθεί ότι θα πρέπει να υποβάλουν οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί
περιβαλλοντικές µελέτες προκειµένου να προχωρήσει στη συνέχεια η έγκριση των πολεοδοµικών µελετών. Έτσι, σήµερα η Υπηρεσία Περιβάλλοντος δεν δέχεται τις µελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς. Έτσι, λοιπόν, δεν µπορούν να προχωρήσουν οι πολεοδοµίες των οικοδοµικών συνεταιρισµών. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ζητήσω να
διορθώσετε αυτήν την υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί και
να υπάρξει συµπλήρωση της κατηγορίας των περιβαλλοντικών
µελετών των οικοδοµικών συνεταιρισµών, για να προχωρήσουν
οι διαδικασίες έγκρισης και η πολεοδόµησή τους.
Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες, έχω καταθέσει µία τροπολογία, κύριε Υπουργέ, την οποία νοµίζω ότι και άλλοι συνάδελφοι θα την υποστηρίξουν, που αφορά την αύξηση του αριθµού
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των δόσεων στην καταβολή της εισφοράς σε χρήµα που καταβάλλεται κατά την ένταξη των οικοπέδων στα σχέδια πόλης.
Υπάρχει δεδοµένη οικονοµική κατάσταση και η αδυναµία των πολιτών. Νοµίζω, λοιπόν, ότι είναι αναγκαίο να αυξηθούν οι δώδεκα
εξαµηνιαίες δόσεις της εισφοράς σε χρήµα, που ισχύει σήµερα
µε το νόµο, µε το προεδρικό διάταγµα να γίνουν τριάντα έξι και
στα ήδη ενταγµένα, δηλαδή σε αυτά που έχουν ήδη αρχίσει να
πληρώνουν και στα από εδώ και πέρα προκειµένου οι πολίτες, οι
ιδιοκτήτες γης, σε ένα ακίνητο το οποίο πολεοδοµείται, εντάσσεται στο σχέδιο πόλης, να µπορούν σιγά-σιγά να πληρώσουν το
δήµο και να τακτοποιήσουν την ιδιοκτησία τους. Νοµίζω ότι αυτό
πρέπει να το δεχθούµε, σύµφωνα και µε τη σηµερινή δύσκολη
πραγµατικότητα. Ο δήµος δεν θα χάσει χρήµατα µε αυτή τη διευκόλυνση, απλώς διευκολύνουµε τους πολίτες να αντεπεξέλθουν.
Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί ένα σύγχρονο κανονισµό για
τα χαρακτηριστικά της οικοδοµής γι’ αυτό και το στηρίζω και
καλώ όλους να το στηρίξετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μαρία Σκραφνάκη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ.
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής Χίου, έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη µας για την απώλεια του Γιάννη Μπανιά, ενός πολιτικού που σε όλη του τη διαδροµή λειτούργησε µε συνέπεια, είχε όραµα αλλά και τη
διορατικότητα να δει τα µελλούµενα, κάτι που, δυστυχώς, σήµερα λείπει από την Αριστερά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, συζητάµε για τα κτήρια. Και αυτά ανήκουν στα ορφανά του ΠΑΣΟΚ,
της δικής σας, δηλαδή, πολιτικής όλων αυτών των ετών.
Ακούγοντας την αντίδραση του κ. Λαφαζάνη, θυµήθηκα αυτό
που είχε πει ο Λένιν: «Πάρ’ του το σπίτι και δώσ’ του ελπίδα».
Εσείς πήρατε και την ελπίδα και το σπίτι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Πάντως ο Λένιν δεν το είπε πουθενά
αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Το θυµάµαι καλά. Έχω
διαβάσει και εγώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δεν το είπε πουθενά. Άλλη φορά να
λέτε και την παράγραφο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα σας τη φέρω, κύριε
συνάδελφε.
Πάµε τώρα στο ζητούµενο. Αυτά που έγιναν τα τελευταία δυόµισι χρόνια, στην ουσία νέκρωσαν έναν παραδοσιακό κινητήρα
της ελληνικής οικονοµίας. Δεν λέω ότι ήταν ο καλύτερος, όµως
οι κατασκευές και η οικοδοµή γενικότερα, κρατούσαν όρθια την
οικονοµία.
Ερχόµαστε σήµερα να αντιµετωπίσουµε όσα συνέβησαν τις
δεκαετίες του ’60 και του ’70. Τον πολεοδοµικό οργασµό, άναρχος, και χωρίς καµµία αναπτυξιακή λογική.
Κάνετε ρυθµίσεις σχετικά µε το «πώς», χωρίς να ασχολείστε,
µε το «τι» και «πού», δηλαδή χωρίς «αναπτυξιακό προσανατολισµό».
Κύριε Υπουργέ, από το παραδοσιακό µεταπολιτευτικό µοντέλο
της αρπαχτής και της διαφθοράς, δεν θα µπορούσαν ποτέ να
εξαιρεθούν οι κατασκευές. Τα παράθυρα της διαπλοκής και της
διαφθοράς έµειναν ανοιχτά επί πολλά χρόνια, και µάλιστα, ορισµένες φορές άνοιξαν και διάπλατα, αναφέροµαι στην έλλειψη
χωροταξικού σχεδιασµού, την έλλειψη δασολογίου και πολλές
άλλες προϋποθέσεις, όπως η γραφειοκρατία και η πολυνοµίαύποπτες συναλλαγές.
Θέλω επίσης να προσθέσω ότι το πρόβληµα των κτηρίων, δεν
είναι πρόσφατο. Θυµάµαι ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης την
εποχή που προετοιµάζαµε το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ Κατ’
Οίκον» είχαµε αναθέσει µια µελέτη στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας
και στο ΚΑΠΕ. Από τη µελέτη αυτή προέκυψε ότι το µεγαλύτερο
ποσοστό του κτηριακού αποθέµατος της χώρας κατασκευά-
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στηκε πριν το 1979, τότε που είχε θεσπιστεί από την κυβέρνηση
του Κωνσταντίνου Καραµανλή, ο γνωστός κανονισµός θερµοµόνωσης.
Επανέρχοµαι στο ζήτηµα της έλλειψης αναπτυξιακού σχεδιασµού και προσανατολισµού, ειδικά στο θέµα των κτηρίων. Μέσα
σε τριάντα χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αττική αύξησε δραµατικά το ειδικό της βάρος στην οικονοµία, σχεδόν στο
50% του ΑΕΠ. Τεράστιο µερίδιο της αύξησης αυτής αποδίδεται
στις κατασκευές.
Σήµερα σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, οι κατασκευές, από
κινητήρας ανάπτυξης καλούνται να γίνουν το αµορτισέρ, που θα
απορροφήσει τους κραδασµούς της κρίσης. Αλλά γι’ αυτό, δυστυχώς, η Κυβέρνησή σας δεν έκανε τίποτα απολύτως. Κύριε
Υπουργέ, οι οποιεσδήποτε ρυθµίσεις θα πρέπει πλέον να γίνονται µε κριτήριο την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε περιοχή
της χώρας. Γιατί είναι σαφές ότι η κρίση δεν άλλαξε τα δεδοµένα
µε τον ίδιο τρόπο σε όλη τη χώρα.
Για παράδειγµα, τη µεγαλύτερη µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας είχαµε σε τρεις περιφέρειες της χώρας: στην Αττική, τη δυτική Μακεδονία και το βόρειο Αιγαίο. Δεν είδα το
νοµοσχέδιο να έχει λάβει κάτι υπ’ όψιν, όπως δεν είδα να λαµβάνει υπ’ όψιν το σύνολο του κτηριακού αποθέµατος της χώρας.
Δεν είναι µόνο το οικιακό, είναι και το βιοµηχανικό, το βιοτεχνικό,
είναι τα εµπορικά κτήρια. Οµως εδώ οι ρυθµίσεις σας είναι εντελώς οριζόντιες. Με το νέο οικοδοµικό κανονισµό, υπήρχε η δυνατότητα να στηριχθεί και η εγχώρια παραγωγή τεχνολογιών και
δοµικών προϊόντων, αλλά αυτή η ευκαιρία χάνεται. Θα αναφερθώ
παρακάτω στα κίνητρα.
Το νοµοσχέδιο αναφέρεται συχνά σε πράσινες παραµέτρους,
πράσινη δόµηση κτλ.. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, από το
1979 µέχρι σήµερα, δεν έγινε τίποτα, εκτός από µία αλλαγή στον
ΓΟΚ το 1985, κάποιες τεχνικές ρυθµίσεις το 2000 και οι ενδιάµεσες τεχνικές οδηγίες, που κατά καιρούς εξέδιδε το ΤΕΕ. Ποτέ
όµως δεν είχαν χαρακτήρα «πρασινίσµατος», αν µπορώ να το πω
έτσι, των κατασκευών.
Σε σχέση µε αυτό, προβλέπετε κίνητρα, για εξοικονόµηση
ενέργειας ή για µικρές εφαρµογές ανανεώσιµων πηγών ή ακόµα
και για συµπαραγωγή στα κτήρια. Ως κίνητρο δίνετε 5% αύξηση
του συντελεστή δόµησης και εφόσον πρόκειται για κτήρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, 10%. Επειδή η πολιτεία δεν
έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει ένα άλλο σύστηµα κινητροδότησης, τι κάνει; Αυξάνει το συντελεστή.
Να θυµίσω ότι είχαµε πει πάρα πολλές φορές µε αφορµή το
πρόγραµµα «Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον» ότι θα µπορούσατε κάλλιστα να προχωρήσετε µε οικονοµικά ή ακόµα καλύτερα, µε φορολογικά κίνητρα.
Πιστεύετε εσείς ότι µε αυξήσεις των συντελεστών δόµησης,
µπορούµε να επιτύχουµε την εγκατάσταση συστηµάτων παραγωγής ΑΠΕ στα κτήρια ή συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας; Εγώ δεν το πιστεύω. Και στο τέλος-τέλος, υπάρχουν
πολιτικές που, κατά τη γνώµη µου θα µπορούσαν να προωθηθούν µέσα από το νέο οικοδοµικό κανονισµό που συζητάµε, και
είναι πολιτικές του δικού σας Υπουργείου.
Πολύ δε περισσότερο, τώρα που το σκέλος ενέργεια, περιβάλλον και χωροταξία είναι υπό την ίδια πολιτική σκέπη, δεν έχετε
καµιά δικαιολογία. Εκείνο που βλέπουµε στο νέο οικοδοµικό κανονισµό είναι κάποιοι αριθµοί, κάποιοι συντελεστές. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και ενεργειακή θωράκιση µε νούµερα και
µαθηµατικές σχέσεις δεν γίνονται. Χρειάζεται σχεδιασµός. Και
αυτός ο σχεδιασµός, όπως απεδείχθη και µε τον Κανονισµό
Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), το δικό σας
όπως τον τροποποιήσατε τα τελευταία δύο χρόνια, ήταν λάθος.
Και απεδείχθη στην πράξη, αφού καλούµαστε τώρα να κάνουµε
τροποποιήσεις.
Εγώ ήµουν αντίθετος µε την τροποποίηση που υπέδειξε το Τεχνικό Επιµελητήριο για τον ΚΕΝΑΚ. Θεωρούσα ότι θα µπορούσαµε να αντιµετωπίσουµε το θέµα µε έναν ΚΕΝΑΚ, βασισµένο
στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο και όχι στα κτήρια αναφοράς. Να υπάρχει, δηλαδή, µία κατηγοριοποίηση και να γίνονται
οι συγκρίσεις µε αυτό το πρότυπο. Τα πιστοποιητικά να εκδίδονται ελεύθερα από την αγορά για όποιον θα ήθελε να αυξήσει την
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ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων του ώστε αυτά να αποκτήσουν και µεγαλύτερη αξία.
Ας δούµε αν ο νέος οικοδοµικός κανονισµός έχει ολοκληρωµένο χαρακτήρα . Γιατί δε λαµβάνει υπ’ όψιν το νέο κτηριοδοµικό
οργανισµό ή τον κανονισµό υλικών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του ν. 4030/2011; Διέτρεξα το νοµοσχέδιο και δεν είδα κάτι
τέτοιο.
Επίσης, η αιτιολογική έκθεση εκτός από το πρασίνισµα και τον
ολοκληρωµένο χαρακτήρα αναφέρει και την καινοτοµία. Είναι
καινοτόµος; Θα ήταν αν είχε επιφέρει µία νέα αντίληψη στο σχεδιασµό. Στην ουσία πρόκειται για ένα λίφτινγκ, αν θέλετε, του
παλιού, Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού µε νέα όρια και νέες
µαθηµατικές σχέσεις, όπως είπα και πριν. Τώρα, εάν θεωρούµε
καινο- τοµία το πράσινο δώµα, εσείς θα µας το πείτε. Θα µας
πείτε επίσης, κατά πόσον είναι και σωστή η ρύθµιση που κάνετε.
Μπορούµε µε µία απλή έκθεση αντοχής της στατικής επάρκειας
του κτηρίου, να αναπτύσσουµε στα δώµατα πράσινο;
Και κάτι ακόµα. Ο κανονισµός αυτός φαίνεται να νοµιµοποιεί
αυθαιρεσίες προηγούµενων ετών αλλαγές χρήσεων, σε ειδικές
κατασκευές, σε ανεγερθέντα κτήρια, ενώ αντιµετωπίζει ελλιπώς
ζητήµατα όπως τα λύµατα και τα απορρίµµατα. Διάβασα περί σηπτικών βόθρων µέσα στον κανονισµό.
Δεν αντιµετωπίζει, όπως θα µπορούσε, ζητήµατα όπως για παράδειγµα η οικογενειακή στέγη. Θα µπορούσαµε να δούµε κάποια ευελιξία. Αφού είχατε τη δυνατότητα να δώσετε κίνητρα
µέσω της αύξησης του συντελεστή δόµησης για το πρασίνισµα
των κτηρίων, γιατί δεν κάνατε το ίδιο και για τις πολύτεκνες οικογένειες που θέλουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία; Το ίδιο
ισχύει και για τους χώρους στάθµευσης.
Για παράδειγµα συγκράτησα κάποιες προτάσεις από τη διαβούλευση, σχετικά µε την ενοποίηση υπόγειων χώρων σε υφιστάµενα οικοδοµικά τετράγωνα. Δεν είµαι µηχανικός, απλώς
αυτή η πρόταση µου φάνηκε ιδιαίτερα σηµαντική και θα µπορούσε κάλλιστα να έχει εισαχθεί στο νοµοσχέδιο αυτό.
Θέλω να κλείσω µε την τροπολογία που καταθέσαµε µε τους
συναδέλφους από τα νησιά για το θέµα των αδειών καυσίµων.
Στο παρελθόν, η λεγόµενη άδεια ΣΤ’ χορηγείτο περιοριστικά
µόνο σε εταιρείες εµπορίας µε ιδιόκτητους ή µισθωµένους αποθηκευτικούς χώρους σε διάφορα νησιά, για την τροφοδοσία
τους, ακόµα και µε ναυτιλιακά καύσιµα. Υπήρξε και υπάρχει µια
ασάφεια σε σχέση µε τη διατήρηση αυτών των αδειών τύπου ΣΤ.
Γι’ αυτό σας προτείναµε µια συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση
την οποία µπορείτε να αποδεχθείτε και έτσι να λύσετε το πρόβληµα τροφοδοσίας µε καύσιµα των νησιών µας. Το λέω αυτό
γιατί έχω ασχοληθεί µε το θέµα, ως πρώην Γενικός Γραµµατέας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, αρµόδιος για την ενέργεια και τα
καύσιµα. Είναι µια ρύθµιση η οποία δίνει τη δυνατότητα αυτή και
πιστεύω ότι µπορείτε να την εντάξετε στο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλουµε να εκφράσουµε και εµείς τα συλλυπητήριά µας για
τον πρόωρο θάνατο του Γιάννη Μπανιά. Ήµασταν µαζί στη Νεολαία της ΕΔΑ, στη Δηµοκρατική Νεολαία Λαµπράκη πριν τη δικτατορία. Ακολούθησε αργότερα µια πορεία µε δυνάµεις που
αποχώρησαν από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας µετά τη 12η
Ολοµέλεια. Ήταν ένας µάχιµος αγωνιστής, υπερασπιστής των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Αγωνίστηκε στη διάρκεια της δικτατορίας, πάλεψε ενάντια στη στρατιωτικοφασιστική δικτατορία
και κυνηγήθηκε γι’ αυτό. Για πολλά χρόνια δρούσε µέσα σε συλλογικούς φορείς και κινήµατα και είχε πλούσια προσφορά σε αυτούς τους αγώνες και τις κινήσεις. Εκφράζουµε για άλλη µια
φορά τα συλλυπητήριά µας στην οικογένειά του, που τόσο πρόωρα και νέο τον στερήθηκε.
Κύριε Πρόεδρε, είπε ανάµεσα στα άλλα ο Υπουργός «δεν µπορεί η Βουλή να εξειδικεύει, να ψηφίζει το Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό». Μίλησε για τους ειδικούς, για τους ανθρώπους οι
οποίοι ασχολούνται µε το αντικείµενο. Θα µπορούσε κάποιος να
συµφωνήσει. Αλήθεια όµως, πόσες φορές άκουσαν οι κυβερνή-
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σεις, τα κόµµατα του δικοµµατισµού, τις απόψεις των επιστηµονικών φορέων; Πόσες φορές άκουσαν τους ειδικούς ή πόσες
φορές πήραν τη γνώµη τους και την πήραν στα σοβαρά;
Άλλωστε για να έρθουµε και στην πραγµατικότητα, τι είναι η
χωροταξία; Και άλλη φορά το έχουµε επισηµάνει. Η χωροταξία
δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η εφαρµογή της κάθε φορά πολιτικής στο χώρο. Και σήµερα έχουµε αυτήν τη σκληρή δικοµµατική
ταξική πολιτική, η οποία εκφράζεται και σε αυτόν το νόµο.
Μέχρι σήµερα πρώτα χτίζονται σε πολλές περιοχές τα σπίτια
και µετά αναζητούνται κοινόχρηστοι χώροι για σχολειά, για δρόµους, για πλατείες, για νηπιαγωγεία, για βρεφονηπιακούς σταθµούς, για άλλες λαϊκές ανάγκες. Δεν καθορίζονται εκ των
προτέρων και ούτε στήνεται ορθολογικά και σχεδιασµένα κάθε
περιοχή.
Αλήθεια, εσείς, τα κόµµατα του δικοµµατισµού, δεν αποφασίσατε όχι στο απώτερο παρελθόν αλλά πριν από µερικά χρόνια,
δεν δώσατε τη δυνατότητα χωροταξίας, πολεοδόµησης σε ιδιωτικούς οργανισµούς; Εσείς δεν ακυρώσατε τη λειτουργία τµηµάτων του Συµβουλίου Επικρατείας, ειδικότερα του πέµπτου
τµήµατος στο όνοµα της επίσπευσης των Ολυµπιακών Αγώνων;
Εσείς δεν παίρνετε µέτρα που καταστρέφουν καθηµερινά το
πράσινο; Συνεπώς ας µείνουν τα µεγάλα λόγια.
Το τρίτο ζήτηµα. Εµείς, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κάθε νοµοσχέδιο, κάθε κυβερνητική πρόταση την αντιµετωπίζουµε ως ΚΚΕ µε µια πάγια αρχή, αν ωφελεί την εργατική
τάξη, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, το συλλογικό συµφέρον ή αντίθετα, κάθε νόµος, κάθε κυβερνητική απόφαση εξυπηρετεί τα
συµφέροντα και τα κέρδη µεγάλων µονοπωλιακών επιχειρήσεων.
Συχνά ή σχεδόν πάντα αυτό που κυριαρχεί είναι η εξυπηρέτηση
των συµφερόντων και των κερδών του κεφαλαίου. Και πολλές
φορές αυτή η πολιτική πρακτική είναι ωµή. Ωστόσο, υπάρχουν
περιπτώσεις όπου δευτερεύοντα στοιχεία, µέτρα χωρίς καµµία
ουσιαστική σηµασία πασπαλίζονται µε ωραία χρώµατα και αλλά
για δήθεν αθώα λεκτικά σχήµατα µε κύριο σκοπό να αποκρυφτεί
η ουσία, η αντιλαϊκότητα ενός µέτρου, ενός νόµου, µιας κυβερνητικής πρότασης ή απόφασης, έτσι ώστε να αποπροσανατολίζονται οι εργαζόµενοι ή ακόµα και κάποιοι να εντυπωσιάζονται
για δήθεν φιλολαϊκές επιλογές. Στην εφαρµογή τους όµως αυτοί
οι νόµοι και τα µέτρα που αποφασίζονται είναι βαθύτερα αντιλαϊκά. Στην υλοποίησή τους όµως αυτοί οι νόµοι πλήττουν βάναυσα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Να µιλήσουµε συγκεκριµένα για το νοµοσχέδιο; Ένα παράδειγµα απλό. Στο νέο νοµοσχέδιο καθορίζεται οι κοινόχρηστοι
χώροι να µη µετράνε στο συντελεστή. Τι σηµαίνει αυτό; Οι κοινόχρηστοι χώροι σε µια πολυκατοικία είναι περίπου 12%, 13%
έως και 15%. Αποτέλεσµα αυτής της ρύθµισης είναι να αυξηθεί
κατά 13% έως 15% η πυκνότητα κατοίκισης στην πόλη. Το είδανε
αυτό οι τεχνικοί, οι ειδικοί, οι αρχιτέκτονες και τι γνώµη έχουν
περί αυτού; Ποιες είναι οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες για κατοικία; Ποιες είναι οι λαϊκές ανάγκες για ένα δοµηµένο περιβάλλον
που να εξυπηρετεί και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εργαζοµένων; Ποια προστασία πρέπει να έχουν οι ελεύθεροι χώροι;
Γιατί δεν προστατεύονται οι αρχαιολογικοί χώροι; Τι είναι η λεγόµενη «πράσινη» οικονοµία, ο «πράσινος» Γενικός Οικοδοµικός
Κανονισµός; Γιατί πολλές φορές διαρρηγνύουµε τα ιµάτιά µας
για τους ελεύθερους χώρους και συνεχώς µέσα από δήµους, παλαιότερα µέσα από νοµαρχίες, µέσα από τις περιφέρειες καταστρέφονται οι ελεύθεροι χώροι; Για να δούµε τις αεροφωτογραφίες της δεκαετίας του 1980 και πόσοι είναι σήµερα οι ελεύθεροι χώροι, πόσο έχουν συρρικνωθεί, πόσο έχουν τσιµεντοποιηθεί. Τι έλεγαν τα διατάγµατα για τον Ελαιώνα; Πού βρίσκεται
σήµερα αυτή η κατάσταση; Γιατί µε τόση ευκολία καταπατούνται
αυτοί οι ελεύθεροι χώροι και τσιµεντοποιούνται τα πάντα;
Αυτά δεν είναι ερωτήµατα ρητορικά. Απεικονίζουν µια συγκεκριµένη πραγµατικότητα, την καταστροφή του περιβάλλοντος
την οποία δεν την έφερε κανένας τυχαία αλλά την έχουν προχωρήσει συνειδητά, οργανωµένα οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα. Και βέβαια όλα αυτά
βρίσκονται στην επικαιρότητα γιατί εκτός από τις πολιτικές δυνάµεις, από τη Νέα Δηµοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, από άλλες δυνάµεις, οι οποίες το συλλογικό συµφέρον το έχουν εγκαταλείψει,
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υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται για το συλλογικό συµφέρον και εναντιώνονται στο ιδιοτελές ατοµικό όφελος, το όφελος
του µεγάλου κεφαλαίου και των κατασκευαστικών οµίλων.
Εµείς λέµε ότι µήτρα όλης αυτής της σκληρής ταξικής πολιτικής είναι η εµπορευµατοποίηση της γης και τα συµφέροντα από
την εκµετάλλευση της γης είναι τεράστια. Γι’ αυτό καταστρέφεται συνειδητά το περιβάλλον. Γι’ αυτό χειροτερεύει η ποιότητα
ζωής των εργαζοµένων των λαϊκών στρωµάτων. Γιατί, δηλαδή,
είναι πιο έξυπνοι οι αστοί που στις περιοχές κατοικίας τους έχουν
υψηλό πράσινο, έχουν χαµηλή δόµηση, έχουν απέραντους ελεύθερους χώρους και οι περιοχές τους είναι αµιγούς κατοικίας;
Γιατί όλες οι λαϊκές γειτονιές κυριαρχούνται από το τσιµέντο;
Όπου υπάρχουν σήµερα πλατείες, άλση, ελεύθερα οικοδοµικά
τετράγωνα είναι γιατί υπήρχαν στη δεκαετία του 1950, στη δεκαετία του 1960, στη δεκαετία του 1970 κοµµουνιστές και άλλοι
αριστεροί αγωνιστές δήµαρχοι, οι οποίοι αγωνίστηκαν, πάλεψαν
και διατήρησαν ελεύθερους χώρους. Ήρθαν κόντρα και σύρθηκαν στα δικαστήρια, αγωνίστηκαν και περιφρούρησαν το λεγόµενο ουσιαστικό συλλογικό κοινωνικό συµφέρον. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Είναι τυχαία όλα αυτά, ότι όπου κατοικούν οι αστοί και οι µεγαλοαστοί είναι καταπράσινες οι περιοχές και στις λαϊκές συνοικίες δεν υπάρχει ούτε ένα δένδρο για ίσκιο;
Ας µην παίζουµε, λοιπόν, µε τις λέξεις. Όλα αυτά είναι αποτελέσµατα της ταξικής πολιτικής, της κυριαρχίας, της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ναι, µια άλλη πολιτική που θα
υπηρετεί τις πραγµατικές λαϊκές ανάγκες, µια άλλη λαϊκή εργατική εξουσία θα ικανοποιήσει ακριβώς και αυτό το δικαίωµα, το
δικαίωµα στην κατοικία, το δικαίωµα στους ελεύθερους χώρους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αλήθεια, γιατί να µην είναι φιλικό το περιβάλλον για τους εργαζόµενους; Γιατί οι εργαζόµενοι, οι εργάτες, οι φτωχοί να ζουν
σε αυτές τις συνθήκες; Δεν είναι όλα αποτελέσµατα ταξικών επιλογών;
Σήµερα στο νοµοσχέδιο αυτό, λόγου χάριν, οι αρχιτεκτονικοί
σύλλογοι είναι κατηγορηµατικά αντίθετοι και απορρίπτουν αυτήν
την κυρίαρχη πολιτική και πρακτική του νοµοσχεδίου. Από άλλους φορείς όχι µόνο γίνεται άµεσα αποδεκτό το νοµοσχέδιο,
αλλά γίνεται αποδεκτό µε χειροκροτήµατα από τους µεγάλους
κατασκευαστικούς οµίλους. Και οι κατασκευαστικοί όµιλοι κυριαρχούνται από τους µεγαλοκαπιταλιστές. Εδώ αποδεικνύεται
σε χοντρές γραµµές ποιος είναι µε ποιον. Κατά την άποψή µας,
αυτό είναι το κύριο.
Επίσης, ο Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ λέει, λόγου χάριν, στη συνεδρίαση της επιτροπής «πρέπει να γίνουµε Ευρώπη». Καλά, Σαχάρα είµαστε; Λέει, ακόµα, «η διαστρέβλωση των θετικών στοιχείων του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού του 1985 από τα οικοδοµικά συµφέροντα της αντιπαροχής –και όχι µόνο- αλλά και
η συνεχιζόµενη καταστροφή των πόλεων δηµιούργησαν τη µεγάλη ανάγκη για νέο Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό».
Αλήθεια, αγαπητέ συνάδελφε, ποιος κυβερνούσε αυτά τα χρόνια, έστω από το 1985 µέχρι σήµερα, αυτά τα είκοσι επτά χρόνια;
Δεν κυβερνούσε τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια το ΠΑΣΟΚ
και τα υπόλοιπα η Νέα Δηµοκρατία; Ήταν διαστρέβλωση ή είναι
η ίδια ταξική πολιτική που και σήµερα και µε αυτόν το Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό προωθείτε; Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία κυβέρνησαν αυτά τα χρόνια. Και έπρεπε να κάνετε αυτοκριτική και όχι να λέτε να γίνουµε Ευρώπη. Σε τι να γίνουµε Ευρώπη;
Σε αυτό που γράφουν σήµερα οι εφηµερίδες ότι εκατοντάδες χιλιάδες Γερµανοί θα παίρνουν 148 ευρώ σύνταξη, αυτοί οι πολλές
εκατοντάδες άνθρωποι Γερµανοί, οι οποίοι πληρώνονται µε 450
ευρώ το µήνα; Καλά είµαστε Ελλάδα. Αυτήν την Ευρώπη σάς τη
χαρίζουµε.
Τέλος, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ποµπώδεις φράσεις.
Αν γυρίσετε πίσω και διαβάσετε τα Πρακτικά της Βουλής, αν διαβάσετε τις διακηρύξεις στα τέλη της δεκαετίας του 1950, στις
αρχές της δεκαετίας του 1960 και του 1970 όλων αυτών οι οποίοι
κατέστρεψαν αυτήν την πόλη -και όχι µόνο αυτήν την πόλη αλλά
τις µεγάλες πόλεις- µε την αντιπαροχή και µε αυτήν τη λογική
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της επέκτασης συνεχώς των σχεδίων πόλεων, θα δείτε ότι οι πάντες περιέγραφαν µε τα καλύτερα, µε ρόδινα χρώµατα την προοπτική. Και δεν είναι προσωπικό το ζήτηµα –ήταν ο Κωνσταντίνος
Καραµανλής- ήταν οι πολιτικές και της ΕΡΕ και της Ένωσης Κέντρου και µετά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Υπήρχαν,
βεβαίως, κάποιοι άνθρωποι που αγωνίστηκαν, κάποιοι άνθρωποι
και µέσα από αυτούς τους χώρους που αντιτάχθηκαν και κρατήθηκε κάτι. Ας µην τα ισοπεδώνουµε όλα!
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σπυρίδωνα Χαλβατζή.
Παρακαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλίας Πολατίδης, Βουλευτής Νοµού
Σερρών, να λάβει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαστε σε µία εποχή που η Ελλάδα, όλη η ύπαιθρος της Ελλάδας, όλες οι επαρχίες, όλες οι περιοχές είναι αναστατωµένες
από τις προθέσεις της Κυβέρνησης να δηµιουργήσει στρατόπεδα λαθροµεταναστών σε όλη την επικράτεια. Ο Υπουργός κ.
Χρυσοχοΐδης λέει ότι θα δηµιουργηθούν τριάντα.
Σήµερα παρακολούθησα τον Υφυπουργό και τέως Αρχηγό της
Αστυνοµίας, κ. Οικονόµου, να λέει ότι εισέρχονται εκατόν τριάντα
χιλιάδες λαθροµετανάστες ανά έτος. Αυτοί συλλαµβάνονται και
αφήνονται ελεύθεροι µετά από λίγο.
Εάν υποθέσουµε ότι θα έχουµε τριάντα στρατόπεδα υποδοχής, φιλοξενίας –όπως θέλετε, πείτε τα- επί χίλια άτοµα µας κάνουν τριάντα χιλιάδες. Άρα θα αντιµετωπίσουµε περίπου τους
εισερχόµενους στην Ελλάδα για δύο µήνες. Οι υπόλοιποι τι θα
γίνουν; Δεν θα συνεχιστεί η σηµερινή κατάσταση; Επιπλέον, θα
έχουµε µεταφέρει το πρόβληµα σε περιοχές που εκ των πραγµάτων, λόγω του ότι είναι αραιοκατοικηµένες, δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουν έναν τέτοιον πληθυσµιακό όγκο.
Άρα, λοιπόν, αν θέλετε να δηµιουργήσετε στρατόπεδα, δηµιουργήστε τριάντα στρατόπεδα στην Αττική. Και εφόσον αυτό,
όπως λέει ο κ. Χρυσοχοΐδης, φέρνει και οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, ας µείνουν τα οφέλη στην Αττική. Δεν έχει πρόβληµα; Δεν
έχει ανέργους η Αττική; Ας πάνε εκεί να δουλέψουν ως φύλακες
και ως οτιδήποτε άλλο και σε τροφοδοσίες κ.λπ.. Είναι πρώτη
φορά που η Αττική δεν θέλει µία οικονοµική δραστηριότητα και
τη χαρίζει απλόχερα στην επαρχία.
Πρέπει, λοιπόν, να σοβαρευτούµε. Πρέπει να αποδείξει αυτή
η Κυβέρνηση, φεύγοντας οσονούπω, ότι θέλει να αφήσει κάτι
σωστό στην Ελλάδα και όχι να ρηµάξει ό,τι έχει αφήσει όρθιο.
Και είναι προσωπική ευθύνη του Πρωθυπουργού αυτού, γιατί η
εντολή που είχε όταν δηµιουργήθηκε αυτή η Κυβέρνηση δεν είχε
ουδεµία σχέση µε στρατόπεδα λαθροµεταναστών και µε όλα
αυτά.
Έρχοµαι στο θέµα του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού. Κατ’
αρχάς, υπάρχει εδώ ένα πρόβληµα µε τον ορισµό «νέος». Νέος
πότε; Μετά από δέκα χρόνια θα εξακολουθεί να είναι νέος; Άρα
θα έπρεπε να λέγεται Οικοδοµικός Κανονισµός του 2012, για να
έχουµε ένα σηµείο αναφοράς. Και αυτό σας το λέω από εµπειρία
σε εργασιακό περιβάλλον, όπου λέγαµε αυτός είναι ο παλιός µηχανισµός και αυτός ο νέος και µετά από λίγο δηµιουργήθηκε
ένας ακόµη πιο νέος. Άρα αυτό νοµίζω ότι είναι ένα σοβαρό πρόβληµα. Θα µπορούσαµε να τον πούµε ο ΓΟΚ του 2012. Είναι πιο
σωστό αυτό. Νοµίζω ότι είναι µία σωστή ρύθµιση, για να µη δηµιουργηθούν προβλήµατα στο µέλλον.
Αναφέρονται, κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή ότι γίνονταν αυτοί
οι κανονισµοί -ο πρώτος το 1955- και µετά, όπως βρήκατε στα
Πρακτικά, υπήρχαν διαρκείς παρεµβάσεις Βουλευτών της ΕΡΕ,
της Ενώσεως Κέντρου και της ΕΔΑ, που πίεζαν για να γίνουν τα
προσωπικά ρουσφέτια στην περιοχή τους, µε αποτέλεσµα να χαλάει και η ουσία του νόµου. Πραγµατικά δεν έχω κάνει τέτοιον
έλεγχο, αλλά προφανώς, αφού το λέτε, ισχύει.
Αυτό που έχετε κάνει µε το άρθρο 29 -που το µετατρέψατε σε
άρθρο 27 παράγραφος 4- δεν είναι ένα τέτοιο ρουσφέτι; Με
αυτόν τον τρόπο ένα κατ’ αρχήν σωστό νοµοθέτηµα, που το
έχουµε στηρίξει, δεν προσπαθείτε να το καταστρέψετε βάζοντας
ρουσφέτι; Δεν είναι ρουσφέτι αυτό που πάτε να κάνετε;
Απορώ µε τα κόµµατα. Φυσικά, η Νέα Δηµοκρατία, από ό,τι
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φαίνεται για τον ίδιο λόγο που το ψηφίζετε και εσείς, έχει µεγάλο
ενδιαφέρον γι’ αυτό. Δεν θα έπρεπε να ντρέπεστε; Σε ένα νοµοσχέδιο που θέλει να ρυθµίσει τα κακώς κείµενα του παρελθόντος
και να κάνει µια νέα αρχή, βάζετε µια ρουσφετολογική τροπολογία, µια ρουσφετολογική ρύθµιση, η οποία υποθέτω -βασίµως βέβαια- ότι έχει γραφτεί από το τουρκικό προξενείο της Κοµοτηνής.
Ο όρος «Δυτική Θράκη» -που είχατε µέσα και τον διορθώσατε
µετά από δική µας παρέµβαση, αλλά είναι και πάλι λάθος- δεν
υπάρχει µε τη διοικητική έννοια. Υπάρχει περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης. Θέλετε να µιλήσετε για συγκεκριµένες περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης;
Μπορείτε να το κάνετε.
Ούτε Θράκη υπάρχει ως περιφέρεια. Η Θράκη είναι ένα γεωγραφικό διαµέρισµα, δεν υπάρχει διοικητική περιφέρεια. Πολύ
περισσότερο δεν υπάρχει Δυτική Θράκη. Θα έπρεπε να ήσασταν
προσεκτικός όταν νοµοθετείτε. Δεν µπορείτε ακρίτως να εισάγετε ό,τι σας δίνει ο οποιοσδήποτε. Είστε Υπουργός!
Και όλα αυτά γιατί γίνονται; Γιατί γίνεται αυτή η ιστορία; Γιατί
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία αγωνίζεστε στο ποιος θα πάρει µεγαλύτερο κοµµάτι από τους µεταφερόµενους ψηφοφόρους από
την Τουρκία.
Μετά την αναδροµική άρση της ισχύος του άρθρου 19, περί
αφαίρεσης ιθαγένειας για όσους αλλογενείς είχαν ανθελληνική
δράση, δηµιουργήθηκε -από τον κ. Παπανδρέου τότε προκειµένου να φανεί αρεστός σε ορισµένους- αυτή η βιοµηχανία των µεταφερόµενων ψηφοφόρων.
Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι στην Τουρκία και δεν έχουν
καµµία σχέση µε την Ελλάδα. Μπορεί πολλοί από αυτούς να
έχουν πλαστά χαρτιά. Δεν το γνωρίζω αυτό. Πάντως δεν ξέρουν
ελληνικά και δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Τους
«κουβαλάτε», το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία, µε λεωφορεία.
Το ΠΑΣΟΚ είχε την πρωτοκαθεδρία. Από ό,τι είδα όµως και Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας έχουν µεγάλο άγχος γι’ αυτό, άρα
κάτι θα πάρουν και αυτοί.
Πάρτε πίσω το κατάπτυστο αυτό άρθρο! Μη συνδέετε το
όνοµά σας µε αυτό το ρουσφετολογικό όργιο. Δεν είναι δυνατόν
να λέµε ότι µόνο στη Θράκη όσοι χάνουν τα χαρτιά τους θα πηγαίνουν στο δήµαρχο και αυτός θα τους βγάζει καινούργια και
πως έχουν ιδιοκτησία. Δηλαδή στην Καβάλα δεν µπορεί να χάσει
κάποιος τα χαρτιά του; Μόνο στη Ξάνθη ή στην Κοµοτηνή τα
χάνει; Τι πράγµατα είναι αυτά;
Πάρτε το πίσω, σας παρακαλώ, γιατί αν δεν το πάρετε πίσω
θα αναγκαστούµε να θέσουµε θέµα ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Δεν µπορεί να νοµοθετεί κατ’ αυτό τον τρόπο η Βουλή. Τουλάχιστον ας έρθουν εδώ όλοι οι Βουλευτές για να πάρουν θέση στο
σηµαντικό αυτό θέµα. Δεν µπορούµε να κάνουµε πτυελοδοχείο
τη Βουλή κατ’ αυτό τον τρόπο! Δεν θα έπρεπε εσείς να το κάνετε
αυτό.
Φέρτε το ως ρύθµιση αν θέλετε σε άλλο νόµο. Μπορεί να έρθει
ως τροπολογία µε γενικές ρυθµίσεις για όλη την Ελλάδα. Ό,τι
ισχύει για όλη την Ελλάδα θα ισχύει και για τη Θράκη. Δεν µπορεί
να γίνεται αυτό που απαιτούν ορισµένοι τουρκόφρονες και το
προξενείο Κοµοτηνής, να είναι η Θράκη κάτι µοναδικό.
Δεν µπορεί κάθε φορά να νοµοθετούµε ειδικά για τη Θράκη
και τους δυο νοµούς που έχουν και το µεγαλύτερο µουσουλµανικό πληθυσµό. Θέλουµε ισοπολιτεία για τους µουσουλµάνους;
Φυσικά. Άρα θα ισχύει ό,τι ισχύει για όλους τους Έλληνες,
όποιες απόψεις κι αν έχουν αυτοί για την Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Έρχοµαι στο θέµα των ελληνικών πόλεων. Η κατάσταση είναι
όπως την περιγράψατε. Έχουµε πολύ άσχηµες πόλεις. Οι πόλεις
φυσικά είναι αποτέλεσµα των νοµοθετηµάτων, αλλά και της νοοτροπίας που υπήρξε είτε για τους λόγους της στεγάσεως των
προσφύγων είτε γιατί υπήρχε ο προφανής τρόπος οικονοµικής
δραστηριότητας που έδινε µεγάλα και σίγουρα κέρδη. Δηµιουργήθηκε αυτή η νοοτροπία του εργολάβου, της οικοδοµής, η
οποία κατέστρεψε τις ελληνικές πόλεις.
Καλώ όλους εδώ –τους ελαχίστους που είναι εδώ αυτή τη
στιγµή- να πάνε έξω από την Αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν φωτογραφίες από
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την εποχή του Πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη. Φαίνονται
κάποια κτήρια, που οι λεζάντες λένε ότι έχουν κατεδαφιστεί.
Χωρίς να έχω δει αυτά τα κτήρια και χωρίς να ξέρω σίγουρα
σε ποια περιοχή είναι, αυτό µε κάνει πιο φτωχό ως άνθρωπο, το
ότι δηλαδή αυτά τα τόσο όµορφα κτήρια δεν υπάρχουν. Θα
ήθελα να µπορώ να πάω εγώ εκεί, να µπορούν να πάνε τα παιδιά
µου. Δυστυχώς χάσαµε έναν πλούτο. Δυστυχώς σήµερα αντίστοιχος πλούτος υπάρχει και είναι σε φάση καταρρεύσεως στην
Αττική, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες ελληνικές
πόλεις, στις οποίες δεν λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα.
Ίσως δεν είναι θέµα του παρόντος νοµοσχεδίου. Θα έπρεπε
να µπουν σε ένα άλλο νοµοσχέδιο, που νοµίζω ότι ο τίτλος του
θα πρέπει να είναι: «Η βελτίωση της όψεως των ελληνικών πόλεων».
Μιλάτε για απόσυρση κτηρίων. Όλα αυτά είναι θεωρητικά
όµως. Δεν υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία µε το Υπουργείο
Οικονοµικών, γιατί δεν µπορούν όλα να αντιµετωπίζονται στα
κτήρια µε το εργαλείο που ονοµάζεται «αύξηση του συντελεστή
δόµησης». Εσείς χρησιµοποιείτε αυτό το εργαλείο γιατί είναι
µέσα στις αρµοδιότητές σας.
Πρέπει να υπάρξει µια συνολικότερη πολιτική. Πρέπει τα διατηρητέα κτήρια να έχουν µηδενικά τέλη, µηδενικούς φόρους,
ώστε να δοθεί έτσι κίνητρο και να είναι πιο συµφέρον για κάποιον
να κρατάει το παλιό κτήριο και να το επισκευάζει παρά να το
γκρεµίζει και να κάνει στη θέση του πολυκατοικία, γυάλινο ουρανοξύστη ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να δοθούν αυτά τα κίνητρα.
Φταίνε και οι δηµόσιοι υπάλληλοι που, όταν οι υπηρεσίες στεγάζονταν σε νεοκλασικά κτήρια, απαιτούσαν να φύγουν και να
πάνε σε µοντέρνα, σύγχρονα κτήρια από µπετόν; Αυτό το ήθελαν
για να έχουν άνεση ή γιατί υπήρχε η νοοτροπία ότι εφόσον είναι
καινούργιο το κτήριο, άρα είναι και καλύτερο.
Πρέπει να δείτε και κάτι άλλο που δεν γίνεται τουλάχιστον µε
σαφή τρόπο. Με τα οικοδοµικά τετράγωνα που υπάρχουν σήµερα θα ζήσουµε πάρα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ίσως περάσουν σαράντα, πενήντα ή και περισσότερα χρόνια για να έχει
κάποιες επιπτώσεις ο συγκεκριµένος οικοδοµικός κανονισµός
στη µορφή των κτηρίων, τέτοια που να είναι ορατή, όταν οι περισσότεροι από εµάς δεν θα µπορούµε να την δούµε.
Εκεί πρέπει να πάρετε µέτρα για να γίνουν τώρα επεµβάσεις
για ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων. Να γίνουν µε σαφή τρόπο
ούτως ώστε να βελτιώσουν και το µικροκλίµα των περιοχών,
αλλά και τη δυνατότητα στις ελληνικές πόλεις, παραδείγµατος
χάριν, να παίξουν τα παιδιά. Τώρα δεν υπάρχουν χώροι. Αυτό
πρέπει να γίνει µε την ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων.
Επίσης µπορούν να γίνουν εκ των υστέρων βελτιώσεις των
όψεων των κτηρίων, όπως έχει γίνει µε πρόγραµµα -που θα ξέρετε εσείς καλύτερα από εµένα- στην Πορτογαλία, όπου Έλληνες αρχιτέκτονες συνεισέφεραν εκεί στην προσπάθεια να
διορθωθούν οι όψεις των κτηρίων. Θα µπορούσαν και εδώ να γίνουν επεµβάσεις εκ των υστέρων, ταυτόχρονα µε φορολογικά κίνητρα, αλλά και άλλου είδους από το δικό σας Υπουργείο.
Υπάρχει η οριζόντια ιδιοκτησία. Το κάθε διαµέρισµα έχει ένα
µικρό τµήµα του οικοπέδου στην ουσία. Όσο και να αυξηθεί ο
συντελεστής δόµησης, αν γκρεµιστεί το κτήριο, είναι πολύ δύσκολο να προκύψει εκείνο το όφελος αξίας που θα κάνει εύκολη
τη χρηµατοδότηση της κατασκευής του κτηρίου, όπως όταν
γκρεµίζαµε ένα κτήριο ενός και δύο ορόφων, για να κτίσουµε
άλλο µε δέκα. Εκεί υπήρχε µεγάλη αύξηση της αξίας.
Τώρα όταν γκρεµίζουµε ένα κτήριο των δέκα ορόφων για να
κάνουµε ένα των έντεκα, είναι δύσκολο να προκύψει η χρηµατοδότηση. Εγώ τουλάχιστον δεν µπορώ να καταλάβω πώς µπορεί
να γίνει εύκολα αυτή η χρηµατοδότηση.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα επανέλθω στο άρθρο 27, παράγραφος 4. Είναι το προηγούµενο 29. Για να µη µας αναγκάσετε να καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής και όλα τα
άρθρα και να κάνουµε ονοµαστική ψηφοφορία, παρακαλώ να
αποσύρετε το κατάπτυστο αυτό άρθρο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Ηλία Πολατίδη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν την
συνεδρίαση, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, πενήντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Κουνουπιδιανών Χανίων.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλείται να λάβει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Να χαιρετίσω και εγώ µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση την παρουσία
των µαθητών από τα Χανιά. Το λέω αυτό γιατί έχω έναν προσωπικό φίλο από τα σκληρά χρόνια της δικτατορίας, τον καθηγητή
Κώστα Μανουσάκη. Θέλω να τον ευχαριστήσω για όλα όσα έχει
προσφέρει στη χώρα, αλλά και να τον τιµήσω ιδιαίτερα ως καθηγητή για το ρόλο που διατελεί και παίζει σήµερα στη δεινοπαθούσα εκπαίδευσή µας.
Κυρία Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη θλίψη µας,
την οδύνη µας για την απώλεια του Γιάννη Μπανιά. Νοµίζω ότι
είναι µια µεγάλη απώλεια –επιτρέψτε µου τη φράση- όχι µόνο για
την Αριστερά αλλά για τον τόπο και τον ελληνικό λαό. Ο Γιάννης
Μπανιάς φυσικά δεν είναι τόσο γνωστός, θα έλεγα, στο ευρύ
κοινό. Όµως είναι πάρα πολύ γνωστός, γνώριµος, αγαπητός,
φίλος σε ένα µεγάλο κύκλο αριστερών προοδευτικών ανθρώπων.
Είναι γνωστή σε αυτό το κοινό και η προσωπικότητά του και η
προσφορά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συµφωνεί και το Προεδρείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τέτοιοι άνθρωποι µπορεί να µην
έχουν περάσει από την πολιτική ζωή µε τυµπανοκρουσίες, να µην
έχουν µεγάλα ακροατήρια, να µη βρίσκουν συχνά ανταπόκριση
οι ιδέες τους σε µεγάλα τµήµατα της κοινής γνώµης, αλλά αυτό
δεν σηµαίνει ότι η προσφορά τους είναι µικρή. Μετράει κάθε
φορά η ποιότητα. Και αυτό καταγράφεται ιστορικά, ίσως. Η παρουσία του Γιάννη Μπανιά είχε ποιότητα στην πολιτική ζωή. Ήταν
ένα σεµνός, ανιδιοτελής, µέχρι παρεξηγήσεως, αγωνιστής. Ήταν
ένας άνθρωπος της προσφοράς. Ήταν ένας σύντροφος που δεν
πήρε τίποτα απολύτως από την πολιτική. Απολύτως τίποτα δεν
του προσέφερε, πέραν βεβαίως της ευχαρίστησης να µάχεται.
Δεν του προσέφερε απολύτως τίποτα. Τίµησε την πολιτική και
στο µικρό διάστηµα που διετέλεσε Βουλευτής, νοµίζω πως τίµησε και τη Βουλή µε την παρουσία του και τις οµιλίες του.
Ο Γιάννης Μπανιάς θα είναι πάντα ανάµεσά µας, στον αριστερό προοδευτικό κόσµο τουλάχιστον. Θα είναι πάντα δίπλα
µας. Έφυγε σε µια πολύ κρίσιµη στιγµή, που είχε να προσφέρει
πάρα πολλά. Τον χρειαζόµαστε τώρα δίπλα µας, αλλά νοµίζω ότι
οι ιδέες του, η παρουσία του, η διαδροµή του, η σεµνότητά του,
η προσφορά του πάντα θα εµπνέει όλους όσους θέλουν να αγωνιστούν για µια καινούργια και διαφορετική κοινωνία, για µια σοσιαλιστική και κοµµουνιστική κοινωνία. Γιατί ο Γιάννης Μπανιάς
ήταν πάνω απ’ όλα ένας σύγχρονος κοµµουνιστής και ριζοσπάστης οικολόγος. Και ως τέτοιον θα τον θυµόµαστε πάντα. Θα
είναι µέσα στην καρδιά µας, µέσα στη σκέψη µας και θα οδηγεί
και τα βήµατά µας.
Καλό σου ταξίδι, Γιάννη. Πάντα θα σε θυµόµαστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό είναι πάρα
πολύ κρίσιµο και στρατηγικό για την πορεία της χώρας µας, αλλά
δυστυχώς συζητείται σε µια περίοδο η οποία δεν θα έλεγα ότι
είναι η καλύτερη για να κατατεθεί ένα τέτοιο νοµοσχέδιο και να
τύχει µιας ευρύτερης επεξεργασίας. Κυρίως θα έλεγα ότι δεν
συζητήθηκε όσο θα έπρεπε ανάµεσα σε όλους όσους θα µπορούσαν να συµβάλουν στη διαµόρφωσή του.
Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε και η εισηγήτριά µας, αυτό
το νοµοσχέδιο δεν θα έπρεπε να έρθει από αυτήν την Κυβέρνηση
και να ενταχθεί σε αυτόν τον σχεδιασµό που κάνει αυτή η Κυβέρνηση που δεν έχει καµµία σχέση µε τον προσανατολισµό της. Εν
πάση περιπτώσει, όµως, το έχουµε ενώπιόν µας.
Το νοµοσχέδιο, υποτίθεται, θέλει να βελτιώσει την κατάσταση
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στις πόλεις µας. Αλλά νοµίζω θα άξιζε ένας γενικός τίτλος επί
του νοµοσχεδίου, ο οποίος θα έλεγε: «Έχουµε άσχηµες πόλεις.
Εµπρός, ας τις κάνουµε ακόµα πιο άσχηµες». Διότι αυτό θα είναι
το αποτέλεσµα αυτού του νοµοσχεδίου.
Αυτή την ώρα χρειαζόταν µια πολύ µεγάλη τοµή στους πολεοδοµικούς σχεδιασµούς και στους κανονισµούς δόµησης και οικοδόµησης, η οποία θα µπορούσε και θα έπρεπε να γίνει µια νέα
αφετηρία. Όµως εδώ έχουµε µια συνέχεια αυτών που έχουν προηγηθεί, µάλλον προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο.
Διότι αυτό που γίνεται µε αυτό το νοµοσχέδιο, δηλαδή η καρδιά
του νοµοσχεδίου είναι η εξής. Αν θέλουµε βελτιώσεις, υποτίθεται, στον περιβάλλοντα χώρο, αυτό θα έχει ως αντίτιµο, ως «κίνητρο», την αύξηση του συντελεστή δόµησης. Μα, αυτό είναι το
πρόβληµα.
Η καρδιά του προβλήµατος για το πολεοδοµικό χάος, την πολεοδοµική αναρχία και ασχήµια που βλέπουµε παντού στην Ελλάδα είναι ο συντελεστής δόµησης. Όχι µόνο αυτό, αλλά είναι
βασικό. Πώς γίνεται, λοιπόν, να θέλουµε να βελτιώσουµε την κατάσταση των πόλεων αυξάνοντας το συντελεστή δόµησης;
Επειδή του δίνουµε µια εις ύψος προοπτική, νοµίζουµε ότι βελτιώνουµε το περιβάλλον, την πολεοδοµική κατάσταση; Δίνουµε
µια καλύτερη εικόνα; Καθόλου θα έλεγα. Όλα τα κίνητρα που
δίνονται για µικρότερη κάλυψη των οικοπέδων, για απόσυρση
κτισµάτων, για φυτεύσεις, δώµατα, στέγες, υπαίθριους χώρους
κ.λπ., είναι κίνητρα συντελεστή δόµησης.
Δηλαδή, γλιτώνουµε κάπου σε τσιµέντο και το προσθέτουµε.
Τους το δίνουµε ως κίνητρο. Αυτό είναι δώρο άδωρο. Και όχι
µόνο δώρο άδωρο, αλλά είναι τέτοια τα κίνητρα µε τα οποία τα
µεγάλα συµφέροντα µπορούν να κερδοσκοπήσουν και να χειροτερέψουν πάρα πολύ την κατάσταση και είναι τέτοια τα κίνητρα
επίσης, τα οποία δηµιουργούν κερδοσκοπικές διαθέσεις. Και σε
ορισµένες περιπτώσεις, όσο µεγαλύτερο είναι το ακίνητο, τόσο
πιο άγριες είναι οι κερδοσκοπικές διαθέσεις.
Θα µου πείτε, τι έπρεπε να γίνει; Πρώτον, να αλλάξουµε όλη
τη λογική των συντελεστών δόµησης και της πολεοδόµησης.
Δεύτερον, αν θέλουµε κίνητρα, τα κίνητρα αυτά να µη δοθούν σε
συντελεστή δόµησης. Αν θέλουµε να δώσουµε τέτοια κίνητρα θα
µπορούσαµε κάλλιστα να αξιοποιήσουµε το κίνητρο της φορολογίας, όταν µάλιστα γίνεται φορολογική επιδροµή επάνω στα
ακίνητα. Γίνεται κυριολεκτικά επιδροµή, αδικαιολόγητη επιδροµή!
Δεν είναι δυνατόν να έχει κάποιος ένα σπίτι, ένα αξιοπρεπές
σπίτι και να πληρώνει του κόσµου τα χαράτσια, κάθε µορφής και
κάθε είδους, προκειµένου να το διατηρήσει. Και αυτό στο όνοµα
του ότι έχουµε ανάγκη από εισπράξεις. Και αυτό στο όνοµα του
ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν µπορούµε να συλλάβουµε τη φορολογητέα ύλη από τα πραγµατικά εισοδήµατα και καταφεύγουµε στην εύκολη λύση του ακινήτου. Αυτό, όµως, είναι
αντικίνητρο και για την οικοδοµική δραστηριότητα. Ίσως είναι το
µεγαλύτερο αντικίνητρο για την οικοδοµική δραστηριότητα. Είναι
φραγµός, θα έλεγα, από πολλές απόψεις.
Εποµένως, κανονικά, θα έπρεπε να απαλλάξουµε από την
υπέρµετρη φορολογική επιβάρυνση τουλάχιστον την πρώτη κατοικία και µια φυσιολογική ακίνητη περιουσία, η οποία είναι λογική και µπορεί να αποκοµίσει ένας άνθρωπος µε την εργασία
του. Βεβαίως, από εκεί και πέρα να γίνει δραστικότατη παρέµβαση στη συσσώρευση µεγάλης ακίνητης περιουσίας. Διότι δεν
είναι δυνατόν η γη και κτίσµατα να γίνονται στοιχεία επενδύσεων
από συµφέροντα, φυσικά πρόσωπα κατά βάση ή και εταιρείες,
προκειµένου να κερδοσκοπούν. Αυτό να χτυπηθεί αλύπητα φορολογικά, αλλά όχι η πρώτη κατοικία.
Θα µπορούσαν, λοιπόν, να υπάρξουν άλλου είδους κίνητρα,
τα οποία να ήταν σε θετική κατεύθυνση και, εν πάση περιπτώσει,
να µην επιβάρυναν περισσότερο την κατάσταση. Δυστυχώς,
όµως, εδώ ακολουθείται για άλλη µια φορά η πεπατηµένη, η
οποία οδηγεί τα πράγµατα από το κακό στο χειρότερο και πολύ
φοβόµαστε ότι γρήγορα θα αποδειχθούν αυτά και στην πράξη,
µε ό,τι θα συντελεστεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, µε µια κουβέντα για το θέµα της
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στέγασης και της κατασκευής, η οποία περνάει µια µεγάλη
κρίση. Πέραν των άλλων, µια βασική ιδέα επ’ αυτού, η οποία θα
µπορούσε να αξιοποιηθεί, όχι από αυτήν την Κυβέρνηση διότι
δεν έχει τέτοιον προσανατολισµό, είναι να πάµε σε µια καινούργια στεγαστική τράπεζα. Δηλαδή, τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας, αντί να τον καταργήσουµε, να τον αναβαθµίσουµε, να
του δώσουµε νέο προσανατολισµό και να τον κάνουµε µια µεγάλη σύγχρονη δηµόσια τράπεζα στεγαστικής πίστης, µια τράπεζα, επίσης, η οποία θα υποβοηθά και θα επενδύει στη διατήρηση της πολεοδοµικής παράδοσης αυτής της χώρας και την
ενίσχυσή της στις πόλεις και την αναδιαµόρφωσή τους. Είναι µεγάλος σχεδιασµός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα χρήσιµος σ’ αυτήν
τη φάση που έχουµε κρίση. Αυτή η στεγαστική τράπεζα, λοιπόν,
θα µπορούσε να δώσει µια µεγάλη ώθηση στην οικοδοµή, δίνοντας πολύ φθηνά δάνεια, κάτι που έκανε και το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων στους δηµοσίους. Και αυτό θα µπορούσε
να συγχωνευθεί σ’ αυτήν τη λογική, σ’ αυτήν τη κατεύθυνση, σ’
έναν ενιαίο ρόλο, να δίνει δάνεια και να συναρτά την αποπληρωµή τους από την απασχόληση σ’ αυτόν που τα δίνει και να µετράει το επιτόκιο σε σχέση µε το µισθό.
Είναι πρωτότυπες, καινούργιες, προοδευτικές ιδέες, πάνω στις
οποίες θα µπορούσαµε να δώσουµε µια ώθηση, δίνοντας µάλιστα και κίνητρα, ώστε τα νέα σπίτια που θα φτιάχνονταν και η
νέα στεγαστική πολιτική, να διατηρούσαν πολεοδοµικά στοιχεία
που συνδέονται µε την ελληνική παράδοση. Βεβαίως όµως αυτό
δεν µπορεί να το κάνει, όπως είπα, αυτή η Κυβέρνηση. Αυτό
απαιτεί και µια άλλη συνολικότερη πολιτική για τις τράπεζες, που
εµείς επιµένουµε ότι αυτές οι τράπεζες πλέον δεν µπορούν να
παίξουν κανέναν απολύτως λόγο, πέρα από το να θάβουν την ελληνική οικονοµία. Αυτήν την ώρα µόνο το δηµόσιο θα µπορούσε
να πάρει τις τράπεζες και να δώσει ενέσεις ρευστότητας στην
οικονοµία, ανοίγοντας µια χαραµάδα αναπτυξιακής προοπτική.
Αλλά δεν βλέπω ούτε και αυτήν την πρόταση να µπορούν να την
αξιοποιήσουν κυβερνήσεις, όπως αυτή που έχουµε σήµερα ή κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας – ΠΑΣΟΚ. Αυτά θέλουν µια πολύ
ριζική ανατροπή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να εκφράσω και
εκ µέρους του Προεδρείου, αλλά και προσωπικά τη βαθιά µου
θλίψη και µεγάλη οδύνη για τη µεγάλη απώλεια του Γιάννη Μπανιά. Είναι έτσι όπως τα είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης. Η ποιότητα, η δηµοκρατική
συµπεριφορά, οι αγώνες και θέλω να πω απλά και η δική µου
συντροφιά στα κοινοβουλευτικά διεθνή fora ως µέντορας, ως
συµβουλή, αλλά και ως συζήτηση µε εκείνον τον υπέροχο και µοναδικά διαλεκτικό τρόπο της ανάλυσης και της σύνθεσης, µε
πραγµατικά µεγάλη γενναιότητα και πολύ βαθιά γνώση, µε αίσθηµα ευθύνης και κοινωνική ευαισθησία.
Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά µου στους δικούς του ανθρώπους, στην οικογένειά του και στο χώρο της Αριστεράς, τον
οποίο τίµησε µε τους πολιτικούς και κοινωνικούς του αγώνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λόγο έχει τώρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρία Πρόεδρε, νοµίζω ότι η συζήτηση που διεξήχθη στη σηµερινή Ολοµέλεια ήταν γόνιµη. Εγώ χαίροµαι διότι υπήρξε µια παραδοχή για
την ανάγκη επιτέλους στη χώρα µας να υπάρξει ένα καινούργιο
θεσµικό πλαίσιο στο οικοδοµείν. Αυτό προσπαθεί να κάνει αυτό
το νοµοσχέδιο. Κατεγράφησαν οι προτάσεις και οι εναλλακτικές
σκέψεις από διάφορους συναδέλφους, όσον αφορά κάποιες επιµέρους αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Οι συνεργάτες µου πιστεύω ότι έχουν κρατήσει αυτές τις προτάσεις, θα τις δούµε και
νοµίζω ότι το απόγευµα θα έχουµε τη δυνατότητα να συζητήσουµε επί των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» έγινε δεκτό επί της αρχής
κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου 2012, της Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου 2012,
της Πέµπτης 23 Φεβρουαρίου 2012 και της Παρασκευής 24 Φεβρουαρίου 2012 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς τα Πρακτικά της
Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου 2012, της Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου
2012, της Πέµπτης 23 Φεβρουαρίου 2012 και της Παρασκευής
24 Φεβρουαρίου 2012 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.30’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Πέµπτη 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 18.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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