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κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’ 249)» και λοιπές διατά-
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Αθήνα, σήµερα στις 22 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.04’συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Αθανάσιο Πετράκο,
Βουλευτή Μεσσηνίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στους εργαζοµένους στις ανασκαφές της Γόρτυνας, στους οποίους δεν έχει καταβληθεί κανένας µισθός από την ηµεροµηνία
πρόσληψής τους.
2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε
επιστολή του κ. Παύλου Μπαριτάκη προς τον Υπουργό Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδια, σχετικά µε την καταστροφική πυρκαγιά του Δήµου Βιάννου και την κατάργηση του
Πυροσβεστικού Σταθµού της περιοχής.
3) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Μεσσήνης καταγγέλλει τον προπηλακισµό δηµοτών από
οµάδα αθιγγάνων και παραθέτει τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.
4) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Καρύστου Νοµού Ευβοίας διαµαρτύρεται για την αναστολή λειτουργίας της ΔΟΥ Καρύστου.
5) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Τεχνικών-Χειριστών Υπαλλήλων
ΟΛΠ, η Ένωση Μονίµων και Δοκίµων Λιµενεργατών ΟΛΠ, η
Ένωση Μονίµων Υπαλλήλων ΟΛΠ και ο Σύνδεσµος Εποπτών-Αρχιεργατών ΟΛΠ επισηµαίνει τις συνέπειες που θα προκύψουν
από την αναστολή λειτουργίας των υποκαταστηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Καµινίων και Αγίας Σοφίας και παραθέτουν τις προτάσεις τους
για τον περιορισµό των προβληµάτων λειτουργίας τους.
6) Ο Βουλευτής Β’Αθηνών κ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ κατέθεσε

αναφορά µε την οποία η Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Οµοσπονδία Θεσσαλονίκης του ΕΣΥ αιτείται την καταβολή των δεδουλευµένων στους νοσηλευτές του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης.
7) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο
αίτηµα της Περιφέρειας Κρήτης για επίλυση των προβληµάτων
της ένταξης παραγωγών στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.
8) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Νεµέας Νοµού Κορινθίας αιτείται την παροχή διευκρινίσεων στο
θέµα των συγχωνεύσεων ή των µετατροπών των αγροτικών συνεταιρισµών.
9) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων
Νοµού Κορινθίας εκφράζει την αντίθεσή του στη διαφαινόµενη
παύση λειτουργίας των Αστυνοµικών Τµηµάτων Λουτρακίου και
Αγίων Θεοδώρων.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στις αντιδράσεις του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης για
τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του ΙΚΑ Νέας Αλικαρνασού.
11) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης αιτείται τον άµεσο επανακαθορισµό του χρόνου υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
εκτεταµένη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος «Μαθητεία».
12) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία κάτοικοι του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Πλαταµώνα του Δήµου Δίου-Ολύµπου του Νοµού Πιερίας εκφράζουν την αντίθεσή τους στη µετατόπιση της χάραξης
του άξονα τοποθέτησης του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου
υψηλής πίεσης στον Πλαταµώνα.
13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται τη διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων, ώστε να µην προστεθούν νέα εµπόδια στον τουρισµό.
14) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Γενική Συνέλευση των Μαθητών
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ΕΠΑΣ Καρδίτσας επισηµαίνει το γεγονός της υπολειτουργίας της
σχολής λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού.
15) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο
Δωδεκανήσου αιτείται την υιοθέτηση προτάσεών του σχετικά µε
τους κανόνες που διέπουν την ίδρυση, λειτουργία και αδειοδότηση των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης.
16) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Γυµνασίου Ποµπίας Νοµού Ηρακλείου αιτείται την
άµεση κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού.
17) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Αρχανών - Αστερουσίων
Νοµού Ηρακλείου παραθέτει τις προτάσεις του για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» και τις θέσεις του σχετικά µε τις κοινωνικές δοµές στην τοπική αυτοδιοίκηση και τα κριτήρια ένταξης
στο πρόγραµµα «Κατ’οίκον φροντίδα συνταξιούχων».
18) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στην αναστολή λειτουργίας της ΔΟΥ Μοιρών-Τυµπακίου Κρήτης.
19) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Ευάγγελος Γιαννόπουλος αιτείται
την ακύρωση όλων των πράξεων επιβολής προστίµων σε λήπτες
εικονικών ή πλαστών τιµολογίων επιχειρήσεων που φορολογούνται µε τεκµαρτό.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Τριτέκνων Περιφέρειας Νοµού Αττικής εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την αφαίρεση ορισµένων δικαιωµάτων από τις πολυµελείς οικογένειες µε
τρία τέκνα, που προωθούνται στο νέο φορολογικό νοµοσχέδιο.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Θωµάς Σοπιλίδης εκφράζει
την αντίθεσή του στις διατάξεις του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου, που οδηγούν σε νέκρωση τις κοινωνικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Βιοτεχνικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης εκφράζει τη διαµαρτυρία της για το νέο
φορολογικό νοµοσχέδιο, επισηµαίνοντας τις επιπτώσεις που θα
προκαλέσουν οι ρυθµίσεις του στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Δυτικής Αχαΐας επισηµαίνει την ανάγκη θωράκισης της οικονοµικής αυτοτέλειας
των δήµων της χώρας.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών αιτείται να προβεί ο ΕΟΠΥΥ σε πλήρη εξόφληση όλων των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους ελεύθερους επαγγελµατίες ιατρούς και εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την επιχειρούµενη
διαβούλευση του σχεδίου ποιότητας των εργαστηρίων από τον
ΕΟΠΥΥ.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Επιστηµονικός και Επαγγελµατικός Σύλλογος Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης
Κτηρίων αιτείται τη συνδροµή της πολιτείας για την προάσπιση
των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µελών του.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χηµική Βιοµηχανία
αιτείται άµεση συνάντηση µε τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, ώστε να εκθέσει τις θέσεις της για
σειρά ζητηµάτων που απασχολούν τον κλάδο.
27) Οι Βουλευτές, Β’Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ και Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία το Διοικητικό Συµβούλιο του Ορφανοτροφείου Θηλέων
Λαµίας αιτείται την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν το
φόρο ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ιδρύµατος.
28) Οι Βουλευτές, Α’Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργατοτεχνιτών και
Εργαζοµένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας παραθέτει τα
αιτήµατα των εργαζοµένων στην Εργολαβία Ρουµελιώτη, εν όψει
της απεργιακής κινητοποίησης στις 21-1-2013.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος καταγγέλλει την αντιδηµογραφική και αντιοικογενειακή πολιτική της Κυβέρνησης που προωθείται µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Πωλίνα Τσάµη αιτείται την
επίλυση θέµατός της που αφορά την κρίση της ως διευθύντριας
στην Υπηρεσία της.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ηλίας Αλεξάνδρου αιτείται
τη συνδροµή των ιατρών και της διοίκησης του «Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου» για την πραγµατοποίηση σωτήριας
για τη ζωή του επέµβασης.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ επισηµαίνει το γεγονός της αυξανόµενης αποχώρησης ιατρών από τον
ΕΟΠΥΥ, µε αποτέλεσµα να µένουν χιλιάδες ασφαλισµένοι χωρίς
ιατρική φροντίδα.
33) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Απόστρατων Αξιωµατικών Στρατού Νοµού Κορινθίας αιτείται τη συνέχιση λειτουργίας
της ΛΑΦ Κορίνθου ως Λέσχης της Φρουράς του Νοµού και τη µη
παραχώρησή της στο Δήµο για τη στέγαση υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
34) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος αιτείται την υιοθέτηση προτάσεών της σχετικά
µε τις προϋποθέσεις εγγραφής και µετεγγραφής πολύτεκνων και
τέκνων πολύτεκνων οικογενειών στο υπό ψήφιση σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
35) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Θήρας Νοµού Κυκλάδων αιτείται την επίλυση του θέµατος των οικοδοµικών
αδειών των σεισµοπλήκτων της νήσου.
36) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιρισµών Θηραϊκών Προϊόντων αιτείται την παράταση της
διάρκειας αποπληρωµής των άτοκων δανείων για την παραγωγή
της σταφυλικής παραγωγής 2009-2010.
37) Ο Βουλευτής Β’Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουρ-
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γών Ελλάδος αιτείται τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων για
τη συνέχιση της λειτουργίας των δοµών, ώστε να διασφαλιστεί
η εύρυθµη λειτουργία των Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων και των Κέντρων Διηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας των Δήµων.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πρόληψης και Βοήθειας Παιδιών Μεσογειακής Αναιµίας «Πάτρα 1982» αιτείται τη
χορήγηση φαρµάκων µε µηδενική συµµετοχή στους πάσχοντες
από θαλασσαιµία, ενώ παράλληλα εκφράζει την ανησυχία του
για τη µείωση των Κέντρων Μοριακού Ελέγχου.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών, η Ανεξάρτητη Ένωση Απόστρατων Ενόπλων Δυνάµεων, ο
Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωµατικών Πολεµικού Ναυτικού και ο Σύνδεσµος Αποφοίτων ΣΣΑΣ
εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για τις πολλαπλές µειώσεις µισθών και συντάξεων στους στρατιωτικούς και στους συνταξιούχους στρατιωτικούς, αντίστοιχα.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Βουλής εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τις επικείµενες µειώσεις
των αποδοχών των υπαλλήλων της Βουλής.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γιώργος Καραγιώργος αιτείται την επίλυση του ζητήµατος αναγνώρισης του ΤΕΓ Κορνβεστχάιµ της Γερµανίας.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις αντιδράσεις που προκάλεσε στους αιρετούς εκπροσώπους της
Αχαΐας και της Ηλείας η γνωστοποίηση ότι η Ολυµπία Οδός θα
σταµατήσει στην Πάτρα.
43) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον επίσηµο δικτυακό τόπο του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, ο οποίος έπαψε
ξαφνικά να υφίσταται, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν πλέον
διαθέσιµα τα αρχεία που είχαν αναρτηθεί σε αυτόν.
44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ταλαιπωρία που υπέστη η µητέρα ενός άρρωστου παιδιού στο
Καραµανδάνειο Νοσοκοµείο Παίδων.
45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο ανεκµετάλλευτο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης του Δήµου Πατρέων και
σε προτάσεις που παρατίθενται για την εκµετάλλευσή του από
άλλες υπηρεσίες του δήµου.
46) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον προβληµατισµό του κ. Ιωάννη Σταυρόπουλου σχετικά µε το υψηλό
ποσοστό ΦΠΑ και τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί σε
επιχειρήσεις του Νοµού Αχαΐας.
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χοµένου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία οδηγεί στην ουσιαστική
αποδυνάµωση και κατάργηση των Επιµελητηρίων της χώρας.
49) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Τµήµα Προγραµµατισµού Οργάνωσης
και Πληροφορικής διαµαρτύρεται για την καταβολή του µη επιλέξιµου ΦΠΑ από ιδίους πόρους των ΔΕΥΑ.
50) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου αιτείται να µην περιληφθεί διάταξη, στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία θα επιβάλλει σε όλους
τους πνευµατικούς δηµιουργούς την έκδοση δελτίου παροχής
υπηρεσιών για τις αµοιβές που θα λαµβάνουν.
51) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χρήστος Ψώρρας αιτείται τη
στήριξη των ενεργών στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, αποφοίτων Ναυτικών ΤΕΕ Τοµέα Πλοιάρχων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δίπλωµα Πλοιάρχου Α’ τάξεως.
52) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ( ΕΦΗ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργολάβοι
δακοκτονίας του Νοµού Ηλείας αιτούνται την επίλυση του θέµατος της πληρωµής τους για έργο που εκτέλεσαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.
53) Η Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Πλατανιάς αιτείται την εξαίρεση του οικισµού «Γερακάρι» από τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας ακινήτων.
54) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κελάρης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για το γεγονός ότι ο πολίτης καλείται να πληρώσει τα
έξοδα της γέννας σε δηµόσιο νοσοκοµείο, ενώ οι εκτρώσεις
πραγµατοποιούνται δωρεάν.
55) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
επισηµαίνει τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στις εξαγωγές
οπωροκηπευτικών προϊόντων από τη διακοπή των, εκτός ωραρίου, ποιοτικών και φυτοϋγειονοµικών ελέγχων των γεωπόνων.
56) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για το κλείσιµο του
Τοµέα Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων στην Πάτρα, του Τοµέα
Αποκατάστασης Πυρόπληκτων στον Πύργο καθώς και των Περιφερειακών Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων.
57) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εταιρειών Εµπορίας
Πετρελαιοειδών παραθέτει τις προτάσεις του σχετικά µε το ζήτηµα της εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης των πετρελαίων κίνησης και θέρµανσης.

47) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Ελληνικά Εργοστάσια Παραγωγής Φωτοβολταϊκού Εξοπλισµού παραθέτουν τις θέσεις τους
σχετικά µε τα προβλήµατα επιβίωσης των εταιρειών «SILCIO
A.E.» και «SOLAR CELLS HELLAS A.E.», καθώς και την πρότασή
τους για επίλυση των θεµάτων αυτών µε νοµοθετική ρύθµιση.

58) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αιτείται την ανάκληση της υπουργικής απόφασης: «Ρύθµιση ειδικότερων
θεµάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων
κατά το άρθρο πρώτο, παράγραφος Ζ (υποπαράγραφοι Ζ.1. και
Ζ.2.) του ν.4093/2012».

48) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Βοιωτίας αιτείται
την τροποποίηση της διάταξης της πράξης νοµοθετικού περιε-

59) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Παναγιώτης Σίµωσης αιτείται
την επανεξέταση του θέµατος της κατάργησης της υποχρεωτι-
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κότητας της εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιµελητήρια.
60) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πολύτεκνοι Πάτρας Νοµού
Αχαΐας αιτείται τη στήριξη της πολιτείας για την κατοχύρωση των
δικαιωµάτων των πολυτέκνων που αφορούν θέµατα εγγραφών
και µετεγγραφών τους σε Σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 4685/03-12-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αυγενάκη Ελευθέριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1000082/ΕΞ
2013/1822/02-01-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό ΠΕ 5121/13-12-2012 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δ1/Γ/ 25809/31-12-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 1766/6-12-2012 αναφορά
πρώτου κύκλου του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Β’Αθήνας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επιτάχυνση της υπογραφής
υπουργικής απόφασης σχετικής µε τη χρηµατοδότηση των Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης.
Στην αναφορά του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει ο Υφυπουργός, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Το λόγο έχει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Απόστολος
Κακλαµάνης, για δύο λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έφερα στην
Ολοµέλεια αυτό το θέµα που αφορά µία µεγάλη οµάδα από το
σύνολο του δοκιµαζόµενου πληθυσµού της χώρας. Πάρα πολλοί
άνθρωποι αντιµετωπίζουν δραµατικές καταστάσεις σήµερα. Σ’
αυτούς περιλαµβάνεται και η οµάδα των αναπήρων και των οικογενειών τους, που αντιµετωπίζουν τραγικές καταστάσεις. Μέσα σ’ αυτήν την οµάδα είναι τα άτοµα µε νοητική υστέρηση και
οι οικογένειές τους.
Οι οικογένειες αυτές δεν αφέθηκαν στη µέριµνα της πολιτείας.
Ακόµα και σήµερα όλοι λέµε το κράτος να κάνει εκείνο, το κράτος να κάνει το άλλο, αλλά όλοι ανασκουµπώθηκαν µπροστά στο
πρόβληµα. Γύρω στο ’80, κυρίως µετά το ’82, η συγκεκριµένη
οργάνωση, «Το Εργαστήρι», γονιών που έχουν παιδιά µε νοητική
υστέρηση, προχώρησε. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, σκέφτηκαν
όχι µόνο τώρα πώς να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, αλλά και πώς
να εξασφαλίσουν το µέλλον τους, όταν οι ίδιοι δεν θα είναι πλέον
στη ζωή.
Αυτό που ζητούν είναι το πρόγραµµα για τις Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης, το οποίο µε χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ, µε
µερική κάλυψη της δαπάνης, κάλυψε σχεδόν δύο χρόνια. Έτσι
λέγονται αυτοί οι φορείς που είναι ενωµένοι σε µια οµοσπονδία,
ένα σύνδεσµο όλων αυτών των οργανώσεων. Είναι µια δράση
της ίδιας της κοινωνίας, που αξίζει να υποστηριχθεί.
Το Υπουργείο Εργασίας είναι εν µέρει αρµόδιο, γιατί εδώ το
θέµα είναι οικονοµικό. Είναι προφανές ότι αυτό που ζητώ από
τον κύριο Υπουργό είναι αυτή η έκδοση της απόφασης, για την
οποία είναι συναρµόδιος και ο παρακείµενος Υπουργός Υγείας.
Εγώ σήµερα ερωτώ τον Υπουργό Εργασίας. Δείτε µε το Υπουργείο Οικονοµικών πώς θα συνεχιστεί αυτό το πρόγραµµα, γιατί
τελειώνει στο τέλος αυτού του µηνός. Και θα είναι κρίµα. Κάνουν
ένα σωρό εκδηλώσεις. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφθεί εγκαταστάσεις στα Άνω Λιόσια και σε άλλες περιοχές. Αξίζει πραγµατικά.
Είναι και ένα κίνητρο, λέω εγώ, για την υπόλοιπη κοινωνία, να
δούµε πώς η αλληλεγγύη εκδηλώνεται σε όλα τα πλήθη των συµπολιτών µας που πάσχουν.
Ας κοιτάζουµε εκεί που έχουµε ήδη κάποιες δοµές να τις στηρίξουµε, για να µην καταρρεύσουν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Έχετε το λόγο για τρία λεπτά, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Είναι γεγονός, κύριε
Πρόεδρε, ότι οι θεσµοί αυτοί πρέπει να υποστηριχθούν πλήρως.
Το έχουµε κάνει ως Υπουργείο Εργασίας όσον αφορά στις Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης, τις λεγόµενες ΣΥΔ, στηρίζοντας δυναµικά τη δηµιουργία τους, προτείνοντας την ένταξη των
δράσεων αυτών για την ανέγερση, οργάνωση και λειτουργία των
ΣΥΔ µέσα από το ΕΣΠΑ 2007-2013.
Όντως είναι µια έκφραση στην πράξη της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής φροντίδας. Όλες αυτές τις δράσεις και τις
πολιτικές πρέπει να τις υποστηρίζουµε. Καλό είναι να τις εντάξουµε κάτω από ένα ενιαίο σχέδιο. Αυτή είναι άλλη µια, θα έλεγα,
φιλόδοξη προσπάθεια που κάνει αυτήν τη στιγµή το Υπουργείο
µας. Το σκεπτικό είναι δεδοµένο. Πρέπει οι ΣΥΔ να κρατηθούν

σε λειτουργία.
Από εκεί και πέρα, να πω κάποια συγκεκριµένα πράγµατα όχι
σε διαφορετικό µήκος κύµατος απ’ αυτά που ήδη έχετε θέσει υπ’
όψιν µας. Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ, στην κατηγορία «παρεµβάσεων πρόληψης για αντιµετώπιση κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού», εντάχθηκαν και χρηµατοδοτήθηκαν προτάσεις για την οργάνωση και λειτουργία αυτών των
Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης ατόµων µε αναπηρία, όπως
οικοτροφεία και διαµερίσµατα. Πρόκειται για την προσπάθεια
στην πράξη εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης ατόµων µε αναπηρίες, που δεν µπορούν να διαβιώσουν αυτόνοµα,
χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και πολλές φορές και ατόµων που
στερούνται της υποστήριξης του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Έτσι, λοιπόν, «έτρεξε» αυτό το πρόγραµµα, όπως όλα τα παρόµοιας φύσης προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ, από κοινοτικούς πόρους, δηλαδή.
Το πρόβληµα είναι, όταν εκπνέει πλέον η θητεία τους ή το χρονικό διάστηµα λειτουργίας τους, ότι πρέπει το κράτος να έρθει
και να παρέµβει για την εξασφάλιση της χρηµατοδότησής τους,
που θα συνεπάγεται και εξασφάλιση της συνέχειας στη λειτουργία τους. Το ίδιο πράγµα έγινε και µε το πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι».
Επίκειται, όντως, η έκδοση µιας κοινής υπουργικής απόφασης
των Υπουργών Υγείας, του παρακειµένου Υπουργού κ. Λυκουρέντζου, Εργασίας και Οικονοµικών, η οποία προβλέπεται από
τη νοµοθετική διάταξη. Υπάρχει η νοµοθετική ρύθµιση που θεσπίζει το ειδικό νοσήλιο-τροφείο, το οποίο θα καταβάλλεται στις
Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης από τους ασφαλιστικούς
φορείς. Έτσι διασφαλίζεται η συνέχεια της χρηµατοδότησης
αυτού του θεσµού.
Υπάρχει µια καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την έκδοση αυτής της
συγκεκριµένης ΚΥΑ. Αυτή οφείλεται, κατ’ αρχάς, στις γενικότερες µεταρρυθµίσεις που λαµβάνουν χώρα αυτήν τη στιγµή στο
χώρο της υγείας και της πρόνοιας και -ας µην κρυβόµαστε- οφείλεται και στη δυσκολία να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι που
πρέπει να καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισµοί.
Εκπεφρασµένη βούληση του Υπουργείου είναι να στηριχθεί
αυτός ο θεσµός. Γι’ αυτό, άλλωστε, υποστηρίχθηκε κατ’ αρχάς
µέσα από το ΕΣΠΑ. Το ζήτηµα είναι να προχωρήσουµε ακόµη και
µέσα σε αυτόν το µήνα –και το γνωρίζει η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου- στην έκδοση αυτής της ΚΥΑ.
Βέβαια, όπως ξέρετε καλύτερα από εµένα, πρέπει να δοθεί το
«πράσινο φως» και από αυτούς που έχουν τα λεφτά, δηλαδή, εν
προκειµένω, από το Υπουργείο Οικονοµικών. Βρισκόµαστε σε
συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών, για να ξεπεράσουµε
αυτά τα προβλήµατα. Αν αποφασίσουµε από κοινού και δεχθούµε ότι αυτός ο θεσµός αξίζει τον κόπο να υποστηριχθεί, νοµίζω ότι θα βρούµε τα περαιτέρω και θα παρθούν οι αποφάσεις
για να εξασφαλιστεί, όπως πολύ σωστά υπογραµµίζετε, η συνέχισή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός
ότι είναι η πρώτη φορά που δέχοµαι απάντηση από Υφυπουργό
και όχι από τον κατά το Σύνταγµα και τον Κανονισµό αρµόδιο να
απαντήσει Υπουργό. Διότι το Υπουργικό Συµβούλιο, οι Υπουργοί
ερωτώνται και ελέγχονται στη Βουλή. Όµως, ο κ. Παναγιωτόπουλος πράγµατι δίνει δείγµατα στην όλη του παρουσία εδώ, που
οµολογώ ότι αφοπλίζουν οποιαδήποτε διάθεση αµφισβήτησης,
όπως αυτή που προανέφερα.
Αυτό που θέλω να τονίσω όµως -και παρακαλώ να το χρησιµοποιήσετε, κύριε Υπουργέ, στο «µέγα αυθέντη» της χώρας, τον κ.
Στουρνάρα- είναι ότι, όταν εσυζητείτο το συνταξιοδοτικό, το
ΠΑΣΟΚ -ειδικώς για τις περικοπές που ήταν να γίνουν στα άτοµα
µε βαριές αναπηρίες- επέµεινε στην πρότασή του και ο κ. Στουρνάρας εδέχθη, εφόσον θα δεχόµεθα και µια αντίστοιχη µείωση
των συντάξεων των Βουλευτών. Και το δεχθήκαµε, το δέχθηκε
ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Το αναφέρω αυτό, για να ακουστεί,
αν και δεν πρόκειται να φτάσει στα αυτιά των απλών πολιτών,
που χειραγωγούνται από τη δηµαγωγία των διαφόρων µιντιακών
συµφερόντων, ότι αυτό εδώ απεφασίσθη.
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Επίσης, θέλω να σας πω ότι, όπως πολύ σωστά είπατε για το
πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», πρέπει στο ίδιο πνεύµα να κινηθούµε και εδώ, διότι ο ίδιος νόµος, ο ν.3918, στο άρθρο 46
προβλέπει την έκδοση αυτής της απόφασης.
Πρέπει να ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ότι µόλις το 40% της δαπάνης καλύπτεται από αυτήν την επιχορήγηση, που µετά έγινε πρόγραµµα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και από τα ασφαλιστικά ταµεία.
Το 60% το καλύπτουν οι οικογένειες και φυσικά η κοινωνία, η
οποία τώρα όλο και λιγότερο είναι σε θέση –βεβαίως, νοµίζω ότι
πρέπει πάντα να προσπαθούµε- να βοηθήσει µε δωρεές, χορηγίες και άλλα τέτοια µέτρα.
Άρα, κύριε Υπουργέ, κατεπείγει. Και επειδή τελειώνει αυτόν το
µήνα το πρόγραµµα, θα είναι αµαρτία από το Θεό και από τους
ανθρώπους, για παράδειγµα, στα Άνω Λιόσια, όπου συνήθως πηγαίνω εγώ, να δω αυτά τα άτοµα να κοιτάζουν εµένα και όλους
µας µε απόγνωση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Νικόλαος
Παναγιωτόπουλος, για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα είµαι πολύ σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Οπωσδήποτε οι συνθήκες αλλάζουν. Έχω πει -και συνεχίζω να
το λέω µε κάθε σοβαρότητα και σε κάθε τόνο και από κάθε Βήµαότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή και η σοβαρότατη προσπάθεια
που γίνεται -µε τις γνωστές δυσχέρειες- έχει τη δική της σηµασία, αλλά επίσης τη δική της σηµασία έχει και η ταυτόχρονη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Η διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής, κατά την προσωπική µου άποψη -και όχι µόνο- θα µπορέσει να υπάρξει όταν προσφερθούν και ανάσες, µέτρα ανακούφισης, στις πιο ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, που βιώνουν κατά
το χειρότερο τρόπο τις συνέπειες όλων αυτών που συµβαίνουν
αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα.
Έχει τη δική του σηµασία το εξής, θα µου επιτρέψετε να το
πω: Στο οικονοµικό forum του Νταβός, που γίνεται κάθε χρόνο,
για πρώτη φορά φέτος θα συζητηθεί και η κοινωνική ατζέντα. Η
συζήτηση, δηλαδή, δεν θα περιοριστεί µόνο στις αναλύσεις των
οικονοµολόγων και των «γκουρού» της παγκόσµιας οικονοµίας,
αυτών που προτάσσουν τις προσπάθειες για δηµοσιονοµική προσαρµογή, τήρηση των προγραµµάτων, τον ορθό δηµοσιονοµικό
λόγο -αν µου επιτραπεί η έκφραση- αλλά για πρώτη φορά θα
επεκταθεί και σε θέµατα στήριξης της κοινωνίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πάντως, έως τώρα στο Νταβός
κοίταζαν πώς θα περιοριστεί το κοινωνικό κράτος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Βλέπετε, όµως, ότι για
πρώτη φορά η ατζέντα περιλαµβάνει και αυτό. Δεν ξέρω αν το
διαβάσατε και εσείς σε κυριακάτικο φύλλο προχθές. Έχει τη δική
του σηµασία. Οδηγεί σ’ αυτό που είπα, ότι οι συνθήκες αλλάζουν
και πρέπει οι ηγεσίες να προσαρµόζονται στις συνθήκες που αλλάζουν.
Εποµένως οι Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης, οι ΣΥΔ, πρέπει να διατηρηθούν. Για να γίνει αυτό, πρέπει να βρεθεί η χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση αυτή πρέπει να προέλθει, πλέον,
από κρατικούς πόρους. Υπάρχει το θεσµικό πλαίσιο, αφού έχει
νοµοθετηθεί και πρέπει να υπάρξει και η σχετική κυβερνητική
κοινή υπουργική απόφαση, διότι κατ’ εµέ θα ήταν µνηµείο ασυνέπειας να εκδοθεί µια κοινή υπουργική απόφαση και να µην µπορεί να εφαρµοστεί στην πράξη.
Εφόσον, λοιπόν, υπάρχει πολιτική βούληση, από εκεί και πέρα
νοµίζω ότι είναι θέµα πιέσεων και χρόνου, προκειµένου και αυτό
να προκύψει και να έχουµε αυτήν την ωφέλεια και στην πράξη,
στη βάση, στην ανάγκη. Αυτό είναι που προσπαθούµε και εµείς
να κάνουµε ως Υπουργείο Εργασίας και εγώ ως Υφυπουργός µε
αρµοδιότητα την πρόνοια. Εποµένως υπάρχει ένας λόγος που
σας απαντώ και εγώ απ’ αυτό το Βήµα ως Υφυπουργός Εργασίας
αρµόδιος για την πρόνοια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
κ. Ιωάννης Μανιάτης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας για µε-
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τάβαση στο εξωτερικό από 23 έως 25 Ιανουαρίου 2013. Η Βουλή
εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Η δεύτερη µε αριθµό 5188/14-12-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Φθιώτιδος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς–Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Βασιλείου Κυριακάκη προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση
των Ιαµατικών Πηγών του Νοµού Φθιώτιδος, δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η έβδοµη µε αριθµό 4951/10-12-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
προβλήµατα των εργαζόµενων του προγράµµατος «κοινωφελούς εργασίας» της ΜΚΟ «ΑΘΗΝΑ» στα δηµόσια νοσοκοµεία της
Αττικής.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είπε προηγουµένως ο Υπουργός ότι είναι αρµόδιος για την
πρόνοια, ωστόσο ο Υπουργός Εργασίας φαίνεται ότι απαξιοί να
έρθει εδώ και να απαντήσει για θέµατα της αρµοδιότητάς του.
Διαπιστώνεται ότι ασχολείται µε άλλα ζητήµατα -να ικανοποιήσει
τις ανάγκες και τα αιτήµατα των επιχειρηµατικών οµίλων- και δεν
έρχεται εδώ να ακούσει τα προβλήµατα των εργαζοµένων.
Οι εκατοντάδες, λοιπόν, εργαζόµενοι των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας, που προσλήφθηκαν µέσω της ΜΚΟ
«ΑΘΗΝΑ» και εργάζονται στις δηµόσιες µονάδες υγείας αντιµετωπίζουν σοβαρότατα προβλήµατα. Όλοι αυτοί εργάζονται µε
µισθούς πείνας και χωρίς εργασιακά δικαιώµατα, αφού εξαναγκάζονται σε συµβάσεις που δεν προβλέπουν άδειες ανάπαυσης,
ασθένειας, αναγνώριση πτυχίου και προϋπηρεσία.
Πληρώνονται µε σοβαρές καθυστερήσεις. Είναι γνωστό ότι η
ΜΚΟ «ΑΘΗΝΑ» στις διαµαρτυρίες των εργαζοµένων απαντά ότι
για τις καθυστερήσεις φταίνε οι κρατικές υπηρεσίες.
Αναφέρονται επιπλέον οι περιπτώσεις στις οποίες η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων δεν αντιστοιχεί στην ειδικότητα
µε την οποία προσελήφθησαν. Για παράδειγµα, νοσηλεύτρια µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προβλέπονται Βαρέα και
Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα λαµβάνει ένσηµα σαν υπάλληλος γραφείου.
Συχνά οι διοικήσεις των νοσοκοµείων τούς αναγκάζουν να εργάζονται σε αντικείµενα άσχετα µε το πτυχίο τους ή να κάνουν
βάρδιες, όπως νυχτερινά, που δεν προβλέπονται από τη σύµβαση και για τις οποίες δεν πληρώνονται, βέβαια, µε τη σχετική
προσαύξηση.
Ρωτάµε, λοιπόν, τους Υπουργούς τι µέτρα θα πάρουν ώστε:
Αυτοί οι εργαζόµενοι να εργάζονται µε βάση την ειδικότητά
τους, να καλύπτονται ασφαλιστικά γι’ αυτήν και να τηρούνται τα
µέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Να διασφαλιστεί η άδεια ανάπαυσης και ασθένειας, χωρίς περικοπή των αποδοχών.
Να έχουν αποδοχές ίσες µε το µισθό των νεοπροσλαµβανοµένων στο δηµόσιο µε τα αντίστοιχα προσόντα.
Να διασφαλιστεί το δικαίωµα σε πλήρη δωρεάν περίθαλψη,
χωρίς όρους και προϋποθέσεις, µε σφράγισµα των βιβλιαρίων
υγείας.
Να τελειώνουµε µε τις ΜΚΟ και οι εργαζόµενοι να προσληφθούν στα νοσοκοµεία µε µόνιµη, σταθερή εργασία και πλήρη
δικαιώµατα.
Αυτά είναι τα ερωτήµατα και θα θέλαµε τις απαντήσεις από
τον αρµόδιο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Νικόλαος
Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα
να πω, κύριε συνάδελφε, ότι το Υπουργείο Εργασίας εκπροσω-
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πείται δι’ εµού. Εγώ εκπροσωπώ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Αν ο Υπουργός εργάζεται στο Υπουργείο αυτήν
τη στιγµή, εγώ καλύπτω το µεγαλύτερο κοµµάτι του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Εποµένως το Υπουργείο Εργασίας σάς
απαντά και κακώς λέτε αυτά που λέτε, ότι απαξιοί κ.λπ.. Υπάρχει
εκπροσώπηση. Αισθάνοµαι ότι δεν είστε ακάλυπτος, µια που τα
λέµε τόσο πολύ συχνά εδώ, στη διάρκεια του κοινοβουλευτικού
ελέγχου. Παίρνετε τις απαντήσεις από το Υπουργείο Εργασίας.
Το προσωπικό παρέλκει.
Τώρα, από εκεί και πέρα, πριν από µερικές ηµέρες κάναµε µία
εκτενή συζήτηση, στο πλαίσιο επίκαιρης επερώτησης της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για το πρόγραµµα της κοινωφελούς εργασίας. Παραστήκατε κι εσείς και τοποθετηθήκατε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατός σας.
Στη διάρκεια αυτής της συζήτησης είπαµε πολλά και αναλύσαµε διεξοδικά το ζήτηµα. Είπαµε κατ’ αρχάς ότι τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας πεντάµηνης απασχόλησης ειδικών
οµάδων ανέργων που τρέχουν µέσα από τις ΜΚΟ δεν είναι ούτε
διορισµοί ούτε προσφορά θέσεων εργασίας µε τη συµβατική
µορφή τους. Είναι µία ιδιότυπη µορφή εργασίας και στην ουσία
ένα πρόγραµµα συγχρηµατοδοτούµενο µε πόρους του ΕΣΠΑ,
που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, το ΕΠΑΝΑΔ, του
Υπουργείου Απασχόλησης για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού.
Ο σκοπός του είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας για περιορισµένο χρονικό διάστηµα -κάτω από αυτές τις συνθήκες- πέντε
µήνες, εν προκειµένω, πενήντα επτά χιλιάδων περίπου ανέργων
και ειδικά ανέργων που ανήκουν σε συγκεκριµένες ευάλωτες
οµάδες.
Οπωσδήποτε δεν υπάρχει σχέση αυτού του προγράµµατος µε
το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, ακόµα κι όπως έχουν διαµορφωθεί µετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Επίσης, δεν καλύπτει αυτό το πρόγραµµα πάγιες και διαρκείς
ανάγκες των συµπραττόντων φορέων, δηλαδή κυρίως των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή των νοσοκοµείων, εν προκειµένω, στο πεδίο που υλοποιείται η πράξη. Έτσι έχει οριστεί από
τους σχεδιαστές του.
Η αµοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράµµατα
κοινωφελούς εργασίας καταβάλλεται ανεξαρτήτως ειδικότητας
και επαγγελµατικής εξειδίκευσής τους και σε ποσό όχι µεγαλύτερο από 625 ευρώ µηνιαίως. Όµως 625 ευρώ είναι κάτι παραπάνω από τον κατώτατο µισθό. Οπωσδήποτε καταβάλλονται
κατά παρέκκλιση των νοµίµων αµοιβών που προβλέπονται από
την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συµβάσεις.
Σε ό,τι αφορά δε την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων
στα προγράµµατα αυτά, ο ΟΑΕΔ είναι ο φορέας που καταβάλλει
τις ασφαλιστικές εισφορές και επίσης του χορηγείται ασφαλιστική κάλυψη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές περίθαλψης.
Το βασικό πρόβληµα, όπως ανέλυσα, είναι οι καθυστερήσεις
που παρουσιάζονται στην καταβολή στις πληρωµές. Οφείλονται
από τη µία στον αυξηµένο φόρτο εργασίας αλλά και στην αυξηµένη τυπικότητα µε την οποία οι υπόλογοι του Υπουργείου διεκπεραιώνουν τη διαδικασία των πληρωµών, εύλογο από µία οπτική
γωνία, δεδοµένου ότι πρέπει να διαχειριστούν πληρωµές εκατοµµυρίων ευρώ.
Ο δεύτερος λόγος είναι κάποιες καθυστερήσεις των µη κυβερνητικών οργανώσεων όσον αφορά την προσκόµιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στις αρµόδιες υπηρεσίες. Πολλές φορές
τα δικαιολογητικά καταβάλλονται αποσπασµατικά, τµηµατικά, µε
µια, δυο και τρεις δόσεις και αυτό συνεπάγεται καθυστέρηση.
Κάποια στοιχεία για τις πληρωµές …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, στη δευτερολογία σας. Έχουµε νοµοσχέδιο µπροστά µας, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είναι φανερό, όπως και εσείς οµολογήσατε, ότι σκοπός αυτών των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας δεν είναι η καταπολέµηση της ανεργίας, όπως προκλητικά ισχυρίζεστε, η Κυβέρνηση η ίδια αλλά και οι προηγούµενες
κυβερνήσεις, αφού σε πέντε µήνες οι εργαζόµενοι απολύονται,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όπως έγινε βέβαια και πριν µε τους εργαζόµενους στο «Stage»,
τους επικουρικούς, τους συµβασιούχους.
Τα προγράµµατα αυτά εκφράζουν τη σύγχρονη εργασιακή
«κόλαση», ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόµενους. Τότε ήταν
είναι 625 ευρώ, επειδή ο κατώτερος µισθός ήταν 751. Τώρα που
ο κατώτερος είναι 586, κάνετε προγράµµατα µε 460 και 400
ευρώ. Αποτελούν πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηµατικών οµίλων, για να υπηρετήσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία, µε την ανατροπή της σταθερής και
µόνιµης εργασίας σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, µε την ανακύκλωση της ανεργίας, µε τη µισο-εργασία, µε την κατάργηση στην
πράξη των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, για πάµφθηνη εργατική δύναµη που απαιτεί σήµερα το µεγάλο κεφάλαιο.
Είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι οι εργαζόµενοι φεύγουν από
τα νοσοκοµεία στις 28 του Γενάρη. Θα δηµιουργηθεί πρόβληµα
σε πολλά νοσηλευτικά τµήµατα, κυρίως όπου οι εργαζόµενοι κάλυπταν τις ελλείψεις προσωπικού. Το ξέρετε πολύ καλά και ο
Υπουργός Υγείας, που είναι δίπλα σας, το ξέρει πολύ καλύτερα.
Ιδιαίτερα στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο του Πειραιά «Μεταξά»,
όπου εργάζονται πενήντα οκτώ εργαζόµενοι µέσω της ΜΚΟ, συζητείται το ενδεχόµενο να συµπτυχθούν, να συγχωνευθούν µε τα
νοσηλευτικά τµήµατα, γιατί το µόνιµο προσωπικό δεν επαρκεί.
Οι εργαζόµενοι έχουν πληρωθεί, βέβαια, το Δεκέµβρη, όµως δεν
τους πληρώνουν αναρρωτικές άδειες, οι οποίες είναι εγκεκριµένες από το ΙΚΑ. Τι λέτε γι’ αυτό;
Στους εργαζόµενους κολλάνε ένσηµα υπαλλήλου γραφείου.
Αυτοί που δουλεύουν µε το πρόγραµµα αυτό είναι κοινωφελούς
εργασίας, δεν είναι εκπαίδευσης, δεν είναι κατάρτισης. Και όµως,
ασφαλίζονται σαν υπάλληλοι γραφείου και όχι ως εργαζόµενοι
στα βαρέα και ανθυγιεινά, όπως είναι οι νοσηλευτές. Πρέπει να
ασφαλίζονται εκεί.
Οι εργαζόµενοι διεκδικούν να τους δοθεί επίσηµη βεβαίωση
ότι εργάστηκαν σε νοσοκοµεία και να τους αναγνωριστεί ο χρόνος εργασίας ως χρόνος προϋπηρεσίας. Γιατί αυτό δεν το κάνετε; Τι είναι αυτό που σας κωλύει και δεν δίνετε αυτήν τη
βεβαίωση στους εργαζόµενους; Πού εργάστηκαν; Στα νοσοκοµεία εργάστηκαν. Θέλουν µια βεβαίωση ότι όντως εργάστηκαν
στα νοσοκοµεία, ότι όντως έχουν προϋπηρεσία στα νοσοκοµεία
όλη αυτήν την περίοδο.
Εµείς, κύριε Υφυπουργέ, γνωρίζουµε πολύ καλά ότι αυτά τα
προγράµµατα είναι ένας µηχανισµός στα χέρια σας, για να µπορέσουν να καταργηθούν όχι µόνο οι συλλογικές συµβάσεις αλλά
και κάθε άλλο δικαίωµα που έχει κατακτηθεί µε σκληρούς αγώνες όλα τα προηγούµενα χρόνια. Γι’ αυτό και η νεολαία ιδιαίτερα
πρέπει να συµµετάσχει στο µεγάλο συλλαλητήριο που γίνεται µεθαύριο στις 24 του µήνα ενάντια σε αυτά τα προγράµµατα που
θέλουν τη νεολαία µισοάνεργη, µισοεργαζόµενη, πάµφθηνη εργατική δύναµη, χωρίς συλλογικές συµβάσεις και δικαιώµατα.
Εµείς σε ό,τι µας αφορά θα πρωτοστατήσουµε για την κατάργησή τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Απ’ ό,τι κατάλαβα, προτείνετε, κύριε συνάδελφε, την κατάργηση των προγραµµάτων
κοινωφελούς εργασίας. Εγώ θα σας αντιπροτείνω ότι τα προγράµµατα αυτά είναι έστω και µια πρόσκαιρη τόνωση της απασχόλησης, ιδίως για οµάδες ιδιαίτερα ευπαθείς και δεν µπορώ
να µη χαρακτηρίσω ως ιδιαίτερα ευπαθή οµάδα ανθρώπους που
είναι άνεργοι εδώ και πάρα πολλούς µήνες, δεκαπέντε και είκοσι
µήνες, και στη συνέχεια βρίσκουν, εν πάση περιπτώσει, µία
«ασπιρίνη», µία πρόσκαιρη λύση σε ένα τέτοιο πρόγραµµα. Εν
πάση περιπτώσει, δεν νοµίζω ότι κάνει τόσο κακό στην κοινωνία.
Δίνει κάποιες ανάσες τόνωσης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευπαθή οµάδα κάνατε όλους τους εργαζόµενους!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Από εκεί και πέρα, ως
προς το συγκεκριµένο ερώτηµα για τη ΜΚΟ «ΑΘΗΝΑ», η δικαιούχος Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας µε
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διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ» καλείται να υλοποιήσει τις εξής πράξεις: Δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, µέσω
προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής
και ειδικότερα στην ανατολική Αττική, στο δυτικό τοµέα, στον
κεντρικό τοµέα, στο νότιο τοµέα και στον Πειραιά.
Ήδη για αυτές τις δράσεις έχει καταβληθεί το 90% των προϋπολογισµών τους, σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση που
έχω από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου. Εποµένως καταβάλλονται τα δεδουλευµένα και τρέχει η εξόφληση του 100%
των υποχρεώσεων της ΜΚΟ απέναντι στους εργαζόµενους.
Επίσης, αναφορικά µε τις καταγγελίες που κάνατε για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, τουλάχιστον για τους εργαζόµενους που απασχολούνται στο νοσοκοµείο «Αττικόν», θα σας
ενηµερώσω ότι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας έκανε έρευνα.
Κατά την έρευνα αυτή προέκυψε ότι δεν έχει γίνει καµµία καταγγελία για µη καταβολή αποδοχών ή για παράβαση άλλων διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας από τους εργαζόµενους της
ΜΚΟ «ΑΘΗΝΑ» που απασχολούνται στο νοσοκοµείο «Αττικόν».
Επίσης, να προσθέσω –και το είχα πει αυτό στη διάρκεια της
συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης- πριν από τα Χριστούγεννα, προς το τέλος Δεκεµβρίου του 2012, η Γενική Διεύθυνση
Συνθηκών και Υγιεινής Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης
εξέδωσε εγκύκλιο για την εφαρµογή διατάξεων ασφάλειας και
υγείας των εργαζοµένων στα προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Έχουµε την αίσθηση ότι θα υπάρξει πλήρης συµµόρφωση µε
τις σχετικές διατάξεις του νόµου όσον αφορά την ασφάλεια και
υγιεινή των εργαζοµένων. Εν πάση περιπτώσει εµείς ως Υπουργείο Εργασίας κάναµε αυτό που έπρεπε να κάνουµε, δηλαδή να
ενηµερώσουµε σχετικά µε τις υποχρεώσεις αυτές.
Όπως σας είπα οι ΜΚΟ προβαίνουν στις τελικές πληρωµές,
είναι σε φάση εξόφλησης. Εξαρτάται βέβαια και από τη συνέπεια
ως προς την υποβολή δικαιολογητικών από ΜΚΟ. Εκεί παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις. Αυτές, όµως, η µία µετά την
άλλη ξεπερνιούνται.
Πρόκειται για µια ιδιότυπη µορφή εργασίας. Τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις των εργαζοµένων προβλέπονται από την ατοµική
σύµβαση. Στο πλαίσιο αυτό διαµορφώνεται η κοινωφελής εργασία.
Ναι, υπάρχουν θέµατα προς βελτίωση. Ενδεχοµένως σε µία
δεύτερη έκδοση αυτού του προγράµµατος να κάνουµε τις σχετικές διορθώσεις.
Εν προκειµένω, όµως, σας είπα ότι αυτά δεν είναι ούτε διορισµός, ούτε κάλυψη πάγιας και διαρκούς θέσης εργασίας στο δηµόσιο τοµέα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν θα συζητηθούν και
διαγράφονται η πέµπτη µε αριθµό 5370/492/20-12-2012 ερώτηση
και αίτηση κατάθεσης εγγράφων πρώτου κύκλου του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το δάνειο των
20 δισ. δραχµών που έδωσε η Ελλάδα στην Αλβανία το 1997,
καθώς και η έκτη µε αριθµό 5249/18-12-2012 ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Οικονόµου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εξίσωσης του πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης, λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού.
Επίσης, δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται η πρώτη µε αριθµό
5248/18-12-2012 ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό
του εξοπλισµού του αεροδροµίου «Νίκος Καζαντζάκης», λόγω
κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 3416/309/25-10-2012 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων δευτέρου κύκλου του
Βουλευτή Β Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς–Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δηµητρίου Στρατούλη
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα αποθεµατικά και την ακίνητη περιουσία των
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καταργούµενων φορέων, του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
(ΟΕΚ) και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ).
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι
η 28 του Φλεβάρη του 2012 υπήρξε µία µέρα αποφράδα -όπως
τη λέµε εµείς στην Αριστερά και στο εργατικό κίνηµα- για τους
εργαζόµενους και το λαό µας. Υπήρξε τότε η πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου µε την οποία εκτός από τις µειώσεις του κατώτερου µισθού στο 22% και 32% για τους νέους, εκτός από την
κατάργηση ουσιαστικά των συλλογικών συµβάσεων εργασίας,
είχαµε την οριστική κατάργηση δύο οργανισµών κοινωνικής πολιτικής, του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας.
Ήταν δύο οργανισµοί κοινωνικής πολιτικής, που εξυπηρετούσαν και στήριζαν εκατοντάδες χιλιάδες µέχρι εκατοµµύρια εργαζόµενους και κυρίως τα πιο αδύναµα στρώµατα των εργαζοµένων, µε βάση τα εισοδηµατικά κριτήρια τα οποία έµπαιναν για
τους δικαιούχους. Και µάλιστα καταργήθηκαν αυτοί οι δύο κοινωνικοί οργανισµοί παρ’ ότι δεν επιβάρυναν ούτε ένα ευρώ τον
κρατικό προϋπολογισµό. Χρηµατοδοτούνταν µόνο από εισφορές
εργαζοµένων και εργοδοτών.
Η εκτίµησή µας είναι ότι αυτό έγινε αφ’ ενός για να επωφεληθούν οι µεγάλες επιχειρήσεις από την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών στους δύο οργανισµούς -περίπου 300 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο- και αφ’ ετέρου για να υπάρχει κινητή και ακίνητη περιουσία που θα αξιοποιούνταν για να εξυπηρετηθούν οι
τοκογλύφοι δανειστές του χρέους.
Ταυτόχρονα, µε την ίδια απόφαση, ορίστηκε ότι διάδοχος των
δύο αυτών οργανισµών όσον αφορά την περιουσία τους και τα
αποθεµατικά τους είναι ο ΟΑΕΔ. Όσον αφορά την κινητή περιουσία, τα αποθεµατικά πήγαν σε έναν ειδικό λογαριασµό κοινωνικής πολιτικής του ΟΑΕΔ που ανοίχθηκε στην Τράπεζα της
Ελλάδας. Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, που µεταβιβάστηκε στον ΟΑΕΔ, των δύο αυτών οργανισµών και τα έσοδα από
την εκµετάλλευσή της ή την εκποίηση και το ξεπούληµά της πάλι
θα πήγαιναν σ’ αυτόν τον ειδικό λογαριασµό.
Ορίστηκε, µάλιστα, και µια διαχειριστική επιτροπή, για να κάνει
την εκκαθάριση των τελευταίων εκκρεµοτήτων µέχρι 31-12-2012
µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ώστε να υπάρξει οριστική
«ταφόπετρα» στους δύο αυτούς οργανισµούς.
Το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι: Τι χρήµατα έχουν εισπραχθεί από τότε, από τις 28-2-2012, για λογαριασµό των δύο οργανισµών και έχουν εισρεύσει στον ειδικό αυτό λογαριασµό
κοινωνικής πολιτικής του ΟΑΕΔ;
Δεύτερον, ποια είναι η κινητή και η ακίνητη περιουσία των δύο
οργανισµών, η οποία µεταφέρθηκε στον ΟΑΕΔ;
Τρίτον, τι έσοδα υπάρχουν από την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας; Έχει συνταχθεί ξεχωριστό περιουσιολόγιο για την περιουσία των δύο οργανισµών, η οποία σύµφωνα µε εκτιµήσεις,
ανέρχεται σε πάνω από δύο χιλιάδες κτήρια και οικόπεδα - ακίνητη περιουσία- σε όλη την Ελλάδα; Υπάρχει αυτό το περιουσιολόγιο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, αληθεύει ότι πήρατε από αυτόν τον ειδικό λογαριασµό
150 εκατοµµύρια ευρώ το Δεκέµβριο για να τα δώσετε στον
ΟΑΕΔ, για να δώσει επιδόµατα ανεργίας; Αυτά τα χρήµατα πάρθηκαν πίσω για λογαριασµό αυτού του ειδικού λογαριασµού;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Νικόλαος
Παναγιωτόπουλος, ο οποίος τηλεγραφικά θα απαντήσει σε τρία
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τηλεγραφικότατα!
Θα αρχίσω από τα προφανή πρώτα.
Κύριε συνάδελφε, αύριο θα κληθούµε να κυρώσουµε στην
Ολοµέλεια του Σώµατος την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
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διά της οποίας παρατείνεται για κάποιο χρονικό διάστηµα ακόµα
η θητεία της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής που έχει
αναλάβει και διεκπεραιώνει την εκκαθάριση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας, που,
ως γνωστόν, έχουν ενσωµατωθεί κάτω από την οµπρέλα του
ΟΑΕΔ µετά την κατάργησή τους.
Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας διενεργείται και η απογραφή της ακίνητης περιουσίας των δύο οργανισµών, κυρίως
του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, που είναι διάσπαρτη σε
όλη την Ελλάδα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν είναι υπόθεση
που διεκπεραιώνεται σε έναν και δύο µήνες. Αν δεν έχουµε δεδοµένα τα αποτελέσµατα της απογραφής, δεν µπορούµε να δώσουµε και οριστικές απαντήσεις σχετικά µε το ακριβές περιουσιολόγιο αυτών των δύο καταργηθέντων οργανισµών. Όµως,
πολύ σύντοµα θα είµαστε σε θέση να σας δώσουµε και στοιχεία.
Τα έχουµε, άλλωστε, συζητήσει και στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα άλλα ερωτήµατά σας,
επειδή είναι τεχνικής φύσεως, εγώ θα πω απλά πράγµατα και θα
καταθέσω, βέβαια, και τα σχετικά έγγραφα στη Βουλή, για να
δείτε και τα νούµερα. Δεν µπορώ να υπεισέλθω µε πολλές λεπτοµέρειες σ’ αυτά. Θα πω µόνο ότι οι κύριες πηγές εσόδων των
καταργηθέντων φορέων προέρχονται από τις εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών, οι οποίες συνεισπράττονται από το ΙΚΑ και
ακολούθως αποδίδονται στον ΟΑΕΔ.
Γνωρίζουµε ότι διά του ν. 4093 2012 η εισφορά υπέρ των φορέων Οργανισµού Εργατικής Εστίας και Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας, που βαρύνει τον εργοδότη, έχει καταργηθεί από την
1-11-2012. Στον πίνακα που θα καταθέσω αποτυπώνονται και
αναλυτικά τα ποσοστά των εισφορών.
Τα διαθέσιµα των δύο οργανισµών στα τέλη Φεβρουαρίου του
2012 ήταν ύψους 720,6 εκατοµµυρίων ευρώ, 465 εκατοµµύρια
από τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας, 255,6 από τον Οργανισµό
Εργατικής Εστίας. Από αυτά τα 598 εκατοµµύρια ευρώ ήταν τοποθετηµένα σε ειδικούς λογαριασµούς κεφαλαίου, κυρίως, οι
οποίοι εντάχθηκαν στη διαδικασία του PSI, του «κουρέµατος» δηλαδή. Μετά το PSI, τα συνολικά αποθεµατικά των δύο οργανισµών διαµορφώθηκαν στα 188,4 εκατοµµύρια ευρώ στον Ειδικό
Λογαριασµό Κοινωνικής Πολιτικής και σε µερίδια ονοµαστικής
αξίας 187 εκατοµµυρίων ευρώ τρέχουσας αξίας µε τιµές 133
εκατοµµύρια ευρώ στις 31-12-2012.
Όπως σας είπα, το ύψος των διαθεσίµων, που κατατέθηκαν
αρχικά στην Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό λογαριασµό,
ανήλθε σε 188,4 εκατοµµύρια ευρώ.
Επειδή ο ΟΑΕΔ δεν διαθέτει αντίγραφο λογιστικής αποτύπωσης του ειδικού λογαριασµού αυτού της Τράπεζας της Ελλάδος
-η Τράπεζα µας γνωρίζει µόνο το υπόλοιπο του λογαριασµού- θα
καταθέσω για τα Πρακτικά το σχετικό έγγραφο της Τράπεζας
της Ελλάδος, καθώς και αναλυτικό επίσηµο σηµείωµα του ΟΑΕΔ,
σχετικά µε τα αποθεµατικά και την ακίνητη περιουσία των δύο
καταργηθέντων οργανισµών και θα δώσω κάποιες επιπλέον λεπτοµέρειες στη δευτερολογία µου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε,
θεωρούµε απαράδεκτο το ότι έναν περίπου χρόνο από την απόφαση για την κατάργηση των δύο οργανισµών και ενώ λειτουργεί
διαχειριστική επιτροπή για την καταγραφή της περιουσίας και
την εκκαθάριση των υποχρεώσεων δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή
περιουσιολόγιο για το τι παρέλαβε ο ΟΑΕΔ από τους δύο αυτούς
οργανισµούς.
Επίσης, θεωρούµε απαράδεκτο το Υπουργείο Εργασίας και ο
ΟΑΕΔ να µην διαθέτουν λογιστική αποτύπωση από την Τράπεζα
της Ελλάδας της κίνησης αυτού του Ειδικού Λογαριασµού Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ, στον οποίο µεταφέρθηκαν τα
έσοδα, οι πόροι και τα αποθεµατικά των δύο αυτών οργανισµών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κοινωνικής πολιτικής, του Οργανισµού Εργατικής Εστίας και του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας.
Εµείς εξακολουθούµε να πιστεύουµε ότι είναι έγκληµα η κατάργησή τους. Θα γίνει συζήτηση επί της ουσίας αύριο που συζητιέται στην Ολοµέλεια η επικύρωση της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου για τους δύο οργανισµούς. Θεωρούµε ότι µε την
κατάργησή τους στερούνται συνταγµατικά τους δικαιώµατα οι
εργαζόµενοι δικαιούχοι των δύο οργανισµών -για παράδειγµα το
δικαίωµα στην ψυχαγωγία και στις διακοπές των εργαζοµένωνκαι ταυτόχρονα για στέγαση των εργαζοµένων και του λαού µας.
Δεν είναι, όµως, µόνο ότι στερούνται τα δύο αυτά συνταγµατικά τους κοινωνικά δικαιώµατα οι εργαζόµενοι. Είναι ότι δηµιουργούνται προβλήµατα και σε άλλα κοινωνικά στρώµατα. Για
παράδειγµα, από την κατάργηση των προγραµµάτων του Οργανισµού Εργατικής Εστίας έχουν θιχτεί αφ’ ενός τριακόσιοι εξήντα
χιλιάδες εργαζόµενοι, που έχασαν τα κουπόνια των διακοπών
τους, αλλά και δύο χιλιάδες επτακόσιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τρεις χιλιάδες επιχειρήσεις επισιτισµού και, επίσης, εννιακόσιες επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τα τουριστικά λεωφορεία.
Εποµένως δεν είναι µόνο οι εργαζόµενοι. Είναι και αυτά τα µικροµεσαία στρώµατα, µικροµεσαίες κατά τεκµήριο επιχειρήσεις,
οι οποίες έχουν πληγεί αλλά και οι εργαζόµενοι σε αυτές, µε αποτέλεσµα να έχουµε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις σε αυτόν τον
κλάδο των ξενοδοχείων και του επισιτισµού.
Επίσης, έχουµε πολύ µεγάλες συνέπειες από την κατάργηση
του ΟΕΚ, αφ’ ενός για τα προγράµµατα στέγασης που έχουν
ανακοπεί, αφ’ ετέρου για την επιδότηση των στεγαστικών δανείων που έχουν πάρει από εµπορικές τράπεζες δεκάδες χιλιάδες -περίπου ογδόντα επτά µε ενενήντα χιλιάδες- εργαζόµενοι
και είναι σε αβεβαιότητα εάν θα συνεχίσει αυτός ο ειδικός λογαριασµός του ΟΑΕΔ να επιδοτεί αυτά τα στεγαστικά δάνεια, που
επιδοτούνταν µέχρι εννιά χρόνια, από τα δεκαπέντε που ήταν ο
χρόνος αποπληρωµής του δανείου τους. Και, βεβαίως, καταργήσατε και την επιδότηση ενοικίου, από την οποία επωφελούνταν
περίπου εξήντα χιλιάδες εργαζόµενοι από τα πιο φτωχά στρώµατα των εργαζοµένων.
Η δική µας άποψη παραµένει ότι πρέπει οι δύο οργανισµοί να
επανασυσταθούν, να αναβαθµιστεί το έργο τους, να χρηµατοδοτηθούν τριµερώς. Έχουµε καταθέσει πρόταση νόµου, ο ΣΥΡΙΖΑ
µε τους εβδοµήντα έναν Βουλευτές του, από τις 3 Ιουλίου 2012
-και ακόµα δεν έχει έρθει στην Ολοµέλεια της Βουλής να συζητηθεί- για επανασύσταση των δύο οργανισµών και επαναφορά
του κατώτατου µισθού και των συλλογικών συµβάσεων. Και µε
αυτή την έννοια κάνουµε κυριολεκτικά αυστηρότατη κριτική έως
µοµφή στο Προεδρείο της Βουλής, γιατί ακόµα, ενώ έχουν περάσει εφτά µήνες, έχουν συζητηθεί προτάσεις νόµου άλλων κοµµάτων και του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει έρθει ακόµα στη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε
Στρατούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ζητάµε το ταχύτερο δυνατόν,
κύριε Πρόεδρε, να έρθει στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής και
στην Ολοµέλεια, για να συζητηθεί η πρότασή µας για επανασύσταση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισµού
Εργατικής Εστίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υφυπουργός για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Αν, κύριε συνάδελφε, ο
Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας, για παράδειγµα, είχε ήδη το
περιουσιολόγιό του έτοιµο για να το παραχωρήσει στο διάδοχο
ΟΑΕΔ, τότε η δουλειά της ΠΕΔΕ θα γινόταν πολύ πιο εύκολα και,
βέβαια, ήδη η θητεία της πιθανότατα να είχε εκπνεύσει, δεδοµένου ότι θα είχε ολοκληρώσει το αντικείµενο για το οποίο τοποθετήθηκε.
Δεν το είχε, όµως, ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας και είναι
παράδοξο από τη φύση του, διότι είναι ένας οργανισµός ο
οποίος -όπως καταλαβαίνετε- διαχειρίζεται ζητήµατα στεγαστι-
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κής πολιτικής, κτίζει, δανειοδοτεί για τη στέγαση εργαζοµένων
κατοικίες σε όλη την επικράτεια. Εποµένως θεωρώ τουλάχιστον
παράδοξο, για να µη µιλήσω για µία διαχειριστική ανεπάρκεια,
το ότι δεν είχε αυτό το περιουσιολόγιο ήδη έτοιµο για να το µεταβιβάσει στον ΟΑΕΔ όταν επήλθε, εν πάση περιπτώσει, αυτή η
µεταβολή.
Αν το έκανε, δεν θα ερχόµασταν για να κυρώσουµε και να ξανακυρώσουµε και να ξαναµατακυρώσουµε παράταση θητείας
της ΠΕΔΕ, η οποία προσπαθεί να κάνει την εκκαθάριση, να δει
πού είναι οι υποχρεώσεις -που είναι διάσπαρτες σε όλη την Ελλάδα- και να νοικοκυρέψει την κατάσταση την οποία παρέλαβε.
Αυτό µόνο κάνει η ΠΕΔΕ και νοµίζω ότι είναι προς όφελος –εν
πάση περιπτώσει- της στεγαστικής πολιτικής, των γεγενηµένων
υποχρεώσεων αυτών των δύο οργανισµών που έχει αναλάβει να
διεκπεραιώσει και να εκκαθαρίσει. Αυτό λέµε εµείς τώρα.
Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα –τι να κάνουµε;- υπήρξε µία
κατάσταση η οποία είναι ένα νήµα που πρέπει να ξετυλιχτεί, προκειµένου να ξέρουµε πού βρισκόµαστε.
Έχει εξαγγείλει και πολιτικά το Υπουργείο Εργασίας την πρόθεσή του να διατηρήσει σε ισχύ κάποιες κοινωνικές δράσεις των
δύο οργανισµών, ιδίως αυτές που έχουν να κάνουν µε τον κοινωνικό τουρισµό, τη διατήρηση λειτουργίας των βρεφονηπιακών
σταθµών και την παροχή υπηρεσιών στεγαστικής συνδροµής, τη
συνέχιση µάλλον κάποιων γεγενηµένων υποχρεώσεων, λέγοντας
µε κάθε σαφήνεια ότι κατασκευαστικό έργο από εδώ και πέρα
δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Όπως σας είπα, από τα αριθµητικά στοιχεία θα έχετε µία
πλήρη εικόνα για το πού βρίσκονται τα αποθεµατικά των δύο οργανισµών. Εγώ εκφράζω ξανά την ευχή ότι καλό θα ήταν –εν
πάση περιπτώσει- αυτή η δουλειά να είχε γίνει ήδη από αυτούς
τους οργανισµούς. Δυστυχώς δεν έχει γίνει, εξ ου και το ζήτηµα
της παράτασης της θητείας της ΠΕΔΕ.
Εποµένως ας µη µεµψιµοιρούµε, ας µη βλέπουµε παντού σκιές
και συνωµοσίες εναντίον των εργαζοµένων. Αν αυτοί οι δύο οργανισµοί έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε, δεν θα βρισκόµασταν ίσως σήµερα σε αυτήν τη θέση, ίσως δεν θα χρειαζόταν
εξαρχής να είχε προβλεφθεί η κατάργησή τους.
Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας, για να τα επεξεργαστείτε. Θα τα πούµε, βέβαια, και στην αυριανή συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα συζητηθεί τώρα η
πρώτη µε αριθµό 1458/10-9-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή Α’ Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα
των διοικητικών αλλαγών στο χώρο της υγείας.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.
Το λόγο έχει ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης για δύο λεπτά.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή η ερώτηση
είναι συγκεκριµένη, κρατήστε το χρόνο της πρωτολογίας για τη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο Υπουργός κ. Ανδρέας
Λυκουρέντζος έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Η απάντηση του Υπουργού Υγείας είναι ότι οι διοικήσεις αξιολογούνται στο πλαίσιο της υφιστάµενης νοµοθεσίας για την αποτελεσµατικότητά τους, την ικανότητά τους να υλοποιούν τις
αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας, ιδιαίτερα δε στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων της χώρας. Με βάση τα συµφωνηθέντα στις δανειακές συµβάσεις, οι διοικητές καλούνται να επιτύχουν συγκεκριµένους στόχους κυρίως µε την εκτέλεση των προϋπολογισµών και την περιστολή της δηµόσιας δαπάνης στον τοµέα των
προµηθειών, των υπηρεσιών που αγοράζουν για φρούρηση, για
φύλαξη. Βεβαίως, η ικανότητά τους αξιολογείται από αυτές τις
επιδόσεις.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιµο συνάδελφο για το συνεχές ενδιαφέρον του –µε αφορµή αυτήν την ερώτηση, αλλά όχι
µόνο µε αυτό το θέµα- για τον τοµέα της υγείας, την οποία στο
παρελθόν ως πολιτική ηγεσία υπηρέτησε και προσέφερε πάρα
πολλά τα οποία εµείς σήµερα έχουµε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουµε προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος.
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Συνεπώς, κύριε συνάδελφε, οι διοικήσεις αξιολογούνται, οι
αποφάσεις λαµβάνονται µε κριτήριο την αποτελεσµατικότητα και
τις επιδόσεις τους και όχι βεβαίως µε κοµµατικά κριτήρια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής κ. Νικήτας Κακλαµάνης για τρία λεπτά.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτή η ερώτηση
είχε κατατεθεί γραπτώς στις 10 Σεπτεµβρίου. Νόµιζα ότι µετά
από πέντε µήνες θα ήταν ανεπίκαιρη, αλλά είναι τραγικά επίκαιρη.
Κύριε Υπουργέ, όσα θα σας πω είναι για να σας βοηθήσω.
Έτυχε λόγω ασθενείας του γονέα µου επί ενάµιση µήνα να βιώνω
επί καθηµερινής βάσης την κατάσταση σε δύο µεγάλα νοσοκοµεία της Αθήνας.
Ταυτόχρονα, µου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω έναν «έλεγχο»
για τους διοικητές που υπάρχουν στα νοσοκοµεία. Διαπίστωσα
από τα βιογραφικά τους σηµειώµατα ότι ούτε είχαν ούτε έχουν
καµµία σχέση µε το χώρο της υγείας. Αυτό σας το λέω, γιατί
άκουσα που είπατε ότι περνούν από συνεχή αξιολόγηση. Επτά
µήνες αξιολογούνται; Κατ’ αρχάς, οι περισσότεροι εξ αυτών
είχαν παρελθόν δύο και τρία χρόνια. Αντίθετα, µέσα στο επτάµηνο έχουν γίνει δεκαπέντε περίπου αλλαγές για διοικητές οι
οποίοι είτε παραιτήθηκαν είτε έληξε η θητεία τους είτε ατυχώς –
για δύο νοµίζω εξ αυτών- απεβίωσαν, έφυγαν από τη ζωή.
Θέλω να σας πω το εξής και ξέρω ότι πιθανώς να νιώσετε λίγο
άβολα, αλλά εν τη ουσία σάς βοηθώ. Όλοι γνωρίζουµε ότι υπάρχει η άτυπη εσωτερική τρόικα -εκπρόσωποι των τριών κοµµάτων
που είναι στην Κυβέρνηση- που κάνει την κατανοµή των θέσεων
και επιλέγει και ποιοί θα µπουν σε αυτές τις θέσεις.
Κύριε Υπουργέ, ο χώρος της υγείας δεν µπορεί να µπει σε
αυτήν τη λογική σε καµµία των περιπτώσεων, κυρίως σε ό,τι
αφορά το ποιοι θα µπουν σε αυτές τις θέσεις. Είδα και αυτούς
τους δέκα, δεκαπέντε που τοποθετήθηκαν από την τρικοµµατική
Κυβέρνηση. Με λίγες θετικές και καλές εξαιρέσεις, υπάρχουν
πρόσωπα που δεν είχαν περάσει απ’ έξω από νοσοκοµείο.
Δεν ανατάσσονται έτσι, κύριε Υπουργέ, τα νοσοκοµεία, παρά
τις προσπάθειες που κάνετε και παρά το ότι εγώ γνωρίζω και τι
κληρονοµήσατε. Η πολιτική σας ευπρέπεια δεν σας έχει επιτρέψει –περισσότερο από όσο θα έπρεπε- να πείτε τι κληρονοµήσατε και αγόγγυστα τα σηκώνετε. Βάλτε όµως βέτο και πατήστε
πόδι, γιατί ό,τι θα συµβεί στα νοσοκοµεία δεν θα το ρίξει κανείς
στην εσωτερική τρόικα, αλλά θα τα ρίξουν στις πλάτες του
Υπουργού Υγείας που τυχαίνει να είστε εσείς. Εσείς θα τα ακούσετε και εσείς θα πούνε ότι φταίτε, ενώ εγώ γνωρίζω ότι δεν
φταίτε. Πρέπει όµως να πατήσετε πόδι.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε -και για να µην επανέλθω µε
άλλη ερώτηση- θέλω να ρωτήσω το εξής. Ξέρω ότι έχουν τελειώσει οι κρίσεις περίπου χιλίων διακοσίων γιατρών. Αρκετοί εξ
αυτών είναι για νοσοκοµεία άγονων περιοχών, όχι για τον Ευαγγελισµό, παραδείγµατος χάριν, που και εκεί χρειάζονται. Θέλω
να µου πείτε τι χρονοδιάγραµµα υπάρχει και αν µπορείτε να µου
πείτε, µε τι χρέος έκλεισαν τα νοσοκοµεία το 2012, όχι το συνολικό, µόνο για το 2012.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
κ. Λυκουρέντζος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, προφανώς ο Υπουργός έχει πάντοτε ακεραία την πολιτική ευθύνη για ό,τι συµβαίνει στον τοµέα του
οποίου προΐσταται. Αναλαµβάνω τις ευθύνες είτε είµαι εγώ υπαίτιος των επιλογών είτε οι επιλογές αυτές αφορούν πρόσωπα που
διοίκησαν το Υπουργείο κατά το παρελθόν.
Όταν λέω ότι οι διοικήσεις των νοσοκοµείων κρίνονται και αξιολογούνται, εννοώ ότι αυτό γίνεται αυστηρά από τον Υπουργό στο
πλαίσιο τις υφιστάµενης νοµοθεσίας. Ήδη την προηγούµενη
εβδοµάδα, σε τρίτη κατά σειρά σύσκεψη µε το σύνολο των διοικητών από την επικράτεια και τους διοικητές των ΥΠΕ, εξηγήθηκαν οι στόχοι τους οποίους καλούνται να επιτύχουν, αλλά
αξιολογείται και το παρελθόν αυτών των επτά µηνών στους οποίους αναφερθήκατε. Έχουν εξαχθεί ήδη συµπεράσµατα για πολλές περιπτώσεις, και για εκείνους που επιτυγχάνουν στο έργο
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τους και για εκείνους που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν.
Το γεγονός ότι ορισµένοι εξ αυτών -και µε τις σπουδές τους
και µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα- δεν έχουν προηγούµενη σχέση µε τη διοίκηση των νοσοκοµείων ή τον ευρύτερο τοµέα της υγείας, αυτό κατ’ ανάγκη δεν αποτελεί µειονέκτηµα. Αυτό που εµείς καλούµεθα να αξιολογήσουµε είναι αν
είναι ικανοί να ασκήσουν διοίκηση, αν είναι ικανοί να ελέγξουν το
προσωπικό που υπηρετεί κάτω από την ευθύνη τους, αν λειτουργεί εύρυθµα το νοσοκοµείο, αν οι ασθενείς είναι ικανοποιηµένοι
από τις υπηρεσίες που απολαµβάνουν όταν εισέρχονται στο νοσοκοµείο και αν, εν τέλει, είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους που έχουµε θέσει στο πλαίσιο των δεσµεύσεων της χώρας.
Λαµβάνω πολύ σοβαρά υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις σας και δεν
υποτιµώ καθόλου την αγωνία που έχετε για το Υπουργείο Υγείας
και τον τοµέα υγείας. Σας βεβαιώνω πάντως ότι δεν πρόκειται να
δώσω λόγο σε καµµιάς µορφής τρόικα, παρά µονάχα στον Πρωθυπουργό που έδειξε εµπιστοσύνη στο πρόσωπό µου, αφού µε
συµπεριέλαβε στη σύνθεση της Κυβέρνησής του, στη Βουλή
όπου έχετε το δικαίωµα να µε ελέγχετε µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου και βεβαίως στον Αρκαδικό λαό που µε τιµά µε την
εµπιστοσύνη του και γι’ αυτό βρίσκοµαι στο Κοινοβούλιο.
Θα ήθελα τώρα να δώσω δύο απαντήσεις σχετικά µε τους ιατρούς. Έχετε δίκιο. Αυτός είναι ο αριθµός όσων έχουν κριθεί για
να αναλάβουν θέση ιατρού στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Στο πλαίσιο των περιορισµένων διορισµών του 2013, κατόπιν συνεργασίας µε τον κ. Μανιτάκη, έχουµε µία ένδειξη ότι το Υπουργείο
Υγείας θα τύχει καλύτερης µεταχείρισης απ’ αυτή η οποία προσδιορίζεται στο ένα προς πέντε ή στο ένα προς δέκα.
Σε ό,τι αφορά τα χρέη των νοσοκοµείων κατά το λήξαν έτος,
σας διαβεβαιώνω ότι οι δαπάνες είναι στο πλαίσιο το οποίο είχε
τεθεί, στα 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και θεωρώ ότι µε τη ρευστότητα την οποία αποκτά προοδευτικά ο ΕΟΠΥΥ µέσω της εξόφλησης των προηγούµενων χρεών, θα µπορέσουµε στο τέλος του
Μαρτίου να µην έχουµε οφειλές στα νοσοκοµεία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 1744/6-12-2012 πρώτου κύκλου αναφορά της
Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας
Χρυσοβελώνη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων δυσλειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου
Βόλου.
Το λόγο έχει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι θετικό που ο κύριος Υπουργός ήρθε σήµερα στη Βουλή
για να απαντήσει για το θέµα αυτό, γιατί η κατάσταση στο Νοσοκοµείο του Βόλου συνεχώς χειροτερεύει µε ευθύνη και της
σηµερινής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Το πρόβληµα, εν
προκειµένω, είναι η διοίκηση του νοσοκοµείου.
Είµαι σίγουρη, κύριε Υπουργέ, ότι δεν το ακούτε για πρώτη
φορά. Πριν µόλις µία εβδοµάδα, σας το ζήτησε και η ΟΕΝΓΕ µαζί
µε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ, απ’ ό,τι γνωρίζω,
µόλις χθες πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο σας µία συνάντηση µεταξύ του γενικού γραµµατέα, υµών και εκπροσώπων των
διοικητικών συµβουλίων των συλλόγων εργαζοµένων και γιατρών
του νοσοκοµείου.
Εδώ και µήνες, λοιπόν, σε όλους τους τόνους λαµβάνετε καταγγελίες στο Υπουργείο από τους εργαζόµενους του νοσοκοµείου, αλλά και από τοπικούς φορείς του Βόλου, ειδικά για τον
τρόπο µε τον οποίο διοικεί ο Διοικητής, κ. Ζαχαρόπουλος και τις
επιδιώξεις της διοίκησης του Αχιλλοπουλείου. Όπως γνωρίζετε,
πρόκειται για πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες, για τις οποίες
δεν έχετε πράξει κάτι, µε τραγικά επακόλουθα µέχρι σήµερα,
όπως ήταν πριν από λίγους µήνες ο θάνατος ενός άτυχου εξηντατριάχρονου, του οποίου δεν µπόρεσε να αντιµετωπιστεί ένα
σοβαρό πρόβληµα υγείας λόγω εξαιρετικά µειωµένων εφηµεριών του νοµαρχιακού νοσοκοµείου, τις οποίες περικόπτει αυθαίρετα και συστηµατικά ο διοικητής, για να εµφανίσει τεχνητές
εξοικονοµήσεις.
Ο άτυχος, λοιπόν, συνάνθρωπός µας, λόγω της απουσίας γιατρού, παραπέµφθηκε στο Νοσοκοµείο της Λάρισας, για να καταλήξει τελικά στο δρόµο αβοήθητος. Επ’ αυτού έχει διαταχθεί
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προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία πρωτοδικών, αλλά
από την πλευρά του Υπουργείου δεν έχει γίνει κάτι.
Στις 30-10-2012 σε ερώτηση που σας απηύθυνα, µε διαβεβαιώσατε ότι ο έλεγχος του ΣΕΥΥΠ θα πραγµατοποιηθεί άµεσα στο
Νοσοκοµείο του Βόλου. Πέρασαν, όµως, µήνες και ακόµα δεν
ξέρουµε εάν έγινε κάποιος έλεγχος και ποια είναι τα αποτελέσµατα αυτά γύρω από τα πεπραγµένα του κ. Ζαχαρόπουλου.
Το αποκορύφωµα δε ήταν ότι πριν λίγες µέρες σηµειώθηκε
επίθεση του διοικητή, φραστική και σωµατική, σε βάρος της νοµικής συµβούλου του νοσοκοµείου, επειδή εκείνη αρνήθηκε να
τροποποιήσει µία νόµιµη εισήγηση που δεν του άρεσε. Λέγεται,
µάλιστα, ότι το αντικείµενο ήταν οικονοµικό και ότι ο διοικητής
επέµενε να ευνοήσει µία ιδιωτική εταιρεία σε χρηµατική διαφορά
που είχε µε το νοσοκοµείο.
Στο Νοσοκοµείο, πλέον, του Βόλου επικρατεί κλίµα εκφοβισµού που έχει γενικευθεί σε όλους τους εργαζόµενους, καθώς
ο διοικητής χρησιµοποιεί πολύ συχνά ψυχολογική βία, όπως για
παράδειγµα, απειλεί εργαζοµένους που δεν συµφωνούν µε τις
πρακτικές του µε διαθεσιµότητες και µε απολύσεις.
Επειδή τα θέµατα, λοιπόν, αυτά είναι πολύ σοβαρά, ερωτάσθε,
κύριε Υπουργέ, εάν έχετε διερευνήσει µέχρι σήµερα τα καταγγελλόµενα κρούσµατα κακοδιοίκησης στο νοσοκοµείο και εάν
όχι, γιατί και τι θα πράξετε και πότε, για να επιλυθεί άµεσα το διοικητικό πρόβληµα και να αποκατασταθεί στο νοσοκοµείο η εργασιακή ειρήνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
κ. Λυκουρέντζος µε τη δική µου παρατήρηση ότι σας έχω ενοχλήσει και εγώ, κύριε Υπουργέ. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη.
Δεν πάει άλλο.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρία συνάδελφε, εκτιµώ πάρα πολύ τα όσα
αναφέρατε, διότι αντιλαµβάνοµαι µε αυτά που είπατε εσείς, µε
αυτά που έχει πει σε εµένα σε τηλεφωνική επικοινωνία ο Πρόεδρος, ότι το κοινό σας ενδιαφέρον είναι η οµαλή, εύρυθµη λειτουργία του νοσοκοµείου.
Δεν υπάρχουν ούτε προσωπικού είδους ανταγωνισµοί ούτε
κοµµατικοί ανταγωνισµοί. Πρόκειται για την ανάγκη να ανταποκρίνεται το Νοσοκοµείο του Βόλου στην αποστολή του.
Κρατώ όλα όσα αναφέρατε. Όντως υπάρχει απόφαση του
ΣΕΥΥΠ για να γίνει έλεγχος. Αντιλαµβάνοµαι, όµως, ότι η κατάσταση έχει πάρει µία διάσταση για την οποία δεν επαρκούν οι
έλεγχοι. Υπάρχουν βεβαιότητες για µία συµπεριφορά, η οποία
δεν συνάδει µε την άσκηση της χρηστής διοικήσεως και τα τελευταία τα οποία µου καταγγείλατε σε σχέση µε την παρέµβαση
στη συγκεκριµένη εισήγηση της νοµικής συµβούλου µε υποχρεώνουν να σας πω ότι η διοίκηση θα αλλάξει άµεσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η κ. Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Μετά την απάντηση του κυρίου
Υπουργού νοµίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να προχωρήσω
περαιτέρω παρά να σας ευχαριστήσω και να παρακαλέσω για
άλλη µια φορά -θεωρώ πως την ίδια παράκληση διατυπώνει και
ο κύριος Πρόεδρος σήµερα, µια και είµαστε από την ίδια εκλογική περιφέρεια- να ενεργήσετε το ταχύτερο δυνατόν, για να
αποκατασταθεί η εργασιακή ειρήνη στο Νοσοκοµείο του Βόλου
προς όφελος όλης της κοινωνίας της Μαγνησίας και όχι µόνον,
που αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε έκρυθµη κατάσταση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Μια φράση
ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Βεβαίως, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κι εγώ θέλω
να ευχαριστήσω και εσάς, κυρία συνάδελφε, και τον κύριο Πρόεδρο για το ενδιαφέρον σας. Επαναλαµβάνω ότι δεν είναι θέµα
προσωπικής ή κοµµατικής αντιδικίας. Μας ενώνει το ενδιαφέρον
να λειτουργήσει το νοσοκοµείο και αποδέχοµαι την πρότασή σας
να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για την αποκατάσταση της εργασια-
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κής ειρήνης. Χθες ο γενικός γραµµατέας, ο οποίος κατόπιν συνεργασίας µαζί µου είδε τους εκπροσώπους των φορέων του νοσοκοµείου, οµοίως τους διαβεβαίωσε ότι θα προστρέξουµε, για
να αντιµετωπίσουµε κάθε πρόβληµα που µπορεί να αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο των σηµερινών δυνατοτήτων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστούµε θερµώς, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις».
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να πάρετε το λόγο, για να συµπληρώσετε κάτι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας

και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, είχε επισηµανθεί κατά την ψήφιση του νοµοσχεδίου κατ’
άρθρον ότι υπήρχαν κάποια φραστικά λάθη που έχουν διορθωθεί. Για παράδειγµα η φράση «τµήµα ΑΕΙ ή ΤΕΙ» αντικαθίσταται
από τη φράση «Σχολή ή τµήµα ΑΕΙ», το όνοµα «Άννα-Μαρία»
διορθώνεται σε «Μαρία-Άννα». Πρόκειται δηλαδή για γλωσσικές
διορθώσεις που επισηµάνθηκαν, έχουν διορθωθεί. Τις καταθέτουµε για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εξάλλου, γι’ αυτό γίνεται
και η ψήφιση στο σύνολο µετά από µερικές µέρες, ούτως ώστε
να διορθωθούν αυτής της µορφής τα λάθη.
Κατόπιν αυτών ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό και στο σύνολο το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ως διενεµήθη, µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και
Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρον και στο σύνολο κατά
πλειοψηφία και έχει ως εξής:
«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Νοµική µορφή-Έδρα του Ιδρύµατος Νεολαίας
και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
1. Με την υπ’ αριθ. 127175/Η/4.11.2011 (Β’ 2508) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία
«Ινστιτούτο Νεολαίας» που ιδρύθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 3369/
2005 και το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
«Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» που ιδρύθηκε µε
το άρθρο 4 του ν. 2327/1995, συγχωνεύθηκαν µε απορ- ρόφηση
στο νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας». Με την αυτή κοινή υπουργική απόφαση το νοµικό πρόσωπο
µε την επωνυµία «Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας» (ΕΙΝ) µετονοµάστηκε σε «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).
2. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
που ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, διαθέτει οικονοµική
και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και µη κερδοσκοπικό
χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
3. Η έδρα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ βρίσκεται στην Αθήνα.
Άρθρο 2
Σκοπός-Αρµοδιότητες ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι πάροχος
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
1.Το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» έχει ως σκοπό
του την υλοποίηση δράσεων, προγραµµάτων και έργων για:
(α) τη Δια Βίου Μάθηση κατά την έννοια του ν. 3879/ 2010 (Α’
163),
(β) τη νέα γενιά, µε έµφαση τη στήριξη των νέων στη εκπαιδευτική και επαγγελµατική διαδροµή και κινητικότητά τους, την
ανάδειξη και τη στήριξη της καινοτοµίας και κινητικότητας,
(γ) τη διαχείριση των θεµάτων που σχετίζονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τη µαθητική και φοιτητική µέριµνα.
2. Οι αρµοδιότητες του «Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι οι εξής:
α) Υλοποιεί όλες τις σχετικές δράσεις και τα έργα που αναφέρονται στον ανωτέρω σκοπό του.
β) Ενεργεί ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης ή τελικός δικαιούχος προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων, εν όλω ή εν µέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους
διεθνείς οργανισµούς, καθώς και συγχρηµατοδοτούµενων Επι-
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χειρησιακών Προγραµµάτων.
γ) Αναθέτει την εκπόνηση µελετών που αφορούν στην ανοικοδόµηση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, καθώς και οποιωνδήποτε αναγκαίων εργασιών για την αξιοποίηση των ακινήτων του.
δ) Προβαίνει στην προµήθεια του πάσης φύσεως εξοπλισµού
που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκµετάλλευση
της περιουσίας του.
ε) Φροντίζει για την επαγγελµατική εκπαίδευση και συνεχή
επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζοµένων του.
στ) Εκµεταλλεύεται τα δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του.
ζ) Εκπονεί προγράµµατα, µελέτες, σεµινάρια, συνέδρια και
έρευνες, παράγει υποστηρικτικό υλικό µε την συνεργασία άλλων
φορέων που βοηθούν στην αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου,
στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην οργάνωση µεθόδων
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και στην αντιµετώπιση των
κοινωνικών µορφωτικών και πολιτιστικών προβληµάτων.
η) Αναλαµβάνει και εκτελεί προγράµµατα µελετών εθνικής κλίµακας σχετικών µε τις δραστηριότητές του, χρηµατοδοτούµενα
από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους µετά από απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού και αφορούν κυρίως σε σχολικές βιβλιοθήκες, φοιτητικές και σπουδαστικές εστίες και σχολικά κτίρια και εξοπλισµό
τους, µε σκοπό την προσαρµογή των υφιστάµενων φοιτητικών
και σπουδαστικών εστιών, καθώς και σχολικών κτιρίων στις ανάγκες της εκπαιδευτικής πολιτικής.
θ) Παρέχει την τεχνολογική διαχειριστική και λογιστική υποστήριξη των δράσεων, προγραµµάτων και έργων που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους που ανατίθενται
από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού ή και τις Γενικές Γραµµατείες του οικείου Υπουργείου.
ι) Πραγµατοποιεί κάθε σχετική µε τις ανωτέρω αρµοδιότητες
δραστηριότητα που του αναθέτει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και αρµοδιοτήτων
του, το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» ασκεί κάθε
πράξη και δραστηριότητα που αποσκοπεί στην εκπλήρωσή τους.
4. Η υλοποίηση των προγραµµάτων, έργων, µελετών ή ερευνών που αναθέτει ή είναι φορέας πρότασης η Γενική Γραµµατεία
Δια Βίου Μάθησης και η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς στο
«Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» διενεργείται βάσει των
προδιαγραφών που ορίζει κάθε φορά η αναθέτουσα αρχή και
υπό την εποπτεία της.
5. Ως περιουσία, τη διαχείριση της οποίας αναλαµβάνει το
«Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης», νοούνται ιδίως τα
ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία:
α) Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγµατα, συµπεριλαµβανοµένου και του εξοπλισµού, τα οποία ανήκουν στους φορείς
που έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης» σύµφωνα µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011 (Β’ 2508)
ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείρισή τους ή έχουν µισθωθεί
από αυτούς ή βρίσκονται στην εκµετάλλευσή τους για οποιαδήποτε αιτία και µε οποιαδήποτε νοµική µορφή.
β) Οι κάθε είδους πόροι και κινητές αξίες των φορέων που
έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» σύµφωνα µε την κ.υ.α. 127175/Η/ 4.11.2011, όπως χρήµατα, καταθέσεις, οµόλογα, µετοχές και εν γένει χρεόγραφα σε
κάθε είδους νόµισµα.
γ) Τα δικαιώµατα βιοµηχανικής και πνευµατικής των φορέων
που έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης» σύµφωνα µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011, όπως ευρεσιτεχνίες, υποδείγµατα, σήµατα και τα δικαιώµατα σε νέες τεχνογνωσίες, καθώς και οι επωνυµίες, διακριτικοί τίτλοι και
γνωρίσµατα που χρησιµοποιούν.
δ) Τα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά, ακίνητα, πόροι, κινητές αξίες και δικαιώµατα που ανήκουν ή περιέρχονται σε άλλα
νοµικά πρόσωπα, εφόσον και κατά το µέρος που συνεχίζουν να
εξυπηρετούν, άµεσα ή έµµεσα, τους σκοπούς των φορέων που
έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μά-
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θησης» σύµφωνα µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011. Εκκρεµείς
πράξεις παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων των φορέων που
έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης», σύµφωνα µε την κ.υ.α. 127175/Η/ 4.11.2011, υλοποιούνται από το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης».
Άρθρο 3
Όργανα διοίκησης ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Τα όργανα διοίκησης του «Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης» είναι:
α) το Διοικητικό Συµβούλιο,
β) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και
γ) ο Διευθύνων Σύµβουλος.
Άρθρο 4
Διοικητικό Συµβούλιο ΙΝΕΔΙΒΙΜ
1. Το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» διοικείται από
επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο προσώπων εγνωσµένου κύρους
και διακριθέντων στο δηµόσιο βίο, µε σπουδές και εµπειρία συναφείς προς τους σκοπούς του ιδρύµατος, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού, µε τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται
ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και
ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ιδρύµατος. Ένα από τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου είναι ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων
στο Ίδρυµα, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο εργαζοµένων ή, εφόσον αυτός δεν υπάρχει, µε καθολική ψηφοφορία
των εργαζοµένων στο ίδρυµα.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης και να διαθέτει πείρα σε θέµατα σχετικά µε
τους σκοπούς του Ιδρύµατος. Ο Διευθύνων Σύµβουλος επιλέγεται κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης η οποία εκδίδεται από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και λαµβάνει την προσήκουσα δηµοσιότητα. Κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών καθορίζεται
η αµοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συµβούλου.
3. Τα µέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν
να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την αντικατάστασή τους και
δικαιούνται µέχρι τότε να λαµβάνουν τις αµοιβές ή τις αποζηµιώσεις, που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Στην περίπτωση αυτή η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνει το
συντοµότερο δυνατόν και όχι πέραν των δύο µηνών από τη λήξη
της θητείας του Δ.Σ..
4. Σε περίπτωση αποχώρησης µέλους του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω παραίτησης, απώλειας της ιδιότητας,
µε την οποία διορίζεται κ.λπ., αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., ο Πρόεδρος και τα µέλη αυτού λαµβάνουν αποζηµίωση, το ύψος της
οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
6. Εισηγητής για όλα τα θέµατα, που συζητούνται στο Δ.Σ.
είναι ο Διευθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού.
7. Το Δ.Σ. συγκαλείται µε έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
τακτικά µία φορά το µήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του.
8. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του. Οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε
απόλυτη πλειοψηφία των µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
9. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. µπορεί να συµµετέχουν χωρίς
δικαίωµα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρµόδια για το χειρισµό συζητούµενων θεµάτων, µετά από πρόσκληση του Προέδρου. Τα
πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέµατος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη
λήψη απόφασης.
10. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και
τον Γραµµατέα, αφού προηγουµένως επικυρωθούν από το Δ.Σ..
11. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για κάθε θέµα, το οποίο αφορά στη
λειτουργία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε
άλλη διάταξη του νόµου αυτού.
12. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του.
13. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύµβουλο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύµβουλος δεν
έχουν δικαίωµα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης
για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτούς.
Άρθρο 5
Πόροι και περιουσία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
1. Πόροι του «Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης»
είναι ιδίως οι εξής:
α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
β) Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλους διεθνείς οργανισµούς.
γ) Έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του,
τόκοι από τη χρηµατοοικονοµική εκµετάλλευση των διαθεσίµων
του και κάθε άλλη πρόσοδος από την εκµετάλλευση του ενεργητικού του.
δ) Έσοδα από την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών που είτε
ανατίθενται στο Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, τη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης ή τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς είτε εκτελούνται για λογαριασµό τρίτων
(δηµόσιων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών οργανισµών, νοµικών
προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών), τα οποία
εκτελούνται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
ε) Δωρεές, χορηγίες, κληρονοµιές, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από τρίτες πηγές.
2. Όλη η ακίνητη και κινητή περιουσία, καθώς και τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας των νοµικών προσώπων που συγχωνεύθηκαν µε την κ.υ.α. 127175/Η/ 4.11.2011, καθώς επίσης και
οι κάθε είδους απαιτήσεις τους και οι ένδικες αξιώσεις τους
έχουν ήδη περιέλθει χωρίς καµία άλλη διατύπωση στο Ίδρυµα
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, το οποίο υπεισήλθε ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των φορέων
που συγχωνεύθηκαν µε την κ.υ.α. 127175/Η/ 4.11.2011. Μέσα σε
χρονικό διάστηµα δύο µηνών από την ισχύ του παρόντος, το
Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης µε ευθύνη του ΔΣ προβαίνει στη διενέργεια απογραφής του συνόλου της κινητής και
ακίνητης περιουσίας και των υποχρεώσεων που κατά τις διατάξεις του παρόντος περιέρχονται σε αυτό.
Άρθρο 6
Οικονοµική διαχείριση
1. Η οικονοµική διαχείριση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ γίνεται µε προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων, συνοδευόµενο από αιτιολογική έκθεση και ετήσιο πρόγραµµα δράσης, που συντάσσονται από το
Διοικητικό Συµβούλιο υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για έγκριση µέσα
στις νόµιµες προθεσµίες για τους εποπτευόµενους από το Δηµόσιο φορείς.
2. Η διαχειριστική χρήση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ συµπίπτει µε το ηµε-
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ρολογιακό έτος. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική χρήση του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα είναι υπερδωδεκάµηνη, δεδοµένου ότι στο Εθνικό
Ίδρυµα Νεότητας συγχωνεύτηκαν µε απορρόφηση το Ινστιτούτο
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Νεολαίας και
µετονοµάστηκε σε Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και
λήγει στις 31 Δεκεµβρίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους.
3. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ γίνεται από
ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου στην αρχή κάθε έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αµοιβή των ελεγκτών.
4. Έως το τέλος Ιουνίου του επόµενου της οικονοµικής χρήσης ηµερολογιακού έτους το Διοικητικό Συµβούλιο υποβάλει
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού για έγκριση τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα
χρήσεως µαζί µε την Έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και Έκθεση
του Διοικητικού Συµβουλίου για την τήρηση των νόµιµων διατάξεων και των διατάξεων του Οργανισµού. Ο Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορεί να διατάξει οποιονδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονοµικής διαχείρισης του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
5. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ εντάσσεται στο ίδιο καθεστώς βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που τηρούσε ο απορροφών οργανισµός.
6. Καµία δαπάνη δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί αν δεν υπάρχει επαρκής πίστωση στον προϋπολογισµό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Κάθε
υποχρέωση, που αναλαµβάνεται χωρίς να υπάρχει επαρκής πίστωση, είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη.
Άρθρο 7
Κανονισµός λειτουργίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και των κατά περίπτωση συναρµόδιων
Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καταρτίζεται ο Κανονισµός λειτουργίας του. Με τον Κανονισµό αυτόν ρυθµίζονται ιδίως τα εξής:
α) Οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου.
β) Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, του Διευθύνοντα Συµβούλου,
καθώς και των υπηρεσιών του Ιδρύµατος.
γ) Οι ειδικότερες διαδικασίες του τρόπου λειτουργίας του.
δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη του κάθε φύσης προσωπικού.
ε) Το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.
Άρθρο 8
Κανονισµοί Οικονοµικής Διαχείρισης
και Προµηθειών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του
Διοικητικού Συµβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που δίδεται εντός τριάντα
ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο Κανονισµός
Οικονοµικής Διαχείρισης και ο Κανονισµός Προµηθειών και Υπηρεσιών του. Με τους κανονισµούς αυτούς ρυθµίζονται ιδίως οι
όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγµάτων,
εξοπλισµού και συναφών εργασιών, αγοράς ακινήτων, παραχωρήσεων χρήσης, µισθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά µεταβίβασης ή απόκτησης κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος, πλην των πωλήσεων και ανταλλαγών ακινήτων πραγµάτων.
Άρθρο 9
Προσωπικό
1. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται στο Ίδρυµα Νεολαίας
και Δια Βίου Μάθησης απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νοµο-
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θεσίας. Για την πρόσληψη του προσωπικού έχουν εφαρµογή οι
κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού και ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και των αρµόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται σε αυτό µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή των λοιπών φορέων
και υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. Η απόσπαση προκαλείται
ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου. Η διάρκεια της απόσπασης µπορεί να ορίζεται µέχρι τρία (3) έτη και µπορεί να παρατείνεται, µετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόµη
τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση
είτε µετά από αίτηση του υπαλλήλου. Ο χρόνος της απόσπασης
θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του υπαλλήλου
στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποσπώµενοι στο
Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης λαµβάνουν από αυτό το
σύνολο των αποδοχών τους µε τα πάσης φύσεως επιδόµατα, γενικά ή ειδικά, που έχουν στην οργανική θέση τους µε τις προϋποθέσεις καταβολής τους.
Άρθρο 10
Εσωτερική διάρθρωση Οργανωτική δοµή ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διαρθρώνεται από τις παρακάτω οργανωτικές µονάδες:
Α) Επίπεδο Ανώτατης Διοίκησης
Περιλαµβάνει το Διοικητικό Συµβούλιο και τις αυτοτελείς οργανωτικές µονάδες/ Συµβούλους που υπάγονται στο Διοικητικό
Συµβούλιο. Οι αυτοτελείς οργανωτικές µονάδες – οργανωτικοί
ρόλοι και οι Ειδικοί Σύµβουλοι του επιπέδου αυτού είναι:
Με υπαγωγή στο Διοικητικό Συµβούλιο:
- Διευθύνων Σύµβουλος
- Νοµική Υπηρεσία (Επίπεδο Διεύθυνσης, µε παράλληλη υπαγωγή και στον Διευθύνοντα Σύµβουλο)
- Τµήµα Γραµµατείας Νοµικής Υπηρεσίας (Επίπεδο Τµήµατος,
µε υπαγωγή στη Νοµική Υπηρεσία)
- Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου
- Τµήµα Γραµµατείας Διοικητικού Συµβουλίου (Επίπεδο Τµήµατος)
- Τµήµα Δηµοσιότητας και Προβολής (Επίπεδο Τµήµατος µε
παράλληλη υπαγωγή στον Διευθύνοντα Σύµβουλο).
Με υπαγωγή στον Διευθύνοντα Σύµβουλο:
- Σύµβουλοι Διοίκησης
- Τµήµα Διαχείρισης Ποιότητας (Επίπεδο Τµήµατος)
- Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Επίπεδο Τµήµατος).
Β) Επίπεδο Διευθύνσεων
- Περιλαµβάνει τις Διευθύνσεις:
- Προγραµµάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
- Εκπαιδευτικής Μέριµνας και Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Γ) Επίπεδο Τµηµάτων
Περιλαµβάνει τα ακόλουθα Τµήµατα ανά Διεύθυνση:
1. Διεύθυνση Προγραµµάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
α) Τµήµα Σχεδιασµού Δράσεων
β) Τµήµα Διαχείρισης Έργων Προγραµµάτων Νεολαίας
γ) Τµήµα Διαχείρισης Έργων Προγραµµάτων Δια Βίου Μάθησης.
2. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριµνας και Τεχνικών Υπηρεσιών
α) Τµήµα Προγραµµατισµού Υποδοµών και Δοµών
β) Τµήµα Μελετών και Τυποποίησης
γ) Τµήµα Κατασκευών
δ) Τµήµα Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων
ε) Τµήµα Διαχείρισης Περιουσίας.
3.Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
α) Τµήµα Κεντρικής Γραµµατείας
β) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης - Λογιστήριο
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γ) Τµήµα Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού
δ) Τµήµα Προµηθειών και Διοικητικής Μέριµνας.
Άρθρο 11
Οργανικές θέσεις ΙΝΕΔΙΒΙΜ
1. Συνιστώνται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεις
τακτικού προσωπικού και έξι (6) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη
εντολή.
Διατηρούνται οι δύο θέσεις Ειδικών Συµβούλων Διοίκησης και
δύο θέσεις Ειδικών Συνεργατών Διοίκησης του άρθρου 19 του ν.
3404/2005 (Α’ 260).
2. Οι εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεις τακτικού προσωπικού καλύπτονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατανέµονται ως ακολούθως ανά επίπεδο εκπαίδευσης:
40 ΠΕ
17 ΤΕ
53 ΔΕ
12 ΥΕ.
3. Στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ ανήκουν οι παραπάνω
οργανικές θέσεις, ανά κλάδο και επίπεδο εκπαίδευσης:
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ ΕΠΑΓΓ. ΣΧΟΛΗΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΕ ΕΠΑΓΓ. ΣΧΟΛΗΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΘΕΣΕΩΝ
34
6
7
3
3
1
1
1
1
48
1
1
2
1
2
9
1

4. Η κατάταξη του αριθµού των θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο
και Διεύθυνση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ.
ύστερα από Εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου.
5. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών µετά από σχετική εισήγηση του
Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, δύναται να τροποποιείται ο παρών οργανισµός και η διάρθρωση της υπηρεσίας, να αυξάνονται ή να καταργούνται οι Διευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Γραφεία, να
ιδρύονται νέες οργανικές µονάδες (αυτοτελείς ή µη), να µεταβάλεται (αυξάνεται ή µειώνεται) ο αριθµός του απαιτούµενου προσωπικού και οι αναγκαίες ειδικότητες ανά οργανική µονάδα και
γενικώς να ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την αναδιάρθρωση
των υπηρεσιών, ανάλογα µε τις ανάγκες της και τις αρµοδιότητες
που ανατίθενται κάθε φορά στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 12
Αντιµετώπιση οικονοµικών ζητηµάτων από τη
µεταφορά αρµοδιοτήτων προς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας
Σύµφωνα µε την µε αριθ. 67792/Η/15.6.2012 κ.υ.α. (Β’ 1915)
µε την οποία τροποποιείται/συµπληρώνεται η 127177/H/
4.11.2011 (Β’ 2508) κ.υ.α.: «Οι αρµοδιότητες του Εθνικού Ιδρύ-

µατος Νεότητας που σχετίζονται µε την οικονοµική διαχείριση
και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Φοιτητικών και
Σπουδαστικών Εστιών, συνεχίζουν και ασκούνται από το ίδιο το
Ε.Ι.Ν. έως την πάροδο τριών µηνών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν. 4009/ 2011
(Α’195)».
Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνεχίζει να ασκεί τις αρµοδιότητες αυτές, σύµφωνα µε την µε αριθ. 67792/Η/15.6.2012 κ.υ.α., χρησιµοποιώντας
για το έτος 2012 την τακτική επιχορήγηση που έχει προβλεφθεί
και για κάθε επόµενο έτος την επιχορήγηση που θα προβλέπεται,
πλην της µισθοδοσίας και πάσης φύσεως άλλων οικονοµικών
υποχρεώσεων του µεταφερθέντος προσωπικού που απορρέουν
από τις συµβάσεις του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Άρθρο 13
Νοµική µορφή-Έδρα του Εθνικού Οργανισµού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
1. Με την υπ’ αριθ. 119959/Η/20.10.2011 (Β’ 2351) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η οποία κυρώθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Δοµών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», που συστήθηκε µε το
άρθρο 22 του ν. 2469/ 1997 (Α’ 38) και το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.)», που συστήθηκε µε το άρθρο 16
του ν. 2224/1994 (Α’ 112), συγχωνεύτηκαν µε απορρόφηση στο
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» που συστήθηκε
µε το άρθρο 11 του ν. 3879/ 2010 (Α’ 163) και καταργήθηκαν ως
αυτοτελή νοµικά πρόσωπα. Με την αυτή κοινή υπουργική απόφαση το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» µετονοµάστηκε σε «Εθνικός
Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού» (εφεξής Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
2. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
και ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, διαθέτει διοικητική και
οικονοµική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
3. Η έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βρίσκεται στην Αθήνα.
Άρθρο 14
Σκοπός και αρµοδιότητες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης
των εισροών και εκροών της µη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης µάθησης και λειτουργεί ως εθνική δοµή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέµατα προσόντων και ευρωπαϊκών
εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας, όπως το Εθνικό Σηµείο
Συντονισµού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, το Εθνικό
Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου, το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό, µέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Euroguidance, το Εθνικό Σηµείο Αναφοράς
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQA-VET) και το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ακαδηµαϊκών Μονάδων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET).
2. Σκοποί του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ιδίως:
α) η πιστοποίηση των εισροών της µη τυπικής εκπαίδευσης
και, ειδικότερα: αα) η πιστοποίηση των δοµών, των επαγγελµατικών περιγραµµάτων, των προγραµµάτων των φορέων της αρ-
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χικής και της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και γενικότερα της µη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαµβανοµένης της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ββ) η πιστοποίηση των φορέων
συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και των φορέων παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολισµού και γγ) η χορήγηση άδειας λειτουργίας των φορέων αυτών,
όπου αυτό απαιτείται,
β) η εξασφάλιση των προϋποθέσεων και η εξυπηρέτηση των
στόχων που αναφέρονται στα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης
σε σχέση µε την πιστοποίηση των εισροών και εκροών της µη τυπικής εκπαίδευσης,
γ) η δηµιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχισή του µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,
η αντιστοίχιση των προσόντων που αποκτώνται µέσω της τυπικής
εκπαίδευσης, της µη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης µάθησης, στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, η αντιστοίχιση στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων διεθνών κλαδικών
προσόντων και η δηµιουργία των κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε µορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που αντιστοιχούν στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων,
δ) η πιστοποίηση των εκροών της µη τυπικής εκπαίδευσης και
της άτυπης µάθησης και, ειδικότερα: αα) η ανάπτυξη συστήµατος αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται µέσω της µη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης
µάθησης, η πιστοποίηση των προσόντων αυτών και η αντιστοίχισή τους στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, ββ) η
πιστοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων, των στελεχών συνοδευτικών υποστηρικτικών εργασιών και των στελεχών παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολισµού και
γγ) η αδειοδότηση, ο έλεγχος και η εποπτεία της λειτουργίας φορέων πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται µέσω της
µη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης µάθησης,
ε) η ανάπτυξη και η εφαρµογή συστήµατος µεταφοράς πιστωτικών µονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση,
στ) η διασφάλιση της ποιότητας της δια βίου µάθησης και της
δια βίου Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(ΣΥ.Ε.Π.) σε συνεργασία µε τους λοιπούς αρµόδιους δηµόσιους
φορείς,
ζ) η εισήγηση του καθορισµού των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της
δια βίου µάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης,
η) η αναγνώριση της ισοτιµίας των τίτλων που απονέµονται
από καταργηµένους ελληνικούς φορείς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η αναγνώριση της ισοτιµίας
τίτλων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, µε εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης,
θ) η επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των αρµόδιων φορέων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο σχεδιασµό και την εφαρµογή της Εθνικής Πολιτικής
για τη Συµβουλευτική και τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό,
ι) η ανάπτυξη της επικοινωνίας και ο συντονισµός της δράσης
των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών «Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού» µε σκοπό
τη βελτίωση των ήδη παρεχόµενων υπηρεσιών, µέσω της συνεχούς ενηµέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών,
ια) η δηµιουργία Εθνικού Δικτύου Ενηµέρωσης και Πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόµενων φορέων και προσώπων σε θέµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανταλλαγών µε τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ιβ) Η παροχή κάθε είδους και µορφής υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολισµού προς τους αρµόδιους φορείς των
Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τα Κέντρα και τους φορείς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις, καθώς και τις οργανώσεις των εργοδοτών και εργαζοµένων,
ιγ) η εκπαίδευση, κατάρτιση και επιµόρφωση στελεχών του
τοµέα «Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού»
σε συνεργασία ή/και συµπληρωµατικά µε τους υπάρχοντες φο-
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ρείς (δοµές) των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας,
ιδ) ο προσδιορισµός αφ’ ενός των προϋποθέσεων και κανόνων
λειτουργίας των φορέων Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού και αφ’ ετέρου της επάρκειας των προσόντων
των στελεχών παροχής υπηρεσιών Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και η τήρηση αντίστοιχων µητρώων,
ιε) ο προσδιορισµός των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών
Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(ΣΥ.Ε.Π.) από φυσικά και νοµικά πρόσωπα, των προδιαγραφών
πιστοποίησης της επάρκειας των προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών ΣΥ.Ε.Π., της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και της τήρησης των
απαιτούµενων µητρώων.
3. Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ιδίως:
α) µελετά, αναπτύσσει, οργανώνει και εφαρµόζει τις προδιαγραφές των συστηµάτων πιστοποίησης των εισροών της µη τυπικής εκπαίδευσης,
β) καταρτίζει και τηρεί τα µητρώα των πιστοποιηµένων δοµών,
εκπαιδευτών, στελεχών δια βίου συµβουλευτικής και ελεγκτών αξιολογητών των δοµών αυτών,
γ) ασκεί συνεχή έλεγχο και αξιολογεί τη λειτουργία των πιστοποιηµένων δοµών της µη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαµβανοµένων και των φορέων παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών
υπηρεσιών και των φορέων παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών
επαγγελµατικού προσανατολισµού,
δ) εισηγείται την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης των
δοµών, των επαγγελµατικών περιγραµµάτων, των προγραµµάτων της µη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαµβανοµένων των φορέων παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και των
φορέων παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελµατικού
προσανατολισµού,
ε) υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και στο Συµβούλιο Δια Βίου
Μάθησης και Σύνδεσης µε την Απασχόληση για τη χάραξη κατευθύνσεων, το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό µέτρων πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του συστήµατος
πιστοποίησης των εισροών της µη τυπικής εκπαίδευσης,
στ) συνεργάζεται µε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς ή φορείς
άλλων χωρών, οι οποίοι έχουν ανάλογο σκοπό, εκπροσωπεί το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε όργανα διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισµών σε ζητήµατα
πιστοποίησης εισροών, αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων και επαγγελµατικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής, παρακολουθεί τις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στα
ζητήµατα αυτά, εκπονεί τις αναγκαίες έρευνες, µελέτες και εµπειρογνωµοσύνες, οργανώνει σχετικές εκδηλώσεις και εισηγείται
στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού τη διαµόρφωση της δηµόσιας πολιτικής, των κανόνων και των προγραµµάτων που αφορούν τα συστήµατα πιστοποίησης των εισροών και εκροών της µη τυπικής εκπαίδευσης
και της άτυπης µάθησης, καθώς και του επαγγελµατικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής,
ζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για
τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης
των προσόντων, περιλαµβανοµένου συστήµατος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων όσων επιθυµούν την αναγνώριση και πιστοποίηση των
προσόντων τους, εφαρµόζει το κανονιστικό πλαίσιο, τηρεί µητρώο των πιστοποιηθέντων και ενηµερώνει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου
Μάθησης,
η) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για
τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία αδειοδότησης
φορέων πιστοποίησης των προσόντων, αδειοδοτεί τους φορείς
αυτούς, ελέγχει την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου και
τηρεί µητρώο των αδειοδοτηθέντων φορέων,
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θ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για την έκδοση κανονιστικού πλαισίου
για την απονοµή τίτλων της µη τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα διπλώµατα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, τα πιστοποιητικά,
οι βεβαιώσεις επάρκειας και άλλοι τίτλοι που βεβαιώνουν επιτυχώς περατωθείσα επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και επιτυχώς
περατωθείσα επαγγελµατική κατάρτιση που µπορεί να απαιτείται
συµπληρωµατικά προς τους κύκλους σπουδών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος,
ι) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για την έκδοση κανονιστικού πλαισίου
για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης,
ια) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για την έκδοση κανονιστικού πλαισίου
για την αναγνώριση της ισοτιµίας των τίτλων που απονέµονται
από καταργηµένους ελληνικούς φορείς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την αναγνώριση της ισοτιµίας
τίτλων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, µε εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης,
ιβ) εκπονεί τα πρότυπα και τα µέσα που αφορούν την αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων, αναπτύσσει τη σχετική τεχνογνωσία και συνεργάζεται µε τους φορείς της δια βίου
µάθησης, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του και οι στόχοι των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, ε’ και η’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1
του ν. 3879/2010 (Α’ 163),
ιγ) παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες και καθοδήγηση
στους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε τη συσχέτιση των
εθνικών προσόντων, µέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, µε
το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,
ιδ) αναπτύσσει κριτήρια και πρότυπες µεθόδους αξιολόγησης
ανθρώπινου δυναµικού για εκπαίδευση και κατάρτιση,
ιε) αναπτύσσει την επικοινωνία και συντονίζει τη δράση των
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού, µε σκοπό τη βελτίωση των ήδη παρεχόµενων υπηρεσιών, µέσω της συνεχούς
ενηµέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών,
ιστ) συνεργάζεται για θέµατα της αρµοδιότητάς του µε Οργανισµούς, Κέντρα και Ινστιτούτα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής
προς επίτευξη των στόχων του,
κστ) εκπονεί και αναθέτει έρευνες, µελέτες και προγράµµατα
για την επίτευξη των σκοπών του,
ιζ) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράµµατα που εντάσσονται
στους σκοπούς του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε από τον ίδιο τον Οργανισµό είτε σε συνεργασία µε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραµµάτων,
ιη) µεριµνά για τη διασφάλιση της ποιότητας της δια βίου µάθησης και της δια βίου ΣΥΕΠ, σε συνεργασία µε τους λοιπούς
αρµόδιους δηµόσιους φορείς,
ιθ) διενεργεί ελεγκτικό έργο για λογαριασµό άλλων φορέων
του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
κ) σχεδιάζει, παράγει και διαχειρίζεται τις απαραίτητες βάσεις
δεδοµένων και τα κάθε µορφής λογισµικά εργαλεία, που κρίνονται απαραίτητα για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των σκοπών του, είτε από το ίδιο το
νοµικό πρόσωπο είτε σε συνεργασία µε άλλους δηµόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραµµάτων,
κα) Πραγµατοποιεί κάθε σχετική µε τις ανωτέρω αρµοδιότητες
δραστηριότητα που του αναθέτει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου µπορεί να εξειδικεύεται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
5. Προς τούτο, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να:
α) απογράφει, προβαίνει στη χαρτογράφηση και κτηµατογράφηση και συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας των ως άνω κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του µε σκοπό τη
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δηµιουργία ενηµερωµένου αρχείου,
β) εκµισθώνει τα περιουσιακά στοιχεία του ή παραχωρεί µε εύλογο αντάλλαγµα ή δωρεάν τη χρήση αυτών σε Οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς του δηµόσιου φορέα,
µισθώνει ή αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης κινητών ή ακινήτων πραγµάτων στο όνοµά του για την εξυπηρέτηση των σκοπών του,
γ) αποδέχεται ή αποποιείται δωρεές, κληρονοµιές, χορηγίες
και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή και για λογαριασµό του Δηµοσίου,
δ) αναθέτει την εκπόνηση µελετών που αφορούν στην ανοικοδόµηση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση καθώς και οποιωνδήποτε αναγκαίων εργασιών για την αξιοποίηση των ακινήτων του,
ε) προβαίνει στην προµήθεια του πάσης φύσεως εξοπλισµού
που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκµετάλλευση
της περιουσίας του,
στ) φροντίζει για την επαγγελµατική εκπαίδευση και συνεχή
επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζοµένων του,
ζ) εκµεταλλεύεται τα δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του,
η) ενεργεί ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης ή τελικός δικαιούχος προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων, εν όλω ή εν
µέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισµούς, καθώς και συγχρηµατοδοτούµενων
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων,
θ) συµµετέχει ιδίως σε συζητήσεις, διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις, οµάδες εργασίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, που έχουν
στόχο την προώθηση θεµάτων που αναφέρονται στους τοµείς
αρµοδιότητάς του,
ι) αναλαµβάνει καθήκοντα συµβούλου διαχείρισης ή συµβούλου αξιολόγησης ή συµβούλου µελετών και γενικότερα προγραµµάτων που αφορούν στους τοµείς δραστηριότητάς του και
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς ή άλλους πόρους
και εκτελούνται από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Α.Ε.Ι. και γενικότερα φορείς του Δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και
φορείς της αλλοδαπής, κατόπιν εντολής του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή κατόπιν απόφασης του Δ.Σ..
ια) αναλαµβάνει και εκτελεί προγράµµατα µελετών εθνικής κλίµακας σχετικών µε τις δραστηριότητές του, χρηµατοδοτούµενα
από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους µετά από απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
ιβ) πραγµατοποιεί κάθε σχετική δραστηριότητα στα πλαίσια
των αρµοδιοτήτων του, που του αναθέτει ο Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
ιγ) ενάγει ή ενάγεται και γενικά διεξάγει στο όνοµα του κάθε
δίκη και επιχειρεί κάθε µέτρο εκτέλεσης που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία αυτού και των συγχωνευόµενων φορέων.
6. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λειτουργεί ως φορέας διοίκησης της δια
βίου µάθησης σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν. 3879/2010 (Α’
163).
Άρθρο 15
Όργανα Διοίκησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Τα όργανα διοίκησης του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού είναι:
α) το Διοικητικό Συµβούλιο,
β) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και
γ) ο Διευθύνων Σύµβουλος.
Άρθρο 16
Διοικητικό Συµβούλιο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοικείται από εννεαµελές διοικητικό συµβούλιο που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και αποτελείται
από:
α) τον Πρόεδρο,
β) τον Διευθύνοντα Σύµβουλο,
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γ) δύο µέλη, πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και διακριθέντα
στο δηµόσιο βίο, µε σπουδές και εµπειρία συναφείς προς τους
σκοπούς του Οργανισµού,
δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τον αναπληρωτή του,
ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας µε τον αναπληρωτή του,
στ) έναν εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε. µε τον αναπληρωτή του,
ζ) έναν κοινό εκπρόσωπο των φορέων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β.,
Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) µε τον αναπληρωτή του,
η) έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. µε τον αναπληρωτή του.
2. Σε περίπτωση που οι φορείς των περιπτώσεων στ’, ζ’ και η’
της προηγούµενης παραγράφου δεν προτείνουν εκπροσώπους
τους µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την παραλαβή από αυτούς
του σχετικού αιτήµατος, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ορίζει αντίστοιχα ως εκπροσώπους και αναπληρωτές τους µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων
τους.
3. Το Δ.Σ. του Οργανισµού, ο Πρόεδρός του και ο Διευθύνων
Σύµβουλος διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής µε δυνατότητα
ανανέωσης.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών καθορίζεται
η αµοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συµβούλου, καθώς και η αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Προέδρου του και των λοιπών µελών
του. Τα µέλη του Δ.Σ. λαµβάνουν οδοιπορικά έξοδα, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α’ 35) και του
ν.
3833/2010 (Α’40), όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον συντρέχουν
οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο.
6. Τα µέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν
να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την αντικατάστασή τους και
πάντως όχι πέραν των δύο (2) µηνών από τη λήξη της θητείας
του Δ.Σ. και δικαιούνται µέχρι τότε να λαµβάνουν τις αποδοχές
ή τις αποζηµιώσεις, που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους.
7. Σε περίπτωση αποχώρησης µέλους του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο, αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του
Δ.Σ. µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους εκπροσώπους των φορέων τηρούνται οι διαδικασίες των παραγράφων 1 και 2.
8. Εισηγητής για όλα τα θέµατα, που συζητούνται στο Δ.Σ.,
είναι ο Διευθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού, εκτός των θεµάτων που επιθυµεί να εισηγηθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος.
9. Χρέη Γραµµατέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Οργανισµού, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. µε τον αναπληρωτή του.
10. Το Δ.Σ. συγκαλείται µε έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
τακτικά µία (1) φορά το µήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον πέντε µέλη του.
11. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του. Οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
12. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. µπορεί να συµµετέχουν χωρίς
δικαίωµα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρµόδια για το χειρισµό συζητούµενων θεµάτων, µετά από πρόσκληση του Προέδρου. Τα
πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέµατος, για το οποίο έχουν προσκληθεί και τη λήψη απόφασης.
13. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και
τον Γραµµατέα, αφού προηγουµένως επικυρωθούν από το Δ.Σ..
14. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τη διαµόρφωση
και την υλοποίηση της στρατηγικής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την επίτευξη της αποστολής του, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας,
του Κανονισµού Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 25 του
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παρόντος και της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
15. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για κάθε θέµα, το οποίο αφορά στη
λειτουργία του Οργανισµού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε
άλλη διάταξη του νόµου αυτού.
16. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του.
17. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει µέρος των
αρµοδιοτήτων του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα
Σύµβουλο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύµβουλος δεν
έχουν δικαίωµα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης
για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτούς.
Άρθρο 17
Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
1. Η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ είναι τριετής µε δυνατότητα
ανανέωσης.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι επιστήµονας µε
επαρκή γνώση και εµπειρία σε θέµατα διοίκησης, καθώς και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού.
3. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα
και ηµερήσια αποζηµίωση για τις εκτός έδρας µετακινήσεις του,
που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α’
35) και του ν. 3833/2010 (Α’ 40), όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισµού, εφόσον για το ίδιο
χρονικό διάστηµα δεν καλύπτεται από άλλη κύρια και επικουρική
ασφάλιση.
5. Τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. µπορεί να κατέχει και δηµόσιος υπάλληλος, δηµόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η υπηρεσία στη θέση αυτή για την
οργανική ή κύρια θέση του θεωρείται συνεχής για κάθε συνέπεια.
6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. µπορεί µε πράξη του να µεταβιβάζει
µέρος των αρµοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύµβουλο του
Οργανισµού, πλην αυτών που του µεταβιβάστηκαν από το Δ.Σ.
του Οργανισµού.
7. Οι αρµοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ., καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζεται από τον Κανονισµό που
εκδίδεται κατά το άρθρο 25 του παρόντος νόµου.
8. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου όταν ελλείπει,
απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο.
Άρθρο 18
Διευθύνων Σύµβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
1. Η θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης. Η θητεία του Διευθύνοντος Συµβούλου είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης.
2. Ο Διευθύνων Σύµβουλος πρέπει να είναι επιστήµονας µε
επαρκή γνώση και εµπειρία σε θέµατα διοίκησης, ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και εµπειρία σε θέµατα συναφή
µε την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισµού. Ο Διευθύνων Σύµβουλος επιλέγεται κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης η
οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και λαµβάνει την προσήκουσα δηµοσιότητα. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
3. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισµού.
4. Ο Διευθύνων Σύµβουλος µπορεί µε πράξη του να µεταβιβάζει µέρος των αρµοδιοτήτων του στους Διευθυντές του Οργανισµού, πλην αυτών που του µεταβιβάστηκαν από τον Πρόεδρο και
το Δ.Σ. του Οργανισµού.
5. Στον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οργανισµού καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση για τις εκτός
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έδρας µετακινήσεις του, που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α’ 35) και του ν. 3833/2010 (Α’ 40), όπως
εκάστοτε ισχύουν.
6. Ο Διευθύνων Σύµβουλος για το χρόνο της θητείας του
ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας και επικουρικής
ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισµού, εφόσον για το ίδιο
χρονικό διάστηµα δεν καλύπτεται από άλλη κύρια και επικουρική
ασφάλιση.
7. Τη θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου µπορεί να κατέχει και
δηµόσιος υπάλληλος, δηµόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η υπηρεσία στη θέση αυτή για την οργανική ή κύρια θέση του θεωρείται συνεχής για κάθε συνέπεια.
8. Ο Διευθύνων Σύµβουλος όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 19
Έλεγχος – Πιστοποίηση Αξιολόγηση – Έγκριση
– Εποπτεία Φορέων και Προσώπων
1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πιστοποίησης προσόντων,
που αποκτώνται από τη µη τυπική και την άτυπη µάθηση, από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθορίζονται κάθε φορά µε προεδρικό διάταγµα,
το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται κάθε φορά η διαδικασία της πιστοποίησης προσόντων που αποκτώνται από τη µη
τυπική και την άτυπη µάθηση, το σύστηµα εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
καθώς και κάθε άλλο, σχετικό προς τα ανωτέρω, ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα που αφορά στην αρµοδιότητα αυτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
2. Ο Οργανισµός µπορεί να αναθέτει την εκτέλεση αξιολογήσεων, ελεγκτικών διαδικασιών, εξεταστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης
ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εµπειρογνωµόνων
της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
καθορίζεται η αποζηµίωσή τους, ενώ για τις δαπάνες µετακίνησής τους εφαρµόζονται, αναλόγως, όσα ισχύουν για το προσωπικό του Οργανισµού.
3. Αρµοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης προσόντων, οι
οποίες προβλέπονται στον παρόντα νόµο, µπορεί να ανατίθενται
σε αδειοδοτηµένους φορείς, στους οποίους χορηγείται άδεια
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και οι οποίοι µετά την αδειοδότησή τους
τίθενται στην εποπτεία του Οργανισµού. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και την εποπτεία
των πάσης φύσεως φορέων καθορίζονται κάθε φορά µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται κάθε φορά η διαδικασία αδειοδότησης, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο, σχετικό προς τα ανωτέρω, ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα
που αφορά στην αρµοδιότητα αυτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
4. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται η αναγνώριση της ισοτιµίας των τίτλων που απονέµονται από καταργηµένους ελληνικούς φορείς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, καθώς και η αναγνώριση της ισοτιµίας τίτλων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, µε εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, που εκ-

δίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται οι
όροι, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, η σύσταση, η συγκρότηση
και ο τρόπος λειτουργίας του εισηγητικού οργάνου, για τις ισοτιµίες τίτλων και κάθε άλλο, σχετικό προς τα ανωτέρω, ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα που αφορά
στην αρµοδιότητα αυτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
5. Στο άρθρο 3 του ν. 3369/2005 (Α’ 171), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 30 του ν. 3879/2010 (Α’ 163), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. α. Η πιστοποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µετά από εισήγηση
της γνωµοδοτικής επιτροπής στην οποία συµµετέχουν:
αα) Ένας εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως πρόεδρος της
επιτροπής.
ββ) Ένας εκπρόσωπος οριζόµενος από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ως αντιπρόεδρος της επιτροπής.
γγ) Ένας εκπρόσωπος οριζόµενος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
δδ) Ένας εκπρόσωπος οριζόµενος από το εποπτεύον το επάγγελµα Υπουργείο.
εε) Ένας εκπρόσωπος οριζόµενος από το Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ).
στστ) Ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών οριζόµενος από την
τριτοβάθµια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους.
ζζ) Ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων οριζόµενος από την
τριτοβάθµια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους.
Για τη συµµετοχή στην ανωτέρω επιτροπή δεν καταβάλλεται
αποζηµίωση.
β. Τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού και υλοποιούνται µε ευθύνη του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»
6. α. Το άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α’ 48) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η γνώση πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ, καθώς και οι φορείς
που χορηγούν αντίστοιχα πιστοποιητικά πιστοποιούνται από τον
Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) µε βάση και την επί του
θέµατος αυτού διεθνή πρακτική. Η διαδικασία πιστοποίησης και
εποπτείας των φορέων της ηµεδαπής, καθώς και αναγνώρισης
των φορέων της αλλοδαπής που χορηγούν τίτλους οι οποίοι αποδεικνύουν τη γνώση πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ και η αντιστοίχιση των εν λόγω τίτλων µε τους τίτλους της ηµεδαπής και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών. Η ανωτέρω διαδικασία πιστοποίησης
ισχύει και όπου αυτή προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν διορισµού στο Δηµόσιο.»
β. Η υποπερίπτωση α’της περίπτωσης ε’ της παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 4 του άρθρου µόνου του π.δ. 44/2005 (Α’ 63), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που
εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό
Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) µε βάση τη διεθνή επί του θέµατος
πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδοµές, το λογισµικό, τις µεθόδους και τη διαδικασία, καθώς και Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή
από φορείς οι οποίοι αναγνωρίζονται από τον Εθνικό Οργανισµό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και περιλαµβάνονται σε ειδικό κατάλογο
ισχυόντων τίτλων ανά κράτος προέλευσης και φορέα.»
Άρθρο 20
Ανταποδοτικά Τέλη και Τέλη Εποπτείας
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1. Για την αξιολόγηση και ένταξη στα µητρώα του άρθρου 21,
για την αδειοδότηση των ιδιωτικών κέντρων και γραφείων συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού, για την αδειοδότηση και πιστοποίηση των φορέων παροχής δια βίου
µάθησης, για την αδειοδότηση των φορέων πιστοποίησης προσόντων, για την πιστοποίηση προσόντων φυσικών προσώπων,
για την πιστοποίηση επαγγελµατικών περιγραµµάτων και προγραµµάτων, καθώς και για τις ισοτιµίες τίτλων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, καταβάλλονται στον Οργανισµό
ανταποδοτικά τέλη. Το είδος και το ύψος των τελών, ο τρόπος
αντιστοίχισής τους µε το κόστος ειδικά παρεχόµενων υπηρεσιών
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, καθώς και η
διαδικασία είσπραξής τους καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισµού.
2. Σκοπός των ανταποδοτικών τελών είναι η κάλυψη των δαπανών ελέγχου, αξιολόγησης, πιστοποίησης, τήρησης ειδικών
µητρώων, προβολής και προώθησης της αξιοποίησης των προσόντων που πιστοποιούνται σε εφαρµογή των αρµοδιοτήτων του
οργανισµού, καθώς και των δράσεων ενηµέρωσης των πολιτών
για τις υπηρεσίες αυτές.
3. Τέλη εποπτείας επιβάλλονται στους φορείς, οι οποίοι τίθενται υπό την εποπτεία του Οργανισµού σύµφωνα µε το άρθρο 19
του παρόντος. Τα τέλη αυτά καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισµού.
4. Τα ανταποδοτικά τέλη και τέλη εποπτείας καταβάλλονται σε
λογαριασµούς του Οργανισµού και χρησιµοποιούνται για τη συνολική κάλυψη των δαπανών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.
Άρθρο 21
Μητρώα
1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διασφάλισης της ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση και την παροχή πληροφόρησης σε
κάθε ενδιαφερόµενο ανατίθεται στον Οργανισµό η τήρηση των
παρακάτω µητρώων:
α) Μητρώο Αδειοδοτηµένων – Πιστοποιηµένων Φορέων Παροχής Δια Βίου Μάθησης και Σ.Υ.Ε.Π.,
β) Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων,
γ) Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών,
δ) Μητρώο Στελεχών Συµβουλευτικής Επαγγελµατικού Προσανατολισµού,
ε) Μητρώο Αδειοδοτηµένων Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Οργανισµού,
στ) Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εµπειρογνωµόνων,
ζ) Μητρώο πιστοποιηθέντων προσώπων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των µητρώων, καθώς και η δυνατότητα τήρησης επιπλέον
µητρώων, εφαρµοζοµένων ανάλογα των διατάξεων του ν.
2472/1997 (Α’ 50). Με όµοιες αποφάσεις, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την έγκριση, την πιστοποίηση, την
εκπαίδευση και τη διαρκή κατάρτιση και ενηµέρωση των Αξιολογητών, των Ελεγκτών, των Επιθεωρητών και των Επιτηρητών.
3. Για το Μητρώο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της περίπτωσης
β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3879/ 2010 (Α’ 163) του οποίου
η παρ. 2 αντικαθίσταται από τη δηµοσίευση του παρόντος ως
εξής:
«2. Από 1.9.2013 η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου εκπαιδευτής να µετάσχει σε χρηµατοδοτούµενο από δηµόσιους πόρους πρόγραµµα της µη τυπικής
εκπαίδευσης.»
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Άρθρο 22
Κυρώσεις
1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της άσκησης των αρµοδιοτήτων ελέγχου, πιστοποίησης και εποπτείας ανατίθενται στον
Οργανισµό οι παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Η συγκρότηση και λειτουργία πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων επιτροπών παρατυπιών και παραβάσεων.
β) Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων όταν διαπιστώνονται πα ρατυπίες ή παραβάσεις κατά την άσκηση των ελεγκτικών και πιστοποιητικών διαδικασιών ή κατά τη διενέργεια εποπτείας των
φορέων.
2. Οι πρωτοβάθµιες επιτροπές παρατυπιών και παραβάσεων
αποτελούνται από δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στον Οργανισµό, οι οποίοι δεν έχουν συµµετάσχει στη διαδικασία ελέγχου
των κρινόµενων υποθέσεων, και έναν υπάλληλο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και οι
δευτεροβάθµιες επιτροπές αποτελούνται από δυο υπαλλήλους
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού και έναν υπάλληλο του Οργανισµού, οι οποίοι δεν
συµµετέχουν στη σύνθεση πρωτοβάθµιας επιτροπής. Η θητεία
των επιτροπών είναι ετήσια. Τα µέλη των επιτροπών ορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού.
3. Οι διοικητικές κυρώσεις, το αρµόδιο όργανο επιβολής,
καθώς και η διαδικασία επιβολής τους καθορίζονται ανά αντικείµενο ελέγχου, πιστοποίησης και εποπτείας µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Άρθρο 23
Πόροι και Περιουσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
1. Πόροι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι οι πόροι, που κατά τις διατάξεις του νόµου ορίζονται για τους συγχωνευόµενους φορείς,
καθώς και για τον φορέα που απορροφά, οι οποίοι ενδεικτικά
είναι:
α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
β) Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλους διεθνείς οργανισµούς και από συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα.
γ) Έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του,
τόκοι από τη χρηµατοοικονοµική εκµετάλλευση των διαθεσίµων
του και κάθε άλλη πρόσοδος από την εκµετάλλευση του ενεργητικού του.
δ) Έσοδα από την εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών που
είτε ανατίθενται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού είτε εκτελούνται
για λογαριασµό τρίτων, όπως ιδίως δηµοσίων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών οργανισµών, νοµικών προσώπων δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών, τα οποία εκτελούνται ύστερα από
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
ε) Δωρεές, χορηγίες, κληρονοµιές, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από τρίτες πηγές.
στ) Τακτική επιχορήγηση και πόροι από το Λογαριασµό για την
Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) κατά την
παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2639/ 1998 (Α’ 205).
ζ) Έσοδα από την καταβολή ανταποδοτικών τελών και τελών
εποπτείας που καταβάλλονται για την πιστοποίηση προσόντων,
την πιστοποίηση των Εκπαιδευτικών Ενηλίκων και των στελεχών
Σ.Υ.Υ., την ισοτίµηση τίτλων, την αδειοδότηση και την εποπτεία
φορέων πιστοποίησης προσόντων και φορέων πιστοποίησης
δοµών, την πιστοποίηση και αδειοδότηση φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου µάθησης, την πιστοποίηση των Ιδιωτικών Γραφείων ή Κέντρων Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού, καθώς και των Στελεχών Συµβουλευτικής και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.
2. Ως περιουσία, τη διαχείριση της οποίας αναλαµβάνει ο
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Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από 20.11.2011, νοείται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του πριν τη µετονοµασία του, καθώς και των συγχωνευθέντων φορέων Ε.ΚΕ.ΠΙΣ και Ε.Κ.Ε.Π., ιδίως δε τα
ακόλουθα:
α) Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγµατα, συµπεριλαµβανοµένου και του εξοπλισµού, τα οποία ανήκουν στους συγχωνευόµενους φορείς ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείρισή τους
ή έχουν µισθωθεί από αυτούς ή βρίσκονται στην εκµετάλλευσή
τους για οποιαδήποτε αιτία και µε οποιαδήποτε νοµική µορφή.
β) Οι κάθε είδους πόροι και κινητές αξίες των συγχωνευόµενων οργανισµών, όπως χρήµατα, καταθέσεις, οµόλογα, µετοχές
και εν γένει χρεόγραφα σε κάθε είδους νόµισµα.
γ) Τα δικαιώµατα βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας
των συγχωνευόµενων φορέων, όπως ευρεσιτεχνίες, υποδείγµατα, σήµατα και τα δικαιώµατα σε νέες τεχνογνωσίες, καθώς
και οι επωνυµίες, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσµατα που χρησιµοποιούν.
δ) Τα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά, ακίνητα, πόροι, κινητές αξίες και δικαιώµατα που ανήκουν ή περιέρχονται σε άλλα
νοµικά πρόσωπα, εφόσον και κατά το µέρος που συνεχίζουν να
εξυπηρετούν, άµεσα ή έµµεσα, τους σκοπούς των συγχωνευόµενων φορέων. Εκκρεµείς πράξεις παραχώρησης φορέων υλοποιούνται από το απορροφών νοµικό πρόσωπο.
3. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του
συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των νοµικών προσώπων που απορροφώνται έχει περιέλθει αυτοδικαίως χωρίς την
τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς
αντάλλαγµα, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως καθολικό διάδοχο, ο οποίος
από 20.11.2011 και εφεξής έχει την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αυτών, καθώς και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου των
νοµικών προσώπων, που απορροφώνται.
Άρθρο 24
Οικονοµική Διαχείριση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
1. Η οικονοµική διαχείριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται µε προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων, ο οποίος συνοδευόµενος από
αιτιολογική έκθεση και ετήσιο πρόγραµµα δράσης, που συντάσσει το Διοικητικό Συµβούλιο υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για
έγκριση µέσα στις νόµιµες προθεσµίες για τους εποπτευόµενους
από το Δηµόσιο φορείς.
2. Η διαχειριστική χρήση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συµπίπτει µε το
ηµερολογιακό έτος. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική χρήση
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αρχίζει από την 20.11.2011 και λήγει στις
31.12.2012.
3. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται
από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου στην αρχή κάθε έτους. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται και η αµοιβή των ελεγκτών.
4. Έως το τέλος Ιουνίου του επόµενου της οικονοµικής χρήσης ηµερολογιακού έτους το Διοικητικό Συµβούλιο υποβάλει
στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού για έγκριση τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα
χρήσεως µαζί µε την Έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και Έκθεση
του Διοικητικού Συµβουλίου για την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών του Οργανισµού. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορεί να διατάξει οποιοδήποτε
έκτακτο έλεγχο οικονοµικής διαχείρισης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
5. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντάσσεται στο ίδιο καθεστώς βιβλίων και
στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που τηρούσε ο
απορροφών οργανισµός.
6. Καµία δαπάνη δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί αν δεν υπάρχει επαρκής πίστωση στον προϋπολογισµό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Κάθε υποχρέωση, που αναλαµβάνεται χωρίς να υπάρχει επαρκής
πίστωση είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη.
Άρθρο 25
Κανονισµός Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, και των κατά περίπτωση συναρµόδιων
Υπουργών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καταρτίζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας του. Με τον
Κανονισµό αυτόν ρυθµίζονται ιδίως τα εξής:
α) οι αρµοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού
Συµβουλίου, καθώς και τα κωλύµατα και ασυµβίβαστα των µελών
του,
β) η κατανοµή των αρµοδιοτήτων στα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου, στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στον Διευθύνοντα Σύµβουλο και στις υπηρεσίες του Οργανισµού,
γ) τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας, η βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη, καθώς και τα υπηρεσιακά θέµατα
του πάσης φύσεως και σχέσης προσωπικού,
δ) το σύστηµα αξιολόγησης των υπαλλήλων και επιλογής προϊσταµένων,
ε) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού,
στ) κάθε άλλο τεχνικό, ειδικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα
θέµα, που αφορά σε θέµατα κατάστασης προσωπικού και στη
διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισµού.
Άρθρο 26
Κανονισµοί Οικονοµικής Διαχείρισης
και Προµηθειών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο Κανονισµός
Οικονοµικής Διαχείρισης, καθώς και ο Κανονισµός Προµηθειών
και Υπηρεσιών του µε τον οποίο ρυθµίζονται ιδίως οι όροι και οι
διαδικασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων
και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού και
συναφών εργασιών, αγοράς ακινήτων, παραχωρήσεων χρήσης,
µισθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά µεταβίβασης ή απόκτησης
κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος.
Άρθρο 27
Προσωπικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
1. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διέπεται
από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Για την πρόσληψη
του προσωπικού έχουν εφαρµογή οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
2. Για την κάλυψη των τακτικών θέσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επιτρέπεται η µεταφορά υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου των δηµοσίων υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αρµοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, η οποία πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων και γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιακών συµβουλίων και του διοικητικού συµβουλίου
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με ανάλογους όρους και διαδικασία µεταφέρονται υπάλληλοι άλλων δηµόσιων υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού και ύστερα από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και των αρµοδίων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται σε αυτόν εκπαιδευτικοί,
καθώς και µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή λοιπών φορέων και
υπηρεσιών του Δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου.
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Η διάρκεια της απόσπασης µπορεί να ορίζεται µέχρι τρία (3) έτη
και µπορεί να παρατείνεται, µετά από αίτηση του υπαλλήλου, για
δύο ακόµη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την
απόσπαση ή µετά από αίτηση του υπαλλήλου. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι
αποσπώµενοι στο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαµβάνουν από αυτόν το σύνολο
των αποδοχών τους µε τα πάσης φύσεως επιδόµατα, γενικά ή ειδικά, που έχουν στην οργανική θέση τους µε τις προϋποθέσεις
καταβολής τους.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστώνται συλλογικά όργανα στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε συµµετοχή µελών του διοικητικού συµβουλίου,
στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και στελεχών, επιστηµόνων και εµπειρογνωµόνων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής, εκπροσώπων Υπουργείων, επαγγελµατικών φορέων, κοινωνικών εταίρων για τη ρύθµιση θεµάτων, που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του και αφορούν τον καθορισµό
επαγγελµατικών δικαιωµάτων, την αναγνώριση ισότιµων τίτλων
Ε.Ε.Κ. και την πιστοποίηση εισροών και εκροών της δια βίου µάθησης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η συγκρότηση και ο
τρόπος λειτουργίας των συλλογικών αυτών οργάνων, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό µε τα ανωτέρω ειδικότερο τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών
καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία αποζηµίωσης των µελών
τους.
5. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι δυνατή, για την
υποβοήθηση στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του, η σύσταση και
συγκρότηση τακτικών ή κατά περίπτωση επιτροπών ή οµάδων
εργασίας στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν µέλη του Δ.Σ.,
προϊστάµενοι και προσωπικό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και εκπροσώπων
Υπουργείων, επαγγελµατικών φορέων και κοινωνικών εταίρων.
Στις επιτροπές ή οµάδες αυτές είναι δυνατόν να συµµετέχουν
εµπειρογνώµονες του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
Άρθρο 28
Εσωτερική διάρθρωση/ Οργανωτική δοµή
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει την ακόλουθη διάρθρωση:
α) Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μάθησης
β) Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων
γ) Διεύθυνση Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
δ) Διεύθυνση Επικοινωνίας και Ανάπτυξης
ε) Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών
στ) Νοµική Υπηρεσία (σε επίπεδο διεύθυνσης µε παράλληλη
υπαγωγή στο Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο)
ζ) Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου
η) Γραφείο Προέδρου (σε επίπεδο τµήµατος)
θ) Γραφείο Διευθύνοντος Συµβούλου (σε επίπεδο τµήµατος)
2. Η Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μάθησης
αποτελείται από τα εξής τµήµατα:
α) Τµήµα Αδειοδότησης Δοµών
β) Τµήµα Εκπαιδευτικού Πλαισίου
3. Η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων αποτελείται από τα
εξής τµήµατα:
α) Τµήµα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
β) Τµήµα Πιστοποίησης Προσόντων
γ) Τµήµα Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων
4. Η Διεύθυνση Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού αποτελείται από τα εξής τµήµατα:
α) Τµήµα Επιστηµονικής Στήριξης Στελεχών και Φορέων ΣΥΕΠ.
β) Τµήµα Ανάπτυξης Υπηρεσιών και Εργαλείων ΣΥΕΠ.
5. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Ανάπτυξης αποτελείται από
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τα εξής τµήµατα:
α) Τµήµα Ανάπτυξης και Προβολής Επικοινωνίας
β) Τµήµα Διαχείρισης Γνώσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
γ) Τµήµα Εθνικού Συστήµατος Ποιότητας
6. Η Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής τµήµατα:
α) Τµήµα Διοικητικού
β) Τµήµα Οικονοµικού
γ) Τµήµα Προµηθειών
Άρθρο 29
Οργανικές θέσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
1. Συνιστώνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ογδόντα (80) θέσεις τακτικού προσωπικού, µία (1) θέση Νοµικού Συµβούλου, πέντε (5) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή και δύο (2) θέσεις Ειδικών
συµβούλων Διοίκησης και µια (1) θέση Ειδικού συνεργάτη Διοίκησης του ν. 3404/2005 (Α’ 260).
2. Οι ογδόντα (80) θέσεις τακτικού προσωπικού καλύπτονται
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατανέµονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως:
α. Προσωπικό Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 49 θέσεις.
Οι θέσεις αυτές κατανέµονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
Π.Ε. Διοικητικού: 36 θέσεις
Π.Ε. Συµβούλων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού: 5 θέσεις
Π.Ε. Διοικητικού-Οικονοµικού: 4 θέσεις
Π.Ε. Κοινωνιολόγων: 1 θέση
Π.Ε. Μηχανικών: 1 θέση
Π.Ε. Οικονοµολόγων: 1 θέση
Π.Ε. Ψυχολόγων: 1 Θέση
β. Προσωπικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 8 θέσεις.
Οι θέσεις αυτές κατανέµονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
Τ.Ε. Διοικητικού: 6 θέσεις
Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού: 1 θέση
Τ.Ε. Λογιστών: 1 θέση
γ. Προσωπικό Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 22 θέσεις.
Οι θέσεις αυτές κατανέµονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
Δ.Ε. Διοικητικού: 16 θέσεις
Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού: 1 θέση
Δ.Ε. Οδηγών: 3 θέσεις
Δ.Ε. Κλητήρων: 2 θέσεις
δ. Προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 1 θέση.
Οι θέσεις αυτές κατανέµονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
Υ.Ε. Κλητήρων: 1 θέση
3. Η κατάταξη του αριθµού των θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο
και Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ.
ύστερα από Εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου.
4. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών µετά από σχετική εισήγηση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τροποποιείται ο παρόν οργανισµός του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η διάρθρωση της υπηρεσίας, αυξάνονται ή καταργούνται οι Διευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Γραφεία, ιδρύονται νέες οργανικές µονάδες (αυτοτελείς ή µη), µεταβάλλεται
(αυξάνεται ή µειώνεται) ο αριθµός του απαιτούµενου προσωπικού και οι αναγκαίες ειδικότητες ανά οργανική µονάδα και γενικώς ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα για την αναδιάρθρωση των
υπηρεσιών, ανάλογα µε τις ανάγκες της και τις αρµοδιότητες
που ανατίθενται κάθε φορά στο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 30
Θέµατα του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως
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1. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 (Α’ 163) προστίθεται περίπτωση ιγ’ ως εξής:
«ιγ) το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) (αριθ. 1631/896/5.5.2009) απόφαση της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά το µέρος που
παρέχει υπηρεσίες δια βίου µάθησης αποκλειστικά σε θέµατα
ποιµαντικής επιµόρφωσης.»
2. α) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του
άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«- Η πιστοποιηµένη επιµόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό
Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και
άλλες σχολές του Δηµοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από
Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι., ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δηµόσιας
Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δηµόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και
αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό: µέχρι 50 µόρια (ανά
ηµέρα επιµόρφωσης ένα (1) µόριο µε ανώτατο όριο τα 50 µόρια).
Στην πιστοποιηµένη επιµόρφωση που µοριοδοτείται κατά τα
ανωτέρω περιλαµβάνονται και τα πιστοποιητικά επιµόρφωσης
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιµόρφωσης του Δηµοσίου που
έχουν αποκτηθεί µέχρι 15.5.2009 (ηµεροµηνία έναρξης πιστοποιηµένης επιµόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).»
β) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«- Η πιστοποιηµένη επιµόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό
Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και
άλλες σχολές του Δηµοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από
Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι., ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δηµόσιας
Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δηµόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και
αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό: µέχρι 50 µόρια (ανά
ηµέρα επιµόρφωσης ένα (1) µόριο µε ανώτατο όριο τα 50 µόρια).
Στην πιστοποιηµένη επιµόρφωση που µοριοδοτείται κατά τα
ανωτέρω περιλαµβάνονται και τα πιστοποιητικά επιµόρφωσης
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιµόρφωσης του Δηµοσίου που
έχουν αποκτηθεί µέχρι 15.5.2009 (ηµεροµηνία έναρξης πιστοποιηµένης επιµόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).»
γ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«- Η πιστοποιηµένη επιµόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό
Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και
άλλες σχολές του Δηµοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από
Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι., ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δηµόσιας
Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δηµόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και
αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό: µέχρι 50 µόρια (ανά
ηµέρα επιµόρφωσης ένα (1) µόριο µε ανώτατο όριο τα 50 µόρια).
Στην πιστοποιηµένη επιµόρφωση που µοριοδοτείται κατά τα
ανωτέρω περιλαµβάνονται και τα πιστοποιητικά επιµόρφωσης
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιµόρφωσης του Δηµοσίου που
έχουν αποκτηθεί µέχρι 15.5.2009 (ηµεροµηνία έναρξης πιστοποιηµένης επιµόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).»
Άρθρο 31
Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και
στοιχείων ελληνικής γλώσσας και Πολιτισµού
Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 16 του ν. 4018/2011 (Α’ 215), αντικαθίσταται ως
εξής:
1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού αποδεικνύεται µε έναν από τους ακόλουθους τίτλους:
α) τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα, β) τίτλο αποφοίτησης από
λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, γ) αναγνωρισµένο τίτλο αποφοίτησης από τµήµατα ελληνικής γλώσσας πανεπιστηµίων του εξωτερικού, δ)
πιστοποιητικό ελληνοµάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 που εκ-
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δίδεται σύµφωνα µε το π.δ. 60/2010 και ε) ειδικό πιστοποιητικό
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού µετά από επιτυχή εξέταση που διενεργείται µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης
σε συνεργασία µε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων του για την πιστοποίηση της ελληνοµάθειας.
2. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνοµάθειας επιπέδου Α, που
έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το π.δ. 363/1998 (Α’ 242), ή Α2, που εκδίδεται σύµφωνα µε το π.δ. 60/2010 (Α’ 98), θεωρείται ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και
πολιτισµού προκειµένου να υπαχθούν στις διατάξεις του π.δ.
150/2006 (Α’ 160), εφόσον επιπρόσθετα λάβουν πιστοποίηση της
επαρκούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται από την κοινή
υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
3. Η διαδικασία απόκτησης του ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής
ιστορίας και πολιτισµού από τη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης, καθώς και η πιστοποίηση από τη ΓΓΔΒΜ της επαρκούς
γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού για τους κατόχους πιστοποιητικού ελληνοµάθειας επιπέδου Α ή Α2, όπως
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, ρυθµίζονται µε απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στις εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών που
προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, µπορούν να συµµετέχουν όσοι πολίτες τρίτων χωρών διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση των
πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3
του παρόντος άρθρου πολίτες τρίτων χωρών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την παρακολούθηση ειδικών προγραµµάτων
εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων
στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού, ιδίως στο πλαίσιο προγραµµάτων ένταξης που απευθύνονται σε πολίτες τρίτων
χωρών που είναι κάτοχοι τίτλων διαµονής µακράς διάρκειας. Με
την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά τη
διοργάνωση και το περιεχόµενο των ειδικών προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού.
6. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο παράβολο
υπέρ του Δηµοσίου. Το ύψος του παραβόλου και η διαδικασία
καταβολής του καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 32
Παράταση προθεσµίας
Παρατείνεται για επτά (7) µήνες ακόµα η προθεσµία που τάσσει το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α’
86) προκειµένου να εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα που θα καθορίζει τα όργανα, τη διαδικασία καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και τη βαρύτητα των επιµέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Η
παράταση άρχεται από την 11η Αυγούστου 2012, οπότε και εξέπνευσε η ταχθείσα προθεσµία, και λήγει στις 10 Μαρτίου 2013.
Άρθρο 33
Προσωπικό σχολικών µονάδων ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης εξωτερικού
Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4027/2011 τροποποιείται ως
εξής:
«3. Για περιοδικές ανάγκες των γραφείων των συντονιστών εκ-
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παίδευσης και των σχολείων των οποίων φορέας είναι οι ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, είναι δυνατόν να προσλαµβάνεται εκπαιδευτικό-διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου η διάρκεια της οποίας θα είναι ίση µε το διάστηµα που διαρκεί η ανάγκη
και σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη σχολική περίοδο σύµφωνα µε το πρόγραµµα του σχολείου. Αποκλείεται η αναγνώριση των συµβάσεων αυτών ως αορίστου χρόνου.
Επιπροσθέτως και πάντοτε προκειµένου να καλυφθούν έκτακτες
περιοδικές ανάγκες, επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί ωροµίσθιο
εκπαιδευτικό προσωπικό, µετά από απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό που θα προσφέρει
κατά τα ανωτέρω το εκπαιδευτικό, διδακτικό ή διοικητικό έργο,
θα πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την
πλήρωση των θέσεων που καταλαµβάνονται.»
Άρθρο 34
Θέµατα Α.Ε.Ι
1. Η παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007 (Α’ 69) τροποποιείται ως εξής: Η φράση «5. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συµπληρώσεως του ορίου ηλικίας,…» τροποποιείται
µε τη φράση «5. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.., που αποχωρούν λόγω
συνταξιοδότησης,…».
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 47 του ν. 4025/2011 (Α’ 228) και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/ 2012 (Α’ 159) τροποποιείται ως εξής:
«11.α) Μέχρι την έκδοση των Οργανισµών των Ιδρυµάτων για
τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών εξακολουθούν να ισχύουν
οι διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α’ 148), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών µετά την έκδοση
των Οργανισµών των Ιδρυµάτων, όπου γίνεται αναφορά σε σχολές µεταπτυχιακών σπουδών νοούνται οι Σχολές των Ιδρυµάτων
και όπου γίνεται αναφορά σε Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης νοείται η οικεία κοσµητεία.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/
2011 (Α’195) όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4076/2012 (Α’159)
τροποποιείται ως εξής:
«β) οι λέκτορες µε θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί
χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή εκλεγούν µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί
προκήρυξη, έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µπορούν
να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή µέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δηµοσίευση
της πράξης διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και
3. Αν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους και αποχωρούν από το ίδρυµα.»
4. Η περίπτωση γ’της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/
2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
« γ. Επίκουροι µε θητεία καθηγητές που έχουν εκλεγεί χωρίς
να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή εκλεγούν µετά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διορίζονται για
τετραετή θητεία µετά το πέρας της οποίας υποβάλλουν αίτηση
για ανανέωση της θητείας τους, µονιµοποίηση στη βαθµίδα τους
ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθµίδα ύστερα από τη συµπλήρωση τετραετίας από τη δηµοσίευση της πράξης διορισµού τους στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της µονιµοποίησης. Σε περίπτωση
µονιµοποίησής τους, οι θέσεις τους µετατρέπονται αυτοδικαίως
σε προσωποπαγείς θέσεις µόνιµων επίκουρων καθηγητών, τις
οποίες και καταλαµβάνουν έως την εξέλιξή τους σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης
για την ανανέωση ή την εξέλιξη τους και εφόσον δεν έχουν µο-
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νιµοποιηθεί κατά τα ανωτέρω αποχωρούν από το ίδρυµα κατά τη
λήξη της θητείας τους.»
5. Η περίπτωση α’της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/
2011 (Α’ 195), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Οι µόνιµοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου διατηρούν τις θέσεις τους είτε µέχρι τη µε
οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία είτε µε
την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή, για την
οποία µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε τη συµπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δηµοσίευση της πράξης διορισµού τους
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι θέσεις αυτές καταργούνται.»
6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του ν. 4076/2012 (Α’ 159) η θητεία των εκλεγέντων, σύµφωνα µε αυτόν, οργάνων ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του αντίστοιχου έτους ολοκλήρωσης
αυτής. Οι αντιπρυτάνεις, των οποίων η θητεία έχει παραταθεί
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4076/2012 (Α’ 159),
ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρ. 17 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
7. Η παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) καταργείται. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την ψήφιση του νόµου.
8. Η παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να περιλαµβάνουν µαθήµατα για την εκµάθηση ξένων γλωσσών.»
9. Στο τέλος της περίπτωσης α’της παρ. 1 του άρθρου 24 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους Καθηγητές των Α.Ε.Ι. να
απασχολούνται, υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, σε µη κερδοσκοπικά
ερευνητικά κέντρα τα οποία αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,».
10. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 ( Α’
195) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι τελούντες σε αναστολή καθηγητές δύνανται να διατηρούν
τα διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντά τους αµισθί.»
11. Στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται νέα
παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Για τους καθηγητές που εξελέγησαν ή µετακινήθηκαν
στην ίδια βαθµίδα σε άλλο ΑΕΙ της χώρας, στο χρόνο εξέλιξής
τους στην επόµενη βαθµίδα θα προσµετράται η θητεία που είχαν
στη βαθµίδα του ΑΕΙ προέλευσης. Για να έχουν το δικαίωµα να
ζητήσουν την εξέλιξή τους στην επόµενη βαθµίδα θα πρέπει να
έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια υπηρεσίας στη βαθµίδα του ΑΕΙ προορισµού.»
12. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται περίπτωση δ’ως εξής:
«δ) Οι Καθηγητές και οι Λέκτορες που έχουν συµπληρώσει
τουλάχιστον τρία (3) χρόνια υπηρεσίας στο Τµήµα που υπηρετούν έχουν τη δυνατότητα µετακίνησης σε άλλο Τµήµα του ιδίου
ή άλλου Πανεπιστηµίου στην ίδια βαθµίδα που κατέχουν στο ίδιο
γνωστικό αντικείµενο. Αποκλείεται η µετακίνηση Καθηγητών
προς τα Πανεπιστήµια των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Για
τη µετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόµενου προς το
Τµήµα του και προς το Τµήµα υποδοχής, αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Τµηµάτων και
σύµφωνη γνώµη της Κοσµητείας σε περίπτωση που το Τµήµα
προέλευσης ανήκει σε Σχολή για τη λήψη απόφασης περί µετακίνησης εφαρµόζεται αναλόγως στο Τµήµα υποδοχής η διαδικασία για την εκλογή καθηγητών και λεκτόρων σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µετακίνηση
είναι σχετική απόφαση της Κοσµητείας της Σχολής προέλευσης,
µε την οποία συνηγορεί στη µεταφορά της πίστωσης της θέσης
του Καθηγητή που µετακινείται. Η µετακίνηση γίνεται µε πράξη
του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου υποδοχής µετά από σύµφωνη
γνώµη της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου προέλευσης. Τα όσα
ανωτέρω εφαρµόζονται αναλογικά και στους καθηγητές των
Τ.Ε.Ι.»
13. Η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’195) τροποποιείται ως εξής:
«4. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων η
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επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή
αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές
της αλλοδαπής που ανήκουν στο µητρώο των εξωτερικών µελών
ή στο µέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό, από καθηγητές ή ερευνητές της ηµεδαπής που ανήκουν στο µητρώο των εξωτερικών
µελών και από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υποδεικνύονται
από τον υποψήφιο και που ανήκουν υποχρεωτικά στα µητρώα
του ιδρύµατος και δεν περιλαµβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης.»
14. Μετά την παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α’195),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν. 4076/ 2012 (Α’ 159), προστίθεται νέα παράγραφος 13Α ως εξής:
«13Α. α. Το Συµβούλιο λειτουργεί νοµίµως αν κάποια από τα
µέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή
απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά µέλη επαρκούν
ώστε να υπάρχει απαρτία. β. Αν τα λοιπά µέλη δεν επαρκούν
ώστε να υπάρχει απαρτία, µε απόφαση που εκδίδεται από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού τα ελλείποντα µέλη αντικαθίστανται από επόµενα στη σειρά
εκλογικής κατάταξης πρόσωπα. γ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών δεν είναι δυνατή κατά τα αµέσως ανωτέρω, µε
απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού αυτά αντικαθίστανται µε κλήρωση µεταξύ των καθηγητών Α’ βαθµίδας του Ιδρύµατος. δ. Αν
η αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών δεν είναι δυνατή κατά
τα αµέσως ανωτέρω, το αρµόδιο για τη διενέργεια των εκλογών
όργανο προβαίνει αµελλητί στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.»
15. Αρµόδια όργανα για την έγκριση, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 21 του ν. 2685/1999 (Α’35) «Κάλυψη δαπανών µετακινούµενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει, των µετακινήσεων του προβλεπόµενου
στο άρθρο 4 του ιδίου ως άνω νόµου προσωπικού των πανεπιστηµίων και του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης, είναι κατά περίπτωση οι Πρυτάνεις, οι
Πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστηµίων και ο
Πρόεδρος του προαναφερόµενου οργανισµού. Η ισχύς της εν
λόγω διάταξης άρχεται από την 1.1.2010. Το πρώτο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4009/2011 (Α’195) τροποποιείται ως
εξής:
«2. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώµατος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειµένου περί γνωστικών
αντικειµένων εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας,
για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος από υποψήφιο συνεκτιµάται ως ουσιαστικό προσόν.»
16. Στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος
6 ως εξής:
«6. Επιστήµονες ανεγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους είτε
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος είτε υποψήφιοι διδάκτορες
είτε εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας δύναται να προσλαµβάνονται
ως πανεπιστηµιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τµήµατος µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για
τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόµενου δια της
συµβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειµένου γίνεται
µετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Τµήµατος. Η διάρκεια της συµβάσεως καθορίζεται µέχρι ενός Πανεπιστηµιακού έτους κατά
περίπτωση, ανάλογα µε τις ανάγκες του Τοµέα. Δύναται αυτή να
ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όµως ο συνολικός χρόνος
πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστηµιακά
έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή µερική και η κάλυψη της αποζηµίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τµήµα, χωρίς αύξηση
της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι..»
17. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία
ισούται µε τον ελάχιστο αριθµό των αναγκαίων για την απονοµή
του τίτλου σπουδών εξαµήνων, σύµφωνα µε το Ενδεικτικό Πρό-
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γραµµα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2013 σε όλα τα
µαθήµατα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε
χειµερινό ή εαρινό εξάµηνο.
18. Στο άρθρο 11 του ν. 3879/2010 (Α’ 163) προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:
«16. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),
είναι δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν
στο πλαίσιο της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και αυτών της Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ήτοι των
αποφοίτων των I.E.Κ. µε τα αντίστοιχα επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάµενων
αντίστοιχων συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν
ήδη απονεµηθεί µε προεδρικά διατάγµατα: α) του άρθρου 6 παρ.
3 του ν. 2009/1992 (Α’18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του
ν. 3879/2010 (Α’163), καθώς και γ) µε την, κατά περίπτωση, κατά
το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νοµοθεσία εκάστου καθ’
ύλην αρµόδιου Υπουργείου.»
19. α. Όλοι οι επιτυχόντες, που έλαβαν µέρος στις εξετάσεις
πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τµήµα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, τεκµαίρουν δικαίωµα µεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα, κατά την έννοια της
υπ’ αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών
Τµηµάτων» (Β’ 874) και της υπ’ αριθ. 69066/Ε5/ 7.7.2006 απόφασης του ίδιου Υπουργού (Β’ 998), όπως αυτές τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2011 εισόδηµα του
δυνητικά δικαιούχου και των µελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ
κατά κεφαλήν. Για τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της
υπ’ αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β’ 1612/2010) κοινής υπουργικής
απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου
ή µυελού των οστών σε συγγενή α’ ή β’βαθµού ή οι γονείς ή κηδεµόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν
αποδεδειγµένα συµπληρώσει δέκα (10) µήνες ανεργίας εντός
του έτους 2012, το ανωτέρω εισόδηµα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ κατά κεφαλήν.
β. Η κατά τα ανωτέρω µεταφορά της θέσης πραγµατοποιείται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και επιτρέπεται µόνο από Πανεπιστήµιο
σε Πανεπιστήµιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθµός των µεταφεροµένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού
αριθµού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τµήµα που εδρεύει στους
νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθµού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τµήµατα.
γ. Οι δικαιούχοι µεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για αντίστοιχα Τµήµατα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ.
δ. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή
Τµήµα είναι µε σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:
αα) το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου και των µελών
της οικογενείας του κατά το έτος 2011, κατά αύξουσα κατανοµή,
ββ) ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β’ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγµατοποιήσει δωρεά
οργάνου, ή µυελού των οστών σε συγγενή α’ ή β’ βαθµού,
γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του
πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν.
4009/2011 (Α' 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήµιο ή
Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες ή στην Ανώτατη
Σχολή
Παιδαγωγικής
και
Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού διαφορετικής πόλης της
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µόνιµης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην
κατηγορία των πολύδυµων τέκνων που συµµετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που
πάσχουν από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθ.
Φ151/122732/Β6 (Β’1612/2012) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των
οστών σε συγγενή α’ ή β’βαθµού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός
και από τους δύο γονείς,
εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυµάτων της τροµοκρατίας
που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α’
120),
στστ) τα µόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
ε. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη µεταφορά της
θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της
µεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την ψήφιση
του νόµου.
20. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους προστασίας θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων του Συντάγµατος:
α) Ο Αθανάσιος Τσιµηρίκας, του Γεωργίου και της Ειρήνης,
πρωτοετής φοιτητής στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, µεταφέρει αυτοδικαίως τη θέση εισαγωγής του, στο αντίστοιχο Παιδαγωγικό
Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, κατά την έννοια της υπ' αριθ. 67859/Β 1/5.7.2006
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
«Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (Β’ 874) και
β) Η Κωνσταντίνα Τσιµηρίκα, του Γεωργίου και της Ειρήνης,
πρωτοετής φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, µεταφέρει αυτοδικαίως τη θέση εισαγωγής της, στο αντίστοιχο Παιδαγωγικό
Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, κατά την έννοια της υπ' αριθ. 67859/Β 1/5.7.2006
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
«Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (Β' 874).
21. Η Μαρία Άννα Πουκαµισά του Σπυρίδωνος, κόρη του δολοφονηθέντος στις 13.6.2012 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη φαρµακοποιού, Σπυρίδωνος Πουκαµισά εισάγεται στη Φαρµακευτική
Σχολή Αθήνας καθ’ υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων. Για
την εγγραφή της πρέπει να καταθέσει αίτηση µεταγραφής από
το Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου της Αθήνας προς τη Γραµµατεία της Σχολής ή του Τµήµατος Φαρµακευτικής, µαζί µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός µηνός από τη θέση σε ισχύ
της παρούσας.
22. Στο άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται το
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οι καθηγητές και οι λέκτορες, µετά από απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, µπορούν να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστηµονικό έργο σε
περισσότερους από έναν Τοµείς του ίδιου Τµήµατος και σε περισσότερα από ένα Τµήµατα της ίδιας Σχολής µετά από αίτηµα
του Τοµέα ή του Τµήµατος υποδοχής.»
23. Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 οι εξετάσεις εισαγωγής
ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωµατικών της
Ελληνικής Αστυνοµίας θα πραγµατοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδηµαϊκό
έτος 2015-2016.
24. Στο εδάφιο ε’ της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011
προστίθεται:
«Δεν τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως
καθηγητές οι αναπληρωτές διοικητές των ανωτέρω νοµικών προσώπων, εφόσον επιλέξουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόλησή τους στο Πανεπιστήµιο και την άσκηση του κλινικού και
εργαστηριακού έργου σε Πανεπιστηµιακή κλινική, εργαστήριο ή
µονάδα νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ..»
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25. Στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος
10 ως εξής:
«10. Τα µέλη Δ.Ε.Π. (Λέκτορες και Επίκουροι Καθηγητές) που
εξελέγησαν πριν τη δηµοσίευση του ν. 4009/2011 έχουν το δικαίωµα να µονιµοποιηθούν στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή
µετά τη συµπλήρωση τριετούς θητείας στη βαθµίδα αυτή, µετά
από κρίση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Εάν µονιµοποιηθούν δύναται να υποβάλουν αίτηση για εξέλιξη στη βαθµίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε µετά τη δηµοσίευση στο
ΦΕΚ της πράξης µονιµοποίησής τους στη βαθµίδα του Επίκουρου
Καθηγητή.»
Άρθρο 35
Αναγνώριση µαθηµάτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
1. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα
στους φοιτητές που εισάγονται σε Τµήµα των Πανεπιστηµίων ή
Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, να αναγνωρίσουν µαθήµατα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς
στο Τµήµα προέλευσης τους.
2. Η αναγνώριση των µαθηµάτων, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, πραγµατοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου του Τµήµατος, κατά
περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των
µαθηµάτων ή των ασκήσεων του προγράµµατος σπουδών του
Τµήµατος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τµήµα προέλευσης και
δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάµηνο από αυτό της
εγγραφής τους.
Άρθρο 36
Θέµατα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), η οποία καταργήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 81 του
ν. 4009/2011
(Α’ 195) επανέρχεται σε ισχύ και αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο συνολικός αριθµός των παρεχόµενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά
ακαδηµαϊκό έτος, µε εισήγηση της Συγκλήτου και απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η Σύγκλητος κατανέµει και ορίζει το ποσοστό του ανωτέρω συνολικού αριθµού παρεχόµενων θέσεων και επιπλέον
εξειδικεύει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας στα
Προγράµµατα Σπουδών του Ε.Α.Π..»
Άρθρο 37
Θέµατα Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας
1. Στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 23 του ν.
2621/1998 (Α’ 136) όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 (Α’195), προστίθενται και οι τεχνολογικοί φορείς της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
2. Στις εξαιρέσεις του εδαφίου ε’της παρ. 4 του άρθρου 24 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195) προστίθενται και οι τεχνολογικοί φορείς
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
3. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/ 2010 προστίθεται η εξής φράση:
«…, καθώς επίσης και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθώς και τα
ερευνητικά κέντρα (Ν.Π.Ι.Δ.) που έχουν συσταθεί µε προεδρικά
διατάγµατα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του ν. 1514/1985
«Ανάπτυξη της επιστηµονικής τεχνολογικής έρευνας», όπως
ισχύει σήµερα.»
Άρθρο 38
Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών
1. Η παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’121), όπως
αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρ-
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θρου 17 του ν. 3748/2009 (Α’ 29), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009
(Α’ 120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α’ 35), αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:
α) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χειµερινούς
Ολυµπιακούς Αγώνες.
β) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων
νεανίδων, παίδων κορασίδων ( εφεξής για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου: όλων των κατηγοριών) σε άθληµα ή αγώνισµα
αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής
αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι η συµµετοχή στη διοργάνωση
εθνικών οµάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες προκειµένου
για τα οµαδικά αθλήµατα και για τα ατοµικά αθλήµατα η συµµετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισµα από οκτώ (8)
τουλάχιστον χώρες στο αγώνισµα που σηµειώθηκε η διάκριση.
γ) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα όλων των κατηγοριών σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα
νόµο οµοσπονδίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής
αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι να ισχύουν τα οριζόµενα στο
δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’της παραγράφου αυτής.
δ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς Αγώνες.
ε) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Ολυµπιακούς Αγώνες
Νεότητας.
στ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Αγώνες
όλων των κατηγοριών.
ζ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς Σχολικούς Αγώνες.
η) Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσµιας ή πανευρωπαϊκής
επίδοσης όλων των κατηγοριών σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα
νόµο οµοσπονδίες.
θ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Παγκόσµιους Σχολικούς
Αγώνες.»
2. Η παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’121), όπως
αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/ 2008 (Α’ 210), µε τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α’ 29), το άρθρο 45 του ν.
3773/2009, (Α’120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α’ 35), αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα ή 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα
ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσµια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών – γυναικών σε άθληµα ή αγώνισµα
αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο αθλητικές οµοσπονδίες, εισάγονται σε οποιαδήποτε
Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι. της προτίµησής τους και εγγράφονται σε
αυτό, καθ’ υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων που ορίζεται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή είναι να
έχουν ηλικία έως και είκοσι εννέα (29) ετών και τίτλο σπουδών
που τους επιτρέπει συµµετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, µέχρι τη στιγµή της άσκησης του
σχετικού δικαιώµατος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται µε βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισµένης κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθληµα ή αγώνισµα
αθλήµατος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού.
Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε θερινούς
ή χειµερινούς Ολυµπιακούς αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσµιους Αγώνες αντρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά
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Πρωταθλήµατα αντρών – γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσµια
Πρωταθλήµατα παίδων – κορασίδων, 1η έως 3η νίκη στους
Ολυµπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσµιους
Σχολικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσµια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται σε αυτά, καθ’
υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων που ορίζεται σύµφωνα µε
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις µε την επιφύλαξη της συνδροµής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο
της παρούσας παραγράφου.
Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων
κατά την έννοια του παρόντος αθλητών-τριών, µε την προϋπόθεση της συνδροµής των όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο
της παρούσας παραγράφου, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή
τµήµα Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τη σειρά προτίµησής τους στο µηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά µορίων και εφόσον
συγκεντρώνουν αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο µε το 90% του
αριθµού των µορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριµένη σχολή στο ίδιο ακαδηµαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (A’188), όπως ισχύει,
ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των µορίων ως ακολούθως:
1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς
Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή
τµήµα Α.Ε.Ι..
2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα ανδρώνγυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή
ή τµήµα Α.Ε.Ι..
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσµιους Αγώνες παίδων – κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσµιας επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε
σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα παίδων –
κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 35% για εισαγωγή στα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα
Α.Ε.Ι..
3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα ανδρών γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε
σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα παίδων κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής
επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 40% για
εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε
σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα νέων
ανδρών νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέχεται 30%
προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση
για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα
Α.Ε.Ι..
4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται
30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυµπιακούς Αγώνες Νεότητας
παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή
τµήµα Α.Ε.Ι..
Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις της παρούσας παραγράφου αφορούν αθλήµατα ή αγωνίσµατα αθληµάτων που καλλιεργούνται
από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο αθλητικές Οµοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως
διακρίσεις οι νίκες σε Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα, είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου.
5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσµιους Σχολικούς Αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύξηση για εισαγωγή
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σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
6) α. Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
β. Για 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών
παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 8%
για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
γ. Για 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών
παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 7%
για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισµα όλων των κατηγοριών λαµβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή
άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την
αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά
τα ανωτέρω οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης
στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συµµετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οµάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωµατεία για τα οµαδικά αθλήµατα και προκειµένου για
τα ατοµικά αθλήµατα η συµµετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση
οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωµατεία
ανά αγώνισµα, η δε διάκριση να αφορά άθληµα ή αγώνισµα
αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες. Περαιτέρω στα οµαδικά αθλήµατα ο
αθλητής θα πρέπει να έχει συµµετοχή τουλάχιστον στο 50% των
αγώνων της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθµός
των συµµετασχόντων αθλητών-τριών της οµάδας του-της να µην
υπερβαίνει το 20% του αριθµού, των υπό των οικείων κανονισµών
του αθλήµατος ή του αγωνίσµατος του αθλήµατος, δικαιουµένων
αθλητών-τριών να συµµετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά
τον προσδιορισµό των ποσοστών του προηγουµένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα,
αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό
της ακέραιης µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο
από το µισό της ακέραιης µονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση
στην αµέσως προηγούµενη ακέραιη µονάδα.
7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση 10% για την 1η νίκη, 8% για τη 2η νίκη και 7%
για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν
για τους Πανελλήνιους Αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα,
λογιζοµένων, για την εφαρµογή του παρόντος εδαφίου, των σχολείων ως σωµατείων.
Δεν αναγνωρίζεται η διάκριση η οποία σηµειώνεται από µαθητή-τρια – αθλητή-τρια, που µεταγράφεται είτε από ένα Λύκειο
της ηµεδαπής σε άλλο είτε σε Λύκειο της ηµεδαπής από Λύκειο
της αλλοδαπής κατά το σχολικό έτος της διάκρισης όσον αφορά
στα οµαδικά αθλήµατα. Η απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει , όταν αφορά µαθητή-τρια – αθλητή-τρια που
ήταν µόνιµος-η κάτοικος της αλλοδαπής και για πρώτη φορά µετεγγράφεται σε Λύκειο της ηµεδαπής ή σε µαθητή-τρια –
αθλητή-τρια που ο ασκών την επιµέλειά του-της εγκαθίσταται
λόγω αποδεδειγµένων επαγγελµατικών του υποχρεώσεων σε
άλλη περιοχή.
Σε περίπτωση που µαθητής – αθλητής κατακτήσει 1η νίκη,
τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς αγώνες όσο και
σε Πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόµενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή
σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά µία ποσοστιαία µονάδα.
Επιφυλασσοµένων των οριζοµένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές-τριες που έχουν κατακτήσει µία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόµενες στις
περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρούσας παραγράφου, εισάγονται
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθµού
των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό 3% επιπλέον του
εκάστοτε αριθµού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή
τµήµα Α.Ε.Ι.. Οι αθλητές-τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
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κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται να
ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήµατος στο οποίο σηµείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τµήµα εισαγωγής του-της χορηγεί
την ειδικότητα αυτή.
Κατά τον προσδιορισµό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως 7 της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη
ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της ακέραιης µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από το µισό της ακέραιης µονάδας, δεν
λαµβάνεται υπόψη, εκτός εάν µηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται
στρογγυλοποίηση στην ακέραιη µονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει µία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τµήµα
Α.Ε.Ι.. Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή Χειµερινούς Ολυµπιακούς
Αγώνες είτε σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα ή Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήµατα των κατηγοριών ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε
Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο που
κυρίως προετοιµάζεται, δύναται να µετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυµα, κατά περίπτωση, µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, έπειτα
από εισήγηση του αρµοδίου για τον Αθλητισµό Υπουργού, ώστε
να µπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωµα
του προηγούµενου εδαφίου είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να
είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που θα πιστοποιείται µε βεβαίωση της οικείας,
αναγνωρισµένης, κατά τον παρόντα νόµο, Οµοσπονδίας, που
καλλιεργεί το σχετικό άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος, η οποία
θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.»
3. Μετά το τέλος της παρ. 14 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999
(Α’121), όπως τo άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α’210), τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α’29), το
άρθρο 45 του ν. 3773/2009, (Α’120) και το άρθρο 53 του ν.
4049/2012 (Α’ 35), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στους αθλητές µε αναπηρία που κατακτούν 7η ή 8η νίκη σε
θερινούς ή χειµερινούς Παραολυµπιακούς Αγώνες ή σε Παγκόσµιους Αγώνες ή Πανευρωπαικούς Αγώνες ανδρών – γυναικών
παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα
Α.Ε.Ι. µε την προϋπόθεση της µη συνδροµής της εξαίρεσης του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.»
4. H παρ. 13 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’121), όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε µε την παρ. 8
του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α’210), τις παραγράφους 1 και
2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α’29), το άρθρο 45 του ν.
3773/2009 (Α’120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α’35), αντικαθίσταται ως εξής:
«13.Αθλητές ή αθλήτριες που κατέκτησαν την 4η έως και την
8η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες τυγχάνουν και του ευεργετήµατος της απονοµής δηµόσιου επαίνου
µετά διπλώµατος από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό.»
5. H παρ. 21 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’121), όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε µε την παρ. 8
του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α’ 210), τις παραγράφους 1 και
2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α’29), το άρθρο 45 του ν.
3773/2009 (Α’120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α’350), αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Σε διακριθέντα αθλητή ή αθλήτρια που τιµωρείται ποινικά
ή πειθαρχικά για παράβαση ντόπινγκ δεν χορηγούνται οι οικονοµικές παροχές, τα ευεργετήµατα και οι διευκολύνσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των
άρθρων 31 και 35 του νόµου αυτού. Σε περίπτωση που αυτά
έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται οίκοθεν µε την ίδια διαδικασία
που αυτά χορηγήθηκαν. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων
εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και για
τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του παρόντος
νόµου.»
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6. Μετά την παράγραφο 22 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999
(Α’ 121), όπως ισχύει προστίθεται νέα παράγραφος 23 ως εξής:
«23. Προς το σκοπό της καλύτερης προετοιµασίας των εν
ενεργεία αθλητών και αθλητριών των εθνικών οµάδων, των αναγνωρισµένων κατά τον παρόντα νόµο αθλητικών Οµοσπονδιών
που καλλιεργούν άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που περιλαµβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραµµα Ολυµπιακών Αγώνων,
και εργάζονται είτε στο Δηµόσιο, είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ.
του στενού ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είτε στους Ο.Τ.Α. όλων
των βαθµίδων είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια µε αποδοχές,
κατά τα κατωτέρω οριζόµενα, προκειµένου να συµµετάσχουν σε
αγώνες πολύ υψηλού επιπέδου, όπως είναι οι Ολυµπιακοί Αγώνες και τα Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα. Η άδεια
χορηγείται από τον φορέα όπου εργάζεται ο αθλητής ή η αθλήτρια, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά: α) µε βεβαίωση της Ελληνικής Ολυµπιακής
Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειµένου για τους θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες κατά περίπτωση, η οποία θα πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι µέλος της
Ολυµπιακής οµάδας που θα συµµετάσχει στην αντίστοιχη διοργάνωση και β) µε βεβαίωση της οικείας αθλητικής Οµοσπονδίας,
η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
(Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσµιων ή Πανευρωπαϊκών
Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο
αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι µέλος της εθνικής οµάδας που θα συµµετάσχει στην αντίστοιχη διοργάνωση.
Οι διατάξεις των δύο προηγουµένων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και στους εργαζόµενους
αθλητές και αθλήτριες µε αναπηρία (ΑΜΕΑ) που εργάζονται
στους ανωτέρω φορείς. Στους αθλητές αυτούς την προαναφερόµενη βεβαίωση χορηγεί η Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή
ή η Ελληνική Οµοσπονδία Αθλητισµού Κωφών προκειµένου για
τους κωφούς αθλητές, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.).»
7. α. Η περίπτωση α’της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ.
130/2000,(Α’113), όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε µε την
περίπτωση α’της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3262/2004 (Α’173)
αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την εκλογή των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ) των Οµοσπονδιών που
καλλιεργούν ολυµπιακά αθλήµατα , κατά τα οριζόµενα στα
άρθρα 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’121), όπως αυτός ισχύει, η
Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) εκάστης Οµοσπονδίας (τακτική ή έκτακτη) εκλέγει επίσης, µε µυστική ψηφοφορία, για την εκπροσώπησή της στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) έναν
αντιπρόσωπο µε τον αναπληρωτή του. Εάν κάποια Οµοσπονδία
δεν εκλέξει τον αντιπρόσωπό της µέσα στην προθεσµία της παρ.
1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει, η Ε.Ο.Ε.
λειτουργεί νόµιµα χωρίς τον εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας
αυτής. Σε περίπτωση έλλειψης , για οποιοδήποτε λόγο, του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτή του, διενεργούνται αρχαιρεσίες
για την εκλογή του ελλείποντος, για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της θητείας αυτού.»
β. Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης α’της παραγράφου 7
του άρθρου αυτού άρχεται την 1.2.2013.
8. α. Οι περιπτώσεις β’και γ’της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν.
2725/1999 (Α’121), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 11 του
άρθρου 20 του ν. 2947/2001 (Α’228) και την παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 4049/2012 (Α’35) αντικαθίστανται ως εξής:
«β) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής
(Ε.Ο.Ε.) ως Αντιπρόεδρο, γ) τον Πρόεδρο των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών,».
β. Οι περιπτώσεις γ’, δ’, ζ’και η’της παρ. 4 του άρθρου 40 του
ν. 2725/1999 (Α’121), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 11
του άρθρου 20 του ν. 2947/2001 (Α’228) και την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4049/2012 (Α’35) αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) Ιεραρχεί την ανάπτυξη και τη δυναµική των αθληµάτων
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη διεθνή παρουσία τους, χαράσσοντας αντίστοιχες πολιτικές για την υποστήριξη του Αθλητισµού, δ) Συνεργάζεται µε τα Περιφερειακά Συµβούλια Αθλητικού
Σχεδιασµού (ΠΕ.Σ.Α.Σ.), της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού,
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καταγράφοντας τις ανάγκες και την αθλητική δυναµική κάθε περιοχής της χώρας, ζ) Αποφαίνεται για τη σκοπιµότητα κατασκευής νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, ύστερα από εισήγηση
των ΠΕ.Σ.Α.Σ., η) Γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που τυχόν ανακύπτει
στο πλαίσιο των προαναφεροµένων αρµοδιοτήτων του.»
γ. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 40 του ν.
2725/1999 (Α’121), όπως αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 2
του άρθρου 1 του ν. 4049/2012, (Α’ 35), προστίθενται δύο νέα
εδάφια ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ιδρύεται σε κάθε Περιφερειακό Συµβούλιο Αθλητικού Σχεδιασµού, Αθλητικό Γραφείο, µε αντικείµενο την υποβοήθηση του έργου του. Με
απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού, είναι δυνατόν σε κάθε Αθλητικό Γραφείο να αποσπάται ένας (1) πτυχιούχος φυσικής αγωγής που υπηρετεί στη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) ή στους εποπτευόµενους από αυτήν φορείς.»
9. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 5, του
παρόντος άρθρου άρχεται την 8.10.2008 και αφορά αποκλειστικά στην εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών ή αθλητριών σε
Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι..
10. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται κάθε
άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
11. Στο τέλος του εδαφίου α’ της παραγράφου 4 του άρθρου
8 του ν. 3194/2003, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 3748/2009 (Α’ 29) και ισχύει, προστίθεται η φράση: «Τα όσα ανωτέρω ισχύουν και για τους
µαθητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν στον Ευρωπαϊκό διαγωνισµό για νέους επιστήµονες µε την απονοµή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου
βραβείου, καθώς και ειδικής διάκρισης.»
Άρθρο 39
Θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης
1. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/
2010 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ως σχολικοί σύµβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθµίδας µε βαθµό Γ’, δωδεκαετή τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια δηµόσια ή
ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε
σε αντίστοιχους µε την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της
οικείας βαθµίδας.»
β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει, έως και τον Ιούνιο του
2012, το µάθηµα της Πληροφορικής στην ιδιωτική εκπαίδευση
κατά τη διάρκεια τεσσάρων τουλάχιστον σχολικών ετών, ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών στην ανωτάτη εκπαίδευση
που διαθέτουν, και εφόσον κατά το χρόνο που δίδασκαν ήταν κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου στην Πληροφορική ή είχαν αποδεδειγµένα παρακολουθήσει σεµινάρια διδασκαλίας του
µαθήµατος της Πληροφορικής τα οποία είχαν διοργανωθεί από
δηµόσιους φορείς ή επιστηµονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, δικαιούνται να εγγραφούν στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ19. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του
προηγούµενου εδαφίου λογίζεται ως διανυθείσα στον κλάδο
ΠΕ19.
γ) Η προϋπηρεσία των πτυχιούχων: α) Τµηµάτων Ιδρυµάτων
της ανωτάτης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) στους οποίους δίνεται το δικαίωµα διορισµού στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και οι οποίοι
είναι κάτοχοι και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παιδαγωγικού
Τµήµατος (Α.Ε.Ι.) και β) Παιδαγωγικών Τµηµάτων Ειδικής Αγωγής
ή Τµηµάτων Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι. που, για την κάλυψη έκτακτων
εκπαιδευτικών αναγκών, εργάστηκαν, δυνάµει µονοετών συµβάσεων ή έχουν, επίσης δυνάµει µονοετών συµβάσεων, προσληφθεί για να εργαστούν έως και το σχολικό έτος 2012 – 2013 ως
δάσκαλοι σε ιδιωτικά δηµοτικά σχολεία, λογίζεται ως προϋπηρεσία στον κλάδο εκπαιδευτικών στον οποίο επιτρέπεται να ενταχθούν σύµφωνα µε το βασικό τους τίτλο σπουδών. Οι εκπαιδευ-
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τικοί που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο µπορούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα ιδιωτικά δηµοτικά σχολεία µε βάση
τις ρυθµίσεις του ν. 682/1977.
δ) Το εδάφιο γ’της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 682/ 1977 (Α’
244) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
1035/1980 (Α’ 60) διατηρείται σε ισχύ µόνο για την επιλογή διευθυντών ιδιωτικών σχολικών µονάδων.
2. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν.
3848/2010 (Α’ 71) απαλείφεται η φράση «στο τέλος της πρώτης
διετίας».
β) Η παρ. 4 του άρθρου 4, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της
παρ. 12 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30
του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκαν µε τις περιπτώσεις α’και
β’της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α’ 140), καταργούνται. Για τις γενικές προϋποθέσεις των µεταθέσεων των εκπαιδευτικών
της
πρωτοβάθµιας
και
δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45), όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (Α’ 94).
γ) Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν στην πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση από 20.5.2010 έως και
31.12.2010 δικαιούνται τα µόρια µετάθεσης που προβλέπονται
στο τρίτο εδάφιο της παρ.12 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, που
καταργείται µε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’της παρούσης παραγράφου, για το χρονικό διάστηµα έως και 31.8.2013,
εφόσον υπηρετήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους
2012 – 2013, αδιαλείπτως, σε σχολικές µονάδες της περιοχής
που διορίστηκαν ή µετακινηθούν σε άλλη περιοχή για άσκηση εκπαιδευτικού ή διοικητικού έργου αναγκαστικά για το συµφέρον
της υπηρεσίας χωρίς τη θέλησή τους.
δ) Αποκλειστικά και µόνο για τις µεταθέσεις του 2013 οι σχετικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται το αργότερο έως
και 31.1.2013.
3. Στις περιπτώσεις που τα µίσθια δεν έχουν αποδοθεί στους
εκµισθωτές, η ισχύς των µισθώσεων για τη στέγαση και λειτουργία των αποκεντρωµένων υπηρεσιών που καταργήθηκαν µε την
παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4027/ 2011 (Α’ 199) παρατείνεται
από το χρόνο λύσης τους, που προβλέπεται στην παράγραφο 5
του ίδιου άρθρου, το αργότερο έως και την 31η Ιουλίου 2013
οπότε και λύονται αυτοδικαίως. Οι µισθώσεις επιτρέπεται να παραταθούν περαιτέρω, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου
που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο της παρούσας.
4. α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’
199) η φράση «Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης
(ΕΔΕΑ)» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιτροπή Διαγνωστικής
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)».
β) Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2.α) Οι ΣΜΕΑΕ αποτελούν και Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ µιας
ενότητας σχολικών µονάδων της γενικής δηµόσιας και ιδιωτικής
εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου βαθµίδας. Οι ενότητες αποτελούν και
αποκεντρωµένες αδιαβάθµητες υπηρεσιακές µονάδες της ΕΑΕ
και οι σχολικές µονάδες που τις συνθέτουν συνιστούν Σχολικό
Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).
β) Τα ΣΔΕΥ που προβλέπονται στην περίπτωση α’συνιστώνται
µε απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε
ΣΔΕΥ έχει σκοπό: α) την προώθηση της συνεργασίας, το συντονισµό του έργου των σχολικών µονάδων και την ενδυνάµωσή
τους στην ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των
µαθητών τους, β) στην ένταξη και συµπερίληψη των µαθητών µε
αναπηρία στο σχολείο των συνοµηλίκων τους και γ) στην υποστήριξη των Τµηµάτων Ένταξης (ΤΕ), της παράλληλης στήριξης
– συνεκπαίδευσης και των µαθητών τους οποίους εφαρµόζεται
κατ’ οίκον διδασκαλία.
γ) Σε κάθε σχολική µονάδα της γενικής εκπαίδευσης που ανήκει σε ΣΔΕΥ λειτουργεί ΕΔΕΑΥ, ως πρωτοβάθµιο όργανο για τη
διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών της, η οποία συγκροτείται µε
απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ της ΣΔΕΥ
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στην οποία ανήκει η σχολική µονάδα, και αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη:
αα) το διευθυντή της σχολικής µονάδας, ως προέδρου, µε
αναπληρωτή του το νόµιµο αναπληρωτή του στα καθήκοντά του
ως διευθυντή,
ββ) έναν (1) εκπαιδευτικό της προσχολικής ή της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στο
άρθρο 21 του ν. 3699/2008 που υπηρετεί σε ΤΕ ή στην παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση ή στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ
του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική µονάδα, ή αντίστοιχων
κλάδων ΕΑΕ που προβλέπονται στο άρθρο 19 παρ. 1 του ν.
3699/2008,
ββ) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 που υπηρετεί στο
Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική µονάδα και
γγ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική µονάδα, µε τους αναπληρωτές τους.
δ) Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ ο πρόεδρός της συµµετέχει
χωρίς δικαίωµα ψήφου για τη λήψη απόφασης κατά την άσκηση
των αρµοδιοτήτων της περίπτωσης ε’ της παρούσης. Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ καλείται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του
τµήµατος στο οποίο φοιτά ο µαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. Η ΕΔΕΑΥ, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, µπορεί
να ζητά την τεκµηριωµένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων επί των µαθησιακών ιδιαιτεροτήτων και των εκπαιδευτικών
αναγκών του µαθητή που αξιολογείται. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, η ΕΔΕΑΥ, ανάλογα µε την περίπτωση του µαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης, µπορεί να καλεί,
προκειµένου να διαµορφώσει καλύτερη άποψη για την εξεταζόµενη υπόθεση, µέλη από τις άλλες ειδικότητες ΕΕΠ που υπηρετούν στο οικείο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ. Γραµµατέας
ορίζεται ο γραµµατέας της σχολικής µονάδας και ελλείψει αυτού
εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή. Για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ δεν καταβάλλεται αποζηµίωση στα µέλη
της.
ε) Η ΕΔΕΑΥ έχει, µεταξύ άλλων, τις εξής αρµοδιότητες:
αα) Διενεργεί διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εµποδίων εκπαίδευσης και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
ββ) Διαµορφώνει πρόγραµµα διαφοροποιηµένης διδασκαλίας
για µαθητές µε διαπιστωµένη δυσκολία µάθησης ή και συµπεριφοράς σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία
φοιτά ο µαθητής.
γγ) Πραγµατοποιεί συνεργατική διεπιστηµονική αντιµέτωπη
των δυσκολιών του µαθητή µέσα στη γενική σχολική τάξη του µε
τα µέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιµοι στο σχολείο, στο
σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεµβάσεις και παραπέµπει µαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές δηµόσιες εξωσχολικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύπτουν
σαφείς ενδείξεις προβληµάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραµέλησης συνεργάζεται µε ΙΠΔ ή άλλες
ιατρικές ή ψυχολογικές δηµόσιες Υπηρεσίες της περιοχής της,
µε κοινωνικές Υπηρεσίες και µε τις αρµόδιες δικαστικές Αρχές.
δδ) Διαµορφώνει προγράµµατα προσχολικής πρώιµης παρέµβασης σε συνεργασία µε παιδιατρικές υπηρεσίες ή ΙΠΔ της περιοχής αρµοδιότητάς της και οργανώνει ειδικά επιµορφωτικά
προγράµµατα για γονείς µε παιδιά ηλικίας έως έξι (6) ετών σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του οικείου Δήµου.
εε) Παρακολουθεί την εφαρµογή του εξατοµικευµένου προγράµµατος εκπαίδευσης (ΕΠΕ) για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου της και του προγράµµατος
υποστήριξης της οικογένειάς τους και για µαθητές µε κατ’ οίκον
διδασκαλία.
στστ) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του µαθητή και της οικογένειάς του και συνεργάζεται µε
τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήµου και άλλους αρµόδιους Φορείς.
ζζ) Υποστηρίζει τις σχολικές µονάδες κατά τη µετεγγραφή των
µαθητών, τους τελειόφοιτους µε αναπηρία, καθώς και τους απόφοιτους µε αναπηρία.
ηη) Παραπέµπει µαθητές που χρειάζονται γνωµάτευση από το
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ΚΕΔΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους,
να έχουν δυσκολίες µάθησης ή συµπεριφοράς ή ένταξης στο
σχολικό περιβάλλον. Για την παραποµπή απαιτείται η τεκµηριωµένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων που προβλέπεται
στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ’. Στην παραπεµπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές
παρεµβάσεις από το σχολείο του µαθητή, την ΕΔΕΑΥ και τους
σχολικούς συµβούλους γενικής εκπαίδευσης και τους συµβούλους ΕΑΕ και συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου της
ΕΔΕΑΥ σχετικά µε το «εκπαιδευτικό – ψυχολογικό προφίλ» του
µαθητή και τους τοµείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωµάτευσης, µε βάση την επεξεργασία των δεδοµένων κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης. Όλες οι περιπτώσεις µαθητών που φοιτούν σε
σχολικές µονάδες που έχουν ενταχθεί σε ΣΔΕΥ, καθώς και τα συναφή αιτήµατα των γονέων εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΔΥ
αποκλειστικά και µόνο κατόπιν παραποµπής της οικείας ΕΔΕΑΥ.
στ) Ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός της ΕΔΕΑΥ
µπορούν να καλούνται στο σχολικό συµβούλιο των γενικών σχολείων του οικείου ΣΔΕΥ προκειµένου να εισηγηθούν για θέµατα
ένταξης µαθητών µε αναπηρία στο γενικό σχολείο, αντιµετώπισης κρίσεων και σχολικής βίας, σχέσεων µεταξύ των µελών της
σχολικής κοινότητας, κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων των
µαθητών, καθώς και για θέµατα ανάπτυξης εξωσχολικών δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου στο περιβάλλον του σχολείου
και κοινωνικής υποστήριξης των µαθητών και των οικογενειών
τους.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται οι αρµοδιότητες των
ΕΔΕΑΥ και εγκρίνεται ο κανονισµός λειτουργίας τους που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού στο οποίο
ρυθµίζονται και τα ζητήµατα νόµιµης σύνθεσης, διαδικασίας σύγκλησης, τρόπου συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων. Οι
ΕΔΕΑΥ λειτουργούν µόνο µετά την έκδοση Κανονισµού Λειτουργίας τους και την πλήρη στελέχωσή τους σύµφωνα µε τη Διεθνή
Σύµβαση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) που κυρώθηκε µε το ν. 4974/2012 (Α’88). Με όµοια απόφαση εξειδικεύεται
η διάρθρωση και η λειτουργία των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ.»
5. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 3
του ν. 1566/1985 (Α’ 167) αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα µε τον αριθµό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι µονοθέσια έως και εξαθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται µε βάση την
αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθµό νηπίων και η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε
(25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζεται ο αριθµός των µαθητών που
αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό.»
β) Στο άρθρο 12 του ν. 1566/1985 προστίθεται παράγραφος 7
ως εξής:
«7. Για το ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά
ανάλογο τρόπο µε των δασκάλων, καθώς και οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής του.»
γ) Η ισχύς της περίπτωσης α’της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Αυγούστου 2013. Δικαίωµα µετάθεσης θεµελιώνουν και οι εκπαιδευτικοί που εισήχθησαν στα Διδασκαλεία
Δηµοτικής Εκπαίδευσης το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011.
Άρθρο 40
Ρύθµιση υπηρεσιακής κατάστασης
παλαιών υπαλλήλων
Όσοι από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο άρθρο 13
παρ. 54 του ν. 3149/2003, δεν έχουν µέχρι σήµερα µεταταχθεί
στις οικείες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ούτε έχουν τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, έχουν ωστόσο υποβάλει σχετική αίτηση ένταξης κατ’ άρθρο 13 παρ. 54 περ. β’ του νόµου
αυτού, τοποθετούνται αυτοδίκαια σε κενή θέση της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου αυτού. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, µεταφέρονται οι θέσεις που κατέχουν και προστίθενται ως
προσωποπαγείς στις θέσεις της υπηρεσίας που εντάσσονται. Για
το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
εντός τριών µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.
Αποδοχές που δεν καταβλήθηκαν για τους υπαλλήλους αυτούς
δεν αναζητούνται.
Άρθρο 41
Έδρα Εθνικής Ολυµπιακής Ακαδηµίας («ΕΘΝ.Ο.Α»)
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α του άρθρου 18 του ν.
2947/2001 (Α’ 228) τροποποιείται ως εξής:
«Η τακτική Επιτροπή Εθνική Ολυµπιακή Ακαδηµία (ΕΘΝ.Ο.Α.),
η οποία λειτουργεί στην Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε) καθίσταται ίδιο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
«Εθνική Ολυµπιακή Ακαδηµία» («ΕΘΝ.Ο.Α.») και έδρα το Δήµο Χαλανδρίου.»
Άρθρο 42
Θέµατα Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του ν.
4009/2011 (Α’195) προστίθενται τα εξής εδάφια:
«Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το Συµβούλιο της
Αρχής ορίζει µε τη δηµόσια προκήρυξη της θέσης τη διαδικασία,
η οποία περιλαµβάνει και στάδιο συνέντευξης των υποψηφίων,
τα κριτήρια επιλογής και τα ειδικότερα προσόντα του γενικού
διευθυντή. Η επιλογή γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές της δηµοσιότητας της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της
αξιοκρατίας.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του
ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αρµοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω διάρθρωσή
τους σε τµήµατα, αυτοτελή γραφεία ή γραφεία, καθώς και οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες των προϊσταµένων τους
καθορίζονται στον Οργανισµό της Αρχής. Μέχρι την έκδοση του
Οργανισµού για την πλήρωση των ως άνω θέσεων, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και ειδικότητες ορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.»
3. Η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Πρόσθετες
και ειδικότερες αρµοδιότητες του Κέντρου, τα θέµατα λειτουργίας αυτού, καθώς και τα όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής και πλήρωσης της θέσης του διευθυντή Ερευνών και
Μελετών καθορίζονται στον Οργανισµό της Αρχής. Κατά την
πρώτη εφαρµογή του παρόντος η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.»
4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για τη διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της Αρχής
συνιστώνται 25 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και 20
θέσεις διοικητικού προσωπικού. Οι ως άνω θέσεις συνιστώνται
ως θέσεις µόνιµου προσωπικού ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και κατανέµονται ως ακολούθως:
α) 25 θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού εκ των οποίων
οι 10 είναι µόνιµου προσωπικού και οι 15 προσωπικού µε σύµβαση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
β) 5 θέσεις ΠΕ Διοικητικού εκ των οποίων οι 3 είναι µόνιµου
προσωπικού και οι 2 προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου,
γ) 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού εκ των οποίων η 1 είναι
µόνιµου προσωπικού και η 1 προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

δικαίου αορίστου χρόνου,
δ) 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού εκ των οποίων η 1 είναι
µόνιµου προσωπικού και η 1 προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου,
ε) 2 θέσεις ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού εκ των οποίων η 1 είναι
µόνιµου προσωπικού και η 1 προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου,
στ) 3 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής εκ των οποίων οι 1 είναι µόνιµου
προσωπικού και οι 2 προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου,
ζ) 2 θέσεις ΠΕ Μεταφραστών-Διερµηνέων εκ των οποίων η 1
είναι µόνιµου προσωπικού και η 1 προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
η) 2 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής εκ των οποίων η 1 είναι µόνιµου
προσωπικού και η 1 προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
Οι θέσεις µόνιµου προσωπικού καλύπτονται αποκλειστικά µε
µετατάξεις µόνιµου προσωπικού. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού της Αρχής, οι ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα του
κλάδου Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού ορίζονται µε τη δηµόσια προκήρυξη για την κάλυψή τους.
Με τον Οργανισµό της Αρχής είναι δυνατή η ανακατανοµή των
κενών θέσεων της παρούσας παραγράφου σε κλάδους, κατηγορίες ή ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα διορισµού ή πρόσληψης,
καθώς και η συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συµβουλίου που επιλαµβάνεται των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης
και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετικό θέµα.»
5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«9.Οι υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής µπορεί να καλύπτονται
µε αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών µε απόσπαση προσωπικού µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας ή της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εφαρµόζονται αναλόγως οι διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων του π.δ.
291/1998 (Α’210) µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παρούσα και όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Συνήγορος
του Πολίτη ως όργανο νοείται ο Πρόεδρος της Αρχής. Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Πρόεδρο της Αρχής επικουρούµενο από τον γενικό διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς
απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριµελή επιτροπή, η σύνθεση της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Αρχής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο µέλη του Συµβουλίου της
Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογηµένα ενώπιον του Συµβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό.
Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του οικείου Υπουργού,
ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Αρχής, χωρίς να απαιτείται γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Για την υποβολή της
πρότασης του Προέδρου απαιτείται προηγουµένως η σύµφωνη
γνώµη του Συµβουλίου της Αρχής που διαµορφώνεται ύστερα
από αιτιολογηµένη εισήγηση της τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί 3 έτη, µπορεί να παρατείνεται µια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα και είναι
υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο Πρόεδρος της
Αρχής δύναται κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου και
αξιολόγησης των υπαλλήλων να αποφασίζει την παράταση της
απόσπασής τους εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη. Η παράταση της απόσπασης του κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
προσωπικού που υπηρετεί µε απόσπαση στην Αρχή δύναται να
πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου,
ύστερα από αίτηση του εν λόγω προσωπικού, κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων.
Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού µπορεί να πληρώνονται
και µε µετατάξεις προσωπικού µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τουλάχιστον διετή
διοικητική εµπειρία σε αντίστοιχο αντικείµενο, στις ως άνω συσταθείσες και κατανεµηθείσες θέσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κατά περίπτωση διατάξεις.
Οι ως άνω συσταθείσες θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσω-
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πικού δύνανται να καλύπτονται µε µετατάξεις υπαλλήλων, µόνιµων ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
ύστερα από διαδικασία επιλογής και εφόσον κατέχουν τα αναγκαία για τις θέσεις αυτές προσόντα. Για την προεπιλογή και επιλογή του προς µετάταξη προσωπικού σε θέση Ειδικού
Επιστηµονικού Προσωπικού ακολουθείται αναλόγως η ως άνω
προβλεπόµενη διαδικασία για τις αποσπάσεις. Για τον ορισµό των
προσόντων για την πλήρωση των θέσεων µε µετάταξη εφαρµόζεται το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α’39). Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες για τις µετατάξεις
διατάξεις του Κώδικα Καταστάσεως Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου
Δικαίου (ν. 3528/2007, Α’26), του ν. 4024/2011 (A’226), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988,
Α’191) όπως εκάστοτε ισχύει και του ν. 3801/2009 (Α’163) ως
προς το προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού της ΑΔΙΠ, όπου
απαιτείται, χρέη υπηρεσιακού συµβουλίου τελεί το Συµβούλιο της
Αρχής.
Οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετούντες µε απόσπαση ή µε πιστοποιηµένη διάθεση στην Αρχή δύνανται ύστερα
από αίτηση τους να µεταταχθούν στις ως άνω θέσεις διοικητικού
προσωπικού και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, εφόσον κατέχουν τα απαιτούµενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για τη µετάταξη όπως αυτές προβλέπονται µε τον Κώδικα Καταστάσεως Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (ν.
3528/2007, Α’26) και τον Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α’191)
όπως ισχύει και το ν. 3801/2009 (Α’163) ως προς το προσωπικό
που απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η ως
άνω µετάταξη διενεργείται µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και απόφαση του Συµβουλίου της ΑΔΙΠ ύστερα
από πρόταση του Προέδρου της, χωρίς γνώµη του υπηρεσιακού
συµβουλίου της υπηρεσίας προέλευσης κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η απόφαση του Προέδρου για τη µετάταξη
υπαλλήλου λαµβάνεται ύστερα από αξιολόγηση από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από τον Πρόεδρο και 2 µέλη του Συµβουλίου της Αρχής και κατόπιν σχετικής αίτησης του προς µετάταξη
υπαλλήλου. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται από το Συµβούλιο
της Αρχής ύστερα από εισήγηση που Προέδρου.
Το προσωπικό, µόνιµο ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που µετατάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος στην ΑΔΙΠ εντάσσεται, µε την απόφαση µετάταξής του,
στο βαθµό της θέσης που µετατάσσεται µε βάση το βαθµό που
ήδη κατέχει και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθµό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθµό της θέσης, καθώς και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει. Το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των
µετατασσοµένων ρυθµίζεται µε ανάλογη εφαρµογή της παρ. 4
του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (Α’52).»
6. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 69 του ν.
4009/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος άρθρου οι αναγκαίες διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων ορίζονται µε
απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής κατόπιν εισήγησης του Προέδρου αυτής.»
7. Η παράγραφος 11 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 (Α’195)
αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Οι αποδοχές του διοικητικού προσωπικού, µόνιµου ή µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθορίζονται µε τις
διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α’ 226). Οι αποδοχές του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της ΑΔΙΠ, µόνιµου ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και του από µετάταξη
προσωπικού στις θέσεις αυτές, καθορίζεται µε την παράγραφο 3
του άρθρου 22 του ως άνω νόµου.»
8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α’ 195)
αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Ο πρόεδρος του Συµβουλίου της Αρχής είναι πλήρους και
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αποκλειστικής απασχόλησης και λαµβάνει αποδοχές και τα λοιπά
µέλη του Συµβουλίου λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή
τους στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου. Το ύψος των αποδοχών
του προέδρου, καθώς και το ύψος της αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση των λοιπών µελών καθορίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.»
9. Η παράγραφος 9 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α’ 195)
αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Οι δαπάνες και η αποζηµίωση µετακίνησης των µελών του
Συµβουλίου της Αρχής και του γενικού διευθυντή για την άσκηση
των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Αρχή.»
10. α. Έως τη συγκρότηση του Συµβουλίου που προβλέπεται
στο άρθρο 67 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) παρατείνεται η θητεία
των µελών της Ολοµέλειας µε τη σύνθεσή της κατά τις 31.8.2012
και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 11 του ν. 3374/2005 (Α’ 189),
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την περ. ιβ’του άρθρου 38 του ν.
3848/2010 (Α’ 71). Η εν λόγω παράταση ισχύει έως τις 31.8.2013
κατά µέγιστο και ισχύει και για τα µέλη που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από την οργανική τους θέση
έως την ανωτέρω ηµεροµηνία.
β. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου, καθώς και το ύψος
της αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση των λοιπών µελών, για το διάστηµα αυτό, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας Πολιτισµού και Αθλητισµού και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Έως την έγκριση του Οργανισµού της ΑΔΙΠ, τα θέµατα που
θα ρυθµίζονται σε αυτόν αποφασίζονται από την Ολοµέλεια ή το
Συµβούλιο αφότου συγκροτηθεί. Μέχρι τη συγκρότηση του Συµβουλίου της ΑΔΙΠ, ο νέος Πρόεδρος της ΑΔΙΠ, ο οποίος ορίσθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4009/2011, υπέχει την θέση του
Προέδρου της Ολοµέλειας της ΑΔΙΠ και αναλαµβάνει όλες τις
σχετικές αρµοδιότητες.
Άρθρο 43
Θέµατα Οργανισµού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων
1. Η παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 33 του ν. 3966/ 2011
(Α’ 118), τροποποιούνται ως ακολούθως:
«12. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεµότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. αναλαµβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεµείς
δίκες.
13. Ταµειακά υπόλοιπα του Ο.Ε.Δ.Β. έχουν µεταφερθεί στον
κρατικό προϋπολογισµό και αποτελούν έσοδα του Δηµοσίου. Οι
ανειληµµένες υποχρεώσεις του Ο.Ε.Δ.Β. οι οποίες υφίσταντο
κατά την κατάργησή του εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σε
βάρος του προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.»
2. Η παρ. 16 του άρθρου 33 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) καταργείται.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζεται ειδικότερα ο τρόπος εκκαθάρισης του καταργηθέντος οργανισµού.
Άρθρο 44
Γενικές Διευθύνσεις Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
Τα υπό στοιχεία γ’ και στ’της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.
339/1990 (Α’ 135) «ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται αντίστοιχα ως
εξής:
«γ’της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού ή εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης» και «στ’της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και

Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεµάτων, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 1
Διοικητικού».
Άρθρο 44Α
Επείγοντα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
1. Το σύνολο των υπαλλήλων των καταργηθέντων Ο.Ε.Ε.Κ. και
Ο.Ε.Δ.Β., που έχουν µεταφερθεί στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού η σε άλλες
υπηρεσίες του ή εποπτευόµενους φορείς του, µετατάσσονται ή
µεταφέρονται και τοποθετούνται σε αυτοδίκαια συνιστώµενες
προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου ή ειδικότητας, οι οποίες προστίθενται, στις θέσεις της Κ.Υ. του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων , Πολιτισµού και Αθλητισµού ή των άλλων υπηρεσιών ή των εποπτευόµενων φορέων
του, αντίστοιχα, και για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα.
Η διαδικασία µετάταξης ή µεταφοράς και τοποθέτησης ολοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία ενός µήνα από τη δηµοσίευση του
παρόντος.
2. Η τοποθέτηση των υπαλλήλων της προηγούµενης παραγράφου στις προσωποπαγείς θέσεις γίνεται µε απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
χωρίς γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ενέχει τη διαπίστωση της σύστασης των προσωποπαγών θέσεων, την
κατάργηση των αντίστοιχων προσωρινών και την παράλληλη δέσµευση κενών ή κενούµενων οργανικών θέσεων των υπηρεσιών
ή των φορέων υποδοχής, καταρχήν, της ίδιας ή, αν δεν υπάρχει
της ίδιας, άλλης κατηγορίας.
3. Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν στο σύνολο των
υπαλλήλων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και κατέχουν
ειδικότητες οι οποίες δεν προβλέπονται στις διατάξεις των Οργανισµών των υπηρεσιών ή των φορέων υποδοχής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
εντάσσονται σε ειδικότητα Διοικητικού της αντίστοιχης κατηγορίας. Υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν στο σύνολο των υπαλλήλων
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και κατέχουν ειδικότητες
οι οποίες δεν προβλέπονται στις διατάξεις των Οργανισµών των
υπηρεσιών ή των φορέων υποδοχής του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, εντάσσονται σε ειδικότητα Επιµελητή ή άλλη συναφή ειδικότητα. Αν δεν υπάρχει
ούτε ειδικότητα Επιµελητή ή άλλη συναφή οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ εντάσσονται σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που
προβλέπεται στις διατάξεις των Οργανισµών των υπηρεσιών ή
των φορέων στους οποίους µεταφέρονται.
4. Στις υπηρεσίες, στις οποίες δύνανται να µεταφέρονται ή µετατάσσονται οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, συµπεριλαµβάνονται και οι Γενικές Γραµµατείες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθώς και οι εποπτευόµενοι από αυτές φορείς.
5. Στην Κ.Υ., στις άλλες υπηρεσίες και στους εποπτευόµενους
φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού που µεταφέρονται ή µετατάσσονται οι υπάλληλοι
της παραγράφου 1, µεταφέρονται, αντίστοιχα, και οι πόροι του
προϋπολογισµού των φορέων που καλύπτουν τη µισθοδοσία
τους.
6. Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων της παραγράφου 1 που
έχει διανυθεί από την τοποθέτησή τους σε προσωρινές θέσεις
της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού έως την τοποθέτηση τους στις προσωποπαγείς θέσεις θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για τα
θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης, καθώς και για
κάθε άλλη συνέπεια περιλαµβανοµένης και της µονιµοποίησης
όσων όφειλαν να συµπληρώσουν διετή δοκιµαστική περίοδο.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα θέµατα που
αφορούν στους όρους και τον τρόπο υλοποίησης και λειτουργίας
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Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήµατος, το οποίο θα αποσκοπεί
ιδίως στην υποστήριξη των αρµοδιοτήτων του Ε.ΚΕ.Α. και των
Μονάδων Αιµοδοσίας στην προώθηση της εθελοντικής αιµοδοσίας και στο συντονισµό των υπηρεσιών αιµοδοσίας της χώρας
για τη διακίνηση του αίµατος και των παραγώγων του, από το
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.).
8. Η διάταξη της περίπτωσης 1 του άρθρου 81 του ν.
4009/2011, τροποποιείται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «1. Ο ν.
5343/1932 (Α’ 86), εκτός των άρθρων 120 έως και 123, 272 πλην
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3, όπως ισχύει, 326,327
και 329 έως και 333.»
9. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.
3205/2003 (Α’ 297), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το στοιχείο
II της περίπτωσης 22 της υποπαραγράφου Γ.1. της παραγράφου
Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) καταλαµβάνει
και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
10. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.
4076/2012 (Α’ 159) προστίθεται εδάφιο ως εξής : «... για τετραετή
θητεία.».
11. α) Μέλη οικογενειών µε τουλάχιστον ένα αναγνωρισµένο
µέλος ως θύµα τροµοκρατικής επίθεσης δικαιούνται µετά από αίτησή τους χορήγηση υποτροφίας από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για τη διενέργεια µεταπτυχιακών ή διδακτορικών
σπουδών στην αλλοδαπή ή ηµεδαπή.
β) Η διαδικασία χορήγησης της υποτροφίας, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
12. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α’ 152),
όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν.
3697/2008 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που είναι σύζυγοι καθηγητών ή λεκτόρων ή καθηγητών
εφαρµογών ΑΕΙ, µπορούν µε αίτηση τους να αποσπώνται, κατ’
εξαίρεση της κείµενης νοµοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί ο
/ η σύζυγος καθηγητής ή λέκτορας ή καθηγητής εφαρµογών στα
ΑΕΙ, σε αντίστοιχη εκπαιδευτική µονάδα της πόλης όπου είναι η
έδρα του Τµήµατος ή Παραρτήµατος του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετεί
ο / η σύζυγος τους.»
β) Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του ν.
3848/2010 (Α’ 71) καταργείται.
13. Κατά την αληθή της έννοια, η διάταξη του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 14 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012
(Α’ 54) δεν εφαρµόζεται επί των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
14. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του
ν.
3376/2005 (Α’ 191) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στο Σ.Ε.Π. εγγράφονται τα τέκνα των υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ή άλλων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Μπορούν
ακόµη να εγγράφονται κατά προτεραιότητα: α) τέκνα υπαλλήλων
των Διεθνών Οργανισµών και των διπλωµατικών αποστολών που
εδρεύουν στο Ηράκλειο της Κρήτης, β) τέκνα των οποίων ο ένας
τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι πολίτης χώρας- µέλους
της Ε.Ε. και γ) τέκνα εργαζοµένων σε Οργανισµούς, ιδρύµατα και
άλλους φορείς των οποίων το αντικείµενο αφορά στην Έρευνα
και Ανάπτυξη. 2. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων εγγραφής µαθητών των περιπτώσεων α’, β’, και γ’ της προηγουµένης παραγράφου υπερβαίνει τον αριθµό των υπολειπόµενων
κενών θέσεων, η επιλογή των µαθητών που θα εγγραφούν γίνεται
µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση
που εκδίδεται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3.»
15. α) Από την αγωνιστική περίοδο 2013-2014 στο πρωτάθληµα
Γ' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου αγωνίζονται µόνο ερασιτεχνικά σωµατεία.
β) Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
111 του ν. 2725/1999 (Α' 121), όπως τροποποιήθηκε µε το ν.
2947/2001 (Α' 228), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής : «Κατ' εξαί-
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ρεση οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες (Π.Α.Ε.) όλων των
κατηγοριών, που υποβιβάζονται σε Ερασιτεχνική Κατηγορία, υποχρεωτικώς εκκαθαρίζονται εντός τριών (3) µηνών από τον υποβιβασµό τους.»
16. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4076/2012 (Α’ 159)
προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως ακολούθως:
«7. Η ανάδειξη όλων των µονοµελών οργάνων των ΑΕΙ δύναται
να λαµβάνει χώρα µέσω εκλογικής διαδικασίας µε ηλεκτρονική
ψήφο, χωρίς την προγενέστερη διενέργεια αυτής µε κάλπη. Κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
8. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος σύστασης
των Σχολών σε κάθε ΑΕΙ, κάθε Τµήµα που δεν εντάσσεται σε
Σχολή νοείται ως µία Σχολή.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 45
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι σχετικές διατάξεις για τις αµοιβές, αποδοχές και κάθε είδους αποζηµιώσεις των µελών του Δ.Σ. των απορροφώντων φορέων συνεχίζουν να ισχύουν µέχρι την έκδοση των σχετικών
αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 παρ. 2, 16 παρ. 6, 16
παρ. 9 και 17 παρ. 6 του παρόντος.
2.α. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 4, το «Ίδρυµα Νεολαίας και δια βίου
Μάθησης» διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο έχει
ορισθεί µε την κ.υ.α. υπ’ αριθ. 127175/Η/4.11.2011 (Β’2508) κατά
τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην λειτουργία του. Με
την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου που έχει ορισθεί µε την κ.υ.α. υπ’ αριθ.
127175/Η/4.11.2011, λήγει αζηµίως για το Δηµόσιο. Οι θητείες
των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συµβούλων και
µελών Δ.Σ. των φορέων που απορροφώνται από το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» έχουν ήδη καταργηθεί σύµφωνα
µε την κ.υ.α. 127175/ Η/4.11.2011.
β. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του παρόντος, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Π.Π. που έχει ορισθεί µε την υπ’ αριθ.
155723/Η/8.12.2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 450) απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με την
έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου που έχει ορισθεί µε την υπ’ αριθµ.
155723/Η/8.12.2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 450) Απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, λήγει
αζηµίως για το Δηµόσιο. Η υπηρεσία του Προέδρου του Δ.Σ. στη
θέση αυτή, από την ηµεροµηνία συγκρότησης του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π. µε την υπ’ αριθ. 155723/Η/8.12.2010 (ΦΕΚ 405 ΥΟΔΔ)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µέχρι και τη λήξη της θητείας του, για τη
οργανική του θέση θεωρείται συνεχής για κάθε συνέπεια.
3.α. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισµός Λειτουργίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις
που διέπουν τον απορροφώντα φορέα σύµφωνα µε την κ.υ.α.
127175/Η/4.11.2011.
β. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισµός λειτουργίας του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύµφωνα µε το άρθρο 25 του παρόντος ισχύουν οι
διατάξεις που διέπουν τον απορροφώντα φορέα σύµφωνα µε την
κ.υ.α. 119959/Η/20.10.2011 (Β’2351). Όλα τα σχετικά θέµατα που
ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος και δεν ρυθµίζονται µε τις
διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούµενου
εδαφίου ρυθµίζονται προσωρινά µε αποφάσεις του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
4. Το προσωπικό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που έχει ενταχθεί στο καθεστώς
εργασιακής εφεδρείας του άρθρου 34 παρ. 7 του ν. 4024/2011
παραµένει στο καθεστώς σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν οι κείµενες
διατάξεις.
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5.α. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισµός Προµηθειών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος, εφαρµόζεται ο αντίστοιχος Κανονισµός του απορροφώντος φορέα σύµφωνα µε
την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011.
β. Μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι Κανονισµοί Οικονοµικής Διαχείρισης και Προµηθειών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύµφωνα µε το άρθρο
26 του παρόντος, εφαρµόζονται οι αντίστοιχοι Κανονισµοί που
έχουν εκδοθεί µε τις υπ’ αριθµ. 23238/Η/5.3.2012 (Β’ 620) και υπ’
αριθµ. 23237/Η/5.3.2012 (Β’ 619) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
6.α. Οι οργανικές θέσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος πληρώνονται µε το προσωπικό που έχει το Ίδρυµα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης µετά
τη συγχώνευση που έγινε µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011 και
της µεταφοράς προσωπικού και αρµοδιοτήτων που έγινε µε τις
κ.υ.α. 127176/Η/4.11.2011 και 127177/Η/4.11.2011. Η µισθοδοσία
του προσωπικού και των δικηγόρων των συγχωνευθέντων φορέων συνεχίζει να καταβάλλεται από το Ίδρυµα Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης κατ’ εφαρµογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
β. Οι θέσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες προσδιορίζονται στο
άρθρο 29 του παρόντος πληρώνονται µε το , πάσης φύσης και
σχέσης, προσωπικό που έχει ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) µετά τη συγχώνευση που έγινε µε την υπ' αριθµ.
119959/Η/20.10.2011 (Β’2351) κ.υ.α. και την υπ’ αριθµ. ΓΠ/3799/
30.12.2011 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου
του Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) η οποία κυρώθηκε µε την παρ.
2α του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α’86). Η ένταξη του ανωτέρω προσωπικού στις προβλεπόµενες θέσεις, βάσει των προσόντων που διαθέτουν κατά το χρόνο ένταξης, πραγµατοποιείται
µε διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Οργανισµού η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το πάσης φύσης και σχέσης, προσωπικό που µεταφέρθηκε
και υπηρετεί στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αντίστοιχα διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο
υπαγόταν πριν την µεταφορά του.
8.α. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ενταχθέντος ή µεταφερθέντος προσωπικού στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ που έχει διανυθεί στους
φορείς προέλευσής του και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως
χρόνος υπηρεσίας κατά τις κείµενες διατάξεις θεωρείται χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας για τα θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη έννοµη συνέπεια.
β. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ενταχθέντος ή µεταφερθέντος προσωπικού στον Ε.Ο.Π.Π. και µετέπειτα στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσής του
θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για τα θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη έννοµη συνέπεια. Αρµόδιο για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του
ανωτέρω προσωπικού η οποία αποκτήθηκε πριν την πρόσληψη
ή µεταφορά του στους φορείς προέλευσης είναι το Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τα Ν.Π.Ι.Δ.
και το νοµοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της υπ’ αριθµ. 119959/Η/ 20.10.2011 (Β’2351) κ.υ.α.
Η κατά τα ανωτέρω, αναγνωρισθείσα προϋπηρεσία θεωρείται
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για τα θέµατα βαθµολογικής και
µισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη έννοµη συνέπεια.
9.α. Οι υφιστάµενοι, έως ηµεροµηνία συγχώνευσης, τραπεζικοί
λογαριασµοί των συγχωνευόµενων φορέων µε την κ.υ.α.
127175/Η/4.11.2011 (Β’2508) συνεχίζουν να λειτουργούν επ’ ονόµατι και για λογαριασµό του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης συνεχίζοντας να εξυπηρετούν τους σκοπούς, για τους
οποίους συνεστήθησαν, όσο αυτό είναι αναγκαίο. Τα ταµειακά
υπόλοιπα και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών των απορροφώµενων φορέων µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011 εξυπηρετούν από την ηµεροµηνία συγχώνευσης τις ανάγκες του
Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
β. Οι υφιστάµενοι έως την 20.11.2011 τραπεζικοί λογαριασµοί
των συγχωνευόµενων φορέων µε την κ.υ.α. 119959/Η/20.10.2011
συνεχίζουν να λειτουργούν επ’ ονόµατι και για λογαριασµό του
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Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνεχίζοντας να εξυπηρετούν τους σκοπούς, για
τους οποίους συνεστήθησαν, όσο αυτό είναι αναγκαίο. Τα ταµειακά
υπόλοιπα και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών
των απορροφώµενων φορέων µε την κ.υ.α. 119959/ Η/20.10.2011
εξυπηρετούν από την 20.11.2011 τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
10.α. Έργα, δράσεις και προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα
από την Ε.Ε. ή χρηµατοδοτούµενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς
πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους
συγχωνευόµενους φορείς µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011, υλοποιούνται εφεξής από το Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, το οποίο είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευόµενων µε
την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011 φορέων ως προς όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και προγράµµατα, καθώς και δικαιούχος των
τραπεζικών λογαριασµών των φορέων για τη χρηµατοδότηση
αυτών των πράξεων, δράσεων και προγραµµάτων. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συµβάσεις έργου µέχρι τη λήξη τους.
β. Έργα, δράσεις και προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα
από την Ε.Ε. ή χρηµατοδοτούµενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς
πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους
συγχωνευόµενους φορείς µε την κ.υ.α. 119959/Η/20.10.2011,
υλοποιούνται εφεξής από την 20.11.2011 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
ο οποίος είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευόµενων µε την
κ.υ.α. 119959/Η/20.10.2011 φορέων ως προς όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω, πράξεις,
δράσεις και προγράµµατα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών
λογαριασµών των συγχωνευόµενων φορέων για τη χρηµατοδότηση αυτών των πράξεων, δράσεων και προγραµµάτων. Στις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνονται και όσα
προκύπτουν από αναληφθείσες συµβάσεις έργου µέχρι τη λήξη
τους.
11.α. Τα υπόλοιπα των πιστώσεων των εγκεκριµένων προϋπολογισµών του έτους 2011 των απορροφώµενων φορέων µε την
κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011, ύστερα από την εξόφληση των ήδη
ανειληµµένων υποχρεώσεων, µεταφέρθηκαν ως επιχορήγηση
στο Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
β. Τα υπόλοιπα των πιστώσεων των εγκεκριµένων προϋπολογισµών του έτους 2011 των απορροφώµενων φορέων µε την
κ.υ.α. 119959/Η/20.10.2011 καθώς και ταµειακά υπόλοιπα και
υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών αυτών, µεταφέρονται µε εντολή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, ως επιχορήγηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
12.α. Όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας προβλέπεται συµµετοχή εκπροσώπων των απορροφώµενων µε την
κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011 φορέων σε Διοικητικά Συµβούλια, σε
Επιτροπές Παρακολούθησης και σε κάθε είδους συλλογικά όργανα, νοείται από την ηµεροµηνία συγχώνευσης η συµµετοχή εκπροσώπου του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
β. Από την 20.11.2011 όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας προβλέπεται συµµετοχή εκπροσώπων των συγχωνευόµενων φορέων ή του απορροφώντος φορέα σύµφωνα µε την κ.υ.α.
119959/Η/20.10.2011 σε Διοικητικά Συµβούλια, σε Επιτροπές Παρακολούθησης και σε κάθε είδους συλλογικά όργανα ή όργανα
και επιτροπές του δηµόσιου τοµέα, νοείται η συµµετοχή εκπροσώπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
13.α. Από την 20.11.2011 εκκρεµείς δίκες των συγχωνευόµενων
φορέων µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011 συνεχίζονται από το
Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς να επέρχεται
βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση για
τη συνέχισή τους.
β. Από την 20.11.2011 εκκρεµείς δίκες των συγχωνευόµενων
φορέων µε την κ.υ.α. 119959/Η/20.10.2011 συνεχίζονται από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς να επέρχεται
βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
14.Κατά τα λοιπά και για όσα θέµατα ειδικότερα δεν ρυθµίζονται στον παρόντα νόµο, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις που
ίσχυαν για τους απορροφώντες φορείς.
15.α. Από την ηµεροµηνία συγχώνευσης, όπου στις κείµενες
διατάξεις αναφέρεται ένας εκ των συγχωνευόµενων φορέων µε
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την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011, νοείται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
β. Από την ηµεροµηνία συγχώνευσης, όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται ένας εκ των συγχωνευόµενων φορέων µε την
κ.υ.α. 119959/Η/20.10.2011, νοείται ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
16. Διατάξεις και αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στην καταβολή τελών και χρηµατικών ποσών για την παροχή υπηρεσιών
ελέγχου, αδειοδότησης, πιστοποίησης δοµών, αξιολόγησης και
ένταξης σε µητρώα, πιστοποίησης προσόντων και ισοτίµησης τίτλων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τον Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δοµών Δια Βίου
Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.) συνεχίζουν να ισχύουν για τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µέχρι την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 20
για τα ανταποδοτικά τέλη και τα τέλη εποπτείας.
17. Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 24 του ν. 3879/2010
(Α’163) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται τα θέµατα µεταφοράς, φύλαξης και διαχείρισης του υπάρχοντος αρχείου του Ο.Ε.Ε.Κ. και κάθε άλλο
ειδικότερο τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα.»
18. Οι κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων υπ’
αριθ.
119959/Η/20.10.2011 και υπ’ αριθ. 127175/Η/ 4.11.2011, καθώς
και το σύνολο των ενεργειών που έχει λάβει χώρα δυνάµει αυτών
και µετά τη δηµοσίευσή τους θεωρούνται νόµιµες µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
19. Το σύνολο των ενεργειών που έχει λάβει χώρα δυνάµει και
µετά τη δηµοσίευση της υπ’ αριθ. 127177/ Η/4.11.2011 κοινής
απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, θεωρούνται νόµιµες. Όσον αφορά
στη µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη του προσωπικού που
έχει µεταφερθεί µε βάση την ως άνω κ.υ.α. έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις του ν. 4024/2011 όπως εκάστοτε ισχύουν.
20. Έως την έναρξη εφαρµογής της υποπαραγράφου Θ.3. της
παραγράφου Θ’του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’222),
κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.17.
της παραγράφου Θ’του άρθρου πρώτου του ίδιου νόµου, η αρµοδιότητα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ασκείται από τον
Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
21. Έως τη δηµοσίευση των προεδρικών διαταγµάτων και των
υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, τα σχετικά θέµατα ρυθµίζονται από τις κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 46
Τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) η υπ' αριθ. 127175/Η/4.11.2011 (Β’2508) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
β) η υπ' αριθ. 119959/Η/20.10.2011 (Β’ 2351) κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 147726/Η/
23.12.2011 (Β’2957) κ.υ.α.,
γ) οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 329 του ν.4072/2012 (Α' 38) καθ’ ο
µέρος µε το οποίο κυρώθηκε η υπ' αριθ. 119959/Η/20.10.2011
κ.υ.α.,
δ) οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 και 14
του άρθρου 11, των περιπτώσεων β’και γ’της παραγράφου 4 του
άρθρου 16 και της παραγράφου 22 του άρθρου 24 του ν.
3879/2010 (Α’163),
ε) κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση µε τον παρόντα νόµο.
στ) το άρθρο 4 του π.δ. 91/2005 (Α’ 129), η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Α’, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου
2 του Κεφαλαίου Β’ και η παράγραφος 3 του Κεφαλαίου Β’ του άρθρου 11 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45).
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2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή συµπληρώνονται οι κάτωθι διατάξεις:
α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010, (Α’163).
β) Το άρθρο 85 του νόµου ν. 3528/2007, (Α’51) στο τελευταίο
εδάφιο της περίπτωσης α’ και στις παραγράφους 1, 2 και 3.
γ) Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005, (Α’212).
δ) Το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012
(Α’86).
ε) Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4027/2011 (Α’233).
στ) Η παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007, (Α’69).
ζ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’της παραγράφου 11 και
η παράγραφος 2 του άρθρου 80, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5, το εδάφιο γ’της παραγράφου 4, το εδάφιο α’της παραγράφου 5 του άρθρου 77, η παράγραφος 4 του άρθρου 32, οι
παράγραφοι 1 και 5, καθώς και το εδάφιο ε’της παραγράφου 4
του άρθρου 24, οι παράγραφοι 3, 5, η δεύτερη υποπαράγραφος
της παραγράφου 7, οι παράγραφοι 8 , 9, 10 και 11 του άρθρου
69, οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 69 , η παράγραφος 5 του
άρθρου 16 και η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(Α’195).
η) Οι παράγραφοι 2, 8, 13, 14, 21, του άρθρου 34 του ν.
2725/1999 (Α’121).
θ) Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του π.δ.
130/2000, (Α’113 ).
ι) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α του άρθρου 18 του ν.
2947/2001, (Α’228).
ια) Οι παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 33 και το άρθρο 16
του ν. 3966/2011, (Α’118).
ιβ) Το άρθρο 2 παράγραφος 23 του ν. 2621/1998 (Α’ 136).
ιγ) Η παράγραφος 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’212).
ιδ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’266).
ιε) Τα άρθρα 4 και 30 του ν. 3848/2010 (Α’71).
ιστ) Το άρθρο 4 του ν. 3699/2008 (Α’199).
ιζ) Τα άρθρα 28 και 29 του ν. 682/1977 (Α’244).
ιη) Τα άρθρα 3 και 12 του ν. 1566/1985 (Α’167).
ιθ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α’163).
κ) Η παράγραφος 13 του άρθρου 24 του ν.3879/2010 (Α’163).
Άρθρο 47
Όσοι µαθητές, τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, αποφοίτησαν
το σχολικό έτος 2010-2011 και µετέχοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, πέτυχαν σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. από τα οποία όµως διεγράφησαν διότι
σύµφωνα µε το τότε ισχύον νοµοθετικό καθεστώς, δεν εντάχθηκαν στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων, δύνανται να επανεγγραφούν στις σχολές εισαγωγής τους εντός δέκα εργασίµων
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 48
Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι υπηρετούντες Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστηµίων και
Τ.Ε.Ι. µπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθµίδα του
Καθηγητή µε τη συµπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δηµοσίευση της πράξης διορισµού τους στο ΦΕΚ.»
Άρθρο 49
Στους Εκπαιδευτικούς του Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' Κύκλου του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου», οι οποίοι έχουν ήδη µεταταχθεί σε αντίστοιχες
οργανικές θέσεις και αντίστοιχους κλάδους εκπαιδευτικών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους στο παραπάνω Εκπαιδευτήριο ως προς τον υπολογισµό των µορίων της στη συνολική
εκπαιδευτική υπηρεσία.
Άρθρο 50
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Επίκουροι µε θητεία Καθηγητές που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση
της θητείας τους, µονιµοποίηση στη βαθµίδα τους ή εξέλιξη στην
ανώτερη βαθµίδα ύστερα από τη συµπλήρωση τριετίας από τη
δηµοσίευση της πράξης διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως και για τη
διαδικασία της µονιµοποίησης. Σε περίπτωση µονιµοποίησής
τους, οι θέσεις τους µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις µόνιµων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαµβάνουν έως την εξέλιξή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, έχοντας τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση
εξέλιξης οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται η συµπλήρωση επιπλέον χρονικού διαστήµατος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για
την ανανέωση ή την εξέλιξή τους και εφόσον δεν έχουν µονιµοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, αποχωρούν από το ίδρυµα κατά τη
λήξη της θητείας τους.
Άρθρο 51
Στην παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των συµµετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και
διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας ή διεθνούς εµβέλειας), καθώς και κάθε είδους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες,
όπως οι δαπάνες αποζηµίωσης (ηµερήσιας, ανά αγώνα, ανά
διοργάνωση κ.λπ.), µετακίνησης, διαµονής, διατροφής, καθώς
και λοιπές δαπάνες οι οποίες θα περιγράφονται στην εν λόγω
κοινή υπουργική απόφαση, µη τηρουµένων των διατάξεων της
παραγράφου 4.»
Άρθρο 52
Εξοµοιώνονται µε τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, µε ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια
αντιµετώπιση που ο ν. 3848/2010 (Α’ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.
Άρθρο 53
Ιεροδιδάσκαλοι της µουσουλµανικής µειονότητας
της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης
µουσουλµανοπαίδων στα δηµόσια σχολεία της Θράκης
1. Τα άρθρα 36 έως και 39 του ν. 3536/2007(Α’ 42) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 36
1. Για την αρωγή στο έργο της θρησκευτικής και πνευµατικής
καλλιέργειας των µουσουλµάνων της Θράκης, συνιστώνται στις
Μουφτείες διακόσιες σαράντα (240) θέσεις ιεροδιδασκάλων ισλαµικής θρησκείας, οι οποίες θα καλυφθούν από µονίµους κατοίκους Θράκης, µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας. Το έργο
των ιεροδιδασκάλων είναι η διδασκαλία του Κορανίου στα Τεµένη
της Θράκης. Οι ιεροδιδάσκαλοι µπορούν, εφόσον το επιθυµούν,
κατόπιν σχετικής απόφασης του αρµοδίου, κατά περίπτωση, διευθυντή πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, να διδάξουν το Κοράνιο και σε δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Θράκης, σε µαθητές µέλη της
µουσουλµανικής µειονότητας που έχουν απαλλαγεί από το µάθηµα των Θρησκευτικών και όπου προκύπτει σχετική ανάγκη,
εντός του ωραρίου διδασκαλίας, χωρίς η διδασκαλία αυτή να εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραµµα σπουδών. Όλες οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες για τον καθορισµό, ανά σχολικό έτος ή ανά µικρότερες χρονικές περιόδους εντός αυτού, των σχολείων υποδοχής
ιεροδιδασκάλων και των τάξεων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες
τους, την επιλογή των ιεροδιδασκάλων που θα διδάξουν στα σχολεία και γενικώς τον τρόπο εκτέλεσης της διδασκαλίας αυτής, θα
καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.

Η κατανοµή των θέσεων έχει ως εξής:
Μουφτεία Ξάνθης: Ογδόντα (80)
Μουφτεία Κοµοτηνής: Εκατόν Είκοσι (120)
Μουφτεία Διδυµότειχου: Σαράντα (40)
2. Οι υποψήφιοι Ιεροδιδάσκαλοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες της µουσουλµανικής µειονότητας, κάτοχοι πτυχίου Ισλαµικών Σπουδών Ανώτατης Θεολογικής Σχολής της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής αναγνωρισµένου από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που
οι υποψήφιοι µε τα ανωτέρω τυπικά προσόντα υπολείπονται των
θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, επιτρέπεται ο διορισµός σε θέση
Ιεροδιδασκάλου και κατόχων πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος της ηµεδαπής, εφόσον οι τελευταίοι είναι απόφοιτοι
των Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης. Κατ' εξαίρεση, κατά την
πρώτη πενταετία από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, επιτρέπεται η πρόσληψη σε θέσεις
Ιεροδιδασκάλων, Ελλήνων πολιτών της µουσουλµανικής µειονότητας που είναι απόφοιτοι των Ιεροσπουδαστηρίων Εχίνου και Κοµοτηνής ή απόφοιτοι πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και έχουν υπηρετήσει επί δεκαετία ως Ιεροδιδάσκαλοι.
3. Τα ειδικότερα προσόντα των ιεροδιδασκάλων ανά κατηγορία
τυπικών προσόντων, τα κριτήρια επιλογής κάθε κατηγορίας,
καθώς και η διαδικασία προσλήψεως των ιεροδιδασκάλων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατά παρέκκλιση
των ισχυουσών διατάξεων προσλήψεως προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δηµόσιο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από γνώµη της Επιτροπής του
άρθρου 38 και του οικείου Μουφτή, κατανέµονται εντός της κάθε
Μουφτείας, οι ανωτέρω θέσεις των ιεροδιδασκάλων, ανάλογα µε
τις ανάγκες της κάθε περιοχής.
Άρθρο 37
1. Οι ιεροδιδάσκαλοι προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου, διάρκειας µέχρι εννέα (9) µηνών, κατόπιν δηµόσιας προκηρύξεως. Η σύµβαση υπογράφεται από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και ορίζει και τον τόπο άσκησης των καθηκόντων του κάθε ιεροδιδασκάλου, ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες, ο οποίος µπορεί να
περιλαµβάνει περισσότερα τεµένη. Σε περίπτωση που ο ιεροδιδάσκαλος αποδεχθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε σχολείο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του προηγούµενου άρθρου, τεκµαίρεται ότι τροποποιείται ανάλογα η
σύµβαση εργασίας µε σύµφωνη γνώµη και των δύο µερών, µε αντίστοιχη µείωση της απασχόλησής του στα τεµένη όπου τοποθετήθηκε. Προς τούτο, ενηµερώνεται άµεσα και ο οικείος Μουφτής.
Οι ιεροδιδάσκαλοι θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Το ύψος των αποδοχών τους καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Ιεροδιδάσκαλοι που παρέχουν τις
υπηρεσίες τους σε δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τη διαδικασία της πρώτης παραγράφου του προηγούµενου άρθρου, δεν θεωρείται ότι
παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες, πέραν των συµβατικών υποχρεώσεών τους, ούτε δικαιούνται καµία πρόσθετη αµοιβή.
3. Με απόφαση του οικείου Μουφτή και προς κάλυψη επειγουσών αναγκών, οι ιεροδιδάσκαλοι µπορούν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στην Κεντρική Υπηρεσία της Μουφτείας, ως βοηθητικό διοικητικό προσωπικό και εντός του νοµίµου ωραρίου, µε
αντίστοιχη µείωση της βασικής απασχόλησής τους, χωρίς πρόσθετες αποδοχές.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού προκηρύσσονται κάθε φορά
ο ακριβής αριθµός των προς κάλυψη θέσεων ανά Μουφτεία, η
διάρκεια των συµβάσεων, οι µήνες που θα παρέχεται η εργασία
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και όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την πρόσληψη.
Άρθρο 38
Η επιλογή των ιεροδιδασκάλων γίνεται από πενταµελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον οικείο Μουφτή, ως Πρόεδρο, β) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε τον αναπληρωτή του, γ)
ένα µέλος Δ.Ε.Π. ειδικευµένο στις Ισλαµικές σπουδές µε τον αναπληρωτή του, δ) έναν έγκριτο µουσουλµάνο θεολόγο µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και ε) έναν έγκριτο
µουσουλµάνο θεολόγο µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος προτείνεται από τον οικείο Μουφτή. Χρέη γραµµατέα χωρίς δικαίωµα
ψήφου αναλαµβάνει δηµόσιος υπάλληλος. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Άρθρο 39
Για την επιλογή των καταλληλότερων στις θέσεις αυτές, η Επιτροπή του άρθρου 38 προκειµένου να αποφασίσει, επιπλέον των
τυπικών προσόντων, σχηµατίζει συνολική εικόνα για την ικανότητα των υποψηφίων, συνεκτιµώντας το ήθος, τη δραστηριότητα
και την όλη προσωπικότητά τους, όπως επίσης και την προηγουµένη σταδιοδροµία τους ως ιεροδιδασκάλων.»
Άρθρο 54
1. Μπορεί ο Σύλλογος των διδασκόντων του Σχολείου, αποφασίζοντας σχετικά µε την δικαιολόγηση απουσιών µαθητών, να
κάνει δεκτά ή να απορρίπτει εκπρόθεσµα δικαιολογητικά:
α. ιατρικές βεβαιώσεις
β. αιτήσεις - βεβαιώσεις κηδεµόνων
που προσκοµίστηκαν µετά από δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες
από την επιστροφή του µαθητή στο σχολείο, εξετάζοντας κάθε
περίπτωση αναλυτικά και χωριστά και έχοντας τη δυνατότητα να
συγχωρήσει την εκπρόθεσµη υποβολή τους µε αιτιολογηµένη
απόφασή του.
2. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου έχει τη δυνατότητα να δικαιολογεί απουσίες µαθητών για λόγους υγείας, µε ιατρική βεβαίωση ή χωρίς ιατρική βεβαίωση αν η πάθηση είναι
εµφανής και µη χρήζουσα απόδειξης:
α. Για µεµονωµένες ή συνεχείς ώρες ηµερήσιου προγράµµατος
και χωρίς την άδεια του Διευθυντή αν δεν καταχωρίστηκε σχετική
παρατήρηση στο ηµερήσιο δελτίο απουσιών (π.χ. γιατί από αµέλεια δεν ζητήθηκε άδεια ή από αµέλεια δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση), εφόσον εξετάζοντας κάθε περίπτωση
αναλυτικά και χωριστά ο σύλλογος κρίνει ότι αδικούνται άλλως
οι µαθητές από υπαιτιότητα του Σχολείου,
β. για πρώτες ώρες, εφόσον δικαιολογείται η µη έγκαιρη προσέλευση στο Σχολείο (κινητικά προβλήµατα - αναπηρία).
Άρθρο 55
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Προχωρούµε στη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31 Οκτω-
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βρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις (Α’249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»».
Η Διάσκεψη των Προέδρων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αποφάσισε στη συνεδρίασή της 17ης Ιανουαρίου 2013 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µια συνεδρίαση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη,
έχετε το λόγο, επί της διαδικασίας φαντάζοµαι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επιχειρείται να κυρωθεί µια πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, άλλη µια πράξη από τις πολλές, µέσω των οποίων
κυβερνάται η χώρα µετά τις εκλογές.
Εδώ, όµως, δεν έχουµε απλώς µια πράξη για κύρωση, έχουµε
και δύο τροπολογίες, οι οποίες νοµίζω είναι γνωστές και στο
Προεδρείο. Και οι δυο τροπολογίες αυτές δεν είναι συµβατές
κατά τον Κανονισµό να κατατίθενται σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Ο Κανονισµός είναι ρητός σε αυτά τα πράγµατα. Τι
λέει; Ότι όταν έχουµε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µπορούν να κατατεθούν …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχει γίνει αυτό σε αυτήν
τη Βουλή τόσες φορές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, είναι επιχείρηµα
να µε διακόπτετε αυτό; Δηλαδή αν έχει γίνει ένα έγκληµα πολλές
φορές, πρέπει να γίνει και άλλο ένα; Αυτό µου λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχει συζητηθεί πολλές
φορές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε µε να τελειώσω.
Όταν, λοιπόν, έχουµε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου -το
οποίο έχετε συνηθίσει εσείς, δεν ξέρω γιατί, εν πάση περιπτώσει
ο καθένας έχει τα προτερήµατά του- δεν είναι δυνατό να κατατίθενται τροπολογίες, οι οποίες µάλιστα είναι τελείως άσχετες µε
αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και κανονικά, όταν εισάγονται πρόσθετες ρυθµίσεις, που µπορούν να µπουν χωρίς να
είναι τροπολογίες –τροπολογίες δεν επιτρέπονται- είναι συναφείς µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και µόνο. Τώρα,
όµως, έχουµε τροπολογίες εντελώς άσχετες.
Έχουµε µια τροπολογία που αφορά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, οριακά άσχετη –ας το πω έτσι- και µια εντελώς άσχετη
που αφορά τα νερά. Και µάλιστα αυτή η τροπολογία που αφορά
τα νερά είναι στην ουσία ένα µίνι νοµοσχέδιο, το οποίο θέλει ειδική συζήτηση γιατί είναι και άκρως σοβαρό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κατανοητό, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατανοητό, αλλά να ακούτε ότι
αυτά τα οποία λέω είναι και δικαιολογηµένα. Δεν είναι απλώς κατανοητά αυτά που λέω, είναι και δικαιολογηµένα. Απευθύνοµαι
πάντα στον Πρόεδρο και στους κυρίους συναδέλφους µέσα
στην Αίθουσα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπουργός δεν υπάρχει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως, δεν υπάρχει Υπουργός.
Αυτό που ζητάµε, λοιπόν, είναι να αποσυρθούν οι τροπολογίες
και ιδιαίτερα η τροπολογία για τα νερά. Αυτές εµείς δεν τις αναγνωρίζουµε ως νόµιµες, να τις αποσύρουν, για να είναι συµβατή
η διαδικασία µε τον Κανονισµό της Βουλής και το Σύνταγµα. Αρκετά οι αυθαιρεσίες σε αυτήν την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μάλιστα, θα απαντήσει
και ο κύριος Υπουργός.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Δηµήτριος
Τσουµάνης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Δεν υπάρχει Υπουργός, κύριε
Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο Υπουργός θα πρέπει να απαντήσει!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ναι, να απαντήσει ο Υπουργός!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο αρµόδιος Υπουργός είναι
εκτός της Αίθουσας.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αρκετές οι αυθαιρεσίες σε αυτήν
την Αίθουσα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σύµφωνα µε τον Κανονισµό η µεν Κυβέρνηση εκπροσωπείται διά του Υπουργού, αφ’ ετέρου δε πρόκειται να…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο αρµόδιος Υπουργός είναι
εκτός της Αίθουσας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σε δύο λεπτά θα είναι
εδώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Υπάρχει και άλλη συνάδελφος
που έχει ζητήσει το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Η κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τώρα έδωσα το λόγο
στον κ. Τσουµάνη. Θα τον λάβετε αµέσως µετά.
Ορίστε, κύριε Τσουµάνη, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το παρόν σχέδιο νόµου κυρώνουµε την από 31 Οκτωβρίου 2012 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου: «Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’ 249)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Αποτελείται από δύο άρθρα.
Στο πρώτο άρθρο µε τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του
ν .4014/2011 καθορίστηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
δηλώσεων αυθαιρέτων.
Περαιτέρω, µε την παράγραφο 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/
2011 προβλέφθηκε ότι οι βεβαιώσεις των µηχανικών που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011
πριν τη σύνταξη των συµβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και λαµβάνουν µοναδικό αριθµό
που αφορά το ακίνητο. Στα συµβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση
και ο µοναδικός αριθµός του ακινήτου.
Στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπήρξε νοµοθετική πρόβλεψη για
τις περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο ανασταλεί η λειτουργία της ηλεκτρονικής διαδικασίας και του πληροφοριακού συστήµατος υποδοχής των απαραίτητων στοιχείων, µε αποτέλεσµα
στις περιπτώσεις αυτές να δηµιουργούνται µεγάλες καθυστερήσεις στη σύνταξη των συµβολαίων, καθώς και στην είσπραξη των
εκ του νόµου σηµαντικών εσόδων του κράτους.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση θεσπίζεται η διαδικασία έκδοσης και προσάρτησης στα συµβόλαια της βεβαίωσης του µηχανικού στην περίπτωση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Η
σχετική ρύθµιση έρχεται να καλύψει ένα κενό σε πραγµατικά
εξαιρετικές περιπτώσεις, ανεξαρτήτως του λόγου αναστολής λειτουργίας του συστήµατος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
Βεβαίως, επειδή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι πρόσχηµα και εφαλτήριο για ευχολόγια, στην πράξη θα πρέπει να
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος µεταξύ της διοίκησης.
Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και η κεντρική διοίκηση θα πρέπει να ρυθµίζει µε
απόλυτο τρόπο τις σχέσεις και τη διασύνδεση των συστηµάτων
µεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Επισηµαίνεται ότι µε την προτεινόµενη διάταξη ουδεµία απαλλαγή υφίσταται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής έκδοσης της
βεβαίωσης, καθώς ευστόχως προβλέπεται ότι εντός δύο µηνών
θα πρέπει να ενηµερώνεται το πληροφοριακό σύστηµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
Τη χρονική στιγµή που µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
ρυθµίστηκε το σχετικό κενό του νοµοθέτη, υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από επιστηµονικές οµάδες, µεταξύ των οποίων συµβολαιογράφοι και µηχανικοί, για την αναγκαιότητα της διάταξης
και τη διαφύλαξη των εσόδων του κράτους -έσοδα από φορολογία µέσω των δικαιοπραξιών, κρατήσεις για έκδοση πράξεων διοικητικών- και ορθώς διαφυλάχτηκε το δηµόσιο συµφέρον, η
δηµόσια πίστη και η προστασία του κοινωνικού συνόλου.
Με το δεύτερο άρθρο ρυθµίζονται θέµατα αυθαιρέτων και αν-
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τιµετωπίζεται ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός και συναφή θέµατα. Με την παρούσα διάταξη ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
την καταβολή του ειδικού προστίµου διατήρησης αυθαιρέτων
στη λογική αντιµετώπισης αυθαιρεσιών, µε τρόπο που να βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής των πολιτών και να αποκαθίσταται η περιβαλλοντική βλάβη που προκλήθηκε εξαιτίας των πολεοδοµικών
παραβάσεων.
Στην παρούσα εξαιρετικά κρίσιµη οικονοµική συγκυρία κύριο
µέληµα της πολιτείας είναι η διασφάλιση της περιβαλλοντικής
ισορροπίας, η δηµοσιονοµική επίτευξη των στόχων εν όψει της
προσπάθειας για τη συνολική ανάκαµψη της οικονοµίας της
χώρας και ασφαλώς, η διευκόλυνση των πολιτών που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν µέχρι τη λήξη ισχύος του στις
ρυθµίσεις του ν. 4014/2011.
Με δεδοµένη τη δηµοσιονοµική συγκυρία της χώρας και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις παραπάνω παραµέτρους ρυθµίζεται µε τέτοιο τρόπο η καταβολή του ειδικού προστίµου ώστε να
ενθαρρυνθούν και να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόµενοι πολίτες
που είναι κύριοι αυθαίρετων ακινήτων να εντάξουν αυτά στις
ρυθµίσεις του ν. 4014/2011 µε παροχή κινήτρων τµηµατικής εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου. Με την εξόφληση οριζόµενου τµήµατος θα αποδεσµεύεται αφ’ ενός η σύναψη οιασδήποτε δικαιοπραξίας ακινήτου από την ολοσχερή εξόφληση του
προστίµου και αφ’ ετέρου θα επιτρέπονται επ’ αυτού πράξεις δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, χωρίς να είναι απαιτητή ως προϋπόθεση η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου.
Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η τόνωση της δυναµικής εντάξεων στο νόµο, µε προφανές το θετικό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα, καθώς θα ενισχυθεί η κινητικότητα των διοικητικών πράξεων
κυρίως στους τοµείς του τουρισµού, της οικοδοµής και των εµπορικών χρήσεων.
Ο ν. 4014/2011 συµπληρώνει δεκαπέντε µήνες από την πρώτη
εφαρµογή του. Ο τρόπος υλοποίησης αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στη χώρα µας µιας πιο συστηµατικής καταγραφής και
αποτύπωσης των ρυθµιζόµενων αυθαίρετων κατασκευών.
Ακολουθούν για ενηµέρωσή σας κάποια στατιστικά στοιχεία.
Επειδή δεν θέλω να σας κουράσω µε νούµερα, θα σας πω µόνο
µε στοιχεία που έχουµε µέχρι τον Αύγουστο του 2012, ότι η πολιτεία ανέµενε να εισπράξει από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων το ποσό των 2,320 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Μέχρι τον Αύγουστο είχαν εισπραχθεί 631 εκατοµµύρια ευρώ. Υπολείπονται προς
είσπραξη 1,692 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Από την απλή και µόνο αναφορά των στατιστικών στοιχείων
καθίσταται σαφές ότι η πλειοψηφία των πολιτών σε στιγµές οικονοµικής κρίσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στην ολοσχερή
εξόφληση των ποσών µε εφάπαξ καταβολή ή έστω µε µικρό
αριθµό δόσεων.
Η ελληνική πολιτεία αντιλαµβανόµενη την πραγµατική αδυναµία έστω και όσων αυθαιρέτησαν, θα πρέπει διασφαλίζοντας τη
βέβαιη αποπληρωµή µε την ηλεκτρονική καταγραφή και τον ηλεκτρονικό έλεγχο -γιατί µετά την παράλειψη της τελικής ηµεροµηνίας αποπληρωµής υπάρχουν όλα τα στοιχεία του αυθαιρέτου
για τον καθορισµό του εκ νέου ως αυθαίρετο και την επιβολή
υψηλοτάτων προστίµων ή κατεδάφιση- να προβεί σε τέτοιου είδους ρυθµίσεις. Ρυθµίσεις που αφ’ ενός είναι ρεαλιστικές όσον
αφορά στα οικονοµικά µεγέθη που απαιτούνται και αφ’ ετέρου
επιτρέπουν την κίνηση της οικονοµίας µε µικρές ενέσεις.
Με τις διατάξεις αποδεσµεύονται αφ’ ενός όλες οι διαδικασίες
σύναψης οιασδήποτε δικαιοπραξίας ακινήτου, όπως είναι οι βεβαιώσεις µηχανικών, η περαίωση κ.λπ., από την ολοσχερή εξόφληση του προστίµου και αφ’ ετέρου θα επιτρέπονται επ’ αυτού
πράξεις δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου χωρίς, επαναλαµβάνω, να
είναι απαιτητή ως προϋπόθεση η πλήρης εξόφληση του ενιαίου
ειδικού προστίµου, όπως µεταβίβαση ή σύσταση εµπράγµατου
δικαιώµατος, έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας, εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, έκδοση βεβαίωσης εξόφλησης
ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίµου ως 31-1-2013
από το πληροφοριακό σύστηµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
Επίσης, µε τις υπό ψήφιση ρυθµίσεις παρατείνεται η καταβολή
όλων των δόσεων καταβολής του ειδικού προστίµου πράξεων
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υπαγωγής στο ν. 3843/2010 γνωστός ως νόµος Μπιρµπίλη, έως
31-1-2013.
Σε αυτό το σηµείο να τονίσω στην Ολοµέλεια τα εξής: Ήδη
έχει παραταθεί η χρονική περίοδος στο νόµο των αυθαιρέτων
έως 31-5-2013, µε σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Παράλληλα, έχει κυρωθεί ήδη µία πράξη σχετικά µε τη δυνατότητα υπαγωγής στο νόµο και τη διενέργεια δικαιοπραξιών µέχρι τις
31-5-2013.
Συνεπώς, νοµικά και ορθώς από πλευράς νοµοτεχνικών βελτιώσεων είναι και οι σηµερινές διατάξεις να λάβουν την ίδια ηµεροµηνία, δηλαδή 31-5-2013. Προφανώς θα γίνει η σχετική
συζήτηση. Θεωρώ ότι οι κανόνες της καλής νοµοθέτησης επιβάλλουν την οµοιογένεια των προθεσµιών.
Να τονίσω επίσης για µία ακόµη φορά ότι η προϋπόθεση της
πλήρους ηλεκτρονικής καταγραφής των αυθαιρεσιών αποτελεί
το εχέγγυο για τη διοίκηση ώστε να προβεί σε τέτοιου είδους
ρύθµιση καθώς µετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος αποπληρωµής του συνολικού ποσού του προστίµου, αυτοµάτως οι
υπαγόµενες στο νόµο κατασκευές ή χρήσεις καθίστανται αυθαίρετες, υπολογίζεται το πρόστιµο κατά τις διατάξεις του άρθρου
26 του ν. 4014/2011, βεβαιώνεται στην αρµόδια ΔΟΥ και ακολουθείται η διαδικασία περί αυθαιρέτων.
Περαιτέρω, κύριε Πρόεδρε, έχουν κατατεθεί µε πρωτοβουλία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τρεις συναφείς τροπολογίες για τις οποίες θα τοποθετηθώ
στη δευτερολογία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Με επιστολή του ο κ. Μπούρας, Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, ορίζει ως Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιο Ορφανό.
Με επιστολή του ο κ. Ιωάννης Μανιάτης, Γραµµατέας του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, ορίζει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Χρήστο Γκόκα.
Επίσης, µε επιστολή του ο κ. Ιωάννης Μανιάτης, Γραµµατέας
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ ορίζει ειδικό αγορητή
τον Βουλευτή κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου.
Με επιστολή του ο κ. Παναγιώτης Μελάς, Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ορίζει ειδική
αγορήτρια τη Βουλευτή Κοζάνης κ. Ραχήλ Μακρή και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Τέρενς Κουίκ, Βουλευτή Επικρατείας.
Επίσης, ο κ. Χρήστος Παππάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Χρυσής Αυγής, ορίζει ως ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή Β’
Αθηνών κ. Ελένη Ζαρούλια και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον
Βουλευτή Επικρατείας κ. Χρήστο Παππά. Δεν χρειάζεται να ορίζει τον εαυτό του Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.
Η Χρυσή Αυγή έχει δύο χαρτιά. Στο ένα αναφέρεται ο κ. Παναγιώταρος και στο άλλο η κ. Ζαρούλια. Ποιο από τα δύο ισχύει;
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Έχει κώλυµα ο κ. Παναγιώταρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Επίσης ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Σπύρος Χαλβατζής ορίζει ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ως προς την κύρωση της συγκεκριµένης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου θα ήθελα να επισηµάνω ορισµένα πράγµατα. Σε µία
εποχή που λείπουν τα βασικά εργαλεία για την καταπολέµηση
των αυθαιρέτων, δηλαδή Εθνικό Κτηµατολόγιο, δασικοί χάρτες,
χωροθέτηση χρήσεων γης, επιπροσθέτως, εν µέσω της βαθύτερης οικονοµικής κρίσης που έχει γνωρίσει η χώρα κατά τα µεταπολεµικά χρόνια, έρχονται οι νόµοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο ν. 3843/2010,
ο ν.4014/2011, ο ν.4030/2011 και ο ν. 4042/2012, µε τις συνεχείς
τροποποιήσεις τους να τακτοποιήσουν συλλήβδην τις αυθαίρετες κατασκευές µε µοναδικό κριτήριο την εισροή εσόδων, χωρίς
κανέναν σχεδιασµό για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, µε επιβάρυνση των ήδη υποβαθµισµένων αστικών περιοχών, µε τις ελ-
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λείψεις σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς ασφάλεια στις κατασκευές, χωρίς κοινωνικά κριτήρια, χωρίς καλύτερο βιοτικό επίπεδο και αισθητική των κατασκευών, χωρίς καµµία διαβούλευση
µε τους κοινωνικούς και επιστηµονικούς φορείς, θέτοντας και
πάλι στο στόχαστρο τους ήδη εξοντωµένους οικονοµικά ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι η γραφειοκρατία που δηµιουργεί αγκυλώσεις και διαφθορά στο δηµόσιο, εκτός των άλλων
είναι προϊόν πολυνοµίας και έλλειψης συντονισµού των συναρµόδιων υπουργείων και υπηρεσιών.
Το γεγονός ότι ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ψηφίζονται διατάξεις νοµιµοποίησης αυθαιρέτων έχει δηµιουργήσει συνείδηση
στους πολίτες ότι µπορούν να χτίζουν ό,τι θέλουν γιατί κάποτε
θα νοµιµοποιηθεί και δίνουν την ελάχιστη σηµασία στις άδειες
και στις εγκρίσεις των υπηρεσιών. Εθίζεται λοιπόν µία ολόκληρη
κοινωνία στην ανοχή των κάθε είδους και µεγέθους αυθαιρεσιών,
στη λογική των µικρών και µεγάλων διαπλοκών. Οι δε νόµιµοι
ιδιοκτήτες είναι και αυτοί θύµατα της όλης διαδικασίας γιατί χάνουν τον κοινωνικό τους πλούτο και την ποιότητα ζωής που θα
είχαν αν έχτιζαν και αυτοί αυθαίρετα.
Αντί λοιπόν να περιοριστεί η πολυδαίδαλη πολεοδοµική νοµοθεσία –είναι πάνω από τριάντα χιλιάδες σελίδες-, αντί να ολοκληρωθεί το Εθνικό Κτηµατολόγιο, αντί να συνταχθούν δασικοί
χάρτες και να προχωρήσει ο χωροταξικός σχεδιασµός, έρχονται
οι παραπάνω διατάξεις και οι συνεχείς τροποποιήσεις τους µε
νέες διευκολύνσεις για να προσελκύσουν και άλλους ενδιαφερόµενους στην υπαγωγή αυτών των ρυθµίσεων, µήπως και εισρεύσουν επιπλέον χρήµατα για τα µνηµονιακά ταµεία, γιατί ως απλό
εισπρακτικό µέτρο ο παρών νόµος δεν απέδωσε τα αναµενόµενα.
Η προτεινόµενη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αποτελεί
επιπλέον έκπτωση και στους πιο στοιχειώδεις κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.
Όχι µόνο λοιπόν αυτά τα µέτρα δεν έρχονται να καταπολεµήσουν την αυθαίρετη δόµηση, αλλά δηµιουργούν και νέες γενιές
αυθαιρέτων µε τη χαρακτηριστική απόφαση της Ολοµέλειας του
Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, την 180 του 2012, που
έκρινε ότι υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω βλάβης του φυσικού και
οικιστικού περιβάλλοντος και δηµιουργίας τετελεσµένων καταστάσεων µε την πραγµατοποίηση και νέας αυθαίρετης δόµησης.
Μάλιστα διετάχθη η διακοπή της επεξεργασίας των αιτήσεων
που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των µεταγενέστερων τροποποιήσεων του ν. 4014, δηλαδή ότι θα πρέπει
να προσδιορίζεται ο χρόνος κατασκευής του αυθαιρέτου µε δηµόσια έγγραφα.
Με την παρούσα τροποποίηση γίνεται προσπάθεια απεξάρτησης από το σύστηµα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας µετά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των
µηχανικών. Μεγάλο λάθος, γιατί κατά την άποψή µας, θα µπορούσε να αξιοποιηθεί το υπάρχον λογισµικό του Τεχνικού Επιµελητηρίου και να συσχετιστεί η συγκεκριµένη διαδικασία µε τον
κτηµατολογικό αριθµό ώστε να γίνει πολεοδοµικό µητρώο ακινήτου σε πρώτη φάση και για την πάταξη της αυθαίρετης δόµησης
και κυρίως για την ταυτοποίηση των δηλώσεων µε τα στοιχεία
των πολεοδοµικών υπηρεσιών, γιατί αυτή τη στιγµή, αφού γίνεται
ηλεκτρονικά µέσω ΤΕΕ, οι πολεοδοµίες δεν γνωρίζουν τι έχει τακτοποιηθεί µε το ν. 4014, και να ταυτοποιείται ο φάκελος του αυθαιρέτου, ο φάκελος οικοδοµικής άδειας και όλες οι άλλες
εγκρίσεις και όχι, όπως προτείνεται στον παρόντα νόµο, µητρώο
κατασκευών που αναφέρεται.
Επίσης, µε το δέλεαρ του 30% επί του ειδικού προστίµου και
όχι µε την αποπληρωµή του, επιχειρείται η σύνταξη συµβολαίων
και η έκδοση αδειών δόµησης ή αναθεώρησης αυτών ή αποπεράτωσης οικοδοµικών εργασιών χωρίς ακόµα να έχει εκδοθεί η
απαραίτητη σχετική υπουργική απόφαση για την τρωτότητα και
τη στατική επάρκεια των κτηρίων που δηλώθηκαν αυθαίρετα και
θα πρέπει να ελεγχθούν και τα νόµιµα ή µη όµορά τους που πιθανόν επηρεάζονται, δηλαδή όταν είναι ενιαίος ο φέροντας οργανισµός θα πρέπει να ελεγχθεί και η στατική επάρκεια των
χώρων που γειτνιάζουν.
Κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε στην πλέον σεισµογενή πε-
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ριοχή της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κατασκευών µε µία βεβαίωση του µηχανικού
ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο και να µην εξασφαλίζονται οι
πολίτες, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες, είτε εργαζόµενοι, είτε πελάτες επαγγελµατικών χώρων, στη στοιχειώδη ασφάλεια, στο βιοτικό επίπεδο και στις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης.
Επιπλέον, τίθεται σοβαρό θέµα δικαίου της ιδιοκτησίας µε τις
µεταβιβάσεις σε κτίσµατα προϋφιστάµενα του 1983, γιατί για
πρώτη φορά µία ανάλογη διάταξη για τις δικαιοπραξίες ήταν µε
το ν. 1337/1983. Θεσµοθετήθηκε λοιπόν η απαγόρευση µεταβίβασης αυθαίρετων κτισµάτων που όµως είχαν κατασκευαστεί
µετά την εφαρµογή του ν. 1337.
Σήµερα µε το ν.4014/2011 απαγορεύεται η µεταβίβαση κτισµάτων που ήδη είχαν εξαιρεθεί από την αδειοδότηση. Έχετε υπ’
όψιν σας ότι έχουµε σε πολλές περιοχές άδειες κατασκευών που
χορηγούσαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, είτε υπήρχε ειδικό καθεστώς στις δυσπρόσιτες περιοχές και χρειαζόταν ένα απλό έγγραφο αντί για οικοδοµική άδεια.
Έχουν δηµιουργηθεί, λοιπόν, σ’ αυτές τις κατασκευές καλοπίστως συµφέροντα υπέρ τρίτων και πιθανόν οι σηµερινοί ιδιοκτήτες τους ή οι µελλοντικοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη
τακτοποίησής τους. Δεν προβλέπεται δηλαδή στον παρόντα
νόµο ότι οι διατάξεις που ίσχυαν τότε το καθιστούν νόµιµο.
Ως προς την τροποποίηση που αναφέρεται στη διαγραφή της
σχετικής διάταξης για ανείσπρακτα δηλωθέντα ποσά προστίµων
ανέγερσης και διατήρησης και διαγραφή των προστίµων µετά
την εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου θα παρατηρούσαµε
ότι δεν προκύπτει από πουθενά η τακτοποίηση των αυθαίρετων
κατασκευών για τα οποία έχουν βεβαιωθεί τα σχετικά πρόστιµα
ανέγερσης και διατήρησης από τις πολεοδοµικές υπηρεσίες µε
αυτά που δηλώθηκαν µε το σύστηµα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης του ΤΕΕ. Μας σώζει βέβαια η υπεύθυνη δήλωση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Επίσης, τίθεται ένα επιπλέον ζήτηµα. Μέχρι την εξόφληση του
ενιαίου ειδικού προστίµου, οπότε θα γίνει η παραπάνω διαγραφή
των βεβαιωθέντων προστίµων, δεν προβλέπεται καµµία αναστολή είσπραξης αυτών από τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες, όπως είχε προβλεφθεί στον ν. 3843/2010. Αυτό υπάγεται
στην αρµοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων, δηλαδή να ταλαιπωρούνται οι πολίτες για κάτι κατά την άποψή µας αυτονόητο.
Επίσης, δεν διευκρινίζεται στις σχετικές διατάξεις τι θα γίνει
µε τους πολίτες που ενώ δε θα καταφέρουν να αποπληρώσουν
το ενιαίο ειδικό πρόστιµο µε τον ν. 4014 -και θα ακολουθήσει βεβαίως η διάταξη περί προστίµων ανέγερσης και διατήρησης µε
τον παρόντα νόµο- τους έχουν ήδη εκδοθεί εκκρεµή βεβαιωθέντα πρόστιµα στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες.
Τέλος, κατανοούµε την ανάγκη των απλών ανθρώπων να λύσουν ένα διαρκές πρόβληµα. Υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ
του να υπάρξει µια βέλτιστη και οριστική λύση προς όφελος των
πολλών και της ακραίας εκµετάλλευσης µιας πραγµατικής ανάγκης.
Επίσης, ήθελα να καταθέσω την άποψή µου για την τροπολογία που πρότεινε ο κ. Κεγκέρογλου. Θίγει ένα πάρα πολύ σοβαρό
θέµα σε συνιδιόκτητα οικόπεδα. Διαφωνούµε µε τον τρόπο που
τοποθετείται. Προτείνει ο κ. Κεγκέρογλου να αποτυπώνεται η επί
µέρους συνιδιοκτησία και όχι συνολικά το ακίνητο για την έκδοση
άδειας σε συνιδιόκτητα οικόπεδα. Νοµίζω ότι είναι λίγο πρόχειρο
να γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία για τους εξής λόγους.
Στο άρθρο 11, παράγραφος 3 του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού αναφέρεται ότι σε συνιδιόκτητα οικόπεδα, προκειµένου για
έκδοση άδειας, ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιµοποιεί το ποσοστό
που του αναλογεί. Όµως στο άρθρο 23, παράγραφος 3α υπάρχει
µια διάταξη που αντιτίθεται ουσιαστικά σ’ αυτό, γιατί αναφέρει
ότι η συνολική εκµετάλλευση στο ακίνητο δεν µπορεί να υπερβαίνει τους ισχύοντες συντελεστές. Αυτό έρχεται σε αντίθεση και
γίνεται πιο έντονο µε τις πρόσφατες τακτοποιήσεις γιατί ορισµένοι συνιδιοκτήτες µπορεί να έχουν τακτοποιήσει και αυθαίρετα,
οπότε έτσι επιβαρύνονται οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες. Νοµίζω,
δηλαδή, ότι θίγει πολύ σηµαντικά θέµατα που έχουν να κάνουν
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βέβαια και µε τα πολιτικά δικαστήρια και µε την πολεοδοµική νοµοθεσία.
Καταψηφίζουµε την προτεινόµενη τροποποίηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την 17η Ιανουαρίου, η Ολοµέλεια του Σώµατος αποδέχθηκε την πρόταση 72 Βουλευτών των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ
και της Δηµοκρατικής Αριστεράς για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά του πρώην Υπουργού Γεωργίου Παπακωνσταντίνου. Μετά
από διαβούλευση του Προεδρείου µε Κοινοβουλευτικές Οµάδες
και προκειµένου να µην υπάρξει αµφισβήτηση ως προς τη νόµιµη
σύνθεση της επιτροπής, το Προεδρείο εισηγείται η ως άνω επιτροπή να συγκροτηθεί µε 13 µέλη µε πιστή εφαρµογή του άρθρου 156 παράγραφος 2 του Κανονισµού.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα συνεφώνησε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καλώς συγκροτείται η επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης, η άλλοτε ονοµαζόµενη προανακριτική. Θέλω να θέσω το εξής θέµα, σχετικά
µε τη λειτουργία της και νοµίζω ότι εδώ είναι ο κατάλληλος
χώρος. Έχω απευθύνει και σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο
του Σώµατος, την οποία καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Κακλαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το θέµα έχει ως εξής: Οι εξεταστικές και οι επιτροπές προκαταρκτικής εξέτασης, όπως γνωρίζετε, λειτουργούν µε µέλη τα
οποία ορίζονται από το κάθε κόµµα και δεν ορίζονται από το
Σώµα ανάλογα µε τη δύναµη κάθε κόµµατος. Θα θυµάστε ότι τι
έχω προτείνει πολλές φορές, ώστε να µην παρουσιάζεται το φαινόµενο κάθε κόµµα να δηλώνει τι θα πει, τι θα ψηφίσει ο Βουλευτής ή οι Βουλευτές που συµµετέχουν σε µια επιτροπή, η οποία
ασκεί ανακριτικά καθήκοντα.
Το δεύτερο πολύ σηµαντικό ζήτηµα, είναι ότι αυτός ο θεσµός
και κατ’ επέκταση ο κοινοβουλευτικός θεσµός φθείρεται, ευτελίζεται και διασύρεται, όταν µέλη αυτών των επιτροπών -όπως και
µέλη του Κοινοβουλίου- δεν αντιλαµβάνονται την ευθύνη που
έχουν, ασκώντας το συγκεκριµένο λειτούργηµα. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν βγαίνει στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο
να δώσει συνεντεύξεις, σχετικά µε το ανακριτικό έργο που διεξάγει. Αυτό το φαινόµενο επί χρόνια δυστυχώς, παρ’ όλο που
επιµόνως καταγγέλλεται από πολλούς και από τον υποφαινόµενο, συνεχίζεται.
Θα ήθελα, λοιπόν, να προτείνω –νοµίζω ότι κανείς δεν θα έχει
αντίρρηση ή αν κάποιος έχει αντίρρηση, να το πει- αυτή η νόσος
που δυστυχώς, περνώντας τα χρόνια, όλο και περισσότερο εµφανίζεται σε εκπροσώπους του ελληνικού λαού, αντί να σέβονται
αυτό το Βήµα, να προστρέχουν σαν υποπόδια των ποδών των
διαφόρων τηλεπαρουσιαστών, να σταµατήσει ή τουλάχιστον να
µην έχει το Κοινοβούλιο, αυτός ο θεσµός, τις επιπτώσεις.
Η πρότασή µου, λοιπόν, είναι σαφής. Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας αυτής της επιτροπής -όσο θα είναι, σαράντα µέρες νοµίζω και ελπίζω να µη χρειαστεί παράταση- µέλος της επιτροπής
που θα παρουσιαστεί στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο ή αποδεδειγµένα –και αυτό θα είναι ευθύνη και της επιτροπής- θα συµβάλει στη διαρροή και στην υπονόµευση ουσιαστικά του
απορρήτου και της µυστικότητας των ερευνών, των καταθέσεων,
των στοιχείων που θα πρέπει στο τέλος µε την έκθεσή της να
υποβάλει στο Σώµα, να αντικαθίσταται από άλλον Βουλευτή του
ιδίου κόµµατος, πάλι µε υπόδειξη του κόµµατος, όπως κατά τη
γνώµη µου κακώς γίνεται ως τώρα, αλλά έτσι συγκροτήθηκε
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αυτή η επιτροπή. Συνεπώς, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του αντίστοιχου κόµµατος να ορίζει άλλον Βουλευτή και να αφήνει αυτόν
το συγκεκριµένο Βουλευτή -εύχοµαι και ελπίζω ότι δεν θα παρουσιασθεί τέτοιο φαινόµενο- αντί να έρχεται στη Βουλή, να γίνει
µόνιµος θαµώνας του οποιουδήποτε Μέσου Μαζικής Ενηµέρωσης.
Επιτέλους, κάποτε πρέπει -ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσιµες
ώρες που διέρχεται ο τόπος- να καταλάβουµε ότι έχουµε µια
ατοµική ευθύνη, η οποία όµως, όταν δεν εκπληρώνεται, αντανακλά στο κύρος ενός θεσµού, για τον οποίον εµείς προφανώς δεν
έχουµε την εξουσιοδότηση από το λαό να τον µεταχειριστούµε
κατά βούληση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε, γι’ αυτά που είπατε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν υπάρχει αντίρρηση να ακουστεί, αλλιώς να ρωτηθεί το Σώµα αν συµφωνεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επειδή θέσατε ένα
θέµα, το οποίο είναι εκτός ηµερήσιας διάταξης βέβαια, η απάντηση του Προεδρείου είναι ότι αυτά τα θέµατα αύριο µε το καλό
που θα συγκροτηθεί η επιτροπή σε σώµα θα τα λύσει, όπως κάθε
φορά µόνη της.
Θα σας υπενθυµίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι υπήρξαν παρεµβάσεις τότε για τη µη δηµοσιοποίηση των Πρακτικών. Και όπως ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, υπάρχουν και δύο γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου της Επιστηµονικής Επιτροπής της
Βουλής, που αποφαίνεται ότι τα Πρακτικά θεωρούνται προανακριτικό υλικό και εποµένως δεν πρέπει να δίνονται στη δηµοσιότητα.
Η πρότασή σας αυτή θα τεθεί αύριο -κατά σύµπτωση είναι και
ο κ. Μαρκογιαννάκης εδώ, ο οποίος πιθανότητα θα είναι ο Πρόεδρος- στην επιτροπή για να το λύσει αυτό το θέµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Δεν θέλω να παρακωλύω την διαδικασία. Εδώ το πράγµα είναι
σαφές. Υποθέτω κατά τον κανόνα του δικαίου ο σιωπών συναινεί.
Από εκεί και πέρα, αν θα υπάρξουν κόµµατα που θα ανέχονται
Βουλευτές τους, µέλη της επιτροπής, να περιέρχονται κανάλια,
εφηµερίδες, ραδιόφωνα και να τινάζουν στον αέρα το κύρος της
επιτροπής και του Κοινοβουλίου αυτοί θα κρίνονται από το λαό
ως κόµµατα και ως πρόσωπα, όχι το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Ακούστηκαν όλα
αυτά, κύριε Πρόεδρε, και πιστεύω ότι θα συζητηθούν στην επιτροπή που είναι και αρµοδία. Θα τεθεί το θέµα αύριο στην επιτροπή και θα συζητηθεί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είδατε; Είπατε ότι η
σιωπή θεωρείται συναίνεση. Και όµως δεν θεωρείται συναίνεση,
γιατί δεν υπάρχει σιωπή.
Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε το λόγο για δύο
λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απλώς, να διευκρινίσω από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου ότι εµείς επιµένουµε και εµµένουµε σε κάθε ευκαιρία και από κάθε θέση να
εφαρµόζεται το Σύνταγµα και ο νόµος, ο νόµος ο οποίος είναι
σύστοιχος και σέβεται το Σύνταγµα.
Εννοείται ότι τα µέλη της επιτροπής προκαταρτικής εξέτασης
έχουν υποχρεώσεις και καθήκοντα και εξουσίες, οι οποίες πρέπει
να γίνονται σεβαστές απ’ όλα τα µέλη του Κοινοβουλίου και τα
ίδια τα µέλη εννοείται ότι πρέπει να σέβονται τα καθήκοντα, όπως
ορίζονται και από τον Κανονισµό της Βουλής και από το Σύνταγµα και από τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η Ποινική Δικονοµία και το Σύνταγµα. Καλούµε τα µέλη των άλλων κοµµάτων
να σεβαστούν τις ίδιες αρχές -διότι ήδη σηµειώνονται παραβιάσεις µε προαναγγελίες του τι θα είναι το περιεχόµενο της εξέτασης της προκαταρτικής επιτροπής, ποιοι θα κληθούν και ποιοι
δεν θα κληθούν- να αυτοσυγκρατηθούν εν σχέση µε το περιεχόµενο του έργου της επιτροπής.
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Η επιτροπή, θα θέσει το πλαίσιο της διερεύνησής της και φυσικά η επιτροπή θα θέσει και τα όρια των καθηκόντων των µελών
της. Δεν είναι ζήτηµα να κανοναρχήσει η Ολοµέλεια την προκαταρτική επιτροπή, πρέπει τα µέλη της να έχουν τη σοβαρότητα
και την υπευθυνότητα να µην παραβιάσουν τα καθήκοντα τους
και φυσικά να προστατεύσουν και την προανακριτική διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, διότι όπως γνωρίζετε τα µέλη έχουν τις εξουσίες εισαγγελέα πληµµελειοδικών.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Άρα συµφωνούν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συµφωνούν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ αυτό ζήτησα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Χαλβατζή, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτά που ανέφερε
ο κ. Κακλαµάνης, προφανώς δεν αφορούν το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας. Πάντα έχουµε και τη γνώση του αντικειµένου
και του τι συζητάµε και το πώς τα αντιµετωπίζουµε. Οπωσδήποτε
από την πλευρά µας θα προσπαθήσουµε να διερευνηθούν όλες
οι πτυχές, να έρθουν να καταθέσουν όλοι όσοι κατά τη γνώµη
µας πρέπει να έρθουν να καταθέσουν, χωρίς βεβαίως -το επαναλαµβάνουµε- να έχουµε καµµία αυταπάτη ότι και από αυτήν την
προανακριτική επιτροπή θα αντιµετωπισθούν και θα λυθούν τα
προβλήµατα των εργαζοµένων και του λαού.
Ωστόσο από την πλευρά µας θα προσπαθήσουµε, όσο γίνεται
να αποκαλυφθούν πέντε πράγµατα αν και εφόσον υπάρχουν συγκεκριµένες ευθύνες. Κι όσοι µπορεί –και µέσα από αυτήν τη διαδικασία- να εµφανιστούν ή να αποδειχθεί ή να υπάρχουν
ενδείξεις ότι έχουν ενοχή, η επιτροπή θα το αντιµετωπίσει.
Σε ό,τι αφορά τον αριθµό, έγινε αρκετή συζήτηση για το αν θα
είναι δεκατρείς ή δεκαπέντε και δηµοσιεύθηκαν πολλά, πολύ πριν
αποφασιστεί. Εµείς σ’ αυτό θα ψηφίσουµε «λευκό».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Χαλβατζή.
Ο κ. Βασίλειος Οικονόµου έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι µε τη
συγκρότηση της προκαταρκτικής επιτροπής µπαίνουµε στην τελική ευθεία µίας σηµαντικής υπόθεσης και µε συγκροτηµένο
πλέον τρόπο το Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να διερευνήσει, να
ανακαλύψει την αλήθεια, να ρίξει φως σε όλες τις πτυχές αυτής
της υπόθεσης.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, από την πρώτη στιγµή ήταν αποφασιστική και πολύ συνεπής στη θέση της, για να προχωρήσει αυτή
η επιτροπή. Η θέση µας είναι ότι πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα
και ο Κανονισµός και το Σύνταγµα, γι’ αυτό άλλωστε, για τον
αριθµό αυτής της επιτροπής, η θέση µας από την πρώτη στιγµή
ήταν ότι ο Κανονισµός δίνει την απάντηση, δηλαδή τα δεκατρία
µέλη. Υπό αυτήν την έννοια, δεχόµαστε σαφέστατα και τις παραινέσεις του κυρίου Προέδρου αλλά νοµίζω ότι είναι ένα κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος πρέπει να ακολουθείται απ’ όλους.
Εµείς, όσο περνάει από το χέρι µας, δεν θα αφήσουµε αυτή η
επιτροπή να γίνει παλκοσένικο. Δεν θα το επιτρέψουµε αυτό. Να
είστε σίγουροι ότι όλοι έχουµε φωνή, ότι όλοι έχουµε υποµονή
και επιµονή, ώστε αυτή η επιτροπή να µην εξελιχθεί σε θέατρο
του παραλόγου, ώστε να κάνει ο καθένας το κοµµάτι του, το πολιτικό του κοµµάτι, το νοµικό, το επιστηµονικό, αναλόγως πως
την έχει δει κι όπως τη βλέπει ο καθένας.
Άρα, λοιπόν, η επιτροπή θα κινηθεί, όπως λέει ο Κανονισµός
και το Σύνταγµα και η Δηµοκρατική Αριστερά θα εγγυηθεί γι’
αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Οικονόµου.
Το λόγο έχει ο κ. Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, βεβαίως και θα πρέπει να είναι σεβαστοί όλοι εκείνοι οι κανόνες, οι οποίοι προσβλέπουν προς το αδιάβλητο µίας
υπόθεσης. Συµφωνούµε, ανεξάρτητα µε το αν –όπως ξέρετεόταν δεν έχει όνοµα και επίθετο µία διαρροή, γίνεται ακόµα χειρότερη. Μην αµφιβάλλετε συνεπώς ότι ανεξάρτητα µε το αν δεν
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πάνε οι συνάδελφοι Βουλευτές της επιτροπής στα κανάλια, οι
διαρροές θα είναι καραµπινάτες και θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να δώσουν περισσότερα στοιχεία, απ’ αυτά τα οποία θα
έλεγαν ενδεχοµένως αν και εφόσον εµφανίζονταν στα κανάλια.
Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, έχουµε και από την ιδρυτική µας διακήρυξη µία πεποίθηση ότι ο κόσµος έχει απαξιώσει
τις εξεταστικές επιτροπές, γιατί µονίµως κόβουν και ράβουν τα
αποτελέσµατά τους µε βάση τα κοµµατικά τους συµφέροντα. Ξέρουµε στο παρελθόν πόσες κάλπες έχουν στηθεί για την ίδια
υπόθεση από διαφορετικά κόµµατα. Είδατε, βεβαίως, τι έγινε και
στην τελευταία ψηφοφορία, η οποία αφορούσε την υπόθεση της
λίστας Λαγκάρντ.
Επιµένουµε ότι θα πρέπει το πολιτικό σύστηµα, οι πολιτικοί, µε
αλλαγές που θα γίνουν µελλοντικά στο Σύνταγµα και στον Κανονισµό της Βουλής -ριζικές όµως- να αποδίδουν λογαριασµό
απευθείας στους φυσικούς µας δικαστές, εκεί όπου πάνε όλοι οι
Έλληνες πολίτες και µάλιστα χωρίς παραγραφή αδικηµάτων
αλλά να τους ακολουθεί διά βίου.
Δεν εµπιστεύεται ο κόσµος το πολιτικό σύστηµα. Τελεία και
παύλα. Είδατε τι έγινε µε την υπόθεση ΕΛΣΤΑΤ, όπου κλήθηκε
ως µάρτυρας ο κ. Γεωργίου. Τώρα ασκείται ποινική δίωξη, κακουργηµατική στον κ. Γεωργίου. Θα δούµε, λοιπόν, από δω και
µπρος πόσο ακόµα θα παραµένει στη θέση του -όπως δήλωσε
σήµερα και ο Πρόεδρος του κινήµατος, ο οποίος κατέθεσε και
σχετική ερώτηση στον Πρωθυπουργό, κ. Σαµαρά- για να καλύπτει από πίσω και τον κ. Παπανδρέου και τον κ. Παπακωνσταντίνου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Παππάς για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εµείς, κύριε Πρόεδρε, να τοποθετηθούµε
και να αναφέρουµε µία σηµερινή είδηση, η οποία µας λέει ότι
ήδη γίνονται διώξεις εναντίον του πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ και των Προϊσταµένων Υπηρεσίας Εθνικών Λογαριασµών
για την αλλοίωση των στοιχείων, για το «φούσκωµα» των χρεών
δηλαδή, την επίµαχη περίοδο του 2009, πριν να οδηγηθούµε στο
µνηµόνιο από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Παπανδρέου.
Λέει χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας ότι «ζητεί επίσης να αναζητηθούν τυχόν ηθικοί αυτουργοί», φωτογραφίζοντας έτσι και τον
Παπανδρέου και τον Παπακωνσταντίνου.
Να πω, λοιπόν, το εξής: Ας µην επαναπαύονται. Σύντοµα θα
έχουµε και νέες προανακριτικές επιτροπές. Η Χρυσή Αυγή δεν
θα αφήσει κανέναν σε χλωρό κλαρί. Ήδη βλέπουµε και πληροφορούµεθα ότι µη παραπεµπόµενοι, όπως ο κ. Παπαδήµος, τρέχουν και δεν φτάνουν, δηλαδή φεύγουν και εκτός Ελλάδος,
νοµίζοντας ότι είναι ξύπνιοι και θα γλυτώσουν της φυλακής τα
κάγκελα, ακολουθώντας την καριέρα του κ. Παπανδρέου στο
Χάρβαρντ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Νοµίζω ότι ένα διαδικαστικό θέµα πήρε άλλες διαστάσεις.
Το λόγο έχει ο κ. Ορφανός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναφερόµενος στην
πρόταση του κ. Κακλαµάνη, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι µόνο
οι θεσµικοί κανόνες που επιβάλλουν να δείξουµε µία διαφορετική
συµπεριφορά, είναι οι ηθικοί κανόνες που αφορούν τον καθένα
µας, ιδιαίτερα τα µέλη που θα είναι στην επιτροπή, είναι ο αυτοσεβασµός, είναι η ανάγκη να ξαναδώσουµε ένα νόηµα στην παρουσία µας στο ελληνικό Κοινοβούλιο και να στείλουµε ένα
µήνυµα, ότι δεν είµαστε εδώ για να µπορέσουµε να πλασάρουµε
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ο καθένας τον εαυτό του, είµαστε εδώ γιατί η χώρα µας, η πατρίδα µας έχει ανάγκη από αλήθειες.
Η επιτροπή έχει την υποχρέωση να δώσει απαντήσεις. Πιστεύω ότι θα κάνουν τη δουλειά τους µε τον καλύτερο τρόπο.
Εκείνο το οποίο επιβάλλεται από όλους µας είναι αυτοσυγκράτηση. Εκείνο το οποίο επιβάλλεται είναι να ρωτάµε για να πάρουµε απαντήσεις, όχι να ρωτάµε για να δούµε το όνοµά µας
δηµοσιευµένο ότι κάτι επιχειρήσαµε. Είναι σαφές ότι η Νέα Δηµοκρατία θα τηρήσει ως κόρη οφθαλµού αυτήν την αναγκαιότητα για να στείλει ένα κεντρικό µήνυµα, ότι ως βασικό στοιχείο
της Κυβέρνησης, δεν την ενδιαφέρει µόνο η οικονοµική ανόρθωση της χώρας αλλά και η ηθική ανόρθωσή της και, κυρίως, η
προσπάθεια να στείλουµε ένα µήνυµα στις νέες γενιές ότι θα
τους προετοιµάσουµε ένα καλύτερο µέλλον µέσα από µια καλύτερη διαδικασία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο κ. Γκόκας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το έργο της επιτροπής,
πράγµατι, είναι σοβαρό. Η επιτροπή σίγουρα έχει την εµπιστοσύνη του ελληνικού Κοινοβουλίου και θεωρούµε αυτονόητο ότι
θα λειτουργήσει και θα προσπαθήσει να δει την ουσία του έργου
και των αποτελεσµάτων τα οποία θα πρέπει να εξαχθούν από
αυτήν την προσπάθεια. Πιστεύουµε ότι θα λειτουργήσει, πράγµατι, σύµφωνα µε τις αρχές του Κανονισµού της Βουλής και του
Συντάγµατος. Οι απόψεις και η πρόταση του Προέδρου, του κ.
Κακλαµάνη, πιστεύω ότι θα τύχουν της αποδοχής όλων, απ’ ό,τι
διαπίστωσα ήδη µέχρι τώρα.
Πράγµατι, κύριε Πρόεδρε, η ελληνική κοινωνία έχει κουραστεί
και από υπερβολές και από επικοινωνιακού τύπου τακτικές και
πρακτικές. Πρέπει µέσα από αυτήν τη διαδικασία να διαφυλάξουµε και το κύρος του ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και την
αξιοπιστία του πολιτικού κόσµου. Πιστεύω ότι η πρόταση του
Προέδρου ανταποκρίνεται σε αυτό και θα πρέπει να τηρηθεί ως
κορυφαία αρχή δεοντολογίας, όπως και πολιτικής και ηθικής
πρακτικής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Εµείς ευχαριστούµε.
Απ’ ό,τι καταλάβατε, κύριε Πρόεδρε, η πρότασή σας όχι διά
της σιωπής, αλλά διά θέσεων έγινε αποδεκτή κατά πλειοψηφία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και
εσάς και τους συναδέλφους. Τα άλλα θέµατα είναι άλλης ώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι σε εκτέλεση της
από 17 Ιανουαρίου 2013 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής,
όπως αυτή τροποποιήθηκε κατά τη σηµερινή συνεδρίαση µε την
υπ’ αριθµ. 990/689/22-1-2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε δεκατριαµελής ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα
άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011 «προς διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC».
Η απόφαση θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και θα κοινοποιηθεί στους αναφερόµενους κυρίους
Βουλευτές.
(Η προαναφερθείσα απόφαση έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας καθυστερήσαµε,
κύριε Κεγκέρογλου, αλλά έπρεπε να τεθεί και αυτό.
Το λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα µε υποστείτε έτσι ή αλλιώς,
κύριε Πρόεδρε.
Να πούµε ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο αφορά επιµέρους ρυθµίσεις. Με αφορµή, όµως, το περιεχόµενό τους, θα ήθελα να πω
ότι τα τελευταία δυόµισι περίπου χρόνια στο ΥΠΕΚΑ έχει γίνει
µια σηµαντική προσπάθεια, η οποία έχει τύχει και της νοµικής
επεξεργασίας της Βουλής και φυσικά της ψήφισης κυρίως σε
τρεις κατευθύνσεις.
Ο πρώτος τοµέας που έχει γίνει σοβαρή δουλειά είναι η απλοποίηση, η βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση εν γένει. Γιατί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ήταν κυρίως
εφαρµογή οδηγιών. Άρα, και κάθε Υπουργείο µια διάταξη, κάθε
Υπουργός δύο, τρείς, είχε δηµιουργηθεί ένα πλέγµα διατάξεων
-υποτίθεται για την προστασία του περιβάλλοντος- που κατέληγε
και σε ένα αντιεπενδυτικό κλίµα αλλά ταυτόχρονα στην πιο σοβαρή παραβίαση των κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Έτσι, λοιπόν, έχουµε τώρα ένα θεσµικό πλαίσιο που χωρίς εκπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος, δίνει τη δυνατότητα για γρήγορες διαδικασίες αδειοδότησης. Ιδιαίτερα σε
σχέση µε την έκδοση οικοδοµικών αδειών, έγινε µια ριζική τοµή
που έχει να κάνει µε την έκδοση πια των αδειών δόµησης από
την υπηρεσία και της οικοδοµικής άδειας από τον υπεύθυνο µηχανικό που επιλέγει ο πολίτης, που επιλέγει ο ο ενδιαφερόµενος
επενδυτής.
Αυτό, σπάει τον οµφάλιο λώρο και τη διαπλοκή των ολίγων που
αµαύρωσαν και την εικόνα για τους πολλούς, που λέγαµε για
χρόνια για τις πολεοδοµίες και τις πολεοδοµίες! Αυτοί οι λίγοι
πλέον, δεν µπορούν να παίξουν παιχνίδι. Επιπλέον, παύει η διαµεσολάβηση, που είχε αποδειχθεί σε ορισµένες περιπτώσεις, τρίτου, που έλεγε ο µηχανικός της υπηρεσίας αυτό και κ.λπ.. Τέλος
όλη η ιστορία µε το νέο σύστηµα έκδοσης οικοδοµικών αδειών.
Φυσικά και ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, συµβάλλει τα µέγιστα σε όλη αυτήν την προσπάθεια για τη βελτίωση του θεσµικού
πλαισίου.
Θέλω να πω, όµως, ότι δεν υπάρχουν τοµές και νέα θεσµικά
πλαίσια χωρίς προβλήµατα. Πάντα στην πορεία υλοποίησης, διαπιστώνουµε ελλείψεις και προβλήµατα τα οποία θα πρέπει έγκαιρα να ερχόµαστε να τα µελετούµε και να τα τροποποιούµε,
να τα προσαρµόζουµε ανάλογα µε τις συνθήκες και να θεραπεύουµε τις ελλείψεις.
Μια απόφαση που εξέφρασε την πολιτική βούληση -πιστεύωόλου του πολιτικού κόσµου, αλλά κυρίως την ανάγκη για την επίλυση ενός τεράστιου κοινωνικού προβλήµατος, ήταν η απόφαση
για τη ρύθµιση, την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισµάτων. Στη
µεγάλη τους πλειοψηφία, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κτισµάτων
κυρίως πρώτης κατοικίας, ήταν άνθρωποι που δεν έβρισκαν ή
δεν µπορούσαν να αποκτήσουν ακριβή γη σε περιοχές όπου επιτρεπότανε η έκδοση οικοδοµικών αδειών και στην πίεση να στεγάσουν την οικογένειά τους, προσέφυγαν δυστυχώς σε
αυθαίρετες κατασκευές.
Πρέπει να πούµε, όµως, ότι αυτοί οι άνθρωποι πλήρωσαν σε
πολλαπλάσιο κόστος αυτήν την οικοδοµή και νοµίζω ότι αυτό
είναι γνωστό σε όλους για τους διάφορους λόγους. Φταίνε αυτοί;
Όχι βεβαίως. Τα σχέδια πόλης είναι κολληµένα από το 1982 που
τα ξεκίνησε µε την ΕΠΑ, µε την Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης ο Αντώνης Τρίτσης. Είναι κολληµένα ακόµα και σήµερα.
Είτε οι δήµαρχοι είτε οι οικολογικές οργανώσεις είτε οι πολίτες
είτε οι οποιοιδήποτε είχαν κάποια άποψη, σωστή ή λάθος, για
ένα θέµα, προσέφευγαν, όπως ξέρετε, στο Συµβούλιο της Επικρατείας -επειδή είπε για ΠΑΣΟΚ ο κύριος- και µπλόκαραν µία
περίπτωση. Μπορεί ακόµη ένας δήµαρχος, επειδή ήθελε να
κάνει, εν πάση περιπτώσει, τη διαδικασία χωρίς σχέδιο πόλης,
διότι του είχε λυµένα τα χέρια να παίζει παιχνίδια, να µην το προωθούσε.
Άρα, επειδή έχω πολλά παραδείγµατα, σε αυτούς που παρεµβαίνουν και λένε για το ΠΑΣΟΚ, θα πούµε ότι όλες οι σοβαρές
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τοµές στο χώρο έχουν γίνει από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και
στην αυτοδιοίκηση αλλά και στο χωροταξικό σχεδιασµό για τη
χώρα και στην πολεοδοµική ανασυγκρότηση. Βεβαίως, υπάρχουν και οι συντεχνίες, υπάρχουν και οι ασυνεπείς µελετητές,
υπάρχουν τα πάντα. Δεν µπορούµε να αποδώσουµε προς µία κατεύθυνση όλα όσα συνέβησαν.
Βεβαίως, και η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις, ανεξαρτήτως
κυβέρνησης, ήταν ασυνεπής σε σχέση µε τις οικονοµικές υποχρεώσεις -και όχι µόνο- προς την αυτοδιοίκηση ή και προς τους
µελετητές που αναλάµβαναν.
Αυτά τα είπα για να κλείσουµε όλον τον κύκλο και για να µην
πετάγονται αυτά που πετάγονται.
Έχουµε, λοιπόν, σήµερα µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
προς κύρωση, η οποία αφορά δύο κυρίως θέµατα. Δίνουµε τη
δυνατότητα µε την καταβολή του 30% του ειδικού προστίµου αυθαιρέτου, να µπορεί να γίνει δικαιοπραξία, να µπορεί να εκδοθεί
οικοδοµική άδεια και να µπορούν να γίνουν όσα προβλέπονταν
µε το ν. 4014, εφόσον καταβαλλόταν το σύνολο του προστίµου.
Αυτό γίνεται µε την παροχή 10% και, βέβαια, την υποχρέωση καταβολής. Συνοδεύεται από µία τροπολογία, που µεταφέρει την
ηµεροµηνία από 31-1 σε 31-5, διότι παρατάθηκε αυτή η προθεσµία ένταξης στο ν. 4014 -και σωστά- και νοµίζω ότι είναι στη
σωστή κατεύθυνση.
Όµως, υπάρχει ένα πρόβληµα, κύριε Υπουργέ. Θέλω να µε
προσέξετε, διότι υπάρχει ένα πρόβληµα, το οποίο θα δηµιουργηθεί. Έχουµε ένα αυθαίρετο, πληρώνει ο υπόχρεος το 30%,
παίρνει την έκπτωση 10%, ρυθµίζονται οι δόσεις -πολύ καλά- γίνεται η αγοραπωλησία και έρχεται µετά ο υπόχρεος, που είναι ο
πωλητής και δεν πληρώνει τις υπόλοιπες δόσεις. Ενώ ο υπόχρεος, λοιπόν, είναι ο πωλητής και δεν πληρώνει τις υπόλοιπες
δόσεις, ο νόµος λέει ότι αν δεν πληρωθούν οι δόσεις, το αυθαίρετο, που τακτοποιήθηκε, µεταπίπτει στην κατηγορία των αυθαιρέτων αυτόµατα.
Εδώ, λοιπόν, θα έχουµε µία συνέπεια που θα την έχει ο αγοραστής χωρίς να ευθύνεται. Το τακτοποιηµένο δεν θα είναι πλέον
τακτοποιηµένο. Άρα, θα πρέπει να µπει µία διάταξη, µία ασφαλιστική δικλίδα, σε σχέση µε αυτό το θέµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Στο συµβόλαιο δεν θα εγγραφεί
ποιος είναι ο υπόχρεος;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Λέµε ότι συµβόλαιο µπορεί να
γίνει αν είναι τακτοποιηµένο το 30%. Πάει, λοιπόν, η βεβαίωση
ότι είναι τακτοποιηµένο στο συµβολαιογράφο, δεν τίθεται θέµα
και προχωρούν στην αγοραπωλησία. Έρχεται ο υπόχρεος, που
είναι ο πωλητής, µετά από τρεις-τέσερις µήνες και δεν πληρώνει
τις δόσεις και την «πληρώνει» ο αγοραστής, χωρίς να είναι υποψιασµένος. Άγνοια νόµου θα µου πείτε ότι δεν επιτρέπεται. Όχι!
Αν είναι οι νόµοι µπερδεµένοι, τους µπερδεύουµε παραπάνω. Ας
το δούµε, λοιπόν, αυτό το θέµα.
Επίσης, ας δούµε και την περίπτωση ανωτέρας βίας, σε περίπτωση που δεν µπορεί για οποιοδήποτε λόγο να πληρώσει, να
µη µεταπίπτει στα αυθαίρετα, να του δίνεται η διευκόλυνση να
πληρώσει αργότερα, έστω και έντοκα. Δεν µπορεί η αδυναµία
ενός µηνός του ιδιοκτήτη να πληρώσει µία δόση, να του το καθιστά ξανά αυθαίρετο. Θα πρέπει να του δώσουν τη δυνατότητα
να παρατείνεται η πληρωµή συγκεκριµένους µήνες, φυσικά έντοκα πλέον, αλλά να µη µεταπίπτει σε αυθαίρετο.
Αυτές είναι οι δύο παρατηρήσεις σε σχέση µε αυτό.
Πάω τώρα στη βεβαίωση µηχανικού. Η βεβαίωση µηχανικού
χρειάζεται και έχει θεσπιστεί µε το ν. 4014 για κάθε δικαιοπραξία,
προκειµένου ένα οικόπεδο, που έχει ένα κτίσµα, να βεβαιώνεται
αν έχει αυθαιρεσίες ή όχι και εάν δεν έχει αυθαιρεσίες, να µπορεί
να µεταβιβαστεί. Αυτή η βεβαίωση µηχανικού, είχε προβλήµατα
στην εφαρµογή της λόγω τεχνικών προβληµάτων του ηλεκτρονικού συστήµατος. Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν απεργία και δεν νοµίζω ότι αντιµετωπίζονται οι απεργίες µε αυτόν τον τρόπο.
Έρχεται αυτή η ρύθµιση, την οποία είχα ζητήσει και εγώ µέσω
κοινοβουλευτικού ελέγχου -και, πράγµατι, ήταν αναγκαίο να
έλθει πολύ σύντοµα έστω και µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου- και δίνει λύση µε τους δύο µήνες.
Τι µπορεί να ισχυριστεί κανείς για να µη γίνονται απεργίες; Μα
όταν γίνεται απεργία λειτουργεί το σύστηµα αλλά ο µηχανικός
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απεργεί και δεν εκδίδει τη βεβαίωση. Όταν απεργεί ο µηχανικός,
δεν εκδίδει το σύστηµα µόνο του βεβαίως, για να µην κοροϊδεύουµε εδώ τον κόσµο. Όταν κατέβει ο διακόπτης του συστήµατος ή όταν χαλάσει για τεχνικούς λόγους ή για οποιονδήποτε
λόγο και δεν απεργεί ο µηχανικός, δεν υπάρχει απεργία, τότε
µπορεί να εκδώσει την άδεια. Άρα, τα επιχειρήµατα σε σχέση µε
τις απεργίες νοµίζω ότι είναι µετέωρα.
Στο θέµα που έχει να κάνει µε τη βεβαίωση σε οικόπεδα που
δεν έχουν καθόλου χτίσµα, εγώ επιµένω ότι πρέπει η βεβαίωση
ότι το οικόπεδο δεν έχει καθόλου χτίσµα να αναγράφεται πάνω
στο τοπογραφικό -δεν χρειάζεται η ηλεκτρονική διαδικασία κανκαι βέβαια, µε τη χρονική ισχύ την οποία προβλέπει ο νόµος.
Έρχοµαι τώρα στα θέµατα που αναφέρονται στις τροπολογίες. Κατ’ αρχάς, έχω καταθέσει µία τροπολογία η οποία αφορά
το ΙΓΜΕ. Επειδή έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση, επειδή εγώ µε
προσωπική επαφή, µαζί µε το σωµατείο, µαζί µε άλλους συναδέλφους, έχουµε συζητήσει και µε τον κ. Μανιτάκη, που ήταν στο
προηγούµενο νοµοσχέδιο, ο οποίος είπε: «Ναι από την πλευρά
µου αλλά θέλω την έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ», επειδή χωριστά έχει
γίνει η διαδικασία µε το ΥΠΕΧΩΔΕ µε τον κ. Λιβιεράτο και σύσκεψη στο Υπουργείο, που έχει διαπιστωθεί η ανάγκη να γίνει
αυτή η ρύθµιση, θα ήθελα να τη δούµε σήµερα. Υπάρχει µία ηµεροµηνία, η 31 Ιανουαρίου, που µέχρι τότε ισχύουν οι δικαστικές
αποφάσεις. Το ΕΚΒΑ πλέον, ο νέος φορέας, έχει ένα τεράστιο
έργο από το ΕΣΠΑ να υλοποιήσει και το προσωπικό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του. Εποµένως, θεωρώ ότι η τροπολογία πρέπει να γίνει αποδεκτή και νοµίζω ότι προτείνεται και από
άλλα κόµµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των τριών της Κυβέρνησης συνεργασίας και ευθύνης.
Η δεύτερη τροπολογία, την οποία έχω καταθέσει, αφορά τα
εξ αδιαιρέτου και τη δυνατότητα να θεωρείται ως ξεχωριστή κάθετη ιδιοκτησία στα ποσοστά που αναφέρονται στο συµβόλαιο,
µια ιδιοκτησία στην οποία θα χρεώνεται µε την ένταξη στο ν.
4014 και η τυχόν υπέρβαση, για να µη χρεώνεται σε άλλους. Θα
χρεώνεται στην ίδια κάθετη ιδιοκτησία και όχι σε άλλη. Αυτό, θα
δώσει τη δυνατότητα να ενταχθούν χιλιάδες, πιστεύω πολύ περισσότερα από όσα είναι ήδη ενταγµένα, στο ν. 4014. Και θέλω
µια άποψη από τον κύριο Υπουργό γι’ αυτό το θέµα και εφόσον
δεν είναι ώριµο σήµερα, όχι για τους λόγους τους οποίους
µπορώ να αντικρούσω, που ακούστηκαν προηγούµενα αλλά για
το ότι µπορεί να υπάρχει καλύτερη διατύπωση της διάταξης, νοµίζω ότι µπορεί να µας πει για το τι σκέφτεται να κάνει στη συνέχεια.
Έρχοµαι τώρα στις υπουργικές τροπολογίες. Ασφαλώς η µία
αφορά τη παράταση µέχρι 31Μαΐου και είναι εναρµόνιση ουσιαστικά µε την προηγούµενη νοµοθετική διάταξη που ψηφίσαµε,
για την παράταση ένταξης στο ν. 4014 µέχρι 31 Μαΐου και εποµένως, νοµίζω ότι θα γίνει δεκτή από όλες τις πλευρές.
Έρχοµαι στα διαχειριστικά σχέδια και στα θέµατα που έχουν
να κάνουν µε την τιµολογιακή πολιτική για τα ύδατα. Εδώ από τη
µια πλευρά, και σε σχέση µε την άλλη τροπολογία, θα µπορούσαµε να πούµε αυτό που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ή και άλλοι συνάδελφοι
από όλες τις πλευρές που ακούστηκαν και εγώ να πω το ίδιο, ότι
καλό είναι να έρχονται στην ώρα τους.
Βέβαια, να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Εγώ, προτιµώ να έρχονται
τροπολογίες έστω και στα νοµοσχέδια χωρίς να έχουν συζητηθεί
στην επιτροπή ή στην Ολοµέλεια που έχουµε τρεις, τέσσερεις,
πέντε ώρες αλλά και δύο, τρεις µέρες πολλές φορές να τις συζητήσουµε, παρά την οδό της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Εγώ δεν θα απεµπολήσω δικαίωµα του Κοινοβουλίου να
συζητήσει εξαντλητικά µια τροπολογία, να την εγκρίνει ή να την
απορρίψει, ούτως ώστε να ανοίξει ο δρόµος για πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Όχι, εδώ στο Κοινοβούλιο πρέπει να συζητηθεί -έστω και κατά
διασταλτική ερµηνεία- η τροπολογία για τη διπλή ανάπλαση,
διότι είναι θέµα που άπτεται του ν.4014, είναι θέµα που άπτεται
του ν.4030, είναι θέµα που σχετίζεται άµεσα µε το νοµοσχέδιο.
Άρα, δεν µπορούµε να πούµε ότι είναι άσχετη και δεν πρέπει να
συζητηθεί. Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρέπει να τη συζητήσουµε σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά τη δεύτερη που είπα για τα ύδατα, την 201/7 τροπολογία, υπάρχει ζήτηµα. Αν είναι τόσο πιεστικό, νοµίζω ότι και
αυτή πρέπει να συζητηθεί, η οποία έχει να κάνει µε τα πρόστιµα,
διότι την περίοδο των διπλών εκλογών που ουσιαστικά είχαµε
υπηρεσιακές κυβερνήσεις κ.λπ. –δεν είχαµε πολλά πράγµαταφάγαµε κάτι «καµπάνες» πάλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις
12 Απριλίου. Σήµερα άκουσα στο ραδιόφωνο ότι απορρίφθηκε η
προσφυγή µας για πρόστιµα 199 εκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία
µας χρεώθηκαν τελεσίδικα.
Άρα, λοιπόν, αν υπάρχουν θέµατα που έχουν να κάνουν µε
πρόστιµα και προθεσµίες, η Κυβέρνηση οφείλει να φέρνει τις διατάξεις νωρίς. Εάν αυτό δεν το έχει κάνει, δεν θα βάλουµε υπεράνω του εθνικού συµφέροντος την όποια τυπολατρία στον
Κανονισµό, κατά την άποψή µου.
Θεωρώ ότι και το κοµµάτι που αφορά τη δυνατότητα εκχώρησης της έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων για τα ύδατα στην
κεντρική υπηρεσία από τις αποκεντρωµένες, γιατί δεν έχουν το
απαραίτητο επιστηµονικό προσωπικό, είναι σωστό. Δίνει τη δυνατότητα σε µία αποκεντρωµένη υπηρεσία που δεν έχει το επιστηµονικό προσωπικό, να µεταφέρει τη µελέτη των διαχειριστικών στην κεντρική υπηρεσία.
Το δεύτερο σκέλος, έχει να κάνει µε το ποιος είναι αρµόδιος
να καθορίσει την τιµολογιακή πολιτική, όχι τις τιµές αλλά τους
κανόνες καθορισµού των τιµών, που κάθε φορέας στη συνέχεια
θα ακολουθεί. Νοµίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στη δευτερολογία µου –για να µη σπαταλώ άλλο χρόνο- και
στη συζήτηση για τις τροπολογίες θα συνεχίσω.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο που αναφέρεται
στην κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου «Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου
49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης,
ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)» και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, διαπιστώνουµε για µία ακόµα φορά την αδυναµία
της συγκυβέρνησης να νοµοθετήσει µε τον ορθό τρόπο και την
επιµονή της να περιφρονεί την κοινοβουλευτική διαδικασία, εκδίδοντας πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Δυστυχώς, παρ’ όλο που επιδίδεστε µε ιδιαίτερο ζήλο σε
αυτήν την πρακτική, ακόµη δεν έχετε αναπτύξει την ικανότητα
παραγωγής ενός στοιχειώδους ολοκληρωµένου νοµοθετήµατος.
Αναρωτιόµαστε, γιατί πρέπει τα νοµοσχέδια να είναι µνηµεία
προχειρότητας. Θα αποτελούσε ευχάριστη –οµολογουµένως- έκπληξη, εάν καταθέτατε ένα καλοδουλεµένο σχέδιο νόµου.
Προφανώς, κατά το στάδιο επεξεργασίας των νοµοσχεδίων
αλλά και των ευρωπαϊκών οδηγιών από την ελληνική πλευρά,
τόσο εσείς όσο και οι προηγούµενοί σας, αναλώνονται στην απόδοση αρνητικών χαρακτηρισµών για το σύνολο του λαού µας.
Έθεταν, βέβαια, ως προτεραιότητα την οικονοµική αφαίµαξή
του. Προφανώς, λοιπόν, δεν είχαν το χρόνο να δώσουν τις κατάλληλες πολιτικές κατευθύνσεις διαπραγµάτευσης και να δυσαρεστήσουν -ενδεχοµένως- τους εταίρους-δανειστές µας.
Όσον αφορά, λοιπόν, την παρούσα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, θα ξεκινήσω µε τις τροπολογίες. Ξεκινώ µε την τροπολογία «αντικατάσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν.
3983/2011».
Με το άρθρο 23, προβλεπόταν ότι απαραίτητη προϋπόθεση
για την αναθεώρηση της άδειας δόµησης του γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Ελαιώνα, αποτελούσε η έκδοση άδειας κατεδάφισης των υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή ανάπλασις Ι, δηλαδή στην περιοχή της Αλεξάνδρας. Δεν προβλεπόταν δηλαδή η διατήρηση
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των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και του γηπέδου στην περιοχή Ι, έως την περαίωση, βέβαια και τη λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων στην περιοχή ανάπλασις ΙΙ.
Αυτή η µη πρόβλεψη, δηµιουργούσε θέµα αποστέρησης της
ιδιοκτησίας στην περιοχή Ι και απώλεια προσόδων λόγω µη αξιοποίησης του γηπέδου και των συνοδών αθλητικών εγκαταστάσεων χωρίς την απαιτούµενη αποζηµίωση.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση, την οποία οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουµε, καλύπτεται αυτό το νοµοθετικό κενό και ελπίζουµε να πάρει το δρόµο της για την κατασκευή του γηπέδου
του Παναθηναϊκού.
Όσον αφορά την τροπολογία -προσθήκη στο σχέδιο νόµου µε
θέµα «τιµολογιακή πολιτική των υδάτων και λοιπές διατάξεις»,
θα ζητήσουµε από τον Υπουργό να αποσύρει τη συγκεκριµένη
τροπολογία, καθώς δηµιουργεί πάρα πολλές ενστάσεις από την
πλευρά µας.
Κατ’ αρχάς τα θέµατα που αφορούν τη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι ζωτικής σηµασίας, είναι πάρα πολύ σοβαρά.
Έχουµε επίσης τα ζητήµατα των σχεδίων διαχείρισης, τα οποία
µετά από έγκρισή τους πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Με αυτά έχουµε πρόβληµα και προσφεύγουµε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τη χώρα µας.
Ωστόσο, θεωρούµε ότι είναι ύποπτη η προσθήκη της συγκεκριµένης τροπολογίας για την εκχώρηση της τιµολογιακής πολιτικής στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Αναρωτιόµαστε, µήπως παίρνοντας την τιµολογιακή πολιτική από την
ΕΥΔΑΠ, αυτό αποτελεί την κερκόπορτα του ανοίγµατος για τη
διάλυση της ΕΥΔΑΠ και του περάσµατος της διαχείρισης των
υδατικών πόρων της χώρας σε χέρια ιδιωτών; Μήπως, λοιπόν,
περνώντας την ειδική γραµµατεία, αργότερα δηµιουργηθεί µια
ρυθµιστική αρχή διαχείρισης των υδάτων και έτσι η τιµολογιακή
πολιτική ξεφύγει, όπως έχει συµβεί και µε την περίπτωση της
ΡΑΕ;
Επίσης, ερωτηµατικά µάς προκαλεί η συγκεκριµένη τροπολογία, γιατί πριν από έξι µέρες –σύµφωνα και µε κάποιο δηµοσίευµα- ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ΕΥΔΑΠ κ. Στέλιος
Σταυρίδης ανακοίνωσε ότι η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ προχωράει στη
διαδικασία είσπραξης των τεραστίων χρεών που έχουν οι δήµοι
και το δηµόσιο και επίσης ότι θα προβεί σε µείωση των τιµολογίων της ΕΥΔΑΠ.
Εποµένως, δεν µπορούµε να καταλάβουµε πώς γίνεται από τη
µια πλευρά να ανακοινώνεται από τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ η µείωση των τιµολογίων και από την άλλη, να µεταφέρεται η διαχείριση τιµολογιακής πολιτικής στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων. Γι’
αυτό ζητούµε την απόσυρση της τροπολογίας και ζητούµε το να
έρθει σε ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο, σχετικά µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας.
Όσον αφορά τα άρθρα, δεν έχουµε παρά να παρατηρήσουµε
τα ακόλουθα. Το άρθρο 1, αφορά διατάξεις σχετικά µε τη διευκόλυνση των πολιτών στη σύνταξη συµβολαίων. Επίσης, περιέχει
υπό τη µορφή νοµοθετικού περιεχοµένου την απόφαση του
Υπουργού ΠΕΚΑ, που είχε εκδοθεί όταν το σύστηµα δεν λειτουργούσε µε τις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ.
Σας θυµίζω ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, που έχει
αναλάβει όλες τις φάσεις και τη διαδικασία νοµιµοποίησης των
αυθαιρέτων ακινήτων για λογαριασµό του ΥΠΕΚΑ, είχε θέσει
εκτός λειτουργίας το σύστηµα ηλεκτρονικής καταχώρησης, εξαιτίας της συνεχιζόµενης απεργίας των µηχανικών. Πράγµατι οι
µηχανικοί, αντιδρώντας στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών τους και την υποχρεωτική ένταξη του ταµείου τους στον
ΕΟΠΥΥ, βρίσκονταν από τις 8-10-2012 σε συνεχή απεργία.
Ως απόρροια του απεργιακού αγώνα των µηχανικών, το ΤΕΕ
είχε διακόψει τη συνεργασία του µε το ΥΠΕΚΑ και δεν επέτρεπε
αρχικά µεν την ηλεκτρονική καταχώρηση των δηλώσεων νοµιµοποίησης αυθαιρέτων, για την έκδοση των παραβόλων και των
προστίµων που είναι η πρώτη φάση, στη συνέχεια δε, την ηλεκτρονική ανάρτηση των σχεδίων και των παραστατικών πληρωµών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας νοµιµοποίησης των
ακινήτων αυτών, που αποτελεί τη δεύτερη φάση, όπως ορίζει ο
νόµος και η σύµβαση ΥΠΕΚΑ-ΤΕΕ.
Η τραγελαφική αυτή κατάσταση είχε άµεσες επιπτώσεις στον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έλληνα πολίτη, ο οποίος επιθυµεί να νοµιµοποιήσει το αυθαίρετό
του, να πληρώσει τα παράβολα και τα πρόστιµα που θα του καταλογιστούν και να γλιτώσει έτσι από τον κλοιό της εφορίας.
Τώρα όµως αδυνατεί να πράξει οτιδήποτε, όχι εξαιτίας δικής του
υπαιτιότητας αλλά καθαρά από ευθύνη του κράτους.
Επίσης, υπάρχουν κάποια δηµοσιεύµατα και ασφαλείς πληροφορίες ότι αναµένεται άµεσα η έκδοση προγραµµάτων πλειστηριασµών ακινήτων διαφόρων οφειλετών προς το ελληνικό δηµόσιο.
Από τη στιγµή που ο φορολογούµενος δεν δύναται να είναι νοµικά κατοχυρωµένος και δεν µπορεί να καταστεί, αν και το θέλει,
φορολογικά ενήµερος, η σπουδή του κράτους να του εκπλειστηριάσει το ακίνητο, µε διαδικασίες εξπρές για τα εκκρεµούντα
πρόστιµα προς την Πολεοδοµία, που έχουν ήδη βεβαιωθεί σε
βάρος του στην αρµόδια ΔΟΥ, είναι αντισυνταγµατική, απαράδεκτη, προκλητική, απάνθρωπη και δηµιουργεί τεράστιο ρήγµα
στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το θέµα, κύριε Υπουργέ, δεν το
έχετε προβλέψει στην παρούσα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ωστόσο, µε το άρθρο 2, δίνεται η δυνατότητα δίµηνης προθεσµίας για την επίλυση του προβλήµατος, για την ηλεκτρονική
υποβολή και έκδοση του ειδικού αριθµού αυθαιρέτου, σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος
του ΤΕΕ.
Εάν ισχύει η δίµηνη προθεσµία για την ηλεκτρονική υποβολή
και έκδοση -σε περίπτωση της αναστολής, βέβαια, της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος του ΤΕΕ- προτείνουν οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες να ελέγχονται από τις υπηρεσίες δόµησης
ή από ελεγκτές δόµησης, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν
θα υπάρξουν οργανωµένες προσπάθειες εκµετάλλευσης τέτοιων
καταστάσεων, όπως για παράδειγµα, η κατασκευή αυθαιρέτων
ή παράνοµες µεταβιβάσεις, για να µην ανοίξουµε ένα ακόµη παράθυρο στην ανοµία.
Στο άρθρο 2, η σοβαρή ένσταση είναι ότι δεν καθορίζετε ακριβώς την εξέλιξη του να µην πληρωθεί το πρόστιµο. Και στην περίπτωση που η ιδιοκτησία έχει µεταβιβαστεί σε κάποια εταιρεία
του εξωτερικού ή offshore, εκεί τι γίνεται; Ακυρώνεται η πράξη;
Πώς διασφαλίζεται το χρηµατικό ποσό που έχει επενδύσει ο αγοραστής; Πώς προφυλάσσονται τα συµφέροντα του δηµοσίου,
εάν η πράξη αφορά ακίνητα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα;
Είναι φανερό, επίσης, στο άρθρο 2 ότι η καταληκτική ηµεροµηνία της 31-1-2013 είναι πάρα πολύ κοντά και δύσκολα οι πολίτες θα µπορέσουν να εξοφλήσουν έστω και το 30% του
προστίµου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη µεγάλη µείωση των εισοδηµάτων και των αποθεµάτων των νοικοκυριών. Πιθανόν, µια παράταση αυτής της ηµεροµηνίας µέχρι την 31-5-2013 για την ισχύ
του ν. 4014/2011 περί αυθαιρέτων, να ήταν χρησιµότερη για τα
έσοδα του δηµοσίου και την τόνωση της αγοράς.
Εάν παραµείνει αυτή η ηµεροµηνία, η οποία λήγει σε δέκα
µέρες, πιθανόν να εξυπηρετεί «ηµετέρους», προκειµένου να µπορέσουν να µεταβιβάσουν ακίνητα ή να συστήσουν εµπράγµατα
δικαιώµατα, προστατεύοντάς τα ή µεταβιβάζοντάς τα, µε στόχο
τον απεγκλωβισµό τους διά της πλαγίας οδού ή τέλος, να τα
αποπερατώσουν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα, που δεν είχαν
για να το κάνουν αλλιώς.
Κύριε Υπουργέ, αν θυµάστε, είχαµε ζητήσει στην επιτροπή να
υπάρξει παράταση αυτής της προθεσµίας -η οποία όριζε «η τροποποιηθείσα παράγραφος 11 του άρθρου 24 του νόµου»- και
από 31-1-2013 να οριστεί στις 31-5-2013. Αντιθέτως, µε την τροπολογία-προσθήκη τροποποιείται η ανύπαρκτη περίπτωση στ’της
παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου, που αναφέρεται στα πρόστιµα
και σε παράβολα. Προφανώς, έχει γίνει εκ παραδροµής κάποιο
λάθος.
Ειδικά, λοιπόν, στην παράγραφο 11 του άρθρου 2, τα πρόστιµα πρέπει να διαγράφονται σε µικρές ιδιοκτησίες, µικρότερες
των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών ανά ιδιοκτησία. Δεν γίνεται
καµµία αναφορά στην αναζήτηση αναδροµικών εισφορών από
εργοδοτικές εισφορές-ηµεροµίσθια ΙΚΑ και αν αυτά διαγράφονται οριστικά, για τα αυθαίρετα που εντάσσονται στο ν. 4014,
όπως αυτός τροποποιείται µε το παρόν. Το επιθυµητό, βέβαια,
είναι να µην υπάρχουν πρόστιµα από το ΙΚΑ και να µη ζητούνται
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αναδροµικά ασφαλιστικές εισφορές για τα ακίνητα που εντάσσονται στο νόµο και έχουν µικρότερη επιφάνεια -µικρότερη των
διακοσίων πενήντα τετραγωνικών ανά ιδιοκτησία, για παράδειγµα- ώστε οι µεγαλοπαραβάτες να πληρώνουν εισφορές και
έτσι το ΙΚΑ να µη χάνει χρήµατα.
Γενικά, τα παλαιότερα πρόστιµα για µεγαλοπαραβάτες, πρέπει
να διατηρούνται µε µια εφάπαξ έκπτωση για ολοσχερή εξόφλησή
τους, της τάξης του 20%. Στις τελευταίες περιπτώσεις πρέπει να
λαµβάνεται υπ’ όψιν η αντικειµενική αξία του αυθαιρέτου, η τοποθεσία κατασκευής και η χρήση. Τουριστικά ακίνητα, για παράδειγµα, έχουν µεγαλύτερη αξία από κατοικίες και µεγαλύτερο
προσδοκώµενο όφελος.
Επίσης, δεν γίνεται πουθενά αναφορά σε ενδεχόµενη αύξηση
του αριθµού των δόσεων πληρωµής του ειδικού προστίµου σε
σχέση µε τη µείωση, για παράδειγµα, του εισοδήµατος της οικογένειας σε συνάρτηση µε το 2011 που ξεκίνησε η διαδικασία τακτοποίησης ενός αυθαιρέτου. Πιστεύω πως θα πρέπει να
αυξηθούν οι δόσεις, να δοθεί η δυνατότητα πληρωµής ποσοστού
30% επί του προστίµου απευθείας από το σύστηµα του ΥΠΕΚΑ τώρα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα πληρωµής του 30%- µαζί
µε το παράβολο της υπαγωγής.
Επίσης στην τροπολογία, η παροχή έκπτωσης του 10% επί του
συνολικού ποσού του προστίµου, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, θα πρέπει να θεσπιστούν και εισοδηµατικά κριτήρια, ώστε να µην υπάρχει διαχωρισµός και έτσι να φτάσουµε,
ένας ιδιοκτήτης µιας πολύ µικρής ιδιοκτησίας, όπως για παράδειγµα, ενός αυθαιρέτου πενήντα τετραγωνικών και ένας ιδιοκτήτης που έχει ένα αυθαίρετο, για παράδειγµα, σε µια περιοχή
σαν την Εκάλη -που µπορεί να είναι χιλίων πεντακοσίων τετραγωνικών- να πάρουν και οι δύο την έκπτωση του 10%.
Είχαµε τοποθετηθεί και στην επιτροπή για αυτές τις επιφυλάξεις µας. Ωστόσο, θεωρούµε ότι πρέπει να προχωρήσει, για
αυτόν το λόγο και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, στηρίζουµε αυτήν τη
συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ζαρούλια.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι
διαχρονικά ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης, βγάζει
κάθε χρόνο πρωταθλήτριες στη διαφθορά τις υπηρεσίες Πολεοδοµίας.
Δεν είναι τυχαίο, επίσης, ότι µονίµως το κράτος κερδοσκοπεί
σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, έχοντας από καιρό αντιληφθεί
πως η στέγη, το ακίνητο, θα αποτελεί πάντα για το µέσο Έλληνα
το µέρος όπου τοποθετεί το πλεόνασµα των αποταµιεύσεών του,
που τώρα πια δεν υπάρχει.
Ακόµη όµως και σε αυτήν την απελπιστική συγκυρία ο νοµοθέτης, ακόµη και µέσω των εφαρµοστικών νόµων και των καταιγιστικών σε ρυθµό πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, όχι µόνο
δεν έχει σταµατήσει να τον πυροβολεί µε εισπρακτικά µέτρα
αλλά και να απαιτεί από εκείνον να καταβάλει από το υστέρηµά
του χρήµατα, για να διατηρήσει τα κεκτηµένα, δηλαδή την κατοικία του.
Ο εκβιασµός που υφίσταται ο πολίτης, έχει ως αντικείµενο την
πληρωµή υπέρογκων φόρων, έκτακτων, τακτικών ή άλλων µε
κάθε µορφή. Μέσα σε αυτούς, είναι και το ευφυές εφεύρηµα της
νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων, που είναι η πολλοστή φορά που
εφαρµόζεται στην Ελλάδα. Και εφαρµόζεται µε τέτοιο τρόπο, όχι
γιατί το κράτος έχει κανένα σχεδιασµό για την καταστροφή του
περιβάλλοντος και επιβάλλει καταναγκαστικά µέτρα για τον πολίτη που παρανοµεί αλλά γιατί το µόνο του µέληµα, είναι να εισπράξει και άλλα χρήµατα µε τον ίδιο εκβιαστικό τρόπο, που έχει
επιτυχώς εφαρµόσει µέχρι σήµερα: την αναζήτηση κονδυλίων
για νοµιµοποίηση, η οποία, όµως, ως ελλιπής και προσχηµατική
ουδέποτε εφαρµόζεται καθολικά και πάντα αφήνει «παραθυράκια» για µια επόµενη -µε το αζηµίωτο- τακτοποίηση.
Με το πρόσχηµα, λοιπόν, αυτό και όχι τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών ούτε την περίφηµη «αειφόρο ανά-
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πτυξη» της κυβέρνησης Παπανδρέου φέρνει έναν ακόµη νόµο
για τα ακίνητα. Εδώ το κυρίαρχο ζήτηµα που φαίνεται να απασχολεί την Κυβέρνηση είναι τι θα γίνει κατά τις ηµέρες εκείνες
που το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος θα βρίσκεται σε απεργιακές κινητοποιήσεις, έτσι ώστε να µην µπορεί να εκδώσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, λες και η ανάσχεση στις οικοδοµικές
άδειες, η καθίζηση σε εκατοντάδες επαγγέλµατα που στηρίζονται στην οικοδοµή οφείλονται στις απεργιακές κινητοποιήσεις και
όχι στην έλλειψη χρηµάτων και στην οικονοµική καχεξία που έχει
επιβάλει το µνηµόνιο και οι επιλογές της Κυβέρνησης.
Εξάλλου, η δική σας και η προηγούµενη κυβέρνηση ήταν
αυτές που µονίµως υπερθεµάτιζαν υπέρ των ηλεκτρονικών συναλλαγών του πολίτη µε τη διοίκηση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλα τέτοια, όταν εµείς επιµέναµε ότι πρέπει πάντα να
προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης του πολίτη,
εκτός ηλεκτρονικών συστηµάτων, σε πολλές περιπτώσεις και για
λόγους προσωπικών δεδοµένων.
Τώρα, λοιπόν, έρχεστε αντιµέτωποι µε τα επίχειρα των επιλογών σας, αφού πράγµατι το σύστηµα θα αναγκαστεί να περιµένει τη λήξη των κινητοποιήσεων, για να ενεργοποιηθεί η
απαίτηση του δηµοσίου. Ήµασταν και συνεχίζουµε να είµαστε
ιδεολογικά, για όλα τα θέµατα, ακόµη και για τα αµιγώς τεχνικά,
όπως αυτό, κατά της έννοιας και µοναδικής εφαρµογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χωρίς εναλλακτική επιλογή.
Εξάλλου, κανένα ειδικό πρόστιµο διατήρησης που προβλέπεται στις αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι σε θέση να βελτιώσει
την ποιότητα της ζωής των πολιτών, αφού δεν προσφέρει καµµία
σχετική πρόνοια προς αυτό, αλλά ακολουθεί και αυτό τη χοάνη
που οδηγεί στη «µαύρη τρύπα» του προϋπολογισµού. Το πρόστιµο απλώς επιθυµεί να υπαγάγει τους περισσότερους από
τους κατέχοντες αυθαίρετο, ακόµη και για την κάλυψη άµεσων
στεγαστικών τους αναγκών, σε µία διαδικασία δόσεων, ενώ είναι
γεγονός ότι αν είχαν τα χρήµατα, θα τα είχαν καταβάλει µε την
προγενέστερη ρύθµιση.
Αυτό την ίδια στιγµή που επιχειρηµατικοί κολοσσοί, ολόκληρα
εµπορικά κέντρα, αλλά και πλήθος επαύλεων σε νησιά και παραλίες παραµένουν εξολοκλήρου αυθαίρετες, χωρίς καµµία απολύτως προοπτική να κατεδαφιστούν, όπως δεν κατεδαφίστηκαν
εδώ και δεκαετίες. Άλλη µία απόδειξη της προσχηµατικής εισαγωγής του εν λόγω νοµοσχεδίου.
Επί της αρχής το νοµοσχέδιο µαζί µε τις τροπολογίες θα το
καταψηφίσουµε για τους παρακάτω λόγους:
Επί του βασικού κορµού του νοµοσχεδίου δεν διευκρινίζονται
επαρκώς θέµατα που άπτονται της «αειφόρου ανάπτυξης», δηλαδή αποκατάσταση περιβαλλοντικής βλάβης, βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών κ.λπ..
Η οικονοµική ύφεση στην Ελλάδα και η οικονοµική δυσχέρεια
των πολιτών καταδικάζει την εφαρµογή της τροποποίησης εν τη
γενέσει.
Επί των άρθρων του νοµοσχεδίου:
Άρθρο πρώτο. Θεωρούµε ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και το ψηφίζουµε, µε την εξής παρατήρηση: Δεν διευκρινίζεται τι συµβαίνει σε περίπτωση παρατεταµένων κινητοποιήσεων του ΤΕΕ µε ταυτόχρονη αναστολή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών διάρκειας άνω των δύο µηνών, που είναι η προθεσµία
µελλοντικής ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων µηχανικών από
την ηµεροµηνία της δικαιοπραξίας.
Το άρθρο 2 το καταψηφίζουµε, διότι δεν αναφέρεται µε ποιο
τρόπο θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών µε την καταβολή του Ειδικού Προστίµου Διατήρησης Αυθαιρέτων Κατασκευών, όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του άρθρου. Επίσης,
δεν διευκρινίζεται πώς θα ελεγχθεί από την πολιτεία η εφαρµογή
της υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών στο νόµο, πώς θα
ελεγχθούν οι κατασκευές στο σύνολό τους απ’ όλες τις απόψεις:
τυχόν αυθαιρεσίες, στατική επάρκεια και αισθητική και πώς θα
αποτραπεί στο µέλλον η αυθαίρετη δόµηση.
Το άρθρο 3 το καταψηφίζουµε λόγω της µικρής ηµερολογιακής προθεσµίας εφαρµογής.
Στη δεύτερη τροπολογία γίνεται ανεπιτυχώς προσπάθεια επίλυσης του ζητήµατος αυτού.
Επί των τροπολογιών:
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Επί της τροπολογίας µε αριθµό 198/5 από καθαρά τεχνικής
άποψης µπορεί µεν να µην υπάρχει κάτι το µεµπτό στην παραπάνω προσθήκη-τροποποίηση, µιας και η εν λόγω προσθήκη υφίσταται καθαρά και µόνο για την κάλυψη ενός νοµοθετικού κενού
για να µην υπάρχουν κωλύµατα για τα έργα της διπλής ανάπλασης Λεωφόρου Αλεξάνδρας-Βοτανικού, όµως δεν γνωρίζουµε τι
οικονοµικά συµφέροντα υπάρχουν πίσω από τη κατασκευή του
έργου. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση σχετικά µε αυτό.
Από άποψη αθλητισµού πάντως, δίνει διέξοδο για τη κατασκευή του σταδίου του Παναθηναϊκού, δίνοντας λύση στο αίτηµα
χιλιάδων φιλάθλων. Επίσης, δηµιουργούνται και χώροι πρασίνου,
που τόσο ανάγκη έχει η Αθήνα.
Επί της παρούσης πάντως, ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ», µε τις επιφυλάξεις των οικονοµικών συµφερόντων κατά την κατασκευή και
την εκµετάλλευση του έργου που εξυπηρετούνται µε την κατασκευή του. Κατά πόσο θα απασχοληθούν Έλληνες τεχνικοί και
οικοδόµοι στη κατασκευή του; Είµαστε επιφυλακτικοί και για το
ζήτηµα της εκµετάλλευσης των εµπορικών δραστηριοτήτων που
θα προκύψουν από το εν λόγω έργο: πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα, τράπεζες και τα λοιπά.
Επίσης, είµαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά το ορισµένο χρονικό όριο των πέντε ετών για την ολοκλήρωση του έργου.
Επί της τροπολογίας µε αριθµό 199/06: το µέτρο της παράτασης της προθεσµίας υποβολής αυθαιρέτων προσδοκεί µια τόνωση του ενδιαφέροντος των πολιτών να εντάξουν τις αυθαίρετες κατασκευές σε ρύθµιση. Διότι µέχρι τώρα τα αποτελέσµατα είναι απογοητευτικά. Θα έχει τα ίδια αποτελέσµατα µε τα
άλλα φοροεισπρακτικά µέτρα της τριµερούς Κυβέρνησης, λόγω
της εντεινόµενης ύφεσης και της συνεπαγόµενης έλλειψης ρευστότητας στους Έλληνες πολίτες.
Η θέση µας είναι αρνητική, διότι το πρόβληµα της µη ρύθµισης
αυθαίρετων κατασκευών παρατείνεται ξανά και ξανά χωρίς ουσιαστικά αποτελέσµατα.
Επί της τροπολογίας µε αριθµό 201/7: Η εναρµόνιση προς την
ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαχείριση υδάτων και επιτάχυνση των
διαδικασιών είναι επί της αρχής µια θετική εξέλιξη, αρκεί όντως
να πραγµατοποιηθεί χωρίς να µείνει στα ράφια.
Θα ήταν όµως προτιµότερο να εκπονηθεί εθνικό σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων για όλη την επικράτεια, για τη συνολική
προστασία του περιβάλλοντος. Η απειλή επιβολής προστίµων εκ
µέρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποτελεί από µόνη της επίθεση κατά των κυριαρχικών δικαιωµάτων της πατρίδας µας επί
των υδάτινων πόρων.
Ζητήµατα που θα πρέπει να εξεταστούν είναι το κατά πόσον
είναι δυνατή η συνολική διαχείριση των λεκανών απορροής ποταµών µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον, των οποίων σηµαντικό
τµήµα είναι στην κατοχή γειτονικών χωρών -παραδείγµατος
χάριν, η λεκάνη απορροής του Αξιού, του Έβρου κ.λπ.- µε τις
οποίες υπάρχουν ανοιχτά ζητήµατα σε διπλωµατικό και πολιτικό
επίπεδο.
Ανοιχτό ζήτηµα είναι, για παράδειγµα, ο επανακαθορισµός των
συνόρων στις δύο Πρέσπες και στη Δοϊράνη µετά τη διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας λόγω µειωµένης έκτασης του κρατιδίου των
Σκοπίων.
Η γενική εισήγησή µας για τους ανωτέρω λόγους είναι αρνητική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Το λόγο έχει η κ. Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία πως το µεγάλο διακύβευµα αυτής
της δύσκολης στιγµής για τον τόπο είναι το να αναζητήσουµε
την ισορροπία, εκείνη την ισορροπία µεταξύ των αξιών που πρέπει να διαφυλαχθούν και της επιβίωσης της οικονοµίας, τέτοια
όµως που πρέπει, θα οφείλει να στηρίζει τον Έλληνα φορολογούµενο στη δύσκολη αυτή στιγµή και να τον βοηθάει να είναι
συνεπής µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος, να αισθάνεται και να θέλει, να µπορεί να ανταποκριθεί, να του δίνει την
αίσθηση πως οι συνδιαλλαγές µε αυτό δεν είναι ένα ανυπέρβλητο εµπόδιο, αλλά το µέσο, ο τρόπος για να φτάσει στην εξυπηρέτησή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εξυπηρέτηση: Γιατί οι υπηρεσίες υπάρχουν για να εξυπηρετούν τον πολίτη. Κι αν αυτό ακούγεται αυτονόητο και ίσως αφελές, η καθηµερινότητα έρχεται να διαψεύσει τους ορισµούς.
Δεν χρειάζεται να ειπωθεί πως το σύστηµα που ακολουθείται
στις πολεοδοµίες οφείλει να αλλάξει. Το έχει βιώσει ο Έλληνας
πολίτης µε κάθε τρόπο στο πετσί του, το ίδιο και οι µηχανικοί που
το υπηρετούν. Η πρώτη προσπάθεια γι’ αυτό έχει γίνει, µε πολλά
προβλήµατα, χωρίς ουσιαστικά να ισχύσει επί της ουσίας ο νέος
τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών, αλλά η προσπάθεια είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Το νοµοσχέδιο που παρουσιάζεται σήµερα έχει το πολύ θετικό
στοιχείο πως κινείται στην κατεύθυνση της προσαρµογής στα
πραγµατικά οικονοµικά δεδοµένα των πολιτών, µακριά από απλά
µαθηµατικά. Δεν γίνεται όµως και πάλι καµµία παρέµβαση-αλλαγή, που να δικαιολογεί και να αποδίδει πίσω στους πολίτες µία
αίσθηση αποκατάστασης της περιβαλλοντικής βλάβης και του
περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Αυτά επί της αρχής αλλά και της ουσίας.
Η παροχή κινήτρων για την τµηµατική εξόφληση του ενιαίου
ειδικού προστίµου των αυθαιρέτων θα αποδεσµεύει αφ’ ενός τη
σύναψη οποιασδήποτε δικαιοπραξίας ακινήτου και αφ’ ετέρου
θα επιτρέπει επ’ αυτού πράξεις δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η
διευκόλυνση αυτή ελπίζουµε να γίνει πια σε όλα τα επίπεδα.
Πολύ θετικό είναι, επίσης, ότι επιτέλους ενισχύουµε ό,τι έχει
να κάνει µε την ηλεκτρονική µηχανογράφηση όλων των στοιχείων, που έχουν να κάνουν µε την κατασκευή, παρέχοντας
πλήρη διαφάνεια για το τι είναι και τι δεν είναι παράβαση.
Για να αντιµετωπίσουµε και να φωτίσουµε όλες τις πλευρές
του θέµατος θα θέλαµε να πούµε ότι το ΤΕΕ έχει κάνει µία πολύ
σηµαντική προσπάθεια στην καταγραφή αυτού του εγχειρήµατος. Είναι κι αυτή µία ειδοποιός διαφορά µεταξύ των υπηρεσιών
δόµησης και του ΤΕΕ του ίδιου. Οφείλουν να µπορέσουν να καταγραφούν όλα τα προβλήµατα, όλες οι παρατυπίες και να
µπουν κάτω από την ίδια σφαίρα, για να µπορέσουµε να αποφασίσουµε, να αντιµετωπίσουµε και να δούµε τι θα κάνουµε µε
αυτές τις παραβάσεις και µε όλες αυτές που δεν έχουν εισαχθεί
στο νόµο.
Όπως είπαµε, πρέπει κάποια στιγµή να αποφασιστούν οι κυρώσεις όλων των αυθαιρέτων που βρίσκονται είτε σε αιγιαλό είτε
σε δασικές εκτάσεις και να δούµε τι θα γίνει επιτέλους µε αυτά
τα αυθαίρετα. Επίσης, να πούµε ότι η τµηµατική εξόφληση προϋποθέτει να υπάρξει ένας αυστηρός προγραµµατισµός, σε
σχέση και µε τον τρόπο εξόφλησης.
Η αλήθεια είναι ότι όλο το σύστηµα έχει πλατειάσει αρκετά και
κάποια στιγµή πρέπει να οριστεί µία τελική ηµεροµηνία, για να
µπορέσουµε να πούµε ότι µέχρι εδώ είναι και τελειώνει όλη η καταγραφή από εδώ και πέρα, δηµιουργείται µία νέα σελίδα και
κλείνει µία που αφορά την αυθαίρετη δόµηση στην Ελλάδα. Αυτή
η ηµεροµηνία οφείλει και ελπίζουµε να είναι η 31η Μαΐου του
2013.
Στα πλαίσια της εισήγησης να πούµε ότι η πρώτη παράγραφος
αναφέρεται στην κατ’ εξαίρεση µεταβίβαση ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος, η δεύτερη παράγραφος στην έκδοση αναθεώρησης οικοδοµικής αδείας, η τρίτη στην εκτέλεση εργασιών
αποπεράτωσης, η τέταρτη στην άδεια εγκατάστασης λειτουργίας και υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για την άσκηση µεταποιητικών συναφών δραστηριοτήτων, η πέµπτη και η έκτη σε
κάποιες αντικαταστάσεις, η έβδοµη στην άδεια δόµησης καθ’
αυτή, η όγδοη παράγραφος αναφέρεται στο τι γίνεται όταν
υπάρξει η παρέλευση αυτής της χρονικής περιόδου υποχρεωτικής καταβολής του ειδικού προστίµου και η ένατη παράγραφος
στον καθ’ αυτό τρόπο εξόφλησης.
Το πρόβληµα όλου αυτού του συστήµατος όµως σχετίζεται µε
το συµβολαιογραφικό µέρος. Η αλήθεια είναι ότι καταλήγουµε
πάντα στην έλλειψη ηλεκτρονικής διαχείρισης της περιουσίας,
στην έλλειψη του περιουσιολογίου -για το οποίο έχουµε κάνει
πάρα πολύ λόγο- του Κτηµατολογίου ουσιαστικά και σε όλες
αυτές τις παθογένειες που έχουµε ως κράτος σε όλα αυτά που
πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Πρέπει να αντιµετωπίσουµε µε αυστηρότητα και µε έλεγχο την ιδιοκτησία.
Στα προαπαιτούµενα κατά την υποβολή της δήλωσης του ΤΕΕ,
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δεν έχει προβλέψει κάποιος να υπάρχει συµβόλαιο. Όλο αυτό
έχει και προεκτάσεις. Σε κάποια κτήρια, όπως παραδείγµατος
χάριν σ’ αυτά που βρίσκονται στις Κυκλάδες ή σε κάποιους παραδοσιακούς οικισµούς, υπήρξαν προβλήµατα για το τι είναι δόµηση, τι αφορά η δόµηση, ποια είναι η κάλυψη. Επειδή δεν
υπήρξαν διευκρινιστικές εγκύκλιοι για όλες αυτές τις περιπτώσεις, δηµιουργήθηκαν προβλήµατα και στις ίδιες τις υπηρεσίες,
για να µπορέσουν να ταυτοποιήσουν κάποια στοιχεία και στην
εξυπηρέτηση των πολιτών.
Νοµίζω ότι από την πλευρά των µηχανικών αυτό δεν ήταν πολύ
εµφανές, αλλά επειδή οι συµβολαιογράφοι έχουν µία άλλη αίσθηση του τι είναι ακρίβεια, του τι είναι συµβόλαιο και συµβολαιογραφική πράξη, δηµιουργήθηκαν αρκετά θέµατα.
Το πιο σηµαντικό δε απ’ όλα αυτά είναι τι γίνεται στις κοινόχρηστες ιδιοκτησίες. Η πλειοψηφία των ιδιοκτησιών στο λεκανοπέδιο της Αττικής γνωρίζουµε ότι είναι κοινόχρηστη. Υπήρξε
πολύ µεγάλο πρόβληµα στη δήλωση όλων αυτών των χώρων του κλιµακοστασίου, του ανελκυστήρα- και γενικά µε το τι θεωρείται ουσιαστικά, µε βάση τα χιλιοστά της ιδιοκτησίας, ιδιοκτησία του κάθε ιδιοκτήτη.
Επίσης, γνωρίζουµε ότι στις µεταβιβάσεις περιουσιών υπήρχαν αρκετά προβλήµατα σε σχέση µε τις ηµεροµηνίες. Σαφώς
υπάρχει µεγάλο ζήτηµα στο να ταυτοποιηθεί τι έχει χτιστεί και
κατασκευαστεί πριν το 1983, πριν το 2003 και µετά το 2003.
Υπήρξε κάποια καθοδήγηση από το ΥΠΕΚΑ για την πάταξη αυτού
του φαινοµένου µε τη χρήση κάποιων αεροφωτογραφιών. Ελπίζω και ελπίζουµε όλοι να τεθεί αυτό σε ισχύ.
Κάποια στιγµή οφείλουµε να µιλήσουµε και για όλα εκείνα τα
αυθαίρετα που υπάρχουν στις δασικές εκτάσεις και στον αιγιαλό.
Ελπίζουµε να υπάρξει µία τροπολογία για όλα εκείνα τα αυθαίρετα και όλες τις κατασκευές που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές και που δεν προβλέπεται η τακτοποίησή τους.
Θεωρούµε και θεωρούσαµε προτεραιότητα στη Δηµοκρατική
Αριστερά την ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου, των δασικών
χαρτών, των χρήσεων γης και µετέπειτα του περιουσιολογίου,
όπως αναφέρθηκε, όπου όλη αυτή η διαδικασία θα γινόταν µέσω
µίας κοινής πορείας των ιδιοκτητών και του κρατικού µηχανισµού, για να µπορέσουν να υπάρξουν όλες αυτές οι διασταυρώσεις στοιχείων που αναφέρθηκαν.
Να πούµε και για κάποια άλλα προβλήµατα που δεν αναφέρονται αυτή τη στιγµή στο νόµο.
Δεν υπάρχουν σαφώς οριοθετηµένα χρονοδιαγράµµατα, πότε
γίνεται η αίτηση, πότε ο µηχανικός πρέπει να καταχωρήσει ουσιαστικά το αυθαίρετο µέσα στο σύστηµα και πότε γίνεται η αποπληρωµή.
Υπάρχει µεγάλη ανελαστικότητα στην πληρωµή των δόσεων
στην τράπεζα. Ουσιαστικά, δεν τηρείται καµµία ηµεροµηνία απ’
αυτές που προβλέπονται στην καταβολή των δόσεων. Είναι κάτι
που πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας.
Κάτι άλλο που οφείλουµε να οριοθετήσουµε πολύ αυστηρά και
πολύ σωστά έχει τεθεί στο σχέδιο νόµου, είναι οι ευθύνες. Και
αναφέροµαι στις ευθύνες των µηχανικών που όφειλαν και οφείλουν να είναι πάρα πολύ σαφείς και µεγαλύτερες για το τι χτίζεται, πώς ελέγχεται και τι διεκπεραιώνεται.
Όσον αφορά τις πολεοδοµίες, µε τον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό σταµατούν να υπάρχουν ενδιάµεσες παρεµβάσεις, διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες µειώνονται στο ελάχιστο. Θα
υπάρξουν σωστοί έλεγχοι αν συσταθούν οι σωστοί ελεγκτικοί µηχανισµοί, οι οποίοι θα είναι ανεξάρτητοι από την τοπική κοινωνία
και τα αντίστοιχα συµφέροντα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχουµε
κάνει ένα µεγάλο βήµα µπροστά.
Η αναβάθµιση των πολεοδοµιών είναι ένα µεγάλο στοίχηµα για
το Υπουργείο και ελπίζουµε µέσα στις αρχές Φεβρουαρίου -αν
όντως ισχύσει ο νέος κανονισµός- το σύστηµα να είναι έτοιµο να
λειτουργήσει, όπως θα έπρεπε να είχε γίνει από τον προηγούµενο Μάιο.
Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτός ο νόµος θα θέλαµε να
είναι ένας νόµος που θα διασφάλιζε το τέλος της αυθαίρετης δόµησης, ένα τέλος που δεν θα διασφαλιζόταν από την υπόνοια,
την υποψία κυρώσεων, αλλά από την αίσθηση πως η στάση αυτή
ως τρόπος ζωής πια δεν θα είναι πλέον επιτρεπτή ούτε ανεκτή
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από την πολιτεία. Σίγουρα πάντως είναι η πρώτη προσπάθεια καταγραφής των αυθαίρετων κατασκευών, διευθέτησης της σηµασίας του φαινοµένου και ένας σαφής τρόπος καταπολέµησής
του. Η ηλεκτρονική καταγραφή, η διαφάνεια και η ανάδειξη της
ουσίας του προβλήµατος στη δόµηση της χώρας πάντα θα υποστηρίζεται από εµάς και αυτό το σχέδιο διευκολύνει οικονοµικά
τον πολίτη να αντεπεξέλθει, αλλά και να προσπαθεί να απαλύνει
πραγµατικά προβλήµατα που προκλήθηκαν λόγω της κρίσης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει η κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Και εµείς από την πλευρά µας ζητάµε την απόσυρση της τροπολογίας για το νερό. Βάζει αρκετά
ζητήµατα και κυρίως περνά «στη ζούλα» χωρίς ουσιαστική συζήτηση αφού αφορά κυρίως την επέκταση της φοροληστείας των
λαϊκών στρωµάτων και στον τοµέα των υδάτινων πόρων, στο
νερό ύδρευσης και κυρίως άρδευσης, τσακίζοντας την αγροτιά,
καθώς µέσα από χαράτσια και φορολογήσεις έχει ανεβεί το κόστος παραγωγής σε επίπεδα απαγορευτικά για να παράγουν.
Είναι κι αυτό εργαλείο για ξεκλήρισµα µικρών και µεσαίων αγροτών. Όµως και η αγροτιά δεν µένει µε σταυρωµένα τα χέρια.
Στους δρόµους βγαίνουν µε τις οικογένειές τους και θα βρουν
και τη συµπαράσταση του λαού. Ταυτόχρονα, µε το τιµολόγιο
αλλά και την προωθούµενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και της
ΕΥΔΑΘ θα φέρει πλήγµα δικαιώµατος στη χρήση ενός φυσικού
πόρου σε χωροχρονική ανεπάρκεια, όπως είναι το νερό. Ζητάµε,
λοιπόν, την απόσυρση για ουσιαστική συζήτηση.
Σε ό,τι αφορά το σηµερινό νοµοσχέδιο µε µορφή πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, εξυπηρετεί καθαρά το στόχο του ν.
4014. Είναι για να συγκεντρώσει, να εισπράξει µέσα από τα πρόστιµα και τα προβλεπόµενα παράβολα από την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθµισης αυθαιρέτων εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Μάλιστα, η εκτίµηση είναι ότι θα ξεπεράσουν τα 2,3 δισεκατοµµύρια.
Με τις σηµερινές, λοιπόν, τροπολογίες βάζετε κίνητρα για γρηγορότερες και περισσότερες εισπράξεις και ταυτόχρονα χρησιµοποιείτε και τον εκβιασµό της κατεδάφισης. Συνεπώς, δεν είναι
θέµα κοινωνικών ή περιβαλλοντικών διαστάσεων όπως θέλετε να
το παρουσιάσετε. Μην κοροϊδεύετε. Είναι καθαρά εισπρακτικό
και µόνο.
Ακριβώς γι’ αυτό εµείς δεν ψηφίσαµε ούτε τον αρχικό νόµο και
δεν θα ψηφίσουµε ούτε τις τροπολογίες για τον απλούστατο
λόγο ότι χαρατσώνετε και δεν λύνετε ουσιαστικά και οριστικά τα
προβλήµατα της αυθαίρετης δόµησης. Πλήττει όµως καίρια την
µικροϊδιοκτησία των λαϊκών στρωµάτων και το περιβάλλον.
Όποιος έχει κάνει δήλωση ρύθµισης, πιέζεται τώρα να πληρώσει
τουλάχιστον το 30% του προστίµου µέχρι τις 31 Μαΐου και του
δίνετε έκπτωση 10%, το οποίο ξαναψηφίστηκε στα επτά προεδρικά διατάγµατα.
Βεβαίως, εδώ να τονίσουµε ότι για κάποιον που µπορεί να
έκανε αίτηση για να ενταχθεί, δεν εξετάζεται τώρα αν αυτός ο
άνθρωπος, από τότε που έκανε την αίτηση ρύθµισης στο µεταξύ
βρέθηκε άνεργος ή αν µειώθηκε δραστικά ο µισθός του και αδυνατεί να πληρώσει οποιαδήποτε δόση, αφού στις περισσότερες
περιπτώσεις οι µισθοί είναι µισθοί πείνας και µόνο για τα βασικά
-φαγητό, φάρµακα, ΔΕΗ, ενοίκιο- και αν καλύπτονται. Αυτός είναι
ο κανόνας σήµερα, γιατί η πολιτική σας των µνηµονίων έχει επιβάλει άγριες καταστάσεις επιβίωσης για τη λαϊκή τάξη και τα
λαϊκά στρώµατα.
Αυτά τα αποτελέσµατα θα υπάρχουν, όσο υπάρχει ανοχή και
όχι ξεσηκωµός ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
Αντίθετα, µ’ αυτές τις ρυθµίσεις ευνοείται και πάλι το κεφάλαιο
και κυρίως το εµποροβιοµηχανικό και το τουριστικό κεφάλαιο,
καθώς και οι καταπατήσεις του και αυτά τα αναφέρετε µ’ έναν
τρόπο και στην αιτιολογική έκθεση.
Αναµφισβήτητα, η αυθαίρετη δόµηση είναι εκτεταµένη, όµως
είναι συνυφασµένη και µε το ρουσφέτι και µε τις κυβερνήσεις και
µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση που εκµεταλλεύεται την πλήρη
ανάγκη της κύριας και εξοχικής κατοικίας. Έτσι, µε την εκµετάλλευση των λαϊκών αναγκών οι κυβερνήσεις αναπαράγουν και τις
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κοµµατικές δυνάµεις τους.
Αυτή η κατάσταση έχει να κάνει κυρίως µε την εµπορευµατοποίηση της γης, µε την ύπαρξη κυκλωµάτων που εξασφαλίζουν
κέρδη. Αυτά εξυπηρετεί και ταυτόχρονα αξιοποιεί η Κυβέρνηση
για εισπρακτικούς λόγους. Γι’ αυτό είναι προσωρινή η αναστολή
του αυθαίρετου για τριάντα χρόνια, προκειµένου να συγκεντρωθούν πόροι από χαράτσια και στη συνέχεια να προωθηθούν και
πάλι στους τραπεζίτες και τους βιοµήχανους, σ’ αυτούς στους
οποίους τα δίνετε πάντα, στο κεφάλαιο.
Ταυτόχρονα, υποβαθµίζεται η όποια περιβαλλοντική προστασία υπήρχε, προκειµένου να εξασφαλιστούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τους επιχειρηµατικούς οµίλους και να κερδοφορήσουν και πάλι. Το νοµοσχέδιο δεν λαµβάνει καθόλου υπόψη τις
ανάγκες στέγασης των πλατιών λαϊκών στρωµάτων. Αξιοποιείται
το κοινωνικοοικονοµικό ζήτηµα της αυθαίρετης δόµησης ως «χαρατσοεισπρακτικό εργαλείο». Εµείς καταψηφίζουµε και το νοµοσχέδιο και τα άρθρα του.
Ωστόσο, θέλω να επισηµάνω ορισµένες περιπτώσεις ανθρώπων που, ενώ έκαναν τη θυσία, µπήκαν στη ρύθµιση και πλήρωσαν παράβολα και πρόστιµα, αποδείχθηκε όµως εκ των υστέρων
ότι πλήρωσαν περισσότερα απ’ όσα έπρεπε, όχι από δική τους
αβλεψία και ευθύνη, αλλά από µη έγκαιρες αποφάσεις και ενηµερώσεις της διοίκησης, του κρατικού µηχανισµού. Το ξέρετε
αυτό, το έχετε παραδεχθεί και γι’ αυτό φτιάξατε ειδική υπουργική απόφαση και µέσω του Τεχνικού Επιµελητηρίου το µηχανισµό, προκειµένου να επιστρέψετε χρήµατα, που αδίκως έχουν
εισπραχθεί.
Όµως και σ’ αυτό τον τοµέα κοροϊδεύετε τους δικαιούχους.
Τα εµπόδια είναι ανυπέρβλητα. Γραφειοκρατία, επιτροπές, «επιτροπάτα», σε τέτοιο σηµείο, ώστε ο δικαιούχος από αγανάκτηση
να παραιτηθεί από την επιστροφή χρηµάτων που µε το νόµο δικαιούται. Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε περιπτώσεις και ζητώ την
απάντησή σας, γιατί κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή, αν και θέσαµε αυτά τα ζητήµατα, απάντηση δεν πήραµε.
Εµείς ζητάµε να µάθουµε τι µέτρα θα πάρετε και θα επανέλθουµε µέχρι να δοθεί λύση. Σας το λέµε αυτό καθαρά και ξάστερα.
Πιο συγκεκριµένα, στα πλαίσια αυτού του νόµου εξουσιοδοτήσατε το Τεχνικό Επιµελητήριο για τον καθορισµό της διαδικασίας µερικής επιστροφής χρηµατικών ποσών κατά την
τακτοποίηση αυθαιρέτων του ν. 4014, που µάλιστα δηµοσιεύτηκε
στις 13 Ιουνίου της περασµένης χρονιάς.
Υπήρχαν, λοιπόν, περιπτώσεις µε βάση αυτή την απόφαση που
έκαναν τη δήλωση ρύθµισης του αυθαίρετου κτίσµατος. Η τιµή
ζώνης που δηλώθηκε τότε ήταν αυθαίρετα υψηλότερη από την
ισχύουσα. Αυτά καθορίστηκαν στη συνέχεια –το διορθώσατε- µε
κανονικές τιµές, που ήταν χαµηλότερες και δηµοσιεύτηκαν και
οι πραγµατικοί πίνακες. Επανήλθαν, λοιπόν, οι αιτούντες του αυθαιρέτου που βεβαίως έχουν πληρώσει εξ’ ολοκλήρου το ποσό,
έκαναν τις διορθώσεις µε τη σωστή τιµή της ζώνης και όλα τα
χαρτιά που εσείς είχατε επιβάλει και που χρειάζονταν. Ζητούν,
λοιπόν, την επιστροφή των παραπάνω χρηµάτων που έδωσαν.
Πολύ λογικό.
Μάλιστα, εσείς το ονοµάζετε επιστροφή ποσών από αχρεωστήτως καταβληθέντα παράβολα του ν. 4014/2011. Έχω τα χαρτιά αρκετών τέτοιων ανθρώπων, επώνυµα, όπως τα έχουν και οι
υπηρεσίες σας. Δεν επιστρέφετε τις οφειλές. Παιδεύετε τους δικαιούχους πάνω από µισό χρόνο. Μπαίνουν στον όγδοο µήνα ταλαιπωρίας. Και µάλιστα, από το Τεχνικό Επιµελητήριο δεν
προχωρά η διαδικασία, όπως οφείλουν, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 1972/2012. Γιατί εσείς τους δώσατε εντολή να παγώσει κάθε διαδικασία επιστροφής χρηµάτων και όχι γιατί
απεργούν οι µηχανικοί.
Τελικά, µαζεύετε χρήµα δικαίω και αδίκω και όταν είναι να πληρώσετε επιστροφές, οφειλές αυθαιρετείτε και δεν το κάνετε.
Εδώ δε σας µπαίνει βέβαια πρόστιµο γι’ αυθαιρεσία. Όταν όµως
κάποιοι από τον εργατόκοσµο χρωστάνε στο δηµόσιο τους βάζετε τόκους, απειλείτε και εκβιάζετε µε κατασχέσεις, κατεδαφίσεις κ.ο.κ.. Δυο µέτρα και δυο σταθµά.
Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Μπήκαν στις ρυθµίσεις,
πληρώνουν ό,τι ποσά ορίζει ο νόµος και ταυτόχρονα ζητούν να
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υλοποιηθεί αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 24. Δηλαδή, ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίµων ανέγερσης και διατηρήσεως που είχαν µπει πριν από το νόµο διαγράφονται. Εσείς το
περάσατε. Όµως και εδώ η ταλαιπωρία δεν έχει όρια. Είναι κανονικό βάσανο, γιατί η υπηρεσία δόµησης σε πολλούς δήµους
δεν έχει συσταθεί, παραπέµπονται σε επιτροπή, που ακόµα δε
συστάθηκε, ή αυτές που υπάρχουν έχουν συσσωρευµένο τεράστιο φόρτο εργασίας. Τελικά, δεν εκδίδονται πράξεις µε τις
οποίες ακυρώνονται οι χρηµατικοί κατάλογοι και η πράξη επιβολής προστίµου. Και φυσικά οι φορολογικές αρχές δε διαγράφουν
τις οφειλές αυτές, αν και θα έπρεπε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Αντίθετα, παρ’ όλο ότι είναι γνωστό όλο αυτό το ζήτηµα καλούν τους υπόχρεους πολίτες να τακτοποιήσουν τις οφειλές, τη
στιγµή που από τα µηχανογραφικά σηµειώµατα που προσκοµίζονται φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί ήδη έχουν πληρώσει, είναι
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, όµως η οικονοµική υπηρεσία
διώκει για παραλείψεις ή αδυναµίες που βαρύνουν αποκλειστικά
και µόνο τη διοίκηση. Έτσι είναι. Ταξική και η κρατική διοίκηση.
Παιδεύει το λαό, εξυπηρετεί όµως το κεφάλαιο.
Αλλά η Κυβέρνηση λέει και ξαναλέει ότι προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Γιατί τότε δεν µπορεί να υπάρχει µια on line
επικοινωνία όλων αυτών των υπηρεσιών, για να µην ταλαιπωρείται τελικά ο κόσµος, να µη χάνει µεροκάµατα πηγαίνοντας από
µια υπηρεσία στην άλλη; Να τους στέλνετε τη βεβαίωση στο
σπίτι και να είναι τακτοποιηµένος.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο και πιο ειδικά στο άρθρο 2, παράγραφος 11 αναφέρεστε στη διαγραφή των προστίµων µετά την
ολοσχερή εξόφληση του ειδικού προστίµου και ότι υποβάλλεται
στην αρµόδια υπηρεσία δόµησης. Υπάρχουν όµως διαµαρτυρίες
ότι δεν µπορούν να βρουν κάποια άκρη. Εµείς σας το θέτουµε
υπόψη. Μπορεί διαζευκτικά να είναι και η ΔΥΟ, για να υπάρχει
άµεση ενηµέρωση.
Ωστόσο, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι και αυτές οι ρυθµίσεις δεν αφορούν σε καµµία περίπτωση τον πυρήνα του προβλήµατος, που είναι οι χαρακτηρισµοί και η αλλαγή χρήσης γης
για την προώθηση µεγάλης κλίµακας επενδυτικών σχεδίων. Αντίθετα, επικαλείται και η σηµερινή κυβέρνηση, όπως έκαναν και
οι προηγούµενες, την ανάγκη αντιµετώπισης του υπαρκτού κοινωνικού προβλήµατος των αυθαιρέτων. «Τσουβαλιάζετε» το
λαϊκό αυθαίρετο στο οποίο αναγκάστηκε και αναγκάζεται ως ένα
βαθµό να καταφύγει η λαϊκή οικογένεια, συχνά µε τίµηµα την ποιότητα και την ασφάλεια της λαϊκής κατοικίας, µε το αυθαίρετο
των µεγαλοκαταπατητών κάθε είδους.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, το νοµοσχέδιο, όχι µόνο από ιδεολογική αντίθεση αλλά για τη ληστρική, αντιλαϊκή πολιτική που προωθεί.
Για εµάς λύση είναι να πάψει να είναι εµπόρευµα η γη και λύση
θα είναι η κοινωνικοποίησή της. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούν
µέσα από κεντρικό σχεδιασµό να υπάρξουν προγράµµατα κρατικού φορέα κατασκευών για ασφαλή και φθηνή λαϊκή κατοικία,
που θα ικανοποιεί λαϊκές σύγχρονες ανάγκες του εργαζόµενου
και η κατοικία δεν θα είναι εµπόρευµα, αλλά λαϊκό δικαίωµα. Ξέρουµε ότι αυτό θέλει µία άλλη εξουσία, µία εξουσία πραγµατικά
του λαού, που θα µπορεί να εφαρµόσει φιλολαϊκή οικονοµία, έξω
από ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς και ενώσεις, που θα εξυπηρετεί την ευηµερία του λαού και όχι τα επιχειρηµατικά κέρδη.
Σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές τροπολογίες, εµείς δεν θα τις
ψηφίσουµε. Δεν είναι δυνατόν να τις φέρνετε την τελευταία
στιγµή. Ειδικά η µία έχει περάσει και στο πακέτο των επτά πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και δεν καταλαβαίνουµε γιατί
την επαναφέρετε.
Τη µόνη τροπολογία που θα ψηφίσουµε είναι του ΙΓΜΕ, για να
µην απολυθούν εργαζόµενοι που χρειάζονται για τη λειτουργία
του, γιατί πραγµατικά αυτό το Ινστιτούτο είναι χρήσιµο στη
χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Ψυχάρης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι
σύντοµος. Θα µιλήσω µόνο για την τροπολογία.
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Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι η τροπολογία για το γήπεδο του
Παναθηναϊκού είναι σωστή. Θα µπορούσε, βεβαίως, να είναι
κάπως καλύτερη.
Θα παρακαλέσω, εάν χρειαστεί και κάποια περαιτέρω τροπολογία και για το γήπεδο της ΑΕΚ, αν και έχει ψηφιστεί από την
περασµένη Βουλή, να γίνει αυτή, όπως και για άλλα γήπεδα που
θα χρειαστούν άλλες οµάδες στην Ελλάδα, γιατί η γηπεδαρχία
ενδεχοµένως χρειάζεται βοήθεια σε αυτό. Είναι καλό να βοηθιούνται οι αθλητικές οµάδες στο να κάνουν γήπεδα, ώστε να µαζεύουν κόσµο και να προωθείται και το άθληµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η κ. Ζωή
Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κάτι είπε ένας προηγούµενος
οµιλητής περί καλής νοµοθέτησης και περί των κανόνων καλής
νοµοθέτησης και νόµισα, κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, ότι
είναι το νέο, πιο σύντοµο ανέκδοτο.
Όπως είπε και η εισηγήτριά µας, η κ. Θεοπεφτάτου, είναι ήδη
τριάντα χιλιάδες σελίδες η πολεοδοµική νοµοθεσία. Και είναι
τριάντα χιλιάδες σελίδες, διότι δυστυχώς το Κοινοβούλιο παράγει νόµους αδιάβαστο, µε τους Βουλευτές να µην έχουν καν ενηµερωθεί για το τι ψηφίζουν, ψηφίζοντας άκριτα και αβλεπεί ό,τι
τους «σερβίρει» η Κυβέρνηση. Μιλώ, βεβαίως, για τους εκάστοτε
στηρίζοντες τις κυβερνήσεις που έχουν εναλλαχθεί στην εξουσία
από το 1974 µέχρι σήµερα και για τους Βουλευτές που σήµερα
στηρίζουν την Κυβέρνησή σας.
Φέρνετε, για να προσθέσετε σε αυτές τις τριάντα χιλιάδες σελίδες πολεοδοµικής νοµοθεσίας, µερικές ακόµη, χωρίς κανένα
σχέδιο, χωρίς κανένα σύστηµα και αυτό το οποίο τελικώς επιτυγχάνετε είναι να ενισχύετε τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία που
έχουν δηµιουργήσει οι κυβερνήσεις σας.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πόσοι πολίτες έχουν ταλαιπωρηθεί
εκατοντάδες χιλιάδες ωρών αναµένοντας σε υπηρεσίες και
πόσοι ακόµη πολίτες έχουν αναµείνει καρτερικά ώρες επί ωρών
για υποθέσεις παραβίασης πολεοδοµικής νοµοθεσίας; Και
επειδή υπήρξε µία επίθεση χθες του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης
προς τη δικαιοσύνη, η οποία ενισχύθηκε από τον Κυβερνητικό
Εκπρόσωπο, ξέρετε πόσες δικαστηριακές ώρες έχουν καταναλωθεί στα δικαστήρια της επικράτειας για υποθέσεις πολεοδοµικής νοµοθεσίας;
Φαντάζοµαι ότι το ξέρετε και φαντάζοµαι ότι αδιαφορείτε,
διότι και σήµερα όχι απλώς δεν φέρνετε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο και έναν κώδικα, αλλά φέρνετε µια αποσπασµατική εισπρακτική ρύθµιση που ενισχύει την ανισότητα µεταξύ των πολιτών,
αλλά που κυρίως υποβαθµίζει για άλλη µια φορά την κοινοβουλευτική λειτουργία του πολιτεύµατος.
Μπορώ να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο εισάγονται
αυτά τα θέµατα µε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου; Γιατί δηλαδή ενεργοποιήθηκε η έκτακτη διαδικασία του άρθρου 44 του
Συντάγµατος; Αποτελεί λόγο ισότιµο µε πόλεµο, σεισµό, λιµό,
καταποντισµό η αναστολή λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήµατος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος; Τέτοιο λόγο δηλαδή που ικανοποιεί κατά την κρίση σας την ενεργοποίηση της
νοµοθετικής λειτουργίας της Κυβέρνησης και του Προέδρου της
Δηµοκρατίας; Σ’ αυτό το επίπεδο είναι σοβαρή η αναστολή λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήµατος του ΤΕΕ;
Και αν έτσι είναι, πρέπει να δώσετε µια απάντηση σ’ αυτήν εδώ
τη Βουλή από την οποία ζητήσατε να ψηφίσει -και δυστυχώς βρέθηκαν Βουλευτές να το ψηφίσουν- την κατάργηση της ειδικής εισφοράς του 2%, που αποτελούσε το 60% των εσόδων του
Τεχνικού Επιµελητηρίου. Πως συµβιβάζονται αυτά τα δύο; Πως
µπορεί και να δηµιουργείτε ένα τέτοιο πρόβληµα στο Τεχνικό
Επιµελητήριο που κλονίζει την λειτουργία και την ύπαρξή του και
να λέτε ότι η µη λειτουργία των συστηµάτων του ιδρύει ουσιαστικά λόγο να ενεργοποιηθεί η έκτακτη διαδικασία του άρθρου
44 του Συντάγµατος;
Βεβαίως, αυτά δεν συµβιβάζονται και το ξέρετε. Βεβαίως, όλα
αυτά καταδεικνύουν µια βαθιά περιφρόνηση προς τη δηµοκρατική λειτουργία του πολιτεύµατος, αλλά και προς εκείνους τους
θεσµούς και τους πυλώνες που λειτουργούν ως ανάχωµα στη
σαρωτική πολιτική σας.
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Θέλω, επίσης, να σας παρακαλέσω, επειδή είναι βαθύτατα
προσβλητικό να προχρονολογείτε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και επειδή αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
έχει εκδοθεί την 1/11/2012 και την έχετε προχρονολογήσει, όπως
κάνατε και µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τον προϋπολογισµό και για τον απολογισµό του κράτους, τουλάχιστον ο
εµπαιγµός να µην φτάνει µέχρι αυτού του σηµείου του να έρχονται στη Βουλή µε πλαστογραφηµένες ηµεροµηνίες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Σας έχουµε εκφράσει την βαθιά και ευθεία αντίθεσή µας στη
δική σας βαθιά περιφρόνηση της δηµοκρατίας. Αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου καταδεικνύει τη δική σας προσήλωση
στην περιφρόνηση της δηµοκρατίας και του Κοινοβουλίου. Το
γεγονός ότι σε µια κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
φέρνετε τρεις τροπολογίες άσχετες εντελώς, οι οποίες δεν βρίσκονται εκεί για να διανέµονται στους Βουλευτές, κύριε
Υπουργέ, όπως θα έπρεπε, είναι απαράδεκτο, υφαρπάζετε ουσιαστικά την ψήφισή τους χωρίς ενηµέρωση της Βουλής. Μια
από αυτές αφορά το σοβαρότατο ζήτηµα -και εσείς οφείλετε να
το γνωρίζετε- της πολιτικής επί των υδάτων. Ξεπουλάτε αύριο,
µεθαύριο την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ και φέρνετε µια τροπολογία
για τα ύδατα από την πόρτα, στα κλεφτά.
Αυτές οι παραβιάσεις δεν µπορεί να είναι ανεκτές. Αυτή η πολιτική σας δεν είναι δηµοκρατική, πρέπει να παύσει. Πρέπει να
καταλάβετε ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχετε και σας
ανέχεται δεν σας νοµιµοποιεί να περιφρονείτε το Κοινοβούλιο.
Θα πρέπει, επιτέλους, να σεβαστείτε τα µόνιµα θύµατά σας, που
είναι οι πολίτες και εκείνοι οι θεσµοί κοινωνικής πρόνοιας και
εκείνα τα στοιχεία κοινωνικών δικαιωµάτων, όπως είναι το περιβάλλον, που καθ’ έξιν, κατ’ επάγγελµα και κατά συνήθεια παραβιάζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Για τα δύο άρθρα του νοµοσχεδίου ή της κύρωσης της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου µίλησε αναλυτικά η κ. Φούντα.
Απλώς, θέλω να πω ότι συµφωνήσαµε µ’ αυτές τις δύο διατάξεις,
αλλά κάθε φορά θεωρούµε ότι είναι και η τελευταία περίπτωση
παράτασης, νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων κ.λπ..
Κύριε Υπουργέ, καλό είναι κάποια στιγµή να «βάλουµε το χέρι
στην καρδιά» και να αρχίσουµε να συζητάµε για τη δόµηση εκτός
σχεδίου πόλεως. Θα φτάσουµε στην κατάργησή της; Θα φτάσουµε να έχουµε κάποιες µεταβατικές καταστάσεις και για τη
δόµηση και αποφασιστικότητα για εκείνους τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, που πλέον θα δηµιουργήσουν µία άλλη κατάσταση
και για ν’ αρχίσουν σιγά σιγά να καταστέλλονται οι αυθαίρετες
κατασκευές και οι αυθαίρετες παρεµβάσεις;
Όπως λέµε ότι υπάρχει ένα µεγάλο θέµα µε την πάταξη της
φοροδιαφυγής και φοροεισφοράς, ένα µεγάλο θέµα για τη χώρα
µας, για το περιβάλλον είναι και η πάταξη της αυθαίρετης δόµησης. Εγώ κάνω έκκληση εδώ να µην γίνεται τελικά ένα εργαλείο
εσόδων. Αυτό κάνουµε, κύριοι συνάδελφοι, και πρέπει σιγά σιγά
να ξεκινήσουµε µία άλλη πολιτική πάνω σ’ αυτά τα θέµατα.
Πρέπει να προχωρήσουµε στην εφαρµογή των χωροταξικών
και των πολεοδοµικών µας σχεδίων, πρέπει να προχωρήσουµε
στις πράξεις εφαρµογής, πρέπει επιτέλους να ολοκληρώσουµε
αυτόν το σχεδιασµό και να βάλουµε µία τάξη σε όλα αυτά τα θέµατα της δόµησης και στην λειτουργία των πολεοδοµιών και λοιπών υπηρεσιών.
Πήρα το λόγο περισσότερο για να µιλήσω για τις τροπολογίες.
Είναι ένα πρόβληµα, κύριε Υπουργέ. Με το πρόβληµα που είχε
αυτή τη φορά και το δίκτυο της Βουλής, η ενηµέρωση γι’ αυτές
τις τροπολογίες έγινε µόλις χθες. Είναι πάρα πολύ σοβαρές τροπολογίες και νοµίζω ότι δεν ανήκουν στα προαπαιτούµενα. Είχαµε τη δυνατότητα -είχαµε νοµοσχέδια µαζί σας- να τις είχαµε
συζητήσει πιο νωρίς.
Τώρα, όσον αφορά το θέµα της τροπολογίας, που αναφέρεται
στην Ανάπλαση Ι και ΙΙ, κυρίως για το γήπεδο του Παναθηναϊκού,
κατ’ αρχάς θεωρούµε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το θέµα. Είναι στο
Συµβούλιο της Επικρατείας το προεδρικό διάταγµα που αφορά
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όλη αυτήν τη διαδικασία.
Αυτή η τροπολογία έχει ορισµένα θετικά στοιχεία, ότι απεµπλέκει σε µεγάλο βαθµό τις διαδικασίες µεταξύ τους, ώστε να
καθίσταται πιο βιώσιµο το πρόγραµµα της διπλής ανάπλασης.
Λόγου χάριν, δεν απαιτείται κάποια προϋπόθεση για την κατασκευή και την αδειοδότηση του εµπορικού κέντρου κι έτσι διευρύνονται οι πιθανές πηγές χρηµατοδότησης και υπάρχει µία
αισιοδοξία –θα έλεγε κανείς- για να ολοκληρωθεί αυτή η διπλή
ανάπλαση.
Από την άλλη πλευρά όµως, αν δει κανείς δύο πράγµατα, ότι
δίνεται η δυνατότητα ότι κατ’ εξαίρεση κάθε διάταξης η άδεια
κατεδάφισης έχει ισχύ µέχρι την ολοκλήρωση των εκτελούµενων
εργασιών στο γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής Ανάπλαση ΙΙ,
σύµφωνα µε την άδεια δόµησης και σε κάθε περίπτωση, όχι
πέραν τον πέντε ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος, σε συνδυασµό και µε τη δυνατότητα που δίνεται, έστω και µε την παρέµβαση που διορθώνει κάποια πράγµατα, της Διεύθυνσης
Οικοδοµικών και Κτηριακών Κανονισµών στο να νοµιµοποιήσει ή
να εξαιρέσει από την κατεδάφιση της κτηριακές εγκαταστάσεις,
δηµιουργείται ένας φόβος.
Δηµιουργείται ο φόβος µήπως τελικά αυτά τα πέντε χρόνια γίνουν και περισσότερα και όλη αυτή η διαδικασία νοµιµοποίησης
ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση αφαιρεί ένα µεγάλο κίνητρο
από τον Παναθηναϊκό και την ΠΑΕ να επιταχύνουν την πρόοδο
της υλοποίησης της διπλής ανάπλασης, αυτό το οποίο θέλουµε
όλοι, δηλαδή και το ένα να τακτοποιηθεί και το άλλο να τακτοποιηθεί. Θα θέλαµε να είναι µικρότερο αυτό το χρονικό διάστηµα
και να µην εγείρεται αυτή η αµφιβολία από όλους µας ότι «φρενάρουµε» το θέµα της διπλής ανάπλασης, διότι µπορεί να καθησυχάσουν και να πουν: «Καλά είµαστε εδώ προσωρινά. Θα δούµε
σιγά-σιγά. Και οικονοµική κρίση έχουµε και δυσκολίες».
Όµως, εµείς θέλουµε να λυθεί αυτό το πρόβληµα, διότι
υπήρχε όντως θέµα µε την άµεση κατεδάφιση, πριν από την ολοκλήρωση του γηπέδου. Επίσης, δεν υπήρχε λόγος και δεν χρειαζόταν να µπει στην αρχή της αιτιολογικής έκθεσης, ότι έχει σαν
αποτέλεσµα την αποστέρηση της ιδιοκτησίας στην περιοχή ανάπλασης Ι. Αφήστε το θέµα της ιδιοκτησίας, είναι ένα µεγάλο
θέµα. Ας µη το θίξουµε και καλύτερα να µην αναφέρεται εδώ
προς τη µια µόνο πλευρά.
Προχωράω, λοιπόν, σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα, το οποίο
σας είχα θέσει και πριν από ένα µήνα, κύριε Υπουργέ. Και βέβαια,
από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου ως Βουλευτή εδώ, από το
2000, που είχε εκδοθεί τότε η οδηγία για τα νερά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα µεγάλο µέρος των ερωτήσεών µου από τότε
ήταν πότε θα κάνουµε το νόµο για εφαρµογή της οδηγίας -τον
κάναµε το 2003- και µετά πως και πότε θα τον εφαρµόσουµε.
Πέρα από τις αντιρρήσεις που είχαµε για το νόµο ότι οι λεκάνες
απορροής ταυτίζονταν µε τις περιφερειακές διοικήσεις, πρόχειρα πράγµατι, πράγµατι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και οι
Περιφερειακές Διευθύνσεις Υδάτων δεν µπόρεσαν, γιατί ούτε τα
εργαλεία είχαν ούτε τις δυνατότητες να επιτελέσουν το έργο
τους. Αλλά και η Γενική Διεύθυνση Υδάτων στο κέντρο δεν προχώρησε καθόλου αυτό το έργο της εφαρµογής των διατάξεων
της οδηγίας 2000.
Αναγκάστηκε, µπροστά από το φόβο του προστίµου και των
υποχρεώσεων που είχε η τότε Κυβέρνηση το 2010, να κάνει την
Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, επισπεύδοντας κάπως όλες αυτές
τις διαδικασίες. Φτάσαµε τώρα «στο παρά πέντε» και πάλι ότι η
Ειδική Γραµµατεία, µε προσωπικό που θα προσλάβει και το προσωπικό που έχει κ.ο.κ. θα ολοκληρώσει αυτή και τα περιφερειακά
σχέδια, εφόσον σύµφωνα µε την πρόταση της τροπολογίας τώρα
ο Περιφερειάρχης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορεί να ζητήσει αυτό να γίνει από την Κεντρική Διοίκηση. Άρα αποδυναµώνεται η όλη διαδικασία διαβούλευσης γι’ αυτά τα περιφερειακά
σχέδια. Συρρικνώνεται τώρα και επιταχύνεται.
Εν πάση περιπτώσει, εµείς δεν θέλουµε η χώρα να χρεωθεί µε
πρόστιµα. Από την άλλη πλευρά όµως θέλουµε αυτή η διαδικασία της διαχείρισης των λεκανών απορροής και του συστήµατος
παρακολούθησης της ποιότητας, της διαχείρισης και της περιβαλλοντικής προστασίας των υδάτων να µπει επιτέλους σε µία
σειρά και πλέον να είναι αξιόπιστη και να λειτουργήσει κανονικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γι’ αυτό θα ήθελα, γι’ αυτό το µεγάλο θέµα, που είναι πολύ σοβαρό για τη χώρα µας όπως είναι και για τις άλλες χώρες, να είχαµε τη δυνατότητα να µην το συζητήσουµε έτσι, ως τροπολογία, παρά να το συζητήσουµε κανονικά, γιατί θα µπορέσουµε να
προσθέσουµε και πάρα πολλά πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Εν πάση περιπτώσει, φτάσαµε «στο παρά πέντε», γιατί η χώρα
µας δώδεκα χρόνια, από το 2000 δηλαδή µέχρι τώρα, δεν έχει
υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της. Είναι ένα µεγάλο, ένα τεράστιο
θέµα. Και επειδή φοβάµαι ότι ολοκληρώνεται τώρα, γιατί υπάρχει
πίσω από το µυαλό σας -και διαφαίνεται εδώ και από κάποια παραδροµή που έχει γίνει- ότι ένα µέρος της τροπολογίας αυτής
που αναφέρεται στις πρόσθετες αρµοδιότητες της Ειδικής Γραµµατείας για τα θέµατα τιµολογιακής πολιτικής προσωρινά θα
αποτελέσει την υποχρέωση που έχει η χώρα Ρυθµιστικής Αρχής
για τα νερά, εγώ έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις προς το παρόν.
Θα δούµε και αύριο τι θα γίνει στο ΤΑΙΠΕΔ που θα συζητήσουµε για την αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ, όταν για εµάς δεν
έχει τηρηθεί ο όρος της Ανεξάρτητης Ρυθµιστικής Αρχής Υδάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία συνάδελφε, πρέπει να τελειώσετε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Και εποµένως γι’
αυτήν την τροπολογία, εγώ προσωπικά έχω αρκετές επιφυλάξεις, αν και θεωρώ αναγκαίο ότι πρέπει να ολοκληρωθεί όλη αυτή
η διαδικασία.
Μετά, όµως, να συζητήσουµε επί της ουσίας των πραγµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτας Κακλαµάνης.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εάν είχε προχωρήσει το αρχικό σχέδιο νόµου και
µετέπειτα νόµος, που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων µε
διακόσιες εβδοµήντα τέσσερις ψήφους για τη διπλή ανάπλαση,
σήµερα η Αθήνα θα είχε τη µεγαλύτερη αστική παρέµβαση στην
ιστορία της µε τριάντα επτά στρέµµατα πρασίνου στη Λεωφόρο
Αλεξάνδρας και εκατόν τριάντα στρέµµατα πρασίνου στον Ελαιώνα και σύγχρονο γήπεδο για την ιστορική οµάδα της πόλης, εγκαταστάσεις για τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και το εµπορικό
κέντρο.
Τότε αυτό σταµάτησε µε συνεχείς παρεµβάσεις τριάντα κατοίκων, που κανείς τους δεν έµενε στο Βοτανικό. Έµεναν, από το
Μαρούσι και την Κηφισιά, µέχρι όπου µπορείτε να φανταστείτε,
πλην Βοτανικού. Και µέσα στους υπογράφοντες υπήρχε και κάποιος που σύµφωνα µε πληροφορίες –που είναι αλήθεια απ’ ό,τι
φάνηκε εκ των υστέρων- ήταν εργοταξιάρχης στη «LAMDA DEVELOPMENT». Τα συµπεράσµατα δικά σας.
Αυτό υστέρησε την πόλη από τρεις χιλιάδες θέσεις εργασίας
για δυόµισι χρόνια, που ήταν η κατασκευή και περίπου οκτακόσιες πενήντα µόνιµες θέσεις εργασίας µετά. Θα ήταν ο µόνος
γερανός ο οποίος θα υπήρχε στο Λεκανοπέδιο µέχρι και σήµερα,
γιατί δεν υπάρχει µέχρι τώρα κανένας για µεγάλο έργο. Αυτό
επέτυχαν χάριν των κορµοράνων οι προσφεύγοντες τότε στο
Συµβούλιο της Επικρατείας.
Έρχεται τώρα η παρούσα τροπολογία, τη στιγµή κύριε
Υπουργέ, που βρίσκεται εν εξελίξει σχέδιο προεδρικού διατάγµατος µε βάση προηγούµενη τροπολογία που είχε ψηφιστεί.
Ρωτώ: πρώτον, που βρίσκεται αυτό το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος; Είναι ακόµα στο Υπουργείο σας; Διότι, στο δήµο δεν
το έχουµε δει παρ’ ότι επισπεύδων είναι ο δήµος µε βάση το
νόµο. Έχει πάει στο Συµβούλιο της Επικρατείας; Εάν έχει πάει,
πρέπει να το αποσύρετε και να το προσαρµόσετε στα νέα δεδοµένα, µε βάση την τροπολογία που θα ψηφιστεί σήµερα. Διαφορετικά, δεν έχει νόηµα εκείνο το προεδρικό διάταγµα.
Δεύτερον, εγώ θα στηρίξω τη δηµιουργία του γηπέδου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, παρ’ ότι θεωρώ ότι τα πέντε χρόνια είναι
πολλά. Εν πάση περιπτώσει, όµως, στηρίζω τη δηµιουργία µετά
από επιδιορθώσεις του γηπέδου του Παναθηναϊκού, που θα γίνουν που είναι η ιστορική οµάδα της πόλης.
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Βεβαίως, υπερασπίζοµαι τον Παναθηναϊκό, ένας Ολυµπιακός.
Δεν βλέπω κανέναν στην Αίθουσα συνάδελφο Παναθηναϊκό από
τη δική µας πλευρά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Εγώ.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εσύ δεν είσαι Αθηναίος! Πάντως
πιάνεται.
Και σίγουρα ο Υπουργός, δεν ξέρω τι οµάδα είναι από τη Θεσσαλονίκη, πάντως σίγουρα δεν είναι Παναθηναϊκός.
Προσέξτε, όµως. Το στηρίζω, πρώτον, διότι όπως σας είπα,
πρέπει να αποκτήσει γήπεδο. Δεύτερον, διότι είµαι και ήµουν πάντα της άποψης ότι όλες οι οµάδες τουλάχιστον της Α’ και της
Β’ Εθνικής –τώρα είναι άλλες οι ονοµασίες, superleague κ.λπ.πρέπει να έχουν γήπεδα αξιοπρεπή σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις και ασφαλή σε ό,τι αφορά τις υποδοµές. Και υπό την έννοια
αυτή, είναι προς το καλό του ποδοσφαίρου –πιστεύω- αυτή η
ιστορία.
Έχω, όµως, δύο παρατηρήσεις και µία ένσταση. Προσέξτε. Η
παρατήρηση είναι ότι µέσα στο δικό σας σχέδιο νόµου γράφεται
–θέλει προσοχή η διατύπωση-σε κάποιο σηµείο και συγκεκριµένα
στην παρ. η) την εξής φράση: «Δύναται να λειτουργεί νοµίµως
µέχρι την έκδοση άδειας λειτουργίας του νέου ποδοσφαιρικού
γηπέδου στην Περιοχή Ανάπλασης 2», δηλαδή το Βοτανικό. Ταυτόχρονα στο σηµείο γ) του σχεδίου νόµου που έχουµε µπροστά
µας λέτε: «Προβλέπεται η κατεδάφιση των εγκαταστάσεων στην
Περιοχή Ανάπλασης 1, Αλεξάνδρας, να είναι προϋπόθεση για την
έκδοση άδειας λειτουργίας του γηπέδου ποδοσφαίρου στην περιοχή ανάπλασης 2, Βοτανικό».
Αυτό σηµαίνει ότι µένει ένα κενό διάστηµα µεταξύ της κατεδάφισης, που πρέπει να προηγηθεί της έκδοσης αδείας λειτουργίας του γηπέδου, αν ποτέ γίνει, στο Βοτανικό.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να µπει «ταυτόχρονη έκδοση άδειας
κατεδάφισης και λειτουργίας», διαφορετικά, µένει ένα κενό διάστηµα. Φραστικά αυτό το συµπέρασµα βγάζω εγώ. Δεν µπορώ
να καταλάβω που θα παίζει τότε ο Παναθηναϊκός, εκτός αν επιστρέψει πάλι στο Ολυµπιακό Στάδιο.
Έρχοµαι στη βασική ένστασή µου παρ’ ό,τι µε ενηµερώσατε και πιστεύω ότι θα το κάνετε όταν θα µιλήσετε- ότι θα κάνετε µία
συγκεκριµένη δήλωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ακούστε,
όµως! Οι δηλώσεις των Υπουργών απλά γράφονται στα Πρακτικά
της Βουλής, δεν περιλαµβάνονται στο νόµο που ψηφίζουµε και
οι δικαστές όταν δικάζουν έχουν µπροστά τους τους νόµους και
ερµηνεύουν τους νόµους και όχι τα Πρακτικά της Βουλής.
Αναφέροµαι στην παράγραφο 2 της εισηγητικής έκθεσης, που,
έτσι όπως είναι διατυπωµένη, βάζει θέµα. Θα µεταφέρω οµόφωνη απόφαση επί των ηµερών µου του Δηµοτικού Συµβουλίου
της Αθήνας. Πιστεύω ότι εάν δεν είχε αιφνιδιαστεί ο κ. Καµίνης γιατί δεν είχε πάρει «χαµπάρι» την τροπολογία αυτή, από εµένα
ενηµερώθηκαν χθες το βράδυ στις 11 η ώρα- και γινόταν συζήτηση, πάλι οµόφωνη θα ήταν η απόφαση ότι η γη ανήκει στο
δήµο και είχε παραχωρηθεί πριν πολλά χρόνια για χρήση στον
τότε ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Εξ ου και ο επαγγελµατίας Παναθηναϊκός πληρώνει ενοίκιο στον ερασιτέχνη για να παίζει στο γήπεδο. Όµως, αυτά είναι εσωτερικά του Παναθηναϊκού. Δεν µε
ενδιαφέρουν.
Δεν µπορεί, όµως, να µπει σε αµφισβήτηση το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Με την παράγραφο 2 της αιτιολογικής έκθεσης µπαίνει
σε αµφισβήτηση. Εγώ δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί µπήκε αυτή η παράγραφος, η οποία δεν προσφέρει τίποτα στο να αναδηµιουργηθεί το παλαιό γήπεδο για πέντε χρόνια στη λεωφόρο
Αλεξάνδρας -είµαστε υπέρ, είµαι προσωπικά υπέρ να γίνει αυτό
το πράγµα- αλλά αντίθετα, βάζει σε περιπέτειες το δήµο της Αθήνας. Προσέξτε. Μπορεί να βρεθεί ο «χι» δηµότης -εγώ δεν λέω
ότι θα το κάνει η δηµοτική αρχή- ο οποίος να κάνει προσφυγή γι’
αυτό το πράγµα και αντί να διευκολύνουµε τις εργασίες επισκευής του γηπέδου για να µπορέσει, αν όχι φέτος, του χρόνου
ο Παναθηναϊκός να αρχίσει να παίζει στη λεωφόρο Αλεξάνδρας,
να έχουµε εµπλοκές δικαστικές. Δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί πρέπει
να υπάρχει αυτή η παράγραφος.
Εγώ σας εισηγούµαι να την αποσύρετε. Δεν προσφέρει τίποτα
στο υπόλοιπο έργο, για το οποίο είµαστε υπέρ. Εγώ, προσωπικά
τουλάχιστον, είµαι υπέρ και θα το ψηφίσω. Τη συγκεκριµένη πα-
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ράγραφο, όµως, δεν µπορώ να τη δεχθώ και είµαι δεσµευµένος
ως πρώην δήµαρχος, αλλά και ως νυν δηµοτικός σύµβουλος. Δεν
προσφέρει τίποτε απολύτως στο υπό κατασκευήν έργο –ας το
πω έτσι- στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, τάσσοµαι υπέρ του να παίξει ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο Αλεξάνδρας για τα πέντε χρόνια. Μακάρι να είναι πέντε χρόνια µόνο. Όµως, εν πάση περιπτώσει,
κατηγορηµατικά έχω διαφωνία στην παράγραφο 2.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι
ρυθµίσεις που συζητούµε σήµερα είναι χαρακτηριστικές του ευτελισµού της νοµοθετικής διαδικασίας που έχει επιλέξει η Κυβέρνηση.
Είναι τόση η βιασύνη της και τέτοια η προχειρότητά της, που
όσον αφορά τη βασικότερη διάταξη της τωρινής νοµοθετικής
πράξης, αυτή, δηλαδή, που αφορά την εξόφληση του 30% του
προστίµου για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών και των παρανοµιών, να µη γνωρίζει ούτε και η ίδια σε πόσα νοµοσχέδια, σε
πόσες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, και τροπολογίες έχει
κατατεθεί τις τελευταίες ηµέρες.
Όταν, κύριε Υπουργέ, νοµοθετείτε στο «γόνατο» και έχετε ως
µοναδικό µέληµα τις εισπράξεις, τότε δεν θα έχετε κανένα αποτέλεσµα, ούτε καν αυτό που επιδιώκετε.
Πώς περιµένετε να αυξηθεί ο αριθµός των πολιτών, που θα
υποβάλουν αιτήσεις; Δύο χρόνια τώρα, εσείς οι ίδιοι έχετε οµολογήσει ότι για τις πάνω από ένα εκατοµµύριο αυθαιρεσίες και
παρανοµίες έχουν υποβληθεί για τακτοποίηση περί τις εκατόν
τριάντα πέντε χιλιάδες αιτήσεις και έχουν εισπραχθεί περί τα 450
χιλιάδες ευρώ.
Και σας ρωτώ: Τι περιµένετε µε τη νέα παράταση και τις ευκολίες που προσφέρετε; Εδώ οι πολίτες -αποτελεί κοινή πεποίθηση
πλέον- ότι δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις και
στις δαπάνες επιβίωσης. Είναι δυνατόν να στέρξουν σε µια οικονοµική αιµορραγία που δεν θα τους προσφέρει τίποτα το ουσιαστικό; Εξάλλου γνωρίζουν καλά οι ίδιοι αυτό το παιχνίδι που κατά
καιρούς επαναλαµβάνεται. Και αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί
η χωροταξία και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, που ήρθαν πολύ
καθυστερηµένα σε αυτή τη χώρα, εξακολουθούν δυστυχώς να
αποτελούν και σήµερα ζητούµενο.
Όλους τους οικισµούς, αγαπητοί συνάδελφοι, από το 1950
µέχρι και σήµερα, τους έχουν στήσει κτηµατοµεσίτες και εργολάβοι που έβρισκαν πολλούς τρόπους οικοπεδοποίησης. Εγώ θα
σας αναφέρω έναν χαρακτηριστικό. Με πρόσχηµα ότι οριοθετούνται οι προϋφιστάµενοι, του 1923 οικισµοί, για εκτάσεις που
είχε εφαρµογή το αντίστοιχο πολεοδοµικό πλαίσιο, οριοθετούσαν δασικές περιοχές σε δήθεν οικισµούς προ του 1923, όταν
υπάρχουν αντίστοιχες αεροφωτογραφίες του 1960 που δεν δείχνουν τίποτα, ότι στην προκειµένη περίπτωση είχαν συγκροτηθεί
οι αντίστοιχοι οικισµοί. Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο αγαπητοί συνάδελφοι, είναι επόµενο να βρει πρόσφορο έδαφος και η
αυθαίρετη δόµηση.
Κύριε Υπουργέ, όπως όλες οι µέχρι σήµερα ρυθµίσεις, έτσι και
η τωρινή έχει µια µόνιµη επωδό. Πρώτον, λύνουµε το κοινωνικό
πρόβληµα που έχουν οι κάτοχοι αυθαιρέτων. Σήµερα είναι το
πρόβληµα µεταβίβασης, το πρόβληµα εµπράγµατου δικαιώµατος. Χθες ήταν το πρόβληµα στέγασης των οικογενειών τους.
Δεύτερον, παίρνουµε χρήµατα για να θεραπεύσουµε-αντισταθµίσουµε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και τρίτον, κόβουµε µε
το µαχαίρι την αυθαίρετη δόµηση -αυτά λένε όλες οι ρυθµίσειςορίζοντας µάλιστα συγκεκριµένη περίοδο εφαρµογής της ρύθµισης και βάζουµε κόκκινη γραµµή, λέει, κατεδαφίζοντας άµεσα
κάθε χτίσµα.
Ποια όµως, είναι η πραγµατικότητα; Η περίοδος εφαρµογής
µετατοπίζεται από µήνα σε µήνα, από εξάµηνο σε εξάµηνο µε τις
αλλεπάλληλες τροποποιήσεις που ακολουθούν κάθε ρύθµιση.
Εδώ η συγκεκριµένη ρύθµιση µε τον αρχικό νόµο προέβλεπε 284-2010 τελική ηµεροµηνία και τώρα πάµε στις 31 Μαΐου 2013 και
έχει ο Θεός.
Η επιβολή των προστίµων της αυθαίρετης δόµησης στη χώρα
µας, αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα πολιτικού
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αµοραλισµού. Για να τηρηθούν τα προσχήµατα επιβάλλεται το
πρόστιµο διατήρησης. Παγκόσµια πρωτοτυπία αυτό! Δεν υπάρχει πουθενά. Και βεβαίως, είναι ένα πρόστιµο το οποίο ουσιαστικά δίνει την εντύπωση στον αυθαιρετούντα ότι έρχεται η
νοµιµοποίηση. Πώς διαφορετικά επιβάλλεται αυτό το πρόστιµο;
Και όταν έρθει η ώρα της ρύθµισης, τότε όλα τα προηγούµενα
πρόστιµα µειώνονται αισθητά φτάνοντας µάλιστα στη σηµερινή
περίπτωση που είχαµε πει να φτάσουν στο 70%, δηλαδή να πληρώσουν το 30% και προσθέσαµε πριν λίγο µε την τροπολογία να
περικοπεί κι άλλο ένα 10%. Ενώ βέβαια για τα νέα αυθαίρετα
αυτό που προβλέπεται είναι ότι θα υπάρξουν άµεσα κατεδαφίσεις µε τη γέννησή τους γιατί θα επιβάλουµε εξοντωτικά πρόστιµα. Αλήθεια, πιστεύει κανένας ότι υπάρχει περίπτωση να
εφαρµοστούν τέτοιες αποφάσεις;
Όσον αφορά, αγαπητοί συνάδελφοι την περιβαλλοντική προσέγγιση, πρόκειται για µια λεκτική απάτη. Από το Ταµείο Δασών
πήγαµε στο Πράσινο Ταµείο και τελευταία ανακαλύψαµε και το
περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Πρόκειται για ασύστολο ψεύδος που
επιβεβαιώνεται από τη µέχρι σήµερα διαχείριση του συγκεκριµένου ταµείου. Μόνο το 2,5% των εσόδων, και αυτό το αποδέχτηκε
η Κυβέρνηση, έχει πάει για περιβαλλοντικές πολιτικές, ιδιαίτερα
µάλιστα την τελευταία περίοδο µηδέν. Γιατί ξέρουµε τι γίνεται
ιδιαίτερα από πλευράς των δήµων και τι αιτήσεις υπάρχουν. Δεν
ικανοποιείται καµµία.
Όλα λοιπόν, για θυσία ουσιαστικά στην υπηρέτηση του δηµοσίου χρέους!
Βέβαια, θα πουν ορισµένοι και εσείς, κύριε Υπουργέ «και εσείς
τι λέτε;». Επειδή δεν µου επιτρέπει ο χρόνος, θα σταθώ σε τρίατέσσερα σηµεία κωδικοποιηµένα.
Το πρώτο που λέµε εµείς, είναι ότι θα δώσουµε ένα µήνυµα
στην κοινωνία, σε αυτούς που προτίθενται αύριο να παρανοµήσουν, να αυθαιρετήσουν. Υπάρχουν αυτήν την ώρα πάνω από
εκατό περιπτώσεις σε ευαίσθητες περιοχές –και αναφέροµαι
στην Πεντέλη- που έχουν αυθαίρετα τελεσίδικα καταστεί κατεδαφιστέα. Αυτά πρέπει άµεσα να γκρεµιστούν, για να δοθεί το
µήνυµα στην κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το δεύτερο είναι ότι εµείς θα καταγράψουµε τα αυθαίρετα
µέσα από αυτήν τη διαδικασία κατάρτισης του Εθνικού Κτηµατολογίου, των δασικών χαρτών. Θα καταγράψουµε πού και ποια
είναι αυτά τα αυθαίρετα.
Το τρίτο που θα κάνουµε είναι µία ταξινόµηση αυτών των αυθαιρέτων βάσει του χαρακτήρα των εδαφών πάνω στα οποία βρίσκονται, για να ξέρουµε αν είναι στον αιγιαλό, αν είναι στις
παραλίες, αν είναι στις δασικές εκτάσεις, πού βρίσκονται αυτά
τα συγκεκριµένα.
Και το τέταρτο που θα έχουµε υπ’ όψιν µας είναι να κάνουµε
µία ταξινόµηση µε βάση τα κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή τι υπηρετούν τα συγκεκριµένα αυθαίρετα.
Και όπως καταλαβαίνετε, όταν έχουµε αυτήν την εικόνα µπροστά µας, τότε βεβαίως, πολιτική µας βούληση είναι να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση µε βάση αυτήν την εικόνα. Βεβαίως, θα
αναλάβουµε και τη σχετική ευθύνη.
Δυστυχώς, όµως, όσο είστε εσείς πάνω και κυβερνάτε αυτήν
τη χώρα, όχι µόνο δεν λύνετε τα προβλήµατα, αλλά ουσιαστικά
δηµιουργείτε προϋποθέσεις για να επεκταθεί η αυθαιρεσία. Γι’
αυτό, λοιπόν, όσο γρηγορότερα φύγετε, τόσο πιο γρήγορα και
εµείς θα λύσουµε τα συγκεκριµένα προβλήµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος Συρµαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την αίσθηση ότι όπως αυθαίρετα λειτουργεί η Βουλή µε τις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου, οι οποίες αλλάζουν ηµεροµηνίες, µε
τις άσχετες τροπολογίες, τις οποίες ακόµα δεν έχουµε δει όλοι
οι συνάδελφοι –και µιλάµε για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
χωρίς να έχουµε δει τις τροπολογίες- έτσι και στο θέµα της αυθαίρετης δόµησης ακολουθείτε ακριβώς την ίδια πολιτική εδώ
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και δεκαετίες και όχι, βέβαια, µόνο η σηµερινή Κυβέρνηση, αλλά
και οι κυβερνήσεις που επί τριάντα, τριάντα πέντε χρόνια κυβέρνησαν τον τόπο, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία.
Ακολουθείτε σήµερα χωρίς χωροταξικό σχεδιασµό, χωρίς Δασολόγιο, χωρίς Κτηµατολόγιο πολιτική είσπραξης των προστίµων, δίνοντας συνεχώς παρατάσεις για να εισπράξετε νέα
πρόστιµα, ενώ δεν ακολουθείτε ανάλογη πολιτική παραδείγµατος χάριν για να εισπράξετε τα φορολογικά έσοδα, µε τα οποία
έχετε επιβαρύνει υπέρµετρα τον ελληνικό λαό. Εκεί δεν υπάρχουν παρατάσεις. Εκεί υπάρχει πέλεκυς προστίµων, πέλεκυς επιπλέον καταβολής φόρων.
Εδώ βλέπουµε και την παγκόσµια πρωτοτυπία, όπως είπε προηγουµένως ο Βαγγέλης Αποστόλου, ότι θεσπίζετε πρόστιµο διατήρησης αυθαιρέτων. Καινοφανής έννοια, πραγµατικά! Πρόστιµο
διατήρησης αυθαιρέτων! Όποιος το ακούσει αυτό ανά τη γη, όχι
µόνο θα αναρωτηθεί, αλλά θα ανατριχιάσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεκαπέντε χρόνια υπάρχει αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Δηλαδή διατηρούµε τα αυθαίρετα µε ένα πρόστιµο. Πληρώνουµε κάτι –και µάλιστα έναντι και
µε το έναντι µπορούµε να ξεµπερδεύουµε κιόλας, µε το 30%, αν
δεν κάνω λάθος- και θεωρούµε ότι το αυθαίρετό µας το νοµιµοποιήσαµε µιας διά παντός.
Δηλαδή, αντί να «κτυπάµε» τα αυθαίρετα, αντί να «κτυπάµε»
αυτούς οι οποίοι αυθαιρετούν –και βεβαίως αυθαιρετούν συνειδητά οι µεγαλοσχήµονες, οι µικροϊδιοκτήτες, οι απλοί άνθρωποι
αυθαιρετούν γιατί δεν έχουν ακόµα και τη δυνατότητα να πληρώσουν άδειες και εµείς, εν πάση περιπτώσει, δεν το νοµιµοποιούµε ούτε και αυτό, για να είµαστε ξεκάθαροι- αντί, λοιπόν, να
παίρνονται τέτοια µέτρα, επιβάλλουµε πρόστιµο διατήρησης αυθαιρέτων. Εγώ, πραγµατικά, δεν µπορώ να το καταλάβω αυτό.
Εγώ προέρχοµαι από τις Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες ήταν για χρόνια στο απόγειο της αυθαίρετης δόµησης. Βεβαίως, διευκολύνθηκαν και από κάποιους προϊστάµενους της Πολεοδοµίας, οι
οποίοι αφού έδρασαν καταλυτικά προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των αυθαιρέτων και των δικών τους τσεπών, τώρα έχουν
παυθεί. Κόντεψαν βέβαια να την πληρώσουν όλοι οι υπάλληλοι,
επί δικαίων και αδίκων, όπως γίνεται συνήθως.
Εγώ τότε, ως αιρετός της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης,
έκανα έρευνα. Είχαµε κάνει επανειληµµένες καταγγελίες ιδιαίτερα για τη Μύκονο. Είναι γνωστά τα δηµοσιεύµατα. Μέσα από
τις έρευνες διαπίστωσα ότι υπάρχουν τόνοι φακέλων σε δωµάτια
της πρώην Νοµαρχίας Κυκλάδων, στους οποίους φαίνεται ότι
έχουν καταλογιστεί πρόστιµα χωρίς ουδέποτε να εισπραχθούν.
Δεν ξέρω ποιος «ποντικός» µπορεί να εισέλθει σε αυτούς τους
φακέλους για να βρει µια άκρη µετά από δεκαετίες.
Από την τότε πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ είχε ειπωθεί επειδή ακριβώς σε τοπικό επίπεδο είναι δύσκολο να δηµιουργήσουµε κλιµάκια κατεδάφισης, γιατί οι ντόπιοι εργολάβοι ήταν
γνωστοί στην τοπική κοινωνία και δεν θα ήθελαν να αναλάβουν
αυτό το έργο- να συσταθεί και να αναλάβει αυτό το έργο η περίφηµη Υπηρεσία Κατεδάφισης Πανελλαδικής Κλίµακας. Αυτή η
υπηρεσία, βέβαια, δεν συστάθηκε ποτέ, διότι κάθε φορά η κεντρική διακυβέρνηση έβλεπε ότι αντί να κατεδαφίζουµε, µάς συµφέρει να εισπράττουµε. Αυτό έγινε πολιτική, διαρκής µόνιµη
πολιτική. Είµαι εκατό τοις εκατό σίγουρος ότι και η ηµεροµηνία
της 31ης Μαΐου θα ξεπεραστεί.
Οι εκπρόσωποι της ΔΗΜΑΡ είπαν να είναι η τελευταία. Βεβαίως έτσι µας λέγατε και για τα µέτρα, ότι θα είναι τα τελευταία.
Καλώ, λοιπόν, τους εκπροσώπους της ΔΗΜΑΡ να καταψηφίσουν
αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν τους καλώ να φύγουν από την Κυβέρνηση, αλλά να καταψηφίσουν αυτό το νοµοσχέδιο γιατί το ξέρουν, είναι έµπειροι συνάδελφοι και ειδικά η κ. Ξηροτύρη η οποία
στο παρελθόν µάς έχει υπερασπίσει από το κοινό κόµµα στο
οποίο ανήκαµε.
Να καταψηφίσουν αυτό το νοµοσχέδιο, διότι είναι ψευδεπίγραφος ο τίτλος περί του νέου τρόπου έκδοσης αδειών δόµησης. Το
νοµοσχέδιο έπρεπε να έχει τίτλο: «Μονιµοποίηση της αυθαίρετης
δόµησης».
Μέσα σ’ όλο αυτό το αλαλούµ υπάρχει ένα ζήτηµα που το πληρώνουν κάποιοι άνθρωποι στη Σαντορίνη και θα σας πω ποιοι.
Αυτοί που ήταν θύµατα του σεισµού το 1956 έκτισαν µε βάση τα
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τότε µέτρα χωρίς πολεοδοµικές άδειες και σήµερα κανείς απ’
αυτούς δεν έχει το δικαίωµα να κάνει δικαιοπραξίες µεταβίβασης
στα παιδιά του ή οπουδήποτε αλλού, διότι δεν υπάρχουν άδειες
πολεοδοµίας. Καταλαβαίνετε ότι, µέσα σ’ αυτό το γενικότερο
αλαλούµ, µαζί µε τα ξερά καίγονται και τα χλωρά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτή η διάταξη τους λύνει το
θέµα και εσείς το καταψηφίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ, κύριε
Κεγκέρογλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Δεν τους λύνει το θέµα, κύριε
Κεγκέρογλου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Απόστολος Αλεξόπουλος.
Ως προς την ενηµέρωσή σας, µια και το αναφέρατε πριν, κύριε
Συρµαλένιο, ο Κανονισµός λέει πως η οµιλία γίνεται από το Βήµα
όταν η διάρκειά της είναι περισσότερο από οκτώ λεπτά. Άρα,
ορθώς µιλήσατε από τη θέση σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κανονικά δικαιούµαστε οκτώ
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Αλεξόπουλε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οφείλω να οµολογήσω
ότι πάλι µας ξαφνιάσατε µε τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετείτε
και αναφέροµαι πιο συγκεκριµένα στην τροπολογία που καταθέσατε που αφορά θέµατα τιµολογιακής πολιτικής των υδάτων.
Αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη νοµιµοποίησης του τρόπου εκπόνησης των διαχειριστικών µελετών, για να έχετε έτσι το δικαίωµα
να τις υποβάλετε τις µελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όµως, η τροπολογία σας ας περιοριζόταν µόνο
σε αυτό, σε αυτήν την τυπική διευθέτηση και να µην προχωρήσετε σε παραχώρηση εξουσιών στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων
και πολύ περισσότερο να µην της αναθέσετε την άσκηση τιµολογιακής πολιτικής για κάθε χρήση νερού.
Θα πρέπει κάποια στιγµή να µάθουµε να δουλεύουµε σωστά
και -κάτι σηµαντικό- να µη θεωρούµε τους Ευρωπαίους κουτόφραγκους. Η κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων δεν είναι µια
τυπική µας υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποχρέωση αυτή δεν εξαντλείται µε το να στείλουµε κάποια κείµενα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να προλάβουµε κάποιες
προθεσµίες για τις οποίες προθεσµίες ήδη έχουµε τιµωρηθεί.
Υπενθυµίζω ότι τα διαχειριστικά σχέδια έπρεπε να είχαν υποβληθεί το Δεκέµβριο του 2009. Είµαστε στις αρχές του 2013 και
ακόµα αυτά εκπονούνται.
Θα πω και άλλα πράγµατα. Τα διαχειριστικά σχέδια συνδυάζουν ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, στόχους που έχουν
σχέση µε την προστασία των υδάτινων οικοσυστηµάτων και την
καλή κατάσταση όλων των υδατικών πόρων. Μάλιστα, είµαστε
υποχρεωµένοι και έχουµε συµφωνήσει µέχρι το 2015 να έχουµε
περιορίσει την υποβάθµιση των νερών -επιφανειακών και υπόγειων- και να έχουµε αποκαταστήσει τα νερά σε ποιότητα.
Διαχειριστικά σχέδια: Έχω παρακολουθήσει τη διαδικασία εκπόνησής τους. Οφείλω να πω και να τονίσω ότι σχεδόν όλα -για
να µην πω όλα- τα διαχειριστικά σχέδια είναι αναξιόπιστα και
τούτο, γιατί; Διότι η σύνταξή τους δεν έχει γίνει σύµφωνα µε
αυτά τα οποία ορίζονται στο ν. 3199/2003 και που περιγράφονται
τόσο ωραία στο π.δ. 51/2007.
Τι να πω; Το 2015 πρέπει να έχουµε ολοκληρώσει τα διαχειριστικά σχέδια. Εµείς ξέρετε πότε ορίσαµε τα σηµεία δειγµατοληψίας ελέγχου ποιότητας του νερού; Το Νοέµβριο του 2011. Θα
έπρεπε µέχρι το 2015 να έχουµε συλλέξει και να έχουµε επεξεργαστεί πληθώρα στοιχείων, πληθώρα χρονοσειρών, έτσι ώστε µε
βάση την επεξεργασία αυτών των χρονοσειρών και των στοιχείων
να είµαστε σε θέση να προτείνουµε µέτρα µε τα οποία θα κάναµε
τα εξής πράγµατα: Από τη µια µεριά, θα προστατεύαµε τους
υδατικούς πόρους, από την άλλη, θα παίρναµε µέτρα για να αποκαταστήσουµε την ποιότητα των νερών µέχρι το 2015 και τρίτον,
θα είχαµε στη διάθεσή µας µια σειρά από στοιχεία µε τα οποία
θα καθορίζαµε την τιµολογιακή πολιτική των νερών για κάθε
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χρήση.
Δεν έχουµε κάνει αυτά τα πράγµατα. Τι έχουµε κάνει, όµως,
µέχρι τώρα; Έχουµε ετοιµάσει ένα πακέτο διαχειριστικών σχεδίων και όχι από όλα τα υδατικά διαµερίσµατα.
Να, ένα άλλο πράγµα το οποίο θα έπρεπε να αντιµετωπίσετε
µε αυτή την τροπολογία, κύριε Υπουργέ: Να δούµε µε ποιον
τρόπο θα αντιµετωπίσουµε τα τρία διαχειριστικά σχέδια που δεν
έχουν ολοκληρωθεί ακόµη. Πώς θα αντιµετωπίσουµε το γεγονός
ότι για την Κρήτη δεν έχει ξεκινήσει ακόµη το διαχειριστικό σχέδιο.
Θα παίρναµε µέτρα, όπως είπα, τα οποία όµως εµφανίζονται
τώρα µέσα σε αυτά τα διαχειριστικά σχέδια τα οποία έχουν εκπονηθεί. Μπορείτε να αντιληφθείτε τι µέτρα θα είναι αυτά και
πόσο θα πετύχουν τους στόχους της αποκατάστασης της ποιότητας των νερών από τη στιγµή που τα στοιχεία που χρησιµοποιούν δεν είναι αξιόπιστα, δεν είναι επικαιροποιηµένα;
Να σας πω ένα παράδειγµα, για να γίνει κατανοητό αυτό και
να δείτε και πόσο θα επηρεάσει το γεγονός ότι δεν έχουµε καλά
στοιχεία στην τιµολογιακή πολιτική του νερού. Αν δεν γινόταν µια
παρατήρηση στη διαβούλευση της διαχειριστικής µελέτης για
την Αττική, ότι κακώς η µελετητική οµάδα έχει χαρακτηρίσει ως
κακής ποιότητας νερά, τα νερά του Μαραθώνα τότε θα έπρεπε
να παρθούν µέτρα για να αποκατασταθεί η ποιότητα του νερού
στο Μαραθώνα.
Και γιατί το λέω αυτό; Διότι ο χαρακτηρισµός στη λίµνη του
Μαραθώνα ως κακής κατάστασης στηρίχθηκε σε ένα µοναδικό
δείγµα, που κάπου το βρήκαν και µέσα σε αυτό το δείγµα βρέθηκε νικέλιο. Και ευτυχώς που ήµασταν εκεί στην παρουσίαση
και λέµε: «Μα, για όνοµα του Θεού, βρε µελετητές! Δεν πάτε
στην ΕΥΔΑΠ που κάθε µέρα κάνει χηµικές αναλύσεις των νερών
και να πάρετε εκείνα τα στοιχεία;»
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα, που είναι να τρελαίνεται κανείς για το πού µπορούν να οδηγήσουν δηλαδή, είναι το να πάρεις µέτρα χωρίς να υπάρχει λόγος. Και αν τα πάρεις, θα
ξοδέψεις χρήµα για να αντιµετωπίσεις µια κατάσταση που δεν
υπάρχει.
Στον Ψηλορείτη βρέθηκε σε ένα δείγµα –µοναδικό που πήρανµόλυβδος. Πού; Στον Ψηλορείτη που δεν δικαιολογείται από
πουθενά η παρουσία µολύβδου. Φαντάζεστε τώρα εάν εκπονηθεί
διαχειριστική µελέτη στη Κρήτη να προτείνουν µέτρα, που δεν
ξέρω πόσο θα στοιχίσουν, για να άρουν τη ρύπανση του νερού
από µόλυβδο που δεν υπάρχει;
Ένα άλλο σηµείο που θέλω να σας επισηµάνω είναι το εξής:
Στην τροπολογία που έχετε καταθέσει λέτε ότι «Η εκπόνηση διαχειριστικών µελετών µπορεί να γίνει όχι µόνο από τις Διευθύνσεις
των Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, αλλά µπορεί, εάν
υποβάλλει αίτηση ο γενικός γραµµατέας, να εκπονήσει τις µελέτες και η Ειδική Γραµµατεία των Υδάτων». Και αυτό βέβαια έγινε
τώρα γιατί πράγµατι δεν είχαν ούτε πόρους, ούτε µέσα, ούτε
προσωπικό για να το κάνουν αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου επιτρέψετε παρακαλώ να ολοκληρώσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Βεβαίως.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Δεν θα µπορούσαν να το κάνουν, λοιπόν, οι Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Όµως, εδώ λέτε ότι «Εκείνα τα διαχειριστικά σχέδια που εκπονεί η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης για να
εγκριθούν, µπορεί η έγκριση να γίνει από την Ειδική Επιτροπή
των Υδάτων. Αυτές, όµως, οι µελέτες οι οποίες θα εκπονηθούν
από την Ειδική Γραµµατεία των Υδάτων, για να εγκριθούν θα
πρέπει να περάσουν από την Εθνική Υπηρεσία Υδάτων». Γιατί δεν
βάζετε όλες τις µελέτες να εγκρίνονται από την Εθνική Υπηρεσία
Υδάτων, για να αποκτήσει εν πάση περιπτώσει, σε τελευταία ανάλυση και κάποια υπόσταση και λόγο ύπαρξης η Εθνική Υπηρεσία
Υδάτων, η οποία µέχρι τώρα δεν έχει συνεδριάσει ποτέ;
Το θέµα του καθορισµού της τιµολογιακής πολιτικής ανατίθεται στην Ειδική Γραµµατεία των Υδάτων που αποκτά υπερεξουσίες. Της δίνετε τη δυνατότητα να καθορίζει αυτή τα τιµολόγια
των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης µε αποφάσεις που
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θα έχουν πενταετή διάρκεια. Το αντιλαµβάνεστε αυτό; Πενταετή
διάρκεια! Έτσι αποστερείται η τοπική αυτοδιοίκηση από το δικαίωµα -όχι µόνο το δικαίωµα, αλλά και την υποχρέωση- να µπορεί να ασκεί όποτε θέλει κοινωνική, προνοιακή πολιτική.
Με αυτή τη διαδικασία θα µπει άλλη µια θηλιά στον λαιµό των
αγροτών και αυτή η θηλιά θα συνδέεται µε την τιµολόγηση του
αρδευτικού νερού. Επαναλαµβάνω ότι τα διαχειριστικά σχέδια
δεν έγιναν σύµφωνα µε τους κανόνες που περιγράφονται στο ν.
3199/2003 και του π.δ. 51/2007.
Η ανάπτυξη πολιτικής τιµολόγησης που περιλαµβάνεται µέσα
στα διαχειριστικά σχέδια και που αυτήν θα ακολουθήσετε εσείς
στο Υπουργείο, έπρεπε να γίνει µε τη βοήθεια χρονοσειρών και
αξιόπιστων στοιχείων και εργαλείων, όπως: Η οικονοµική ανάλυση των διαφόρων χρήσεων του ύδατος. Αυτή δεν έχει καθοριστεί µε αξιόπιστα στοιχεία. Η διευθέτηση του ισοζυγίου της
προσφοράς και της ζήτησης. Ούτε αυτήν την ξέρουµε µε ακρίβεια και µε βεβαιότητα. Η ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών και
την αρχή: «Ο ρυπαίνων πληρώνει».
Όλα αυτά, λοιπόν, που σχετίζονται µε την τιµολογιακή πολιτική
του νερού δυστυχώς τα αναθέτετε στην Ειδική Υπηρεσία Υδάτων, στην οποία δίνετε υπερεξουσίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κάνοντας κι εγώ µια
αναφορά στο ΙΓΜΕ, κύριε Υπουργέ.
Βρισκόµαστε µόλις εννέα ηµέρες πριν µπει η ταφόπλακα στο
ΙΓΜΕ. Στις 31 Ιανουαρίου θα πρέπει να φύγουν από το ΙΓΜΕ εκατόν δεκατρία άτοµα που βρίσκονται αυτήν τη στιγµή σε εφεδρεία
-και δεν είναι λίγοι αυτοί- και είναι επιστήµονες και εξειδικευµένο
προσωπικό, ένα προσωπικό το οποίο το χρειάζεται το ΙΓΜΕ προκειµένου να ανταποκριθεί στα προγράµµατα, τα οποία έχει αναλάβει. Και τα περισσότερα είναι προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε
Αλεξόπουλε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω.
Τι περιµένετε; Το ΙΓΜΕ να δίνει δουλειά σε εξωτερικούς και να
πληρώνονται οι εξωτερικοί µε µπλοκάκι;
Κάντε, λοιπόν, δεκτή την τροπολογία που έχουν καταθέσει και
το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ και το ΚΚΕ, µε την οποία συµφωνούν
όλα τα κόµµατα της Βουλής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή πάρα
πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε επιµέρους ζητήµατα -σηµαντικά προφανώς κατά την άποψη του καθενός και πράγµατι
πολλάκις πολλά εξ αυτών σηµαντικά- εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι
έργο των Διαρκών Επιτροπών, που σε αρκετές συνεδριάσεις
µπορούν να µελετούν κάθε ζήτηµα και να προσθέτουν µε τροπολογίες ή αναµορφώνοντας το κείµενο ζητήµατα τα οποία δεν
µπορεί την τελευταία στιγµή η Ολοµέλεια να τα υιοθετεί ή να τα
απορρίπτει.
Η Ολοµέλεια, µετά την Αναθεώρηση του Συντάγµατος του
2001 και την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής, πρέπει
να συζητά σε µία συνεδρίαση όλα τα νοµοσχέδια, εκτός από
εκείνα που αφορούν ατοµικά δικαιώµατα ή που το Σύνταγµα λέει
ότι αυτά ψηφίζονται από την Ολοµέλεια. Όλα τα άλλα που ψηφίζονται κατά το Σύνταγµα από τις επιτροπές, πρέπει να συζητούνται σε µία συνεδρίαση εδώ, όπου να γίνεται διατύπωση ιδεολογικών, πολιτικών, προγραµµατικών θέσεων των κοµµάτων, των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων και συζήτηση επ’ αυτών των ενδεχόµενων διαφορών απόψεων του κάθε κόµµατος, του κάθε ενός
Βουλευτή. Αν τα κόµµατα κάποτε, έπειτα από σαράντα χρόνια
έστω, που ο ελληνικός λαός νοµίζει ότι έχει Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, λειτουργήσουν δηµοκρατικά, θα διαµορφώνουν και τα
προγράµµατά τους έτσι ώστε να αποτελούν συνισταµένη δηµιουργικών ζυµώσεων και απόψεων σε όλη την κλίµακα του κάθε
κόµµατος, από τη λαϊκή βάση και τη στελέχωσή του.
Θα γίνονται τότε –το επαναλαµβάνω αυτό που το έχετε ακού-
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σει πολλές φορές από µένα- συνέδρια, όπως αυτό που έγινε της
κ. Μέρκελ στη Γερµανία. Δεν ήταν πέντε-έξι χιλιάδες λαός που
χειροκροτεί και φεύγει µετά µόλις άκουσε τον Αρχηγό, αλλά εξακόσια-επτακόσια στελέχη που εκπροσωπούν έξι εκατοµµύρια
µελών του χριστιανοδηµοκρατικού κόµµατος της Γερµανίας.
Αυτό συµβαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εµείς λέµε ότι
δεν θέλουµε πια να είµαστε Βαλκάνιοι αλλά Ευρωπαίοι.
Γι’ αυτό λοιπόν εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω για ένα µείζον
θεσµικό ζήτηµα. Αυτό είναι το θέµα στο οποίο θα έπρεπε να τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο.
Η χώρα µας αντιµετωπίζει µία µεγάλη, κύριε Υπουργέ, κρίση
που έχει να κάνει µ’ αυτό που µας λένε όλοι είτε εχθροί είτε φίλοι:
Χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές. Όσο οι συντεχνίες, δηλαδή
οµάδες προσώπων που εκµεταλλεύονται τους ανήκοντες στον
κάθε χώρο, τον κοινωνικό, τον επαγγελµατικό, ώστε να αυτοσυντηρούνται και µε αυτόν τον τρόπο να παράγονται και να αναπαράγονται και στελέχη πολιτικά και υπουργικά και να κυβερνάται
αυτή η χώρα από τους ολίγους, όσο λοιπόν αυτή η νοοτροπία θα
συνεχίζει και θα επιβεβαιώνεται εδώ στο Κοινοβούλιο, δεν πρόκειται η χώρα να βγει από το αδιέξοδο.
Εγώ έζησα νεαρός µαθητής τη δεκαετία του ’50. Σας το έχω
ξαναπεί ότι µηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί ήταν πρωτοπόροι για
µια αλλαγή, τον εκδηµοκρατισµό µιας χώρας που έβγαινε από
έναν εµφύλιο πόλεµο. Όταν αυτές οι κοινωνικές οµάδες ικανοποίησαν τους δηµοκρατικούς και κοινωνικούς στόχους τους,
τότε µέσα απ’ αυτές ξεπήδησε αυτό που ζούµε σήµερα.
Εγώ είµαι δικηγόρος. Σας λέω ότι όταν λειτουργούν σωστά οι
δικηγορικοί σύλλογοι ανάλογα µε την ευαισθησία και τη δυνατότητα καθενός ηγέτη, συµβουλίου, να εκπροσωπεί τη µάζα των
δικηγόρων, τότε και οι επαγγελµατίες δικηγόροι δεν έχουν προβλήµατα και υπηρετείται και η χώρα και η δικαιοσύνη.
Δυστυχώς όµως και οι ιατρικοί σύλλογοι και αυτοί των µηχανικών λειτουργούν µε τη µορφή της ξεπερασµένης επιµελητηριακής οργάνωσης ή τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου. Όταν το συγκεντρωτικό κράτος ήθελε να ελέγχει την
κοινωνία και οργάνωνε τις διάφορες κοινωνικές οµάδες το έκανε
µέσα από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ώστε ο Υπουργός
Υγείας, ο Υπουργός Παιδείας, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ να αλλάζουν
διοικήσεις, να φέρνουν νόµους και να ορίζουν εδώ πώς να γίνονται οι εκλογές κ.λπ..
Θα περίµενα από την Αριστερά που ισχυρίζεται ότι είναι Αριστερά –καθένας µας όµως κρίνεται από το τι θέση παίρνει όχι
στα επιµέρους, αλλά στα κεντρικά ζητήµατα της δηµοκρατίας
και της κοινωνίας και της ανόρθωσης αυτής της χώρας- να µην
πιπιλίζει «ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία» -όπως εµείς τα πρώτα
χρόνια λέγαµε «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ»- γιατί είναι ξεπερασµένο, γιατί
είναι χαρακτηριστικό της αδυναµίας να µπούµε στα πραγµατικά
πολιτικά ζητήµατα.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να µην ψηφίσω αυτήν τη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Είναι ίσως η µοναδική που εµπίπτει στις
προβλέψεις του Συντάγµατος, της απρόβλεπτης ανάγκης, µετά
το πραξικόπηµα ουσιαστικά που έκανε µε ευθύνη του Υπουργείου σας ένα σωµατείο που λειτουργεί ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και το οποίο εις βάρος των µελών του –και το
γνωρίζετε άριστα- όταν γινόταν η ψηφοφορία το βράδυ για το
άρθρο που αφορούσε την ένταξη των ταµείων των µηχανικών,
των γιατρών, των δικηγόρων και των δηµοσιογράφων στον
ΕΟΠΥΥ, έθετε το θέµα του 2%. Ρωτήστε τον κ. Στουρνάρα. Διάφοροι εδώ συνάδελφοι αυτό διαπραγµατεύονταν µε την Κυβέρνηση και µε τον Υπουργό, τα εκατοµµύρια που επιβαρύνουν την
οικονοµία, το 2%. Γιατί επιβαρύνουν τα δηµόσια έργα, επιβαρύνουν τον πολίτη που θέλει µια άδεια για να χτίσει.
Εσείς οφείλετε ως Υπουργός, να ελέγξετε πως γίνεται η διαχείριση σε αυτό το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Το ίδιο
πρέπει να κάνει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης για τους δικηγορικούς συλλόγους. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Υπουργός Υγείας
για τους ιατρικούς συλλόγους. Διότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, να βουλιάζει η χώρα αλλά ο κάθε καρεκλοκένταυρος και η κάθε οµάδα περί αυτόν διακοµµατικά, να
κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν ήταν και το πρόβληµα της τοπικής αυτοδιοίκησης; Όποιοι άξιοι ήθελαν να υπηρετήσουν την τοπική αυ-
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τοδιοίκηση, έπρεπε να υποταχθούν και να συµβιβαστούν στο τι
διακοµµατικά τους επέβαλαν και ουσιαστικά ερήµην του λαού
που ψηφίζει κάθε κόµµα.
Αν αυτά δεν τα σπάσουµε τότε κάνουµε µια τρύπα στο νερό
και θα είµαστε υπεύθυνοι για ό,τι θα ακολουθήσει, εάν επέλθει
τελικά η οικονοµική κατάρρευση. Και εσείς ως βορειοελλαδίτης
πρέπει να το σκέφτεστε καλύτερα.
Για το εξωτερικό µέτωπο της χώρας λέω συχνά «δείτε τη
Θράκη, δείτε το Αιγαίο». Πώς θα τα υπερασπιστούµε αυτά; Με
µια πολιτεία όπου µπορεί ο καθένας που έχει κατοχυρώσει κάποια συµφέροντα ουσιαστικά καπηλείας και εκµετάλλευσης τµηµάτων του πληθυσµού ή της χώρας να συνεχίζει ανενόχλητος;
Είχαµε, λοιπόν, εδώ, όπως άκουσα να αποκαλείται, απεργία.
Κατ’ αρχάς η απεργία ήταν των µηχανικών που είχαν το αίτηµα
να µην ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ.
Το Τεχνικό Επιµελητήριο πίσω από αυτό το αίτηµα διαπραγµατευόταν το 2%. Ποιος εδώ µέσα δεν το ξέρει; Ας σηκωθεί κάποιος ή εσείς, κύριε Υπουργέ, και να µου πείτε ότι δεν ήταν η
πίεση στην Κυβέρνηση να µην περάσει το 2% που το πληρώνουν
µηχανικοί ακόµα και αν δεν είναι µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου, άλλο ένα 2% ακόµα και αν δεν είναι µέλη του ΤΣΜΕΔΕ, 1%
για τις πολυτεχνικές σχολές.
Όσοι ανεχόµαστε αυτήν την κατάσταση έχουµε κάνει έγκληµα
για τον τόπο αυτό, διότι στρέψαµε τη νεολαία και αντί να πηγαίνει
σε κλάδους τεχνολογικής εκπαίδευσης, τους λέγαµε «εκεί δεν
έχει µέλλον». Οι απόφοιτοι των ΤΕΙ -που είναι αυτήν τη στιγµή
περί τις εκατό χιλιάδες- των δοµικών έργων, των υποδοµών, µαζί
και οι αρχιτέκτονες δεν µπορούν. Ανέχεται το Υπουργείο σας
αυτήν τη σύγχυση µε την εγκύκλιο που εστάλη από το Υπουργείο
σας επί προηγουµένου γενικού γραµµατέως. Ο νυν ο δικός σας,
αντιπρόεδρος µέχρι χθες του Τεχνικού Επιµελητήριου, δεν έχει
λόγο να την πάρει πίσω.
Εµφανίζεται, κύριο συνάδελφοι, το Υπουργείο να στέλνει στις
πολεοδοµίες εγκύκλιο «σας κοινοποιούµε τις απόψεις του ΤΕΕ
για τα καθ’ υµάς». Αυτήν τη στιγµή χιλιάδες τοπογραφικά διαγράµµατα –εξαρτηµένα, όπως ονοµάζονται- για τις συγκεκριµένες πράξεις είτε νοµιµοποίησης αυθαιρέτων είτε µεταβίβασης,
δεν ισχύουν εάν έχουν την υπογραφή τοπογράφου δοµικών ή
υποδοµών. Δηλαδή, δεν ξέρουν να κάνουν ένα τοπογραφικό διάγραµµα αυτοί σπουδάζοντας τέσσερα χρόνια και ονοµάζοντάς
τους ανώτατη εκπαίδευση.
Αλλά πού να µιλήσει κανείς; Εδώ στα µέσα ενηµέρωσης, στις
εφηµερίδες και µέσα στη Βουλή από τα υπουργικά έδρανα
ακούει κάποιος τη φράση «ΑΕΙ και ΤΕΙ» και όχι «πανεπιστήµια και
τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα». Αυτή είναι η αντίληψή µας.
Και έχουν ξοδευτεί δισεκατοµµύρια για σπουδές ανθρώπων που
φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό και εκεί γίνονται δεκτοί για διδακτορικά. Είναι ντροπή!
Τι λέµε τώρα; Έδωσε το Υπουργείο επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ
–εγώ το κατήγγειλα εδώ µέσα- στο ΤΕΕ τη δυνατότητα, όταν το
κράτος ήθελε από τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων να εισπράξει
ένα σωρό έσοδα. Αυτό δεν είναι το πρόβληµά µας, όταν λέµε ότι
από τις ιδιωτικοποιήσεις έπρεπε να έχουµε εισπράξει 2,5 δισεκατοµµύρια και έχουµε εισπράξει µόνο 6 εκατοµµύρια αυτήν τη
χρονιά, που υποτίθεται ότι τρέχουµε να προφτάσουµε; Πόσες
εκατοντάδες εκατοµµυρίων ευρώ πλήρωσε τόκο σε τράπεζες το
δηµόσιο για να έχει αυτά τα λεφτά, τα οποία του στέρησε αυτή
η πραξικοπηµατική κίνηση του ΤΕΕ -µια υπηρεσία που κακώς του
ανέθεσε το κράτος- που είπε «εγώ κατεβάζω το λεβιέ και εκβιάζω
την κυβέρνηση».
Και ο λαουτζίκος δεν θα µάθει ποτέ, όπως πολλά πράγµατα
δεν µαθαίνει ο λαός για το πώς συνεχίζει αυτή η χώρα σε αυτόν
τον κατήφορο, γιατί και αυτοί που θα έπρεπε να µιλάνε πιο ξεκάθαρα, πάνε στο 1974, 1980, 1990 και του λένε «ΠΑΣΟΚ και Νέα
Δηµοκρατία και εντάξει καθαρίσαµε. Όλοι αυτοί είναι σάπιοι,
βρώµικοι, βάλτε τους εκεί, αλέστε τους και πετάξτε τους». Έτσι
θα σωθεί η χώρα;
Θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, αν εκφράζετε τη
βούληση µιας κυβέρνησης που ανασκουµπώθηκε και θέλει να ξεπεράσει όλα τα εµπόδια σε ένα σωστό έργο. Με αυτήν την έννοια
εγώ ψηφίζω αυτήν την Κυβέρνηση. Εσείς ως Υπουργός δεν πρέ-
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πει να συντηρείτε αυτήν τη κατάσταση. Αν συζητείτο αυτή η
πράξη όπως λέει ο Κανονισµός µας, αυτοτελώς, πάµε µετά τις
σαράντα µέρες να τη συζητήσουµε. Τότε θα µάθαινε ο λαός ότι
αυτή η πράξη οφείλεται στο ότι το Υπουργείο σας έδωσε σ’ ένα
νοµικό πρόσωπο, ουσιαστικά ένα συνδικαλιστικό φορέα, όλη
αυτή την υπόθεση που είναι δική σας. Εάν το δικό σας Υπουργείο
δεν κάνει αυτό το καθήκον, ποιος θα το κάνει;
Τώρα λοιπόν µε τη νέα ιστορία σ’ όλες τις πολεοδοµίες δεν
δέχονται εξαρτηµένα τοπογραφικά διαγράµµατα αν αυτά τα υπογράφει µηχανικός του ΤΕΙ που έχει τελειώσει το τµήµα δοµικών
έργων, υλικοδοµών ή που είναι αρχιτέκτων. Ένας αρχιτέκτων δεν
ξέρει να κάνει ένα διάγραµµα; Μόνο τοπογράφος; Βέβαια λέµε
«οι τοπογράφοι, άρα τώρα θα τους έχουµε µαζί µας». Αύριο τούς
τη φέρνουµε και πάµε σ’ έναν άλλο κλάδο. Αυτά είναι παλαιοκοµµατικά, όπως παλαιοκοµµατικό είναι αυτό το µοίρασµα, το 50%
των θέσεων σε οργανισµούς, σε γενικές διευθύνσεις, σε νοσοκοµεία η Νέα Δηµοκρατία, το 30% το ΠΑΣΟΚ, το 20% η ΔΗΜΑΡ.
Έτσι θα βγει η χώρα από το αδιέξοδο; Καταλάβετέ το. Δεν έχω
τίποτα το προσωπικό. Αυτή είναι η στενοχώρια ενός ανθρώπου
που πιστεύει εδώ µέσα σαράντα χρόνια και δυστυχώς, είναι
φωνή βοώντος εν τη ερήµω.
Τι θα κάνετε λοιπόν µ’ αυτό το θέµα; Πάνε χιλιάδες πολίτες
στις διαλυµένες εν τω µεταξύ πολεοδοµίες και ανάλογα µε το τι
θέλει εκεί ο υπάλληλος, θα τούς το εγκρίνει ή όχι. Καταλαβαίνετε; Λέγαµε να «χτυπήσουµε» τις πολεοδοµίες βάζοντας όλους
στο τσουβάλι ότι είναι απατεώνες. Αυτά δεν λέγαµε όλοι για τις
πολεοδοµίες; Εκεί πάει και σύµφωνα µε τη σκόπιµη απραξία του
Υπουργείου τού λέει ο ένας «δεν εγκρίνεται» και ο άλλος µπορεί
να τού λέει «δώσε κατιτίς για να το τακτοποιήσουµε».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι γίνεται όταν µιλάει κανείς λέγοντας όσα σκέφτεται και αισθάνεται. Δεν εννοώ βέβαια ότι και οι άλλοι συνάδελφοι δεν κάνουν το ίδιο. Ίσως όµως κάποιοι να αισθανόµαστε περισσότερο
την ανάγκη αυτών που επισηµαίνουµε.
Κύριε Υπουργέ, στην πράξη αυτή πρέπει να πείτε «το ηλεκτρονικό σύστηµα που λέει το άρθρο τάδε του νόµου τάδε», όχι «το
ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ». Είναι σα να λέµε ότι αύριο θα
πουν «το ηλεκτρονικό σύστηµα του δήµου τάδε ή του «δήµου Κολοπετινίτσας». Τι πάει να πει αυτό; Το ηλεκτρονικό σύστηµα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσιών Έργων –
µάλλον το Περιβάλλοντος έχει πάει αλλού- έχει την ευθύνη. Πώς
θα τη δώσει κάπου αλλού ώστε ο άλλος να επιβάλλει κάτι ό,τι
ώρα νοµίζει, όπως συνέβαινε για πολλά χρόνια;
Θυµάµαι το Στέφανο Μάνο που ήθελε να προχωρήσουν τα δηµόσια έργα. Ναι, αλλά το ΤΕΕ στο Υπουργείο Δηµοσίων Έργων
έκανε στάση και έπρεπε να τούς δώσει ένα ποσοστό παραπάνω
για να µπορούν να προχωρήσουν τα δηµόσια έργα. Τώρα δεν γίνονται έργα. Εκεί καταντήσαµε.
Άρα, κύριε Υπουργέ, αν θέλετε να είστε συνεπής µε την εντολή
που έχετε και ως Βουλευτής από το λαό, πρέπει εδώ να προσθέσετε κάτι. Από δω και πέρα το σύστηµα αυτό ελέγχεται και είναι
υποχρέωση της πολιτείας, του αρµόδιου Υπουργείου και θα ορίσετε µία προθεσµία δύο µηνών για να γίνουν όλα τα σχετικά
ώστε αυτό το σύστηµα να το έχει το Υπουργείο και µέσω των
υπηρεσιών του ο λαός να εξυπηρετείται και να µην εκβιάζεται.
Όσο για τα εξαρτηµένα τοπογραφικά διαγράµµατα, πρέπει να
πάρετε θέση. Δεν µπορείτε να νίπτετε τας χείρας σας και να
στέλνετε τον κοσµάκη και τους µηχανικούς είτε των ΤΕΙ είτε τους
αρχιτέκτονες είτε και άλλους και, αν δεν είναι τοπογράφοι, πρέπει να κόψουν το λαιµό τους, όπως και οι πολίτες που τους πληρώνουν για να κάνουν τη δουλειά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σταύρος Καλαφάτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλο το κυβερνητικό έργο στο-
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χεύει στη διαµόρφωση των όρων για να λυθούν µε τον πλέον
αποτελεσµατικό τρόπο προβλήµατα που δε µας επιτρέπουν να
προχωρήσουµε ορθολογικά και αναπτυξιακά. Ο τελικός στόχος
είναι σαφής και ενιαίος. Γι’ αυτό το στόχο και σε ό,τι αφορά στις
αρµοδιότητες του ΥΠΕΚΑ δίνουµε προτεραιότητα στη διαµόρφωση κανόνων σταθερών και ενιαίων σε ό,τι αφορά στο δοµηµένο χώρο, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και παράλληλα να υπάρχει σαφές πλαίσιο που να ευνοεί τις αναπτυξιακές
δραστηριότητες.
Έχουµε προχωρήσει, ήδη, σε σηµαντικά βήµατα προεργασίας
προς τελικές λύσεις. Έγινε η δηµόσια διαβούλευση σε σχέδιο
νόµου που αφορά στο Κτηµατολόγιο, πρωτοβουλία που αποσκοπεί ώστε η χώρα να καλύψει έδαφος και χρόνο και να αποκτήσει
ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο.
Είµαστε σε φάση τελικής επεξεργασίας σε ό,τι αφορά στη χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση.
Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Τουρισµού εργαζόµαστε συστηµατικά για το νέο ειδικό χωροταξικό του τουρισµού στο πλαίσιο πάντα της αειφόρου ανάπτυξης.
Δουλεύουµε προς την κατεύθυνση µιας όσο γίνεται πιο ολιστικής, συνολικής και δοµικής, θα έλεγα, αντιµετώπισης του ζητήµατος των αυθαιρέτων.
Προχωρήσαµε στην έκδοση τεύχους τεχνικών οδηγιών εφαρµογής του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού, ώστε όλες οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες να ερµηνεύουν τον ΝΟΚ µε τρόπο ενιαίο.
Είναι µια σειρά πρωτοβουλιών που δείχνει τη στρατηγική αντίληψη για να αντιµετωπίσουµε τα πολλά και πολλές φορές χρόνια
προβλήµατα που απασχολούν τα ζητήµατα της ρύθµισης του
χώρου στη χώρα µας.
Σε ό,τι αφορά στο νοµοσχέδιο, σε σχέση µε το πρώτο άρθρο,
υπήρχε ένα σηµαντικό κενό στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων αυθαιρέτων.
Κύριε Πρόεδρε, σε σας προσωπικά, µετά τις τελευταίες παρατηρήσεις που κάνατε, οφείλω να πω ότι ήδη και αυτά που έχουν
ακουστεί και από εσάς έχουν ληφθεί πολύ σοβαρά υπ’όψιν, ιδιαιτέρως σε µελλοντικές πρωτοβουλίες που θα ληφθούν από το
ΥΠΕΚΑ. Τυγχάνουν ήδη επεξεργασίας σκέψεις σαν αυτές που
καταθέσατε πριν από λίγο και λαµβάνονται πάρα πολύ σοβαρά
υπ’όψιν.
Δεν υπήρχε, λοιπόν, νοµοθετική πρόβλεψη για την περίπτωση
που δεν µπορεί για οποιοδήποτε λόγο να προχωρήσει η ηλεκτρονική διαδικασία και το ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής των στοιχείων. Και αυτό ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, δηµιουργεί µεγάλες
καθυστερήσεις στη σύνταξη των συµβολαίων και στην είσπραξη
των εσόδων που από το νόµο προβλέπονται για το κράτος. Με
την προτεινόµενη ρύθµιση θεσπίζεται η διαδικασία έκδοσης και
προσάρτησης στα συµβόλαια της βεβαίωσης του µηχανικού
στην περίπτωση αναστολής της λειτουργίας του πληροφοριακού
συστήµατος του ΤΕΕ ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο αυτή
η αναστολή έχει συµβεί.
Βέβαια, επειδή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι πρόσχηµα και µεγαλοστοµία στην πράξη πρέπει να διασφαλίζεται η
απρόσκοπτη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος στο
πλαίσιο λειτουργίας της διοίκησης. Το ΤΕΕ είναι νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου και η κεντρική διοίκηση οφείλει να ρυθµίζει µε
απόλυτο τρόπο τη σχέση και τη διασύνδεση των συστηµάτων µεταξύ κεντρικής διοίκησης και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Σε σχέση µε το ζήτηµα της ρύθµισης των θεµάτων αυθαιρέτων, µε το δεύτερο άρθρο και σε ό,τι αφορά στα αυθαίρετα, η
υλοποίηση του ν. 4014 αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στη
χώρα µας µιας πιο συστηµατικής καταγραφής και αποτύπωσης
των ρυθµιζόµενων αυθαίρετων κατασκευών. Και πρέπει να την
αξιοποιήσουµε µε το µέγιστο τρόπο κερδίζοντας έδαφος προς
το δικό µας στόχο, να ελεγχθεί οριστικά η κατάσταση µε όρους
κοινωνικής δικαιοσύνης και δηµοσίου συµφέροντος.
Ωστόσο από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων µέχρι το
τέλος Νοεµβρίου διαπιστώσαµε ότι ο ρυθµός εισαγωγής των δηλώσεων είχε µειωθεί σηµαντικά. Ο ρυθµός εισαγωγής νέων δηλώσεων είχε µειωθεί σε περίπου τριακόσιες-πεντακόσιες ανά
εργάσιµη ηµέρα µε σηµαντικές εξάρσεις τις περιόδους που λή-
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γουν ηµεροµηνίες. Συνεπώς υφίσταται µια γενική αδυναµία,
λόγω της οικονοµικής συγκυρίας, υπαγωγής στο νόµο καταβολής των ποσών. Γι’ αυτό και διευκολύνουµε και ενθαρρύνουµε
τους πολίτες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις ρυθµίσεις
του ν. 4014.
Βεβαίως αντιλαµβάνεστε ότι αυτές οι ρυθµίσεις γενικότερα
δεν αφορούν τους κατέχοντες αλλά αυτούς που πραγµατικά βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία. Γι’ αυτό είναι και ένα κοινωνικό
µέτρο.
Διασφαλίζοντας, βεβαίως, τη βέβαιη αποπληρωµή µε την ηλεκτρονική καταγραφή και τον ηλεκτρονικό έλεγχο προχωράµε σε
ρυθµίσεις ρεαλιστικές σε ό,τι αφορά στα οικονοµικά µεγέθη που
απαιτούνται και ενισχυτικές στις οικονοµικές δραστηριότητες.
Δίνουµε περισσότερο χρόνο και καλύτερους οικονοµικούς
όρους.
Σε ό,τι αφορά στους οικονοµικούς όρους: µε παροχή κινήτρων
τµηµατικής εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου. Έτσι µε
την εξόφληση µέρους και όχι όλου του προστίµου θα µπορεί να
γίνεται πρώτον, σύναψη δικαιοπραξίας για το ακίνητο και δεύτερον, πράξεις δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Συγκεκριµένα, θα µπορεί να γίνει µεταβίβαση ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος, έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής
άδειας, εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, έκδοση βεβαίωσης
εξόφλησης ποσοστού 30% επί του συνολικού ποσού του προστίµου έως τις 31-1-2013 –θα αναφερθώ και παρακάτω- από το πληροφοριακό σύστηµα του ΤΕΕ.
Σε ό,τι αφορά στο χρόνο, παρατείνεται η καταβολή όλων των
δόσεων καταβολής του ειδικού προστίµου πράξεων υπαγωγής
στο ν.3843 έως τις 31-1-2013, για την οποία θα αναφερθώ και
πάλι παρακάτω.
Σ’ αυτό το σηµείο θέλω να τονίσω για λόγους που άπτονται
της αρχής της καλής νοµοθέτησης ότι είναι σωστό να διορθωθεί
η καταληκτική ηµεροµηνία σε όλες τις προηγούµενες ηµεροµηνίες και να είναι η 31η Μαΐου 2013, όπως αναφέρεται και στη νοµοθετική βελτίωση που θα καταθέσω σε λίγα λεπτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιχειρούµε να τονώσουµε τη
δυναµική εντάξεων στο νόµο, για να διευκολύνουµε τη µετάβαση
προς την οριστική λύση και για να ενισχυθεί σήµερα η κινητικότητα των διοικητικών πράξεων κυρίως, στους τοµείς τουρισµού,
οικοδοµής και εµπορικών χρήσεων, µε προφανείς τις θετικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για την αγορά και τα δηµόσια οικονοµικά. Αυτά όσον αφορά τα ζητήµατα εκτός των τροπολογιών.
Θα ήθελα να κάνω µία αναφορά σε σχέση µε τις τροπολογίες
και να εξηγήσω, για να γίνει και πιο καθαρό το πλαίσιο µέσα στο
οποίο κατατίθενται αυτές οι τρεις τροπολογίες.
Όσον αφορά το γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, το σχέδιο
της διπλής ανάπλασης έχει συζητηθεί σε µεγάλο βαθµό στο
πλαίσιο συνεδριάσεων της Βουλής, ενώπιον δικαστηρίων, σε
υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Έχει συζητηθεί µε αφορµή και γνώµονα
την επίλυση ενός ιδιαίτερου ζητήµατος που σχετίζεται µε την
αναγκαιότητα, κατ’ αρχάς, αναβάθµισης µίας υποβαθµισµένης
περιοχής και τη δηµιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος-ανάσας
προς τους κατοίκους της Αθήνας.
Όπως αναδείχθηκε κατά τους τελευταίους µήνες από την ανάλυση που έγινε στο Υπουργείο, η προτεινόµενη λύση που δόθηκε
στο παρελθόν δηµιουργεί ένα κενό, σχετικά µε τη δυνατότητα
χρήσης των εγκαταστάσεων στο γήπεδο της λεωφόρου από τον
Παναθηναϊκό, αλλά και τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία, που
ήδη όλο αυτό το διάστηµα χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις,
προσφέροντας υπηρεσίες στους κατοίκους όλης της Αθήνας.
Ωστόσο, η έλλειψη της πρόβλεψης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού -προβλεπόταν ότι για την έναρξη των
εργασιών του εµπορικού κέντρου θα έπρεπε πριν να κατεδαφιστεί το γήπεδο στη Λεωφόρο- έχει ως αποτέλεσµα την αποστέρηση ουσιαστικά χρήσης του γηπέδου από τον Παναθηναϊκό και
την απώλεια προσόδων λόγω µη αξιοποίησης του γηπέδου και
των συνοδών αθλητικών εγκαταστάσεων, χωρίς καµµία όντως
άλλη αποζηµίωση ή διαφύλαξη των δικαιωµάτων που έχει ο Παναθηναϊκός.
Η έλλειψη αυτής της σύνδεσης γήπεδο µε γήπεδο έχει σαν συ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

νέπεια την πιθανή άµεση κατεδάφιση του γηπέδου του Παναθηναϊκού, χωρίς να ερευνηθεί και να προβλεφθεί πότε ακριβώς θα
δηµιουργηθεί και θα λειτουργήσει το νέο γήπεδο στην περιοχή
του Βοτανικού. Αυτό το αρνητικό δυνητικό ενδεχόµενο ερχόµαστε να αποσοβήσουµε µε την προτεινόµενη τροπολογία και µάλιστα να καλύψουµε το κενό που δηµιουργεί η διάταξη µε µεγάλη
προσοχή και προσέγγιση στο όλο έργο της διπλής ανάπλασης,
να την καλύψουµε µε περιορισµούς και χρονικά όρια, ώστε να
µην γεννάται καµµία αµφιβολία προς καµµία πλευρά.
Περαιτέρω, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ασφάλειας
των κατασκευών ρυθµίζουµε το ζήτηµα ελέγχου των κατασκευών, της στατικής επάρκειας αυτών, καθώς και της έκδοσης
ειδικής άδειας για το περιοριστικό διάστηµα των πέντε ετών και
µάλιστα µε πλήρη έλεγχο και καταγραφή σε κεντρικό επίπεδο
από το ΥΠΕΚΑ µε απόφαση του γενικού γραµµατέα Χωροταξίας
και Αστικού Περιβάλλοντος. Έτσι, έχουµε µία ορθή, δίκαιη και
ασφαλή πρόβλεψη για το όλο εγχείρηµα, χωρίς να εξαρτάται η
ύπαρξη του Παναθηναϊκού και του γηπέδου του από την πορεία
των έργων που αφορούν στο εµπορικό κέντρο.
Περαιτέρω, προς διαφύλαξη του όλου σχεδίου ανάπλασης
προβλέπεται ότι για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του γηπέδου ποδοσφαίρου στην περιοχή ανάπλασης ΙΙ απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η κατεδάφιση των υφισταµένων αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή ανάπλασης Ι.
Δευτερευόντως, ρυθµίζεται η διαδικασία νοµιµοποίησης ή
εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κτηριακών εγκαταστάσεων
µετά από τον πλήρη έλεγχο όλων των µελετών που αφορούν στο
γήπεδο και κυρίως τον έλεγχο της στατικής επάρκειας της κατασκευής για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ασφάλειας των
κατασκευών.
Όσον αφορά το θέµα που τέθηκε για το προεδρικό διάταγµα,
θέλω απλώς να πω ότι έχουν γίνει και θα γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες σε σχέση µε το προεδρικό διάταγµα.
Επίσης επαναλαµβάνω ότι προβλέπεται συγκεκριµένο χρονικό
πλαίσιο λειτουργίας πέντε ετών των αθλητικών εγκαταστάσεων,
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εντός του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα της διπλής ανάπλασης.
Ως Υπουργός Περιβάλλοντος θα ήθελα να πω ότι προσπαθώ
για τη δηµιουργία σαφών και απολύτων κανόνων για όλους, που
θα επιφέρουν ένα καλύτερο φυσικό πολιτιστικό και οικιστικό περιβάλλον, µε σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην
ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να ζει και να εργάζεται σε σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον πόλεις.
Η πολεοδοµική ελάφρυνση και η αναβάθµιση των περιοχών
του ιδιαίτερου κέντρου της Αθήνας, η αξιοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου, η ανάδειξη των διατηρητέων µας, η διαφύλαξη της
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, η δηµιουργία κοινοχρήστων
χώρων αθλητισµού και πολιτισµού είναι µέληµά µας και πιστεύουµε ότι µε την προτεινόµενη ρύθµιση δηµιουργούµε τους
ορθούς κανόνες που είναι απαραίτητοι για να υλοποιηθούν τα
οράµατά µας.
Θα κάνω µια διευκρίνιση και βεβαίως θα καταθέσω και τη συγκεκριµένη ερµηνευτική δήλωση. Επιθυµώ να κάνω µια διευκρίνιση -τέθηκε το θέµα και από συνάδελφο- ως προς την αναφορά
που γίνεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας στα άρθρα
17 του Συντάγµατος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου
στην ΕΣΔΑ.
Με την αναφορά αυτή θα ήθελα να τονίσω ότι το Υπουργείο
δεν παίρνει κάποια θέση ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της
λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά αναγνωρίζει ότι υπάρχουν τουλάχιστον δικαιώµατα χρήσεως του γηπέδου ποδοσφαίρου από τον
Παναθηναϊκό Αθλητικό Όµιλο, τα οποία αναγνωρίζονται εξάλλου
και από όλους τους εµπλεκοµένους φορείς και πρέπει να γίνουν
σεβαστά.
Αυτήν την ερµηνευτική δήλωση θα ήθελα να την καταθέσω για
τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Σταύρος Καλαφάτης, καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ερµηνευτική δήλωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για το θέµα το ιδιοκτησιακό δεν
παίρνετε θέση εσείς;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Έκανα την ερµηνευτική δήλωση.
Σε σχέση µε τη δεύτερη τροπολογία µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση παρέχεται επίσης ένα σηµαντικό κίνητρο στους πολίτες µε
την ένταξή τους στις ρυθµίσεις του ν.4014/2011 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων. Οι πράξεις που προβλέπονται από τη διάταξη
µπορούν να υλοποιηθούν πλέον και µε την εξόφληση ποσοστού
30% του συνολικού ποσού προστίµου έως 31/5/2013. Περαιτέρω
προβλέπεται ότι σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του
συνολικού ποσού προστίµου έως 31/5/2013 παρέχεται έκπτωση
10% επί του συνολικού ποσού και οι επόµενες προς εξόφληση
δόσεις κατανέµονται αντιστοίχως.
Εκτιµάται βεβαίως ότι µε το συγκεκριµένο κίνητρο θα τονωθεί
η διαδικασία υπαγωγής στο ν.4014/2011 και κατ’ επέκταση των
δηλώσεων αυθαιρέτων µε τα προφανή οφέλη στον κρατικό προϋπολογισµό, στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο, αλλά και στο γενικότερο σχεδιασµό του ΥΠΕΚΑ για την αυθαίρετη δόµηση στη χώρα.
Θα ήθελα να µου δώσετε δύο λεπτά παραπάνω από τον χρόνο
µου, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα ήθελα να κάνω µια αναφορά σε
σχέση µε την ΕΓΥ.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι σήµερα εδώ δεν δηµιουργούµε
ρυθµιστική αρχή υδάτων, ενσωµατώνουµε τις αρµοδιότητες θέσεων, κανόνων τιµολόγησης και ολοκληρωµένης διαχείρισης των
υδάτων στην καθ’ ύλην εκ του νόµου Ειδική Γραµµατεία Υδάτων,
µε συνέπεια την αποτελεσµατικότερη εποπτεία στον κρίσιµο
αυτό τοµέα. Είναι αναγκαιότητα η ύπαρξη ενός φορέα µε αρµοδιότητα στα θέµατα τιµολόγησης και κοστολόγησης των υδάτων,
αφού αυτή αποτελεί υποχρέωσή µας στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαχείρισης που επιτάσσει η κοινοτική νοµοθεσία και η
οδηγία για τα ύδατα.
Θα ήθελα λίγο χρόνο για να ενηµερώσω το Σώµα, γιατί είναι σοβαρό το θέµα, σε σχέση και µε το ιστορικό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε την οδηγία – πλαίσιο 2000/60 για τα ύδατα,
καθώς και το ν.3199/2003 και το π.δ. 51/2007 µε τους οποίους ενσωµατώθηκε στην εθνική έννοµη τάξη κάθε κράτος – µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενέχει την υποχρέωση για την ανάπτυξη πολιτικής τιµολόγησης του ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.
Το σύνθετο έργο του συντονισµού των οικονοµικών αριθµήσεων κατ’ εφαρµογή της οδηγίας – πλαίσιο για τα νερά στη χώρα
µας έχει αναλάβει η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η ΕΓΥ είναι
επιφορτισµένη µε το να εισηγείται γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιµολόγησης των υδάτων, καθώς και να πραγµατοποιεί
οικονοµική ανάλυση όλων των χρήσεων ύδατος σε κάθε λεκάνη
απορροής, ώστε να επιτευχθεί ορθολογική και βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας.
Με το πρώτο σκέλος των προτεινοµένων τροποποιήσεων του
ν.3199/2003, του π.δ. 51/2007 και του ν.2744/99 ενισχύεται ακόµα περισσότερο το θεσµικό πλαίσιο της ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτων. Η άσκηση της πολιτικής τιµολόγησης διαµορφώνεται, υλοποιείται και εποπτεύεται από έναν πλέον φορέα την
Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, η οποία είναι επιφορτισµένη µε την
εξειδίκευση των ως άνω γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιµολόγησης κατά περίπτωση και σε συνεργασία µε τέσσερα αρµόδια Υπουργεία.
Μ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ορθολογική διάθεση του
ύδατος, παρέχονται κίνητρα για την ευθύδικη χρήση του και ενισχύονται οι προσπάθειες για τη συντήρηση αυτού του εξαντλήσιµου φυσικού πόρου, παράλληλα δε επιτυγχάνεται η διαχείριση
του καίριου αυτού ζητήµατος ολιστικά από έναν φορέα σε συνεργασία πάντα µε τα συναρµόδια Υπουργεία.
Βασικό πυλώνα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της οδηγίας –
πλαίσιο για τα ύδατα και του ν.3199/2003 αποτελούν και τα σχέδια διαχείρισης, τα οποία καταρτίζονται από τη διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωµένης διοίκησης και εγκρίνονται µε απόφαση
του γενικού γραµµατέα της αποκεντρωµένης διοίκησης.
Τα πρώτα σχέδια διαχείρισης, κατόπιν αιτήµατος των γενικών
γραµµατέων της αποκεντρωµένης διοίκησης καταρτίστηκαν από
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την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, τα οποία, µετά την έγκρισή τους,
πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με το δεύτερο σκέλος δε των προτεινοµένων ρυθµίσεων επιτυγχάνεται η επιτάχυνση και η απλοποίηση των διαδικασιών για
την έγκριση και την αποστολή των σχεδίων διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό καλύπτουµε το χαµένο
έδαφος από καθυστερήσεις των προηγουµένων ετών.
Πρέπει να επισηµάνω ότι είναι πρόσφατη η καταδίκη της
χώρας µας -αναφέρθηκε από συνάδελφο προηγουµένως, από
τον κ. Κεγκέρογλου, εάν δεν κάνω λάθος- στις 19 Απριλίου του
2012 από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µη έγκαιρη έναρξη διαδικασίας πληροφόρησης και διαβούλευσης του
κοινού, που η προθεσµία παρήλθε το Δεκέµβριο του 2008 και τη
µη κατάρτιση και αποστολή σχεδίων διαχείρισης εθνικών και διεθνών λεκανών απορροής ποταµών εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας, που παρήλθε το Δεκέµβριο του 2009.
Σηµειώνω ότι στη συνέχεια της καταδικαστικής απόφασης η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανήλθε µε προειδοποιητική επιστολή,
στην οποία κρίνει ότι η Ελλάδα έχει παραβεί τις υποχρεώσεις
που υπέχει, δυνάµει του άρθρου 260 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατηρεί το δικαίωµα να
προσφύγει εκ νέου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
ενδεχόµενο αυτό ενέχει κινδύνους νέας καταδίκης της χώρας,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, σε επίπεδο επιβολής προστίµων µέχρι
την ηµέρα συµµορφώσεώς µας πλήρως στις υποχρεώσεις µας,
από την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα.
Με τις προτεινόµενες όµως ρυθµίσεις θεραπεύονται καθυστερήσεις ετών, αφού δίνεται πλέον η δυνατότητα -κατόπιν αιτήµατος
του γενικού γραµµατέα της αποκεντρωµένης διοίκησης- κατάρτισης, αναθεώρησης και ενηµέρωσης των σχεδίων διαχείρισης από
την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων σε συνεργασία µε την αρµόδια διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωµένης διοίκησης και τα Υπουργεία
που εκπροσωπούνται στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων, η οποία και
εγκρίνει τελικώς τα σχέδια διαχείρισης. Πρόκειται έτσι για µία
απλοποιηµένη και πιο λειτουργική διαδικασία, η οποία µας βοηθάει
στο να απαλλαγούµε από καθυστερήσεις του παρελθόντος.
Κλείνοντας και συνοπτικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε
την προτεινόµενη τροπολογία επιτυγχάνονται, πολυεπίπεδα,
πολλαπλοί στόχοι: Περαιτέρω ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου
της ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτων, ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων µέσα από τη διαµόρφωση, υλοποίηση και εποπτεία της πολιτικής τιµολόγησης των υδάτων από
έναν φορέα, την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, ευθύδικη χρήση και
εκµετάλλευση των υδάτων µέσω της εξειδίκευσης των γενικών
κανόνων κοστολόγησης και τιµολόγησης κατά περίπτωση από
την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια
Υπουργεία, κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό µε αποσπάσεις,
µετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε άλλα Υπουργεία
ή σε εποπτευοµένους από αυτά φορείς ή σε άλλους φορείς του
δηµοσίου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, προκειµένου να υποστηρίξουν τον επιτελικό ρόλο της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων, για
να µπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα και να υποστηρίξει
το σύνθετο ρόλο της.
Πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τοµές στο χώρο
της πολιτικής τιµολόγησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων
της χώρας, αλλά και συµµόρφωσή µας -που είναι ένα κορυφαίο
θέµα- µε τις κοινοτικές µας υποχρεώσεις.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να καταθέσω δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Η µία αφορά στο άρθρο 2 του σχεδίου νόµου, που στην παρούσα διάταξη αναφέρεται ως ηµεροµηνία 31-1-2013 και αντικαθίσταται σε 31-5-2013 και αναδιατυπώνεται αντιστοίχως όλη η
διάταξη.
Θα τις καταθέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Και να µας τις διανείµετε, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να διανεµηθούν.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Βεβαίως θα διανεµηθούν, κύριε Πρόεδρε.
Η δεύτερη αφορά στο τέλος της παραγράφου Β της τροπο-
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λογίας 198/05 και προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Με
την επιφύλαξη της ανωτέρω προθεσµίας, η κατεδάφιση δεν συντελείται πριν την ολοκλήρωση των εργασιών οικοδόµησης του
ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ.»
Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα)
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Καλαφάτης, καταθέτει για
τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σηµειώνω τη θετική τοποθέτηση στην απάντηση του κυρίου Υπουργού -πιστεύω ότι την εννοεί- ότι οι απόψεις που διατυπώθηκαν από µέρους µου για τα
κρίσιµα αυτά ζητήµατα, αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας και
θα υπάρξουν λύσεις.
Πιστεύω ότι µέσα σε δέκα ηµέρες, µέχρι την άλλη Πέµπτη, που
θα συζητηθεί µία επίκαιρη ερώτησή µου για τα θέµατα αυτά, ο
κύριος Υπουργός θα είναι σε θέση να µας πει τι θα κάνει τελικά
η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μακάρι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η σειρά των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Θα µιλήσουν ο κ. Ορφανός, ο κ. Λαφαζάνης
κ.λπ.. Ποιος θα προηγηθεί; Κατά τα πρεσβεία. Η σειρά λέει: οι
κύριοι Ορφανός, Λαφαζάνης…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Μίλησε ο κύριος Υπουργός, τώρα ας
µιλήσει ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ωραία. Κύριε Λαφαζάνη,
έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εάν θέλουν να µιλήσουν
όλοι µαζί, διατηρούµε τα πρεσβεία. Όποιος δεν θέλει, µπορεί να
µιλήσει και αργότερα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ως µικρότερος θα µιλήσω πρώτος!
Κύριε Πρόεδρε, εδώ έχουµε άλλη µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, δηλαδή την αυθαίρετη κυβερνητική διαχείριση της
χώρας µε όρους εκτάκτου ανάγκης, οι οποίοι είναι πρώτα απ’
όλα αυθαίρετοι, όπως αυθαίρετο είναι και το ίδιο το νοµοσχέδιό
σας. Δεν θέλω να συνεχίσω επ’ αυτού. Είναι προφανές γιατί έγινε
αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Το µόνο έκτακτο και
επείγον είναι να διαλύσετε το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας, να το υποβαθµίσετε µέχρι διαλύσεως. Αυτός ήταν ο στόχος
σας, διότι, αφού του αφαιρέσατε τους πόρους, προσπάθησε το
Τεχνικό Επιµελητήριο να αντιδράσει και το αποτέλεσµα της αντίδρασής του ήταν αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για
την ουσιαστική εξαφάνισή του. Αυτός είναι ο στόχος σας, αυτή
είναι η πολιτική σας. Να τη χαίρεστε!
Βεβαίως µαζί µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου φέρατε
και αυθαίρετα µέτρα για την αυθαίρετη πολιτική σας, όσον
αφορά τα αυθαίρετα κτίσµατα. Όποιος ανατρέξει στην ιστορία
θα δει ότι δεν κάνουν τίποτε άλλο οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα,
παρά να αφήνουν να γίνονται αυθαίρετα κτίσµατα και µετά να τα
νοµιµοποιούν. Πελατειακές σχέσεις για να γίνονται τα αυθαίρετα,
πελατειακές σχέσεις για τη νοµιµοποίησή τους και βεβαίως
άγρια εισπρακτικά µέτρα, διότι τελικώς µε τα αυθαίρετα κτίσµατα οι πολίτες δεν γλυτώνουν τίποτα. Τα εισπράττετε και µε
το παραπάνω. Όµως µπαίνουµε σε µια λογική φαύλου κύκλου
που διατηρεί αυτήν τη χώρα καθηλωµένη στον προηγούµενο
αιώνα και δεν την αφήνει να προχωρήσει µπροστά.
Τώρα για λόγους δηµοσιονοµικών αναγκών, δηλαδή για καθαρά άγριους εισπρακτικούς λόγους, έρχεστε εδώ και κάνετε
µία ρύθµιση, την οποία προεκτείνετε µέχρι 31 Μαΐου, προκειµένου να κάνετε µία «αρπαχτή» από τον κόσµο, διότι αυτή η ρύθµιση δεν υπηρετεί τίποτε άλλο από αυτήν την «αρπαχτή». Δεν
βελτιώνει τίποτα, χειροτερεύει τα πράγµατα, δεν ανακουφίζει κανέναν, µπαλώνει καταστάσεις, χωρίς να ανοίγει καµµία προοπτική. Και βεβαίως θα περιµένουµε την επόµενη γενιά των
αυθαιρέτων, την επόµενη γενιά ηµιυπαιθρίων χώρων, µε αυτά τα
τεχνάσµατα που κάνατε εδώ για τους ηµιυπαίθριους, προκειµένου να εισπράξετε χρήµατα. Έλεος πια!
Και να µας πείτε εν πάση περιπτώσει τι έχετε εισπράξει µέχρι
τώρα από τα πρόστιµα για αυθαίρετα, τι έχετε εισπράξει από
τους ηµιυπαίθριους, για να ξέρουµε και πού βαδίζουµε κιόλας
και να καταλάβουν και οι πολίτες τι πληρώνουν για το αυθαίρετο
κτίσµα το οποίο –υποτίθεται- νοµιµοποιούν µε διάφορους πλάγιους τρόπους.
Αυτές οι πολιτικές µάς βρίσκουν κατηγορηµατικά -θα έλεγα-
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αντίθετους. Αυτές οι πολιτικές είναι που έχουν βουλιάξει αυτήν
τη χώρα, που πλήττουν την ανάπτυξή της, υποβαθµίζουν το περιβάλλον, έχουν καταστρέψει τις πόλεις µας, έχουν υποβαθµίσει
την ποιότητα ζωής και µέσα στην κρίση οδηγούν σε εξαθλίωση,
γιατί αυτό βλέπουµε γύρω µας παντού, µία εξαθλιωµένη Ελλάδα,
έναν εξαθλιωµένο λαό. Βεβαίως µέσα εκεί κάποιοι πλουτίζουν
και συνεχίζουν να πλουτίζουν µέσα στην κρίση ανενόχλητοι και
κάτω από τη σκέπη των µνηµονιακών πολιτικών σας.
Σας είπαµε ότι δεν είναι δυνατόν να κάνετε συνεχείς παραβιάσεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού. Τις κάνετε. Γράφετε
στα παλιά σας τα παπούτσια και το Σύνταγµα και τον Κανονισµό.
Κατά τα άλλα, µας µιλάτε για τροµοκρατικές πολιτικές. Το Σύνταγµα είναι υπεράνω των κυβερνήσεων. Το Σύνταγµα εµπεριέχει
κατακτήσεις διαχρονικές του ελληνικού λαού.
Δεν είµαστε εµείς που έχουµε φτιάξει αυτό το Σύνταγµα. Θα
ήταν αρκετά διαφορετικό εάν εµείς βάζαµε τη σφραγίδα µας.
Ωστόσο όµως αυτό το Σύνταγµα περιέχει θεµελιώδεις κατακτήσεις, δηµοκρατικές και κοινωνικές του ελληνικού λαού, που το
Σύνταγµα τις συµπυκνώνει, όσο µπορεί να τις συµπυκνώσει.
Εσείς ερχόσαστε και το γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια,
το κουρελιάζετε και αυτό και τον Κανονισµό.
Πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν τροπολογείται! Δεν το
διαβάζετε στον Κανονισµό; Δεν το γνωρίζετε; Το Προεδρείο δεν
το γνωρίζει; Και στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου επιτρέπεται να έχουµε συµπληρωµατικές διατάξεις µόνο συναφείς
προς την πράξη, όχι βεβαίως, µε αεροπλανικές τροπολογίες,
αλλά µε κανονικές διατάξεις.
Εδώ τι έχετε; Τροπολογίες που παραβιάζουν τον Κανονισµό
και επίσης τροπολογίες οι οποίες είναι άσχετες. Η τροπολογία
για τα ύδατα είναι εντελώς άσχετη µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Κάνουµε δηλαδή την αυθαιρεσία και επί της αυθαιρεσίας παραβιάζουµε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει στο θεσµικό
πλαίσιο λειτουργίας του Συντάγµατος και της Βουλής. Αυτά κάνετε.
Σας είπαµε να αποσύρετε αυτές τις τροπολογίες και ιδιαίτερα
την τροπολογία για τα νερά, η οποία θέλει και ειδική συζήτηση,
είναι στην ουσία ένα νέο νοµοσχέδιο. Μην επικαλείστε λόγους
δαπανών και προστίµων, διότι χρόνια τώρα απ’ ό,τι κατάλαβα,
λειτουργούν αυτές οι αρνητικές και σε βάρος της χώρας µας καταστάσεις.
Γιατί, δεν κάνετε τίποτα επί τόσα χρόνια; Για δεκαπέντε µέρες
είναι το πρόβληµα; Πέραν αυτού όµως εδώ η τροπολογία που
µας καταθέσατε για τα νερά, δεν περιέχει µόνο αυτήν τη διάταξη,
αλλά σειρά διατάξεων.
Θα ήθελα, προτού κάνω άλλη µια αναφορά για τα νερά, να εκφράσω την απορία µου σε σχέση µε την τροπολογία, που αφορά
τη διπλή ανάπλαση. Εδώ στην ερµηνευτική σας δήλωση βλέπω
µε έκπληξη να λέτε ότι δεν παίρνετε καµµία θέση ως προς το
ιδιοκτησιακό καθεστώς της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δικαιώµατα χρήσεως του
γηπέδου ποδοσφαίρου από τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όµιλο.
Τι είσαστε εσείς; Κυανόκρανος; Σηκώνετε τα χέρια ψηλά; Δεν
έχετε θέση; Δεν έχετε άποψη; Σας ρωτώ. Εάν δεν έχει το κράτος,
η Κυβέρνηση, το δηµόσιο θέση γι’ αυτό το θέµα, ποιος έχει θέση;
Και κάνετε αυτήν τη δήλωση στη Βουλή; Πάρτε πίσω αυτήν τη
δήλωση και κάντε σαφείς τοποθετήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο γνωρίζετε που υπάρχει και που ανήκει.
Το δεύτερο που θέλουµε να σας πούµε είναι το εξής. Έχει νόµιµη άδεια το γήπεδο του Παναθηναϊκού γενικώς και οι εγκαταστάσεις του µέσα; Θέλουµε µία απάντηση επ’ αυτού. Και σε αυτό
δεν µπορείτε να µας κάνετε πάλι µια ερµηνευτική δήλωση, ότι
δεν παίρνετε κάποια θέση. Νοµίζω ότι πρέπει να έχετε κάποια
απάντηση.
Το τρίτο που θέλω να πω, είναι ότι ακολουθείτε και βάζετε εµπρός µια διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα νοµιµοποιηθούν
κτίσµατα και εγκαταστάσεις στο γήπεδο και όσες δεν θα µπορέσουν να νοµιµοποιηθούν –δεν υπάρχουν προϋποθέσεις νοµιµοποίησης- θα συνεχίσουν να λειτουργούν επί µια πενταετία το
πολύ, όπως λέτε, εκτός αν στο µεσοδιάστηµα υπάρξει το άλλο
γήπεδο στο Βοτανικό. Έτσι ξαφνικά το γήπεδο θα έχει και άδεια,
άδειες για τις εγκαταστάσεις του και όπου δεν υπάρχουν νόµι-
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µες άδειες, θα λειτουργούν κανονικά µέχρι µία πενταετία.
Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, ζούµε σε περίοδο κρίσης και
επειδή ξέρετε ότι οι αθλητικοί σύλλογοι είναι υπό κατάρρευση,
ότι δεν υπάρχουν πόροι για νέα γήπεδα, αυτή η πενταετία µε όλη
τη νοµιµότητα που θα την έχει παρακολουθήσει, αλλά και τη νοµιµότητα αυτών που δεν µπορούν να νοµιµοποιηθούν, όπως λέτε,
στο νοµοσχέδιό σας, µπορεί µε µια «ρυθµισούλα» από πενταετία
να γίνεται δεκαετία, δεκαπενταετία, εικοσαετία.
Αυτά είναι θέµατα, τα οποία χρήζουν µιας απάντησης και είναι
σοβαρά. Ασφαλώς ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει το γήπεδό
του. Δεν έχουµε καµµία αντίρρηση. Ασφαλώς πρέπει να κάνουµε
ό,τι είναι δυνατόν –νοµίµως, βεβαίως- για να εξυπηρετήσουµε
έναν ιστορικό σύλλογο της Αθήνας. Δεν χωράει αµφιβολία αυτό
ανεξάρτητα του τι είναι ο καθένας. Δεν τίθεται θέµα εδώ οµαδικό. Όµως αυτό πρέπει να γίνει µε τους µεγίστους δυνατούς
όρους δηµοσίου συµφέροντος, νοµιµότητας και διαφάνειας.
Αυτό πρέπει να υπηρετηθεί, διότι είναι πάνω απ’ όλα.
Όσον αφορά τα νερά, βεβαίως θέλω να προσθέσω κάποια
πράγµατα γι’ αυτήν την ειδική πολιτική τιµολόγησης, την οποία
κάνετε, µέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία, όπως είπατε, µε τα συναρµόδια Υπουργεία, λες και δεν
υπάρχουν δήµοι, δεν υπάρχουν περιφέρειες, δεν υπάρχουν και
άλλες τοπικές δοµές, οι οποίες παίζουν ένα βασικό ρόλο. Όµως
το αφήνω αυτό.
Λέτε εδώ ότι η πολιτική τιµολόγησης των υπηρεσιών ύδατος
θα καθορίζεται από αυτήν την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Αυτή η διάταξη είναι «κοµµένη και ραµµένη» προς µία κατεύθυνση και αυτή η κατεύθυνση λέγεται «ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίηση των υδάτων στη χώρα µας». Πρόκειται για
αυθαίρετη τιµολόγηση, για να µπορούν να διεισδύσουν οι ιδιώτες
και το νερό να το πληρώνει «ο κούκος αηδόνι» ο κοσµάκης και
να κερδοσκοπούν πάνω στο νερό οι εταιρείες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μία
φράση έχω.
Άλλωστε, αυτή είναι η πολιτική την οποία ακολουθείτε µε την
ιδιωτικοποίηση στην οποία οδεύετε τις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Το
νερό, δηλαδή θα είναι στα ύψη, το νερό θα είναι εµπόρευµα,
όταν δεν υπάρχει, ιδιαίτερα σ’ αυτήν την περίοδο, ειδικό πρόβληµα νερού στην Ελλάδα. Αντίθετα -δόξα σοι ο Θεός- νοµίζω
ότι από νερά πάµε καλά αυτά τα χρόνια και εύχοµαι να πάµε
ακόµα καλύτερα και τα επόµενα χρόνια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Γεώργιος Ορφανός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαστε εδώ, για να
πούµε τις σκέψεις µας για το νοµοσχέδιο, το οποίο εισήγαγε το
ΥΠΕΚΑ, το οποίο έχει µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ένα
άρθρο, έχει ένα δεύτερο άρθρο, που αφορά τα αυθαίρετα. Άρα
δεν εµπίπτει στις διαδικασίες, τις οποίες υπαινίχθη ο αγαπητός
κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης. Δέχεται τροποποιήσεις. Δέχεται τροπολογίες, οποιαδήποτε, εκτός από το κοµµάτι, που αφορά την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που είναι σωστό. Έρχεται και
ψηφίζεται ακέραια.
Όµως από τη στιγµή, κατά την οποία έχει γίνει νοµοσχέδιο που
περιέχει και άλλες διατάξεις, υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν µε ανάλογο περιεχόµενο οι τροπολογίες, οι οποίες έχουν
κατατεθεί, αυτές για τις οποίες έχει αρµοδιότητα το ΥΠΕΚΑ και
οι τρεις που έχει εισαγάγει το Υπουργείο, αλλά και οι συνάδελφοι, οι οποίοι κατέθεσαν τις δικές τους τροπολογίες και είναι
του ιδίου περιεχοµένου.
Συνεπώς ορθώς συζητούµε σήµερα και για τις τροπολογίες
και θα ήθελα µε όλη την εκτίµηση που του έχω, η αναφορά στο
πώς χρησιµοποιείται το Σύνταγµα να γίνεται πάντα µε µέτρο,
διότι εµείς οι ίδιοι στέλνουµε ένα µήνυµα ότι έχουµε «κουρελιά-
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σει» το Σύνταγµα. Μπορώ να καταλάβω γιατί γκρινιάζουν µερικές
φορές, επειδή έχουν έρθει πολλές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Αυτό το καταλαβαίνω.
Αλλά επειδή µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου περιέχεται
σε ένα νοµοσχέδιο ως ένα άρθρο και υπάρχουν και κάποια άλλα
άρθρα στο ίδιο νοµοσχέδιο και δεν µπορούµε να βάλουµε τροπολογίες, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Άρα ορθώς συζητούµε και
προχωρούµε στη διαδικασία.
Στο κοµµάτι το οποίο αφορά τα αυθαίρετα και µε αφορµή το
πρώτο άρθρο, το οποίο είναι και η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και ήταν και η αφορµή που ο αγαπητός πρώην Πρόεδρος
της Βουλής επετέθη στο Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, θα
ήθελα να πω ότι, για να είµαστε σωστοί, όπως κάθε όργανο, κάθε
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ενδεχοµένως και ο καθένας
από εµάς µπορεί να κάνει κάποιες λάθος επιλογές. Μπορεί και
το Τεχνικό Επιµελητήριο στη συγκεκριµένη φάση, να έκανε µια
λάθος επιλογή, να χρησιµοποιήσει ένα εργαλείο, το οποίο η πολιτεία τού έχει αναθέσει για διαχείριση, αυτό που αφορά τα αυθαίρετα, στη συγκεκριµένη µάχη που έδινε, για να διατηρήσει
κάποια κεκτηµένα έτσι, όπως «τα αισθάνεται» το Τεχνικό Επιµελητήριο, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν έχει προσφέρει όλα
αυτά τα χρόνια στην πολιτεία και µε την παρουσία την οποία έχει,
ως τεχνικός σύµβουλος του κράτους, ώστε να υπερισχύει όλων
αυτών τα οποία ακούστηκαν.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι αυτό το 2% το οποίο καταργήθηκε, εµείς οι µηχανικοί το πληρώνουµε. Και λέω εµείς, γιατί
είµαι µηχανικός. Άρα λοιπόν από ποιον το παίρναµε; Θέλω να
υπενθυµίσω ότι τα χρήµατα τα οποία µαζεύονταν µέσω ΤΣΜΕΔΕ
και το 1% που δινόταν στο Μετσόβιο, πήγαιναν σε όλα τα πολυτεχνεία της χώρας και µε τα χρήµατα αυτά λειτουργούσε όλη η
χώρα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Τώρα λοιπόν αυτά θα µειωθούν. Θα πρέπει η ίδια η πολιτεία να φροντίσει αυτά τα χρήµατα τα οποία λείπουν να τα δώσει στα πολυτεχνεία της χώρας,
όπως και σε όλα τα πανεπιστήµια, δηλαδή µε αυτήν τη διαδικασία φροντίζαµε να υπάρχει κάτι το οποίο τώρα θα λείπει.
Από την άλλη πλευρά, να πάµε στη συγκεκριµένη δράση. Δεν
το ετοίµασε µόνο η πολιτεία και το Τεχνικό Επιµελητήριο ετοίµασε ένα ολόκληρο σύστηµα, στο οποίο µπορείς να εντάξεις µια
διαδικασία για να πληρώσεις για τα αυθαίρετα, να µπορείς να τα
νοµιµοποιήσεις, να κάνεις κάποια βήµατα προς την κατεύθυνση
αυτή, η οποία λέει ότι ελέγχει το ζήτηµα των αυθαιρέτων. Σήµερα
το Τεχνικό Επιµελητήριο έχει τη δυνατότητα και τη διαδικασία να
βγάζει τις πολεοδοµικές άδειες.
Λοιπόν πρέπει όλα αυτά να τα βάλουµε στο µυαλό µας. Και
επειδή ακούστηκε και από τους δικηγόρους, θέλω να πω ότι οι
δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα από τη δική τους πλευρά τώρα,
όλες οι αγωγές να κατατίθενται µέσω δικηγορικών συλλόγων µε
ηλεκτρονικό τρόπο και να µη χρειάζεται να πάνε στα δικαστήρια.
Άρα λοιπόν δεν µπορούµε, µε µία λέξη, ό,τι έργο έχουν κάνει,
είτε είναι σύλλογοι είτε είναι επιµελητήρια, επειδή µία πράξη
τους δεν ικανοποίησε, να τα βάζουµε στο πλάι.
Το δεύτερο σηµείο το οποίο θα ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ,
είναι ότι καλείστε να διαχειριστείτε ένα νόµο, τον οποίο δεν έχει
εισαγάγει αυτή η Κυβέρνηση, τον βρήκε. Είστε αναγκασµένοι να
παίρνετε κάποια µέτρα διορθωτικού χαρακτήρα, όπως αυτά τα
οποία έρχονται σήµερα, τα οποία σαφώς είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση µέσα στο πλαίσιο το νοµικό το οποίο υπάρχει. Το ότι
δίνεται η δυνατότητα µε το 30% της προκαταβολής να έχει εξοφληθεί, να µπορούν να γίνουν δικαιοπραξίες, είναι καλό βήµα, το
να µπορεί να εκδοθεί µία άδεια. Όλα αυτά τα µέτρα τα οποία περιέχονται σε αυτό το συγκεκριµένο άρθρο, στην τροπολογία η
οποία έχει κατατεθεί, είναι σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση.
Όµως δράττοµαι της ευκαιρίας να υπενθυµίσω και µία εσωτερική µας συζήτηση, αλλά σας έχω ακούσει να το λέτε και δυνατά,
ότι συζητάτε και θέλετε να φέρετε και στη Βουλή αλλά και σε γενικότερη διαβούλευση, το πώς θα λύσουµε ριζικά το θέµα των
αυθαιρέτων, διότι, αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς µε τον
εαυτό µας, πρώτα απ’ όλα και µετά µε όλον τον ελληνικό λαό, ο
ν. 4014 δεν λύνει το πρόβληµα των αυθαιρέτων. Δεν µας δίνει
καµµιά διέξοδο, απλώς δίνει χρήµατα στο δηµόσιο και ενδεχοµένως λύνει και µερικά ενδοοικογενειακά προβλήµατα, πώς θα
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µεταβιβάσει ο πατέρας στο γιο ένα σπίτι, που έχει ένα κοµµάτι
αυθαίρετο και δεν µπορεί να το µεταβιβάσει. Τέτοιες δηλαδή καταστάσεις. Όµως το θέµα των αυθαιρέτων, τη διατήρηση του περιβάλλοντος, απαραίτητοι, να τους βάλουµε στο τραπέζι, όταν
συζητάµε για τα αυθαίρετα, δεν τους έχουµε.
Θα ήθελα να πω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση έχει κατατεθεί
και µία τροπολογία. Νοµίζω ότι και η κ. Μακρή είναι συνυπογράφουσα. Θέλει περισσότερη επεξεργασία αυτή η ρύθµιση, διότι
αφήνει πολλά κενά.
Το γεγονός ότι λέµε «…στο κάθε κοµµάτι, στον κάθε ιδιοκτήτη
που έχει ένα ποσοστό…» –διάβασε και η κ. Θεοπεφτάτου κάποια
άρθρα του ΓΟΚ- αυτό έχει άµεση εφαρµογή, όταν έχεις ένα οικόπεδο το οποίο είναι άδειο, στο οποίο µπορείς να κτίσεις τα ποσοστά του καθενός έτσι, όπως προβλέπεται και άρα να µη
δηµιουργήσεις την έννοια της αυθαιρεσίας.
Όπως είναι διατυπωµένο, κάποιος µπορεί να έχει κτίσει κάνει
ένα αυθαίρετο, που να είναι διακόσια µέτρα παραπάνω, κάποιος
να έχει κτίσει τρία µέτρα παραπάνω, κάποιος καθόλου. Αυτή λοιπόν η ρύθµιση θέλει επεξεργασία.
Είναι µία πρόθεση να λυθεί ένα θέµα, το οποίο απασχολεί
πάρα πολλούς. Το βρίσκουµε όλοι, στον κόσµο έξω και στην
ελεύθερη αγορά. Πιστεύω ότι δεν αντιµετωπίζει ριζικά το θέµα.
Μάλιστα µπορεί να δηµιουργήσει και πρόσθετα προβλήµατα
στον εσωτερικό ανταγωνισµό και όσον αφορά το κατά πόσον
αυτό είναι συνταγµατικό, δηλαδή, όταν κάποιοι έχουν ίσα δικαιώµατα, ο ένας να αποκτά περισσότερα από όσα έχει κάποιος
άλλος.
Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι είναι ένα ξεκίνηµα, για να το δούµε
παραπέρα.
Κύριε Υπουργέ, το κοµµάτι που αφορά την τροπολογία για το
γήπεδο του Παναθηναϊκού, τις δύο παράλληλες διεργασίες που
γίνονται, πιστεύω ότι έρχεται να καλύψει ένα κενό, το οποίο ο
αρχικός νόµος το είχε αφήσει. Καλό είναι που µπαίνει αυτό το
ανώτατο όριο των πέντε ετών, ώστε να λειτουργήσει πιεστικά,
για να προχωρήσουν σε κάποιο σχεδιασµό. Αν δεν θελήσουν,
από εκεί και πέρα, τα πράγµατα είναι διαφορετικά.
Πιστεύω ότι το γεγονός ότι δεν κατεδαφίζεται το γήπεδο, θα
δώσει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί, όπως θα θελήσει να το
χρησιµοποιήσει ο Παναθηναϊκός σε αυτήν τη φάση. Από την
άλλη, επειδή υπάρχει και το προηγούµενο µε το γήπεδο της ΑΕΚ,
καταλαβαίνετε ότι όλοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί µήπως κατεδαφιστεί και τελικά δεν πετύχουν το ζητούµενο αποτέλεσµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Σε αυτήν την οπτική, θεωρώ ότι είναι µία προσέγγιση σωστή,
η οποία µπορεί να δώσει διέξοδο.
Έχουµε την τροπολογία που αφορά τα ύδατα. Πέρα από το
θέµα τού ότι έχουµε µία τροµακτική πίεση µέσα από πρόστιµα
και προθεσµίες τις οποίες έχουµε ξεπεράσει, υπάρχει µια πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα λέει πώς θα διαχειριστούµε τα
ύδατα της χώρας, τους υδατικούς πόρους, τι γίνεται µε τα επιχειρησιακά σχέδια, τι γίνεται µε τους λεγόµενους ποταµούς. Όλα
αυτά τα οποία µπαίνουν στο τραπέζι της συζήτησης αποτελούν
µία αρχή. Έχουν γίνει και αρκετά από τα επιχειρησιακά. Τρία λείπουν από ό,τι φαίνεται από τις οµιλίες των εισηγητών προηγουµένως. Εκτιµώ λοιπόν ότι είναι ένα όπλο στα χέρια σας, για να
προχωρήσετε µε αποφασιστικό τρόπο.
Καταλαβαίνω ότι ο κ. Λαφαζάνης έχει καλή φαντασία. Λέει
«αυτό είναι ένα µέτρο για να πουλήσουµε τα ύδατα». Όµως,
κύριε Λαφαζάνη, είναι ένα µέτρο, για να µην τα πουλήσουµε,
κατά τη δική µου οπτική.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η φαντασία στην εξουσία!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Σαφώς και χρειάζεται. Έχετε χρόνο,
περιθώριο να φαντάζεστε εσείς. Λέω όµως ότι τουλάχιστον από
αυτήν την τροπολογία δεν φαίνεται αυτό. Αυτή η τροπολογία έχει
να κάνει µε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Μακάρι να τους
διαχειριστούµε σωστά και από εκεί και πέρα, θα δούµε πώς θα
ανταποκριθούµε σε ενδεχόµενες επόµενες προκλήσεις.
Με αυτές τις σκέψεις, δεν νοµίζω ότι υπάρχει άλλο κενό στα
θέµατα τα οποία τέθηκαν στη συζήτηση.
Εγώ δεν θα πιέσω αυτήν τη στιγµή –παρ’ ότι είναι πιεστικό-
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θεωρώ όµως ότι το θέµα του ΙΓΜΕ πρέπει να το δείτε. Αυτή είναι
η προσωπική µου θέση. Δεν µιλάω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, µιλάω προσωπικά. Πρέπει να το δείτε στο µέτρο των δυνατοτήτων σας και στις µέρες που έµειναν -που είναι πιεστικέςµπορεί να δοθεί µία λύση, η οποία θα βοηθήσει κυρίως να µείνουν επιστήµονες που έχουν ικανότητες, που έχουν δυνατότητες. Τους έχουµε χρησιµοποιήσει πολλά χρόνια ως πολιτεία, άρα
θα είναι άσχηµο να τους χάσουµε.
Με αυτές τις σκέψεις προτείνω την υπερψήφιση των τριών
τροπολογιών που έχει καταθέσει η Κυβέρνηση και του σχεδίου
νόµου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Χρήστος Γκόκας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το διαδικαστικό είναι κάτι που
το έχουµε πει πολλές φορές. Θα πρέπει οι πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου να υπάρχουν µε φειδώ και σε περίπτωση που δεν
γίνεται διαφορετικά, όπως και οι καταθέσεις τροπολογιών, οι
οποίες θα πρέπει πράγµατι να έχουν µια συνάφεια µε τα συζητούµενα θέµατα και σίγουρα, όταν δεν είναι επείγουσες, θα πρέπει να δίνεται περισσότερος χρόνος για πιο ολοκληρωµένη
συζήτηση και στις επιτροπές, αλλά και στην Ολοµέλεια, ώστε να
υπάρχει καλύτερη προετοιµασία απ’ όλους.
Συζητούµε πάντως ένα θεσµικό πλαίσιο που αφορά στα δυο
νοµοθετήµατα, το ν. 4014/2011 για τα αυθαίρετα και το ν. 4030/
2011 για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόµησης και ελέγχου κατασκευών. Όσον αφορά τον πρώτο νόµο, πρέπει να πούµε ότι
πράγµατι ήταν αναγκαία αυτή η νοµοθετική ρύθµιση. Τακτοποιεί
πολλά ζητήµατα. Υπήρχαν πολλές εκκρεµότητες που αφορούσαν
ιδιοκτησίες, αξιοποίηση ιδιοκτησιών και είχαν πολλές κοινωνικές
και οικονοµικές προεκτάσεις.
Ο δεύτερος νόµος, ο ν.4030/2011, λύνει αρκετά προβλήµατα
γραφειοκρατίας και µπορούµε να πούµε ότι συµβάλλει και στην
αποκατάσταση σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ κράτους και πολίτη.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο και ειδικά το άρθρο 1, για τον
τρόπο έκδοσης των βεβαιώσεων των µηχανικών µε την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης των αυθαιρέτων, έχουν ειπωθεί πολλά.
Εγώ θα έλεγα το εξής: Πράγµατι υπάρχει το έργο που εκτελείται
µε βάση µια δουλειά που έχει γίνει από το Τεχνικό Επιµελητήριο,
το οποίο διέθεσε και τους αντίστοιχους πόρους.
Υπάρχουν ορισµένα ζητήµατα που προκύπτουν και για το ΤΕΕ,
που είναι θεσµοθετηµένος τεχνικός σύµβουλος της πολιτείας.
Θα πρέπει να βρεθεί µια λύση για τους πόρους που έχει ανάγκη
για τη λειτουργία του, µέσα από την εκφρασµένη θέληση των
ίδιων των µηχανικών να καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές,
ώστε το ΤΕΕ να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες και στα µέλη του,
αλλά και στην πολιτεία.
Νοµίζω λοιπόν ότι κάποια στιγµή πρέπει να το δούµε αυτό, για
να λυθεί και αυτό το πρόβληµα και να αποκατασταθεί η σχέση
και η συνεργασία µεταξύ ενός νοµικού προσώπου και της πολιτείας.
Το δεύτερο άρθρο ρυθµίζει θέµατα αυθαιρέτων του νέου Οικοδοµικού Κανονισµού και άλλα ζητήµατα. Αυτές οι ρυθµίσεις σε συνδυασµό και µε την τροπολογία που αφορά τα πρόστιµα,
τις παρατάσεις και τον τρόπο καταβολής, τη λύση των προβληµάτων, για να προχωρούν οι δικαιοπραξίες που αφορούν τα ακίνητα- διευκολύνουν τη διαδικασία και µε την τµηµατική καταβολή
του ειδικού προστίµου και µε τη µείωση. Βέβαια µε τη σηµερινή
οικονοµική συγκυρία, αυτές οι ρυθµίσεις είναι αναγκαίες.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να υπάρξουν και εφαρµογές
της νοµοθεσίας και πρόνοια ούτως, ώστε να αποφύγουµε τη δηµιουργία νέας γενιάς αυθαιρέτων, εφαρµόζοντας αυτά ακριβώς
που ψηφίζονται και µην αφήνοντας ανοικτά παράθυρα για µελλοντικές παρόµοιες καταστάσεις. Νοµίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουµε σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Η τροπολογία που αφορά την περίπτωση των υδάτων και την
ανάθεση στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων αρµοδιοτήτων που
αφορούν στα σχέδια διαχείρισης εθνικών και διεθνών λεκανών
απορροής ποταµών, µε όποιες αναθεωρήσεις ή καταρτίσεις σχε-
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δίων χρειάζονται, σε συνεργασία µε τις περιφερειακές συνεργασίες, είναι θετική, διότι αυτή η υπηρεσία όπως είναι συγκροτηµένη -και όπως προβλέπεται να συγκροτηθεί- έχει και δυνατότητες και τεχνογνωσία και προσωπικό, ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί σ’ αυτόν το ρόλο.
Βεβαίως θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και η τροπολογία που
έχει κατατεθεί από το συνάδελφο κ. Κεγκέρογλου για το ΙΓΜΕ,
που είχε ανειληµµένες συγκεκριµένες εργασίες, οι οποίες έχουν
άµεση σχέση µε τα ολοκληρωµένα σχέδια διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
Όσον αφορά τη δεύτερη ουσιαστική αρµοδιότητα που έχει
πλέον η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων και αφορά στην άσκηση της
πολιτικής τιµολόγησης των υδάτων, θα πρέπει και εδώ να δούµε
αυτό το ζήτηµα, σε σχέση µε την τελική τιµολόγηση, αφού πρώτα
ληφθούν υπ’ όψιν και οι επιµέρους παράµετροι µέσα από µια διαβούλευση που θα πρέπει να γίνεται µε φορείς και της πολιτείας,
αλλά και της κοινωνίας.
Τέλος, σε σχέση µε την περίπτωση του γηπέδου, της διπλής
ανάπλασης, πράγµατι υπάρχουν κάποια ζητήµατα, τα οποία και
αναφέρθηκαν. Θα µπορούσε να πει κανείς για το προεδρικό διάταγµα, το οποίο είναι σε εξέλιξη, τις συζητήσεις που έχουν γίνει
µε όλους τους εµπλεκοµένους φορείς και τις αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας, την αποσύνδεση των αδειοδοτήσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Βοτανικού και του εµπορικού κέντρου από τη λειτουργία του γηπέδου που υπάρχει
στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Όµως θα πρέπει να προχωρήσει αυτή η ρύθµιση, διότι πράγµατι υπάρχει ένα θέµα. Η πρόβλεψη που υπήρχε, µπορεί να οδηγούσε στην επανάληψη τού φαινοµένου ότι «έτσι όπως η οµάδα
της ΑΕΚ δεν διαθέτει γήπεδο, να µη διαθέτει και η οµάδα του Παναθηναϊκού». Βεβαίως θα πρέπει να γίνει σαφές ότι στο πλαίσιο
των προβλέψεων της τροπολογίας, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η ασφάλεια των εγκαταστάσεων για τη λειτουργία για
πέντε χρόνια -ειδικά όσον αφορά τη στατική επάρκεια- και έλεγχος βέβαια που θα γίνει για την έκδοση της άδειας από τη Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτηριακών Κανονισµών του ΥΠΕΚΑ.
Εποµένως δεν έχουµε αντίρρηση. Συµφωνούµε στο να προχωρήσει αυτή η τροπολογία, να ρυθµιστεί αυτό το ζήτηµα, για
να µην έχουµε κάποια στιγµή εµπλοκή και αδιέξοδο, να προχωρήσουν παράλληλα οι εργασίες χωρίς τη δέσµευση των εξελίξεων, σε σχέση µε την έκδοση της άδειας των αυθαιρέτων και τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας για
τις άλλες δύο χρήσεις που προβλέπονται, πλην του γηπέδου,
στην περιοχή του Βοτανικού.
Επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι θετική η παράταση -αναφέρεται, βέβαια, στις προσθήκες και στις τροπολογίες- και για τους
ηµιυπαίθριους, να υπάρχει η δυνατότητα τακτοποίησης των εκκρεµοτήτων µέχρι την 31η Μαΐου του 2013.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι στηρίζουµε και το νοµοσχέδιο και
τις τροπολογίες, µετά από τη συζήτηση και τις παρατηρήσεις
που αναπτύχθηκαν και από εµάς και από πολλούς άλλους συναδέλφους. Ο δε εισηγητής µας στη δευτερολογία του θα µπει σε
κάποιες λεπτοµέρειες, που θεωρεί χρήσιµο και σκόπιµο να επισηµανθούν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Τέρενς Κουίκ έχει το λόγο για δέκα λεπτά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να µου πει η Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, το εξής:
Τελικά τι θα αφήσει όρθιο; Τι θα αφήσει όρθιο; Το ΙΓΜΕ σε µια
Ελλάδα, η οποία παινεύεται ότι έχει στο υπέδαφος και κάτω από
τις θάλασσες αµύθητους θησαυρούς, κοστολογηµένους µε εκατοντάδες δισεκατοµµύρια, το διαλύουν. Ξεκίνησε από την προηγούµενη κυβέρνηση, προχώρησε µε του τραπεζίτη την κυβέρνηση, έρχεται τώρα µε τη συγκυβέρνηση. Διαλύστε το.
Έτσι και αλλιώς, διαλύετε τώρα και το Εθνικό Τυπογραφείο.
Φέρνει 30 εκατοµµύρια έσοδα το χρόνο στον προϋπολογισµό.
Το διαλύουν και αυτό.
Διαλύουν και τα επιµελητήρια, αυτά που εθεωρούντο µέχρι
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χθες ότι ήταν οι σύµβουλοι της εκάστοτε κυβέρνησης. Ήθελε να
τα διαλύσει τα επιµελητήρια τελείως η κυβέρνηση Παπανδρέου.
Τώρα αποφάσισαν να κάνουν προαιρετική την εισφορά, τη συνδροµή. Σου λέει: «Μια που δεν µπορούµε να σπάσουµε τη γλάστρα, ας κόψουµε το πότισµα. Κάποια στιγµή θα πεθάνει το
φυτό». Αυτά σε εποχές κρίσης!
Αναρωτιέµαι, κύριε Πρόεδρε, απευθυνόµενος σ’ εσάς και
µέσω υµών προς την Κυβέρνηση, για ποιο λόγο και γιατί µε τόση
σπουδή αυτή η Κυβέρνηση, η οποία µέχρι σήµερα έχει επιδείξει
ένα τελείως αντικοινοβουλευτικό πρόσωπο -και µε τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δηµοκρατίας να υπογράφει συνέχεια τη µια πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου πίσω από την άλλη αγνοώντας ότι δεν
είµαστε «γλάστρες» Βουλευτές, αλλά είµαστε Βουλευτές που θέλουµε να νοµοθετούµε, θέλουµε να ελέγχουµε, θέλουµε να συζητάµε, θέλουµε να παράγουµε διάλογο εδώ µέσα και ενώ
υπήρξε κι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας κοινοβουλευτικός άνδρας- φέρνει αυτή την τροπολογία για τα νερά,
την φέρνει έτσι και όχι µε κανονικό νοµοθέτηµα για να την κουβεντιάσουµε, κύριοι της Κυβέρνησης. Για ποιο λόγο; Τι είναι αυτό
το βιαστικό;
Και πραγµατικά συζητώντας και µε την αρµόδια τοµεάρχη, την
κ. Μακρή, λέµε «γιατί να µην έρθει σε κανονική συζήτηση η υπόθεση των νερών, για να θέσουµε και άλλα ουσιαστικά ζητήµατα»,
ζητήµατα που έχουν να κάνουν όχι µόνο µε την τιµολόγηση; Γιατί
είναι βέβαιο ότι το προχωρούν σιγά-σιγά µε την µέθοδο της σουπιάς, κούτσα-κούτσα να το πάνε στην ιδιωτικοποίηση των υδάτων
σε επίπεδο του προκατόχου του σηµερινού, του κ. Σταυρίδη, ο
οποίος αφού ξεπούλησε στην «CALCESTRUZZI» τα τσιµέντα,
τώρα ετοιµάζεται να ξεπουλήσει και τα νερά της ΕΥΔΑΠ. Υπενθυµίζω ότι ο προκάτοχός του ήταν εξειδικευµένος στο θέµα της
διαχείρισης προς την ιδιωτική πρωτοβουλία των υδάτινων
πόρων. Και έχουµε ξαναπεί από το Βήµα αυτό εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ότι ο επόµενος παγκόσµιος πόλεµος για τα νερά
θα γίνει, δεν θα γίνει για τα πετρέλαια.
Να θέσουµε ζητήµατα για τη διαχείριση, µιας που τόσο πολύ
παινεύετε την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων. Να θέσουµε ζητήµατα
για το πού θα πάτε τελικά το θέµα της τιµολόγησης, για παράδειγµα, -γιατί θα το φέρετε, όπου να’ ναι θα γίνει και αυτό- υδάτων που αφορούν τη γεωργία. Αναφέροµαι στο αρδευτικό νερό,
στο ποτιστικό νερό.
Τον Οργανισµό Κωπαΐδας, για παράδειγµα, γιατί δεν τον αγγίζετε µαζί µε το αρµόδιο Υπουργείο, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι
ξέρουµε τι µάχες γίνονται για το θέµα του νερού;
Ελάτε, λοιπόν, αποσύρετε σήµερα την τροπολογία αυτή, η
οποία έχει ένα «ν» µπροστά, γιατί πρόκειται περί «ντροπολογίας», και φέρτε το σε κανονική νοµοθετική διαδικασία, να κουβεντιάσουµε ένα σωρό ζητήµατα.
Να ρωτήσουµε την Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν παρεµβαίνει σε δήµους οι οποίοι δεν παίρνουν µια απόφαση για τα
νερά τους. Έχουµε, για παράδειγµα, την περίπτωση της Ζακύνθου, όπου έχουµε µια διελκυστίνδα µεταξύ της περιφέρειας και
του δήµου για το πώς τελικά θα αποκτήσει η Ζάκυνθος πόσιµο
νερό, την ώρα που ξοδεύονται δεκάδες εκατοµµύρια το χρόνο
από τους κατοίκους αυτού του νησιού για εµφιαλωµένο νερό.
Και δεν είναι και η µόνη περίπτωση. Σας διαβεβαιώ ότι αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν σε πολλά σηµεία της Ελλάδας.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι υπάρχουν περιθώρια. Έχουµε θέµατα να
συζητήσουµε, ολοκληρωµένα, συµβάλλοντας και εµείς µε τη
γνώση την οποία έχουµε επισκεπτόµενοι ως Βουλευτές τις περιοχές που έχουν τα προβλήµατα, να έρθουµε να τα λύσουµε
εδώ µέσα.
Άκουσα προηγουµένως µε πολλή προσοχή τον πρώην Πρόεδρο του ελληνικού κοινοβουλίου να µιλάει και για τις συντεχνίες.
Όµως, ξέρετε, οι συντεχνίες είναι δηµιούργηµα των δικών του
κυβερνήσεων στη δεκαετία του ‘80, οι οποίες δεν ήταν απλά συντεχνίες, αλλά συγκυβερνούσαν κιόλας. Και το βάζω αυτό σε µια
µικρή παρένθεση -και λυπάµαι που λείπει, είναι αντιδεοντολογικό
να θέλω να τοποθετηθώ την ώρα της απουσίας του- απλώς και
µόνο το είχα σηµειώσει και έκρινα σκόπιµο να το αναφέρω.
Σε ότι αφορά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα επαναλάβω
αυτά τα οποία έλεγα και από το δηµοσιογραφικό µου θώκο: Είναι
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ανεπίτρεπτο µια οµάδα η οποία υπήρξε πρεσβευτής του ελληνικού ποδοσφαίρου στα διεθνή σαλόνια, µε πολύ µεγάλες επιτυχίες, να µένει άστεγη. Ανεπίτρεπτο!
Ούτε είναι δυνατόν να περιπλανάται, όπως περιπλανάται η
ΑΕΚ, η οποία είχε τη φαεινή ιδέα να γκρεµίσει πρώτα το γήπεδό
της και µετά να αναζητήσει άδεια και βεβαίως να µην την εισπράξει ποτέ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποκτήσει το σπίτι του, αυτό
είναι βέβαιο.
Λυπάµαι, όµως, για το ότι όσο θα υπάρχει οπαδός του Παναθηναϊκού, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Διότι σας υπενθυµίζω ότι και το
θέµα του Βοτανικού φρεναρίστηκε, σταµάτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ
και προσωπικά από τον κ. Τσίπρα.
Όµως όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, που θα κάνει χρήση του
γηπέδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας µε αυτήν τη διάταξη-τροπολογία, την οποία φέρνετε, να υπολογίσουµε –που θα την υπερψηφίσουµε βεβαίως και την υπερψηφίζουµε- ότι θα έχουµε µετά
την ευθύνη, εάν δεν έχουµε µε σαφήνεια καταγράψει νόµιµες
διαδικασίες και συνθήκες ασφάλειας, µη συµβεί το οτιδήποτε σε
ένα γήπεδο το οποίο είναι πεπαλαιωµένο και µετά ψαχνόµαστε
και οι τριακόσιοι εδώ στη Βουλή –αν και δεν είµαστε τριακόσιοι
απόψε, είµαστε πολύ λιγότεροι. Το θεωρώ αυτό το θέµα, κύριε
Αναπληρωτά Υπουργέ, πάρα πολύ σηµαντικό.
Εγώ, ξέρετε, –επιτρέψτε µου το «εγώ», επειδή προέρχοµαι και
από το αθλητικό ρεπορτάζ- θεωρώ ότι πρέπει να «κόψουµε το
κεφάλι µας» να αποκτήσει γήπεδο και ο Παναθηναϊκός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Βεβαίως, το να κάνουµε τον Πόντιο Πιλάτο «ότι εµείς δεν παίρνουµε θέση για το
ποιανού είναι το γήπεδο» αυτό µε συγχωρείτε αλλά είναι και χαστούκι προς το Δήµο της Αθήνας.
Έχει τοποθετηθεί επί της ψηφοφορίας η τοµεάρχης µας και
Βουλευτής Κοζάνης κ. Ραχήλ Μακρή. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τα νερά, σαφέστατα την καταψηφίζουµε διαµαρτυρόµενοι
για τις αντιδηµοκρατικές, αντικοινοβουλευτικές διαδικασίες που
ακολουθεί µονίµως η Κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη.
Ρωτώ ευθέως: Αν ήσασταν αντιπολίτευση και όταν ήσασταν
αντιπολίτευση και έκαναν τα ίδια τερτίπια, δεν διαµαρτυρόσασταν, δεν φωνάζατε, δεν λέγατε ότι αυτά δεν είναι σωστό να γίνονται; Τώρα γιατί τα δέχεστε; Τόσο πολύ πια µπολιαστήκατε,
εσείς της Νέας Δηµοκρατίας, µε τις πρακτικές ΠΑΣΟΚ; Τόσο
πολύ πια; Τόσο;
Διότι το ΠΑΣΟΚ έφερε την πρώτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου εναντίον της εργατιάς το 1985, όταν διαγράφησαν οι
πεντακόσιοι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν είναι πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ναι, ναι, ναι, ας κουνάει ο φίλος µου ο κρητικός το χέρι του. Από εκείνη τη δεκαετία
ξεκίνησε η κατρακύλα της Ελλάδας και φτάσαµε σήµερα εδώ
που φτάσαµε.
Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού τοποθετούµαστε θετικά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Τσούκαλης έχει
το λόγο για δέκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αντιπαρέλθω σύντοµα τις αιτιάσεις όσον αφορά τη διαδικασία, για τον απλούστατο λόγο, κύριε Πρόεδρε, ότι για πρώτη
φορά στην παρούσα κοινοβουλευτική Σύνοδο συζητείται νοµοσχέδιο µε αυτούς τους όρους, τους πολύ οµαλούς. Το γεγονός
µόνο και µόνο ότι δεν κατατέθηκε σήµερα το πρώτον είτε ένσταση αντισυνταγµατικότητος είτε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας σηµαίνει ότι η διαδικασία κινείται καλά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχουµε ακόµα χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δηλαδή, η καλύτερη θέση δεν
αναγνωρίζεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Όσον αφορά το βασικό κορµό του
νοµοσχεδίου, θεωρούµε ότι επειδή αφορά καθαρά τεχνικά θέµατα, δεν αξίζει να ασχοληθούµε περαιτέρω.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, θα τοποθετηθούµε στη συνέχεια.
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Όµως, επειδή έχουµε την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, για πρώτη
φορά σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα να συζητούµε ένα νοµοσχέδιο
του ΥΠΕΚΑ και ελπίζουµε να ακολουθήσουν κι άλλα θεσµικά
προς την κατεύθυνση θωράκισης αυτού του πολύτιµου αγαθού
που έχει αυτή η χώρα, που είναι το περιβάλλον, θα ήθελα να ξετυλίξω κάποιες σκέψεις.
Αυτές οι σκέψεις µάς προβληµατίζουν έντονα το τελευταίο
διάστηµα, όχι µόνο κατά τη θητεία αυτής της Κυβέρνησης αλλά
κατά τη διάρκεια κυρίως των χρόνων της κρίσης.
Έχουµε πει και άλλη φορά ότι δυστυχώς όταν η κρίση φουντώνει, το µαλακό υπογάστριο του συστήµατός µας είναι το περιβάλλον. Δυστυχώς µετατρέπεται σε σάκο του µποξ. Δυστυχώς
από πάρα πολλούς ανιστόρητους θεωρείται βάρος για την ανάπτυξη της χώρας και η πλέον εύκολη λύση είναι η παραβίασή
του.
Να επαναλάβω για άλλη µια φορά ότι στο θέµα της βιωσιµότητας, της ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος θα
επιµείνουµε σθεναρά στη διατήρηση του ευρωπαϊκού κεκτηµένου.
Κύριε Υπουργέ, στα θέµατα αυτά η χώρα πρέπει να αποδείξει
και να αποδεικνύει καθηµερινά ότι είναι ισότιµο µέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Κατανοείτε για ποιο λόγο χρησιµοποιώ
αυτές τις φράσεις. Γιατί παρακολουθούµε συστηµατικά διαρροές αλλά και σχεδιασµούς που αντιµετωπίζουν το περιβάλλον
ως βάρος. Θεωρούν ότι µε κάποιες διαδικασίες παράκαµψης –
«επιτάχυνσης» τις ονοµάζουν κάποιοι- η χώρα θα αποκτήσει βιώσιµη ανάπτυξη.
Αυτό που πρέπει να αποκτήσει η χώρα δεν είναι µια φθηνή και
βρώµικη ανάπτυξη αλλά µια ανάπτυξη που αντιστοιχεί σε µια
χώρα ισότιµο µέλος της Ευρώπης. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι
στον πανικό κάποιων να αντεπεξέλθουµε στην κρίση, δεν µπορούµε να επιφέρουµε στη χώρα πλήγµατα τα οποία δυστυχώς
να είναι ανεπανόρθωτα.
Με αυτές τις σκέψεις δηλώνουµε ως Δηµοκρατική Αριστερά
πώς θα αντιµετωπίσουµε την πολιτική του ΥΠΕΚΑ στις δύσκολες
µέρες, στους δύσκολους µήνες, στα δύσκολα χρόνια που θα
ακολουθήσουν. Γι’ αυτόν το λόγο αγωνιστήκαµε κάποιοι και επιµέναµε να συσταθεί αυτόνοµο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να
είναι ένας ισχυρός βραχίονας, ώστε να αποκτήσει η χώρα εκείνα
τα εργαλεία που θα αναδείξουν τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, νιώθω την ανάγκη να µεταφέρω
αυτολεξεί µια αναφορά της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειώνρυθµίσεων. Υπάρχει το ερώτηµα: «Αναφέρατε τουλάχιστον ένα
παράδειγµα αντιµετώπισης του ίδιου προβλήµατος σε άλλη
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ και πείτε µας τα
συµπεράσµατα και γιατί επιλέξατε τη συγκεκριµένη χώρα». Η
απάντηση είναι ενδεικτική: «Δεν υπάρχει σχετική εµπειρία άλλων
χωρών, καθώς η έκταση του φαινοµένου της αυθαίρετης δόµησης είναι άγνωστη». Αυτό και µόνο καταδεικνύει σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα στα θέµατα της αυθαίρετης δόµησης,
γενικώς της οικειοποίησης του δηµόσιου χώρου.
Εδώ θα έπρεπε το πολιτικό σύστηµα να είναι πολύ αυστηρό.
Είχαµε πει όταν συνεζητείτο το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο -για να
µη διαρκεί αυτό το απαράδεκτο φαινόµενο που ουσιαστικά ανατρέπει όλες τις διατάξεις του Συντάγµατος περί ισότητας, ισοτιµίας και κοινωνικής δικαιοσύνης και αναδεικνύεται σε µείζον
κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόβληµα- ότι θα έπρεπε η πολιτεία διά του αρµοδίου Υπουργείου να δηµοσιοποιεί σε τακτά
χρονικά διαστήµατα τις εκθέσεις της πορείας αντιµετώπισης του
φαινοµένου.
Παραδείγµατος χάριν, πόσα αυθαίρετα εντοπίστηκαν; Πόσα
αυθαίρετα κατεδαφίστηκαν; Πόσα πρόστιµα επιβλήθηκαν; Πόσα
εισπράχθηκαν; Πόσα νέα αυθαίρετα εντοπίστηκαν µετά την ψήφιση του νόµου ή δεν εντοπίστηκαν; Ούτως ώστε να φανεί στην
πορεία η αποτελεσµατικότητα του συγκεκριµένου πλαισίου και
για να διασκεδαστούν οι απόψεις και η πεποίθηση κάποιων ότι
αυτή η συγκεκριµένη ρύθµιση, το νέο πλαίσιο, ουσιαστικά διαµορφώθηκε για εισπρακτικούς λόγους. Το ακούσαµε και σήµερα
σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά θα πρέπει το Υπουργείο αυτήν την
ένσταση να τη διασκεδάσει.
Ερχόµαστε στο θέµα της βασικής τροπολογίας. Έκανε ανα-
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φορά και ειδική αγορήτριά µας, η Μίνα Ξηροτύρη. Κύριε
Υπουργέ, συγκεκριµένες τροπολογίες φαίνεται ότι έχουν συνταχθεί στις 7 και 8 Ιανουαρίου, πράγµα που σηµαίνει ότι θα µπορούσαµε να την έχουµε στα χέρια µας εγκαίρως. Δεν την είχαµε
εγκαίρως. Αυτό προκαλεί προβλήµατα. Να σας πω ότι είναι τεχνικού χαρακτήρα; Δεν θα προσχωρήσω στην άποψη άλλων εκπροσώπων κοµµάτων ότι περικλείει κάτι το οποίο θα µας
οδηγήσει πιθανόν σε υπέρογκη αύξηση τιµών και θα το εξηγήσω
στη συνέχεια. Όµως, θα ήταν µία πρώτης τάξεως ευκαιρία να κάνουµε µία ολοκληρωµένη συζήτηση των παθογενειών της χώρας
όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του τεράστιου φυσικού πόρου
που είναι το νερό, να εξηγήσουµε κάποιες καταστάσεις, κάποια
στοιχεία που δυστυχώς δεν θεωρούνται αυτονόητα για τη χώρα
µας και να ανατρέψουµε κάποιους µύθους. Αυτό που πρέπει να
γίνει κατανοητό είναι ότι οποιαδήποτε διαδικασία που θα οδηγεί
σε εσπευσµένες ενέργειες αντιµετώπισης του προβλήµατος, δυστυχώς µεγαλύτερα προβλήµατα θα προκαλέσει.
Βεβαίως, το ερώτηµα που τίθεται για όσους από εµάς έχουµε
παρακολουθήσει την πορεία υλοποίησης αυτού του τεράστιου
εγχειρήµατος που λέγεται συνολική διαχείριση των υδατικών
πόρων, είναι ποιος ευθύνεται για την επιβολή προστίµων και για
ποιο λόγο αυτός εδώ ο λαός να πληρώσει αυτά τα πρόστιµα.
Όπως ανέφερε προηγουµένως ο συνάδελφος κ. Κεγκέρογλου,
199 εκατοµµύρια επιδικάστηκαν τελεσίδικα για τις επιδοτήσεις
στον αγροτικό τοµέα την περίοδο 2002-2006 όσο περίπου, αν θυµάµαι καλά, είναι οι περικοπές των ειδικών µισθολογίων. Είναι
κάτι περισσότερο, αλλά ας πούµε περίπου. Ψάχνουµε αυτά τα
ισοδύναµα. Και πολύ φοβάµαι ότι θα έρθει άλλη µία αµετάκλητη
καταδίκη για τις επιδοτήσεις του επόµενου χρονικού διαστήµατος.
Όσον αφορά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα αναφερθώ στη
διευκρινιστική σας δήλωση. Δεν εξηγήσατε το λόγο που έγινε
αυτή η αναφορά περί του ιδιοκτησιακού στην αιτιολογική έκθεση.
Χρειαζόταν, κύριε Υπουργέ; Γιατί να αναφερθεί; Υπάρχει κανείς
εδώ µέσα που να µην επιθυµεί να διατηρηθούν τα όποια δικαιώµατα έχει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας; Γιατί γίνεται αναφορά και µάλιστα αναφορά ως ιδιοκτησία;
Αν υπάρχει πίσω σας κάποιος νοµικός ως σύµβουλος, θα σας πει
τι σηµαίνει στην καθοµιλουµένη ιδιοκτήτης. Σηµαίνει ότι είναι κύριος. Γιατί, παραδείγµατος χάριν, στην αιτιολογική έκθεση στη
θέση της ιδιοκτησίας να µην αναφέρεται «δικαίωµα», ούτως ώστε
να διασκεδάσετε και εδώ τις µεγάλες ενστάσεις που υπάρχουν
σχετικά µε τη θέση σας απέναντι στο ιδιοκτησιακό και τη θέση,
αν θέλετε, της Βουλής;
Τελειώνω λέγοντας ότι και από την πορεία της συζήτησης και
από το κλίµα το οποίο προέκυψε κατά τη συζήτηση, θα ήθελα
σχεδόν όλοι να ψηφίσουν το νοµοσχέδιο αλλά δεν το ψηφίζουν
για άλλους λόγους.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, παρ’ όλες τις ενστάσεις, θα υπερψηφίσει και τον κορµό και τις τροπολογίες µε τους αστερίσκους
που έθεσε που δεν οδηγούν κατ’ ανάγκη στην καταψήφιση όλων
αυτών των διατάξεων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Τσουµάνης έχει
το λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Δεν θα χρειαστούν, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Στην πρωτολογία µου αναφέρθηκα αποκλειστικά στον κορµό
του σχεδίου νόµου. Ο κύριος Υπουργός εξήγησε πολύ αναλυτικά
τις τρεις τροπολογίες που είναι συναφείς κατά την άποψή µας
τις οποίες κατέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να καταναλώνουµε άλλο χρόνο. Υπερψηφίζουµε και το σχέδιο νόµου και τις
τρεις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Θεοπεφτάτου
έχει το λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ύστερα από τη
συζήτηση που προηγήθηκε, επιµένουµε στην εισήγησή µας και
για ορισµένους επιπλέον λόγους που θα ήθελα να αναφέρω. Οι
τροποποιήσεις του 4014 δεν παρέχουν ασφαλιστικές δικλίδες ως
προς τη δήλωση αυθαιρέτων σε περιοχές που δεν επιτρέπεται
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να δηλωθούν. Συγκεκριµένα, µόνο στην εγκύκλιο 17 προβλέπεται
κάποια διαδικασία µε το δείγµα του 5%, όταν θα γίνει εκ των
υστέρων έλεγχος, δηλαδή το 95% των αιτήσεων δεν θα ελεγχθούν ποτέ. Γι’ αυτό κατά την άποψή µας είναι σίγουρο ότι µ’
αυτήν τη διαδικασία ούτε αναστέλλεται η αυθαίρετη δόµηση
ούτε προστατεύονται το περιβάλλον, οι κοινόχρηστοι χώροι και
οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.
Αναφέρθηκε από κάποιο συνάδελφο ότι θα πρέπει να γίνει και
άλλη τροποποίηση για αναφορά στα συµβόλαια. Η γνώµη µου
είναι ότι έτσι κι αλλιώς στα συµβόλαια αναφέρεται ότι για το
παρόν, αν έχει βάρη λόγω ρυµοτοµίας, µπαίνει εκεί υποχρεωτικά
το ποιος θα αναλάβει τα βάρη. Δεν νοµίζω ότι χρειάζονται συνεχείς τροποποιήσεις που πιθανόν να ακυρώνουν άλλες διαδικασίες νοµικές και σύνταξης συµβολαίων κ.λπ..
Επειδή ακούστηκαν αρκετά για τις δηµόσιες υπηρεσίες και
µιας και προέρχοµαι από δηµόσια υπηρεσία, νοµίζω ότι ορισµένες φορές είναι σαν να µη ζούσαµε εδώ. Όπως είπαµε πιο πριν,
οι δυσλειτουργίες και οι αγκυλώσεις που δηµιουργούνται στις
δηµόσιες υπηρεσίες είναι αποτέλεσµα της πολυνοµίας και της
έλλειψης συντονισµού µεταξύ των υπηρεσιών και πολλές φορές
είναι αποτέλεσµα κυρίως της πολεοδοµικής νοµοθεσίας που
είναι πολλές χιλιάδες σελίδες και εκεί όπου επιτρέπεται κάτι,
απαγορεύεται υπό προϋποθέσεις και το αντίθετο.
Ως προς τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, για το θέµα του
γηπέδου του Παναθηναϊκού το θεωρούµε λογικό: άλλο η οικοδοµική άδεια και άλλο να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, άρα
υποθέτουµε ότι απαιτείται ένα πενταετές χρονικό διάστηµα µέχρι
να ολοκληρωθεί το γήπεδο στο Βοτανικό, οπότε θα πρέπει να
λειτουργεί και το γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτό που
µας κάνει εντύπωση είναι ότι µέσα σ’ αυτό το λογικό πράγµα, δηλαδή ότι απαιτείται να ισχύσει η άδεια κατεδάφισης όχι για έξι
µήνες που ισχύει συνήθως αλλά για πέντε χρόνια, µέχρι να ολοκληρωθεί το γήπεδο του Βοτανικού, εισάγονται και διατάξεις που
αναφέρονται στη στατική επάρκεια του γηπέδου, των περί αυτό
κατασκευών και των εγκαταστάσεων.
Επίσης, εισάγονται τρία-τέσσερα σηµεία. αλλού αναφέρεται
σε ιδιοκτήτες ή κατόχους ή έλκοντες εξ αυτών δικαιώµατα ή
ακόµα και χρήστη της εγκατάστασης. Γι’ αυτό λοιπόν θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» στη συγκεκριµένη τροποποίηση.
Καταψηφίζουµε οπωσδήποτε την τροποποίηση για τα νερά
γιατί θεωρούµε ότι έπρεπε να έχει αφιερωθεί συγκεκριµένος
χρόνος και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κεγκέρογλου
έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς πρέπει να αναφέρω ότι ορισµένοι συνάδελφοι και
από ορισµένες παρατάξεις, γνωστοί αντιπασόκοι χρόνια τώρα,
ενώ κατακεραυνώνουν συλλήβδην το έργο που επιτεύχθηκε στις
περιόδους που κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ, την ίδια ώρα δήθεν κόπτονται για τα δικαιώµατα των εργαζόµενων και το επίπεδο ζωής
που κατακτήθηκε σ’ αυτές τις περιόδους.
Θέλω να τους πω, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουν τελικά τι ζητούν
και τι θέλουν. Γιατί δεν µπορεί να είσαι και µε τον αστυφύλαξ και
µε τον χωροφύλαξ και µε τον κλέφτη και µε τον νοικοκύρη. Θα
πρέπει να δούµε ορισµένα πράγµατα αντικειµενικά.
Αναφέρθηκε ο κ. Κουίκ ξεκάθαρα στο θέµα του Παναθηναϊκού.
Όµως στο θέµα του ΤΕΕ τα µπέρδεψε λίγο. Καµµία παράταξη
εδώ δεν θέλει τη διάλυση του ΤΕΕ. Καµµία. Αντίθετα εσείς έρχεστε σε αντίφαση µε την τοποθέτηση της εισηγήτριάς σας και
στην επιτροπή και εδώ. Δείτε τα Πρακτικά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ο καθένας µιλάει
µόνος του σε µας. Να το ξέρετε αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι, όχι. Είστε παράταξη. Εισηγητής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δεν µπορούν να λένε
αντίθετα πράγµατα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και σε εµάς ο
Πρόεδρος είχε τη διαφοροποίησή του. Δεν είναι κακό αυτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Στη στρούγκα σας
έχουν εσάς. Εµείς δεν είµαστε σε στρούγκα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αλλά, θα πρέπει να πω ότι η σηµερινή διοίκηση του ΤΕΕ σε αντίθεση µε άλλες προηγούµενες,
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που υπηρέτησαν και σε περιόδους ευµάρειας, έχει πετύχει πάρα
πολλά για τον τεχνικό κόσµο σε µια περίοδο κρίσης. Γιατί όλα
αυτά που συζητάµε τώρα, η βεβαίωση µηχανικού, τα πιστοποιητικά ενεργειακής κατάστασης και όλα τα άλλα –να µη συνεχίσωείναι αποτέλεσµα και της συνεργασίας της σηµερινής διοίκησης
µε τα Υπουργεία.
Πολλές φορές βέβαια ο επεκτατισµός υπάρχει σε όλους τους
χώρους και σε όλους τους κλάδους. Και εκεί πρέπει να βρίσκουµε κάθε φορά τη χρυσή τοµή ούτως ώστε να µην υπάρχει
εις βάρος άλλων κλάδων µια επιβάρυνση.
Όµως στη συγκεκριµένη περίπτωση θα πρέπει να αναγνωρίσουµε στη σηµερινή διοίκηση του ΤΕΕ πάρα πολλά σε σχέση µε
τους µηχανικούς. Και αν δεν ήταν περίοδος κρίσης, πραγµατικά
θα ήταν πολύ περισσότερα.
Να δούµε συγκεκριµένα θέµατα. Πρώτα απ’ όλα το θέµα που
έχει να κάνει µε το γήπεδο του Παναθηναϊκού και γενικά τη διπλή
ανάπλαση. Για τη διπλή ανάπλαση µιλάµε ουσιαστικά και την επίλυση κάποιων προβληµάτων. Δεν θα πρέπει να είµαστε αλακάρτ.
Δηλαδή, λέµε «ναι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει έδρα και γήπεδο» και από την άλλη µεριά δεν ψηφίζουµε για να µην εφαρµοστεί αυτό.
Ξέρετε, στο δελτίο Τύπου που θα πάει προς τους παναθηναϊκούς θα πάει το ένα κοµµάτι και προς αυτούς που έχουν αντίρρηση θα πάει το άλλο κοµµάτι. Αυτά τα έχουµε φάει στη µάπα.
Στην αλακάρτ υποστήριξη µιας διπλής ανάπλασης για την µη
εφαρµογή της οποίας έχουν ευθύνες κάποιοι, πρέπει επιτέλους
εδώ να πάρουµε θέση. Δεν µπορούµε να είµαστε µε αντιτιθέµενες απόψεις ταυτόχρονα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς πάτε «ολοσούµπητοι» µε
τον Παναθηναϊκό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το πράσινο έχει τα προβλήµατά
του αλλά θα τα ξεπεράσει. Γιατί ξέρετε πολλές οµάδες βγαίνουν
από τη Β’ Εθνική στην Α’ Εθνική αλλά όταν δεν το αξίζουν ξαναπέφτουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο ΟΦΗ για παράδειγµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ αναφέροµαι. Δεν το κατάλαβες. Ο ΟΦΗ είναι πάρα πολλά χρόνια στην Α’
Εθνική.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και εµείς ΟΦΗ είµαστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτό είναι καλοδεχούµενο.
Για το θέµα της ισχύος έκανε µία πολύ σηµαντική παρατήρηση
ο κ. Κακλαµάνης. Η ισχύς της άδειας λειτουργίας του νέου γηπέδου ξεκινά µετά την ολοκλήρωση της κατεδάφισης. Δηλαδή,
µπορεί η έκδοση να γίνει πριν, αλλά η ισχύς της ξεκινά µετά την
ολοκλήρωση της κατεδάφισης, που η ολοκλήρωση της κατεδάφισης θα πιστοποιείται µε διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα. Αφού βάζετε το Γενικό Γραµµατέα και σε άλλες διαπιστωτικές πράξεις, αυτή νοµίζω ότι είναι η δικλίδα.
Σε σχέση µε αυτό που είπα για το ποιος επιβαρύνεται να πληρώσει, εγώ το βλέπω από την πλευρά του δηµοσίου συµφέροντος. Υπάρχει, για παράδειγµα, ένα ακίνητο που έχει 1 εκατοµµύριο πρόστιµο. Με 300.000 ευρώ το ακίνητο µεταβιβάζεται. Είναι
το µοναδικό ακίνητο του ιδιοκτήτη που το µεταβιβάζει και χρωστά ακόµη 700.000. Δεν έχει άλλο ακίνητο. Θα πούµε ότι θα είναι
στη δικαιοδοσία και στη συµφωνία τους ποιος θα πληρώσει τις
700.000 ευρώ; Αν το κρατήσει ο πρώτος, από πού θα τα πάρετε,
αφού το ακίνητο θα έχει πουληθεί και δεν έχει άλλο; Τι λέτε; Το
υπόλοιπο του προστίµου πρέπει να συνοδεύει την ιδιοκτησία του
αυθαιρέτου που τακτοποιείται, διότι αυτός µπορεί να µην έχει
άλλο ακίνητο, να µην έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία, να µην
µπορεί να πληρώσει τις 700.000 ευρώ. Σας έφερα ως παράδειγµα ένα µεγάλο ακίνητο, για να δείτε ότι υπάρχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. Δεν είναι θέµα ιδιωτικής συµφωνίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε,
κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν θέλω να προστατεύσω τον
αγοραστή, θέλω να προστατεύσω το δηµόσιο συµφέρον.
Σε σχέση µε την άλλη τροπολογία την οποία έχουµε καταθέσει…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Πήρατε τόση ώρα
να λέτε τόσα πράγµατα! Μπείτε στην ουσία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την
τροπολογία που έχει να κάνει µε τα εξ αδιαιρέτου, σίγουρα θα
υπάρξει καλύτερη επεξεργασία, όταν υπάρξει η βούληση του
Υπουργείου να το λύσει. Όµως, και τώρα σε δύο ίδια οικόπεδα,
που στο ένα έχει υπέρβαση δόµησης, µε το πρόστιµο που του
βάζεις για την υπέρβαση δόµησης, ουσιαστικά τον τακτοποιείς.
Άρα έχουµε µία διαφορετική αντιµετώπιση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Όχι νοµιµοποίηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Ορφανέ, αφήστε τον κ. Κεγκέρογλου να ολοκληρώσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μα, πώς; Και η υπέρβαση δόµησης έχει πρόστιµο. Άρα, λοιπόν…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Και στο άλλο οικόπεδο γίνεται το
ίδιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Ορφανέ, µη
διακόπτετε.
Κύριε Κεγκέρογλου, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εγώ ανέφερα για τακτοποίηση
µε βάση το ν.4014 και είπα ότι όποιος έχει την υπέρβαση θα την
χρεώνεται κιόλας, όχι ο διπλανός. Άρα ακριβώς αυτό το πρόβληµα που µου είπατε πάτε να το λύσετε µε µία ρύθµιση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Δεν συµφωνούν οι συνιδιοκτήτες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν γίνεται την υπέρβαση που
θα κάνει ο ένας να την πληρώνουν όλοι. Αυτό συµβαίνει τώρα.
Την υπέρβαση που έχει κάνει ένας, την πληρώνουν όλοι, για παράδειγµα και οι είκοσι ιδιοκτήτες. Θέλουµε, λοιπόν, µία τοποθέτηση γι’ αυτό το θέµα.
Όσον αφορά το θέµα του ΙΓΜΕ, θέλουµε την άποψη του
Υπουργείου. Αποφεύγει ο ένας, αποφεύγει ο άλλος, αλλά κάποιος ας µας πει τι γίνεται µε αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεν θα τοποθετηθώ πάλι επί των τροπολογιών, γιατί νοµίζω ότι στην πρωτολογία µου τοποθετήθηκα σαφέστατα.
Όσον αφορά την τροπολογία για την τιµολόγηση των υδάτων,
θα ζητήσω από τον κύριο Υπουργό να την αποσύρει για ακόµη
µία φορά και να τη φέρει άµεσα, γιατί γνωρίζω ότι το θέµα είναι
πολύ σοβαρό, ιδίως για τα διαχειριστικά σχέδια.
Ωστόσο, υπάρχει ένσταση από εµάς, όπως ανέλυσα στην πρωτολογία µου, για το θέµα της τιµολογιακής πολιτικής. Υπάρχει η
Επιτροπή των Υδατικών Πόρων, που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά µε τους Βουλευτές να έχουν ασχοληθεί πολύ σοβαρά µε το
θέµα της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Θεωρώ ότι θα πρέπει
να έρθει άµεσα για να συζητηθεί είτε στην Επιτροπή Προστασίας
Περιβάλλοντος είτε στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, ώστε
να βρεθεί η λύση άµεσα και να προχωρήσουµε σε ένα καθαρό
νοµοθετικό πλαίσιο που να υπάρχει σωστή διαχείριση για όλους
τους υδατικούς πόρους.
Με λυπεί η τοποθέτηση του συναδέλφου κ. Κεγκέρογλου.
Προφανώς δεν κατάλαβε καλά από την πρωτολογία µου αυτά τα
οποία έθεσα.
Θέλω να του πω ότι δεν έχουµε κάτι µε το ΤΕΕ. Οι µηχανικοί
του ΤΕΕ προέβησαν σε µία απεργία, έχοντας όλο το έννοµο δικαίωµα προς την απεργία, εξαιτίας των δικών σας πολιτικών.
Έχετε οδηγήσει σε αφανισµό αυτές τις κατηγορίες των µηχανικών, αυξάνοντας τις εισφορές τους και διαλύοντας το ασφαλιστικό τους ταµείο, που ήταν από τα πιο εύρωστα στην Ελλάδα.
Ωστόσο, όµως, όλη αυτή η κατάσταση της απεργίας των µηχανικών δηµιούργησε ένα θέµα µε το ηλεκτρονικό σύστηµα που
έπρεπε να εκδίδει τον µοναδικό αριθµό των αυθαιρέτων. Αυτό
είχε µεγάλες επιπτώσεις, βέβαια, στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος
επιθυµούσε, όπως είπα και στην πρωτολογία µου, να νοµιµοποιήσει το αυθαίρετό του, να πληρώσει τα παράβολά του και τα
πρόστιµα και έµενε επί µήνες στον αέρα έχοντας προβλήµατα
και µάλιστα κινδυνεύοντας για όλη αυτήν την πράξη, για την
οποία ευθυνόταν καθαρά το κράτος, να εκπλειστηριάσει και το
ακίνητό του.
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Εποµένως, κύριε Κεγκέρογλου, δεν πρέπει να στηρίξουµε µια
προσπάθεια έστω και µπαλώµατος και να δώσουµε αυτήν τη δίµηνη προθεσµία, χωρίς να έχουµε κάτι ούτε µε το ΤΕΕ ούτε µε
κάποιον άλλον, ώστε να µπορέσουν να ανακουφιστούν αυτοί οι
πολίτες και να µην έχουν τα προβλήµατα;
Βέβαια, να πω ότι επί του άρθρου 1, θα ζητούσα πάλι από τον
Υπουργό, για να µην υπάρξει κάποιο παράθυρο παρατυπίας και
εκµεταλλευόµενοι το γεγονός ότι ένας διπλωµατούχος µηχανικός θα µπορεί µε δήλωσή του απλή να δίνει µια βεβαίωση στον
κάτοχο του αυθαίρετου ακινήτου, να υπάρξει µια διασφάλιση,
γιατί καταλαβαίνετε ότι σ’ ένα χρονικό διάστηµα, όπως είναι οι
δύο µήνες, µπορεί κάποιος να κατασκευάσει ένα αυθαίρετο οίκηµα ή να κάνει µια αυθαίρετη πράξη στο οίκηµά του, ώστε να
ελέγχονται τουλάχιστον όσες βεβαιώσεις εκδίδονται σ’ αυτό το
χρονικό διάστηµα από κάποιες υπηρεσίες ή δόµησης ή από ελεγκτές δόµησης.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σταθώ στο άρθρο 2,
όπου επίσης, αναφέρεται ότι «µε παροχή κινήτρων τµηµατικής
εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου όπου µε την εξόφληση
οριζόµενου τµήµατος αυτού θα αποδεσµεύεται αφ’ ενός η σύναψη οιασδήποτε δικαιοπραξίας ακινήτων την ολοσχερή εξόφληση του προστίµου και αφ’ ετέρου θα επιτρέπονται επ’ αυτού
πράξεις δηµοσίου, ιδιωτικού δικαίου χωρίς να είναι απαιτητή ως
προϋπόθεση η πλήρης εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου» και να ρωτήσω τι θα γίνει αν κάποιος καταβάλει αυτό το 30%
και µετά για οικονοµικούς λόγους αδυνατεί να αποπληρώσει το
πρόστιµο; Εκεί τι θα γίνει, θα ακυρωθεί η πράξη; Θα ήθελα, κύριε
Υπουργέ, επειδή είναι πολύ σοβαρό, να µου απαντήσετε σ’ αυτό.
Θα ακυρώσετε όλη αυτήν την πράξη; Κάποιος, ο οποίος πληρώνει
και µεταβιβάζει µετά σε κάποιον άλλον το ακίνητό του. Σε αυτήν
την περίπτωση ποιος θα πληρώσει το υπόλοιπο του τιµήµατος;
Όλα αυτά τα λέµε µ’ όλη την καλή διάθεση την οποία έχουµε
για να βοηθήσουµε προς το καλύτερο για τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν περίµενα από
την οµιλία σας να συµφωνήσουµε. Εξάλλου έχουµε διαφορετική
αντίληψη. Εσείς βλέπετε τη γη ως εµπόρευµα, εµείς τη θεωρούµε αγαθό, γι’ αυτό λέµε ότι πρέπει να είναι κοινωνικοποιηµένη
ούτως ώστε να εξασφαλίζει φθηνή και σύγχρονη λαϊκή στέγη.
Ωστόσο, εµείς βάλαµε ορισµένα ερωτήµατα και περιµένουµε
απαντήσεις, ειδικά γι’ αυτούς τους ανθρώπους που δεχτήκαν το
νόµο, που πήγαν και έκαναν ρυθµίσεις που όµως τους οφείλετε
και πρέπει να επιστρέψετε ορισµένα ποσά -όχι εσείς προσωπικά,
εννοώ η διοίκηση-. Δεν απαντήσατε. Τι να υποθέσουµε; Ότι πρέπει να τα ξεχάσουν; Περιµένουµε ακόµα και στο κλείσιµο να δώσετε ορισµένες απαντήσεις. Τι θα γίνει µ’ αυτούς τους ανθρώπους που τους οφείλετε.
Θα αναφερθώ στην τροπολογία για το νερό. Βεβαίως, ενισχύεται η ολοκληρωµένη διαχείριση νερού και τα σχέδια διαχείρισης
στην κατεύθυνση της ευρωκοινοτικής οδηγίας και προσανατολισµού, που σηµαίνει ιδιωτικοποίηση. Βέβαια, ταυτόχρονα, µέσα
από αυτήν την τροπολογία δίνετε και λευκή επιταγή στον εκάστοτε Υπουργό ΠΕΚΑ να θεσπίζει µε αποφάσεις τους κανόνες
και τα µέτρα που θα εξειδικεύουν -έτσι το λένε- την τιµολογιακή
πολιτική των υδάτων ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων.
Επίσης, για να ισχύσουν και για την ΕΥΔΑΠ οι σχετικές ρυθµίσεις ως προς την τιµολογιακή πολιτική, επικαλείστε την ανάκτηση του κόστους διαχείρισης των υδάτινων πόρων και την
εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων να πληρώνει».
Αυτή είναι η θεωρητική βάση των ευρωενωσιακών µονοπωλίων
για χαράτσωµα των λαϊκών στρωµάτων, που τη δέχονται κι όλα
τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου.
Όµως, η ιδιαίτερη βιασύνη για την τιµολόγηση του νερού σε
συνδυασµό µε τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ και
ΕΥΑΘ, φανερώνουν ότι υπάρχει στόχος, σε πρώτη φάση στην περικοπή, η κατάργηση της επιδότησης της τιµής του νερού ύδρευ-
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σης των δηµοτικών επιχειρήσεων και στην επιβολή τιµολογίου
στο αρδευτικό νερό των γεωτρήσεων ή την εισφορά των ΤΟΕΒ.
Γι’ αυτό, κάνετε και το ΙΓΜΕ αγροφύλακα απογραφής γεωτρήσεων. Επειδή είµαστε και στο ΙΓΜΕ, εγώ θέλω να πω ότι απ’ όλες
τις πτέρυγες υπάρχει στήριξη στο αίτηµα να µην απολυθεί κανείς
και να δυναµώσει, να αναπτυχθεί για την αξιοποίηση του ορυκτού
πλούτου υπέρ του λαού. Δεν µπορείτε να αδιαφορήσετε, είστε
µειοψηφία, πρέπει να δεχθείτε την τροπολογία.
Τέλος, για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, εµείς είχαµε εναντιωθεί στο σχέδιο διπλής ανάπλασης, γιατί παραχωρείτε δηµόσια
γη σε ιδιώτες. Είµαστε ενάντια να παραχωρηθεί σε µία µεγαλοεπιχείρηση, όπως είναι η ΠΑΕ, δηµόσια γη στο Βοτανικό κι αυτήν
τη θέση δεν την αναιρούµε.
Εξάλλου η ανάπλαση δεν είναι και σε όφελος του λαϊκού αθλητισµού, αλλά ενισχύει την εµπορευµατοποίηση, γι’ αυτό στο σχεδιασµό περιλαµβάνει πληθώρα εµπορικών µαγαζιών κ.λπ..
Μπαίνει το ερώτηµα: Καλά, µία οµάδα να µην έχει το γήπεδό
της; Βεβαίως να το έχει, µέχρι να φτιαχτεί το νεότερο. Μακάρι
να µην είχε γκρεµιστεί και της ΑΕΚ.
Όµως, εδώ, µέσα απ’ αυτήν τη ρύθµιση τι πάτε να κάνετε; Να
αναγνωρίσετε και αυθαίρετα κτίσµατα στην επιχείρηση της ΠΑΕ,
όταν κυνηγάτε τον φτωχόκοσµο για να πληρώσει πρόστιµα και
απειλείτε και µε κατεδαφίσεις. Εµείς δεν µπορούσε να την ψηφίσουµε. Θα εκφραστούµε µε το λευκό.
Συνολικά, λοιπόν, καταψηφίζουµε νοµοσχέδια και τροπολογίες. Δεχόµαστε µόνο του ΙΓΜΕ, που πρέπει να τη δεχτείτε κι
εσείς, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο γίνεται σε περισσότερες
ερωτήσεις και σε θέµατα τα οποία έθεσαν οι συνάδελφοι.
Κατ’ αρχάς να επισηµάνουµε ότι µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση
δεν µπορούµε να επιλύσουµε όλα τα προβλήµατα που αφορούν
στο χώρο των αυθαιρέτων. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι αυτή είναι
µία κατάσταση που απασχολεί για πολλές δεκάδες χρόνια, θα
έλεγα, την ελληνική κοινωνία και βεβαίως έχει µία συγκεκριµένη
στόχευση η συγκεκριµένη ρύθµιση, καθώς βεβαίως και οι συγκεκριµένες τροπολογίες.
Θα έχουµε όµως την ευκαιρία –κι αυτή είναι µία πρωτοβουλία
που για πρώτη φορά λαµβάνεται, εξ όσων γνωρίζω, από αυτήν
την Κυβέρνηση, αλλά και από καµµία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν δεν έχει ληφθεί µία τέτοια πρωτοβουλία- πρώτον να γίνει
µία ανοιχτή συνεδρίαση, ώστε να συµµετέχουν όλοι οι συνάδελφοι απ’ όλα τα κόµµατα, µε στόχο να καταθέσουν συγκεκριµένες
προτάσεις, Βουλευτές και κόµµατα φυσικά, για το ζήτηµα των
αυθαιρέτων, µε στόχο να συµβάλει το Σώµα, οι συνάδελφοι Βουλευτές στην προσπάθεια που καταβάλλεται από το ΥΠΕΚΑ για
µία όσο γίνεται πιο συνολική, δοµική και αποτελεσµατική αντιµετώπιση του ζητήµατος των αυθαιρέτων. Είναι µία προσπάθεια
που θα λάβει χώρα τους επόµενους λίγους µήνες και πιστεύουµε
ότι οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων έχουν συγκεκριµένο ρόλο
και µπορούν να συµβάλουν σ’ αυτήν την προσπάθεια.
Σε σχέση µε το ΙΓΜΕ, απλώς να αναφέρω ότι θα εξεταστεί διεξοδικά το ζήτηµα του ΙΓΜΕ. Έχω τοποθετηθεί πολλές φορές.
Γνωρίζετε πολύ καλά, οι περισσότεροι από εσάς ότι έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές και εγώ προσωπικά και η ηγεσία γενικότερα του Υπουργείου, το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου
των Εργαζοµένων.
Θα εξεταστεί διεξοδικά για να µπορέσει να υπάρξει µια συγκεκριµένη αντιµετώπιση του ζητήµατος σε επόµενο νοµοθέτηµα,
σε επόµενο νοµοσχέδιο που πιθανότατα, απ’ ό,τι γνωρίζετε, θα
έρθει την άλλη εβδοµάδα.
Σε σχέση µε το ζήτηµα που έθεσε η κ. Μανωλάκου που µίλησε
τελευταίως σε σχέση µε την επιστροφή των χρηµάτων, να τονίσω
ότι η διαδικασία επιστροφής χρηµάτων δεν είναι εύκολο ζήτηµα
και µάλιστα θέλουµε να υλοποιηθεί ηλεκτρονικά χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση. Έτσι, είµαστε σε διαδικασία επίλυσης του
ζητήµατος, ώστε τα χρήµατα να επιστραφούν µέσω του τραπε-
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ζικού συστήµατος «ΔΙΑΣ».
Σε σχέση µε άλλες αιτιάσεις που ακούστηκαν αναφορικά µε
το αν η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δικαιολογείται, παρ’
όλο που από συνάδελφο έγινε σχόλιο µε επιτιµητικό -θα έλεγατρόπο, να αναφέρω µονάχα ότι η σοβαρότητα για το αν πρέπει
να επιλύσει κανείς αυτό το πρόβληµα µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου τονίστηκε και αναδείχθηκε από δηµόσιες διοικητικές
και δικαστικές αρχές, όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως
είναι ο Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης. Δεν κρίνεται συνεπώς
υποκειµενικά η σοβαρότητα µιας τέτοιας πράξης.
Στο κάτω-κάτω, κύριοι συνάδελφοι, το δικαίωµα των πολιτών
να κάνουν πράξεις επί ακινήτων µπορεί να αξιολογηθεί ως έκτακτος λόγος. Ιδιαίτερα σε µια τόσο δεινή οικονοµική συγκυρία νοµίζω ότι αποτελεί πολύ σοβαρό λόγο το να δώσουµε τη δυνατότητα στους πολίτες να προβούν σε δικαιοπραξίες και βέβαια
να άρουµε τον περιορισµό των ελευθεριών των πολιτών, γιατί
εµείς πιστεύουµε στις ατοµικές ελευθερίες και θέλουµε να τις
υπερασπιζόµαστε.
Σε σχέση µε το θέµα των αδειών, δεν νοµίζω ότι θα πρέπει να
κατηγορηθούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή θέλουµε
να θεσπίσουµε κανόνες. Η παρούσα ρύθµιση δεν αναλύει το προηγούµενο πραγµατικό καθεστώς. Για να λειτουργήσει το γήπεδο
στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ένα είναι σίγουρο, ότι θα ελεγχθούν
τα πάντα και αυτό το προφυλάσσουµε µε την προτεινόµενη ρύθµιση. Έτσι απλά.
Επίσης, σε σχέση µε τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και το ζήτηµα
της ιδιοκτησίας που τέθηκε από κάποιους συναδέλφους, προφανώς δεν είναι αντικείµενο της διάταξης το ιδιοκτησιακό καθεστώς
του γηπέδου. Απλώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί
να αφήσει κανέναν αδιάφορο το γεγονός ότι υπάρχουν δικαιώµατα εµπράγµατου χαρακτήρα που άπτονται της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και θα πρέπει να ληφθούν
υπ’ όψιν. Και ορθώς η ερµηνευτική δήλωσή µου είναι σε αυτήν
την κατεύθυνση.
Αναφέρθηκε από κάποιο συνάδελφο …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ένα-ένα µας τα βγάζετε; Μιλήστε µε σαφήνεια, δεν είναι κακό!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αφήστε µε να ολοκληρώσω. Μιας που παρεµβαίνετε, αναφερθήκατε στο ότι ο
στόχος είναι η εξαφάνιση του ΤΕΕ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μιλούσατε για τα εµπράγµατα
δικαιώµατα και πήγατε στην εξαφάνιση του ΤΕΕ; Για τα εµπράγµατα δικαιώµατα πείτε µας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Είπατε ότι έχουµε
σαν στόχο να εξαφανίσουµε το ΤΕΕ. Εδώ έχω δηλώσει σε αυτήν
την Αίθουσα, κύριε Λαφαζάνη, ότι ο ΤΕΕ είναι σύµβουλος του
Υπουργείου. Από εκεί και πέρα εµείς, αφού αναφερθήκατε και
αναφερόµαστε όλοι σε λόγους δηµοσίου συµφέροντος, αυτό
που κάνουµε είναι να υπερασπιστούµε ακριβώς το δηµόσιο συµφέρον. Αυτό κάναµε µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Επίσης, κάποιοι είπαν -και µάλιστα χρησιµοποίησαν και όρους
που εγώ τους αντιπαρέρχοµαι- ότι είναι εισπρακτικοί οι λόγοι σε
σχέση µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση, να µαζέψουµε χρήµατα από
τα αυθαίρετα. Κοιτάξτε, όταν δίνεται µια δυνατότητα από την Κυβέρνηση να υποστηριχθούν όχι οι κατέχοντες αλλά οι αδύναµες
κοινωνικές τάξεις και να ρυθµίσουν τέτοιου είδους καταστάσεις,
δεν νοµίζω ότι το κάνουµε για «αρπαχτή» όπως ακούστηκε σ’
αυτήν την Αίθουσα.
Και, βεβαίως, αν θέλουµε να υπερασπιστούµε µια πραγµατική
περιβαλλοντική πολιτική, θα πρέπει να καταλάβουµε ότι τέτοιου
είδους ρυθµίσεις, που ενθαρρύνουν τους πολίτες να ενταχθούν
σε ρυθµίσεις που αφορούν τα αυθαίρετα, εκτός των άλλων, δίνουν τη δυνατότητα και στην Κυβέρνηση να γίνει µια πραγµατική
καταγραφή του αριθµού αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αυθαιρέτων µε τέτοιον τρόπο, ώστε να διευκολυνθεί η
εκάστοτε κυβέρνηση, η πολιτεία, ώστε να ασκήσει µια συγκεκριµένη περιβαλλοντική πολιτική.
Άρα -αντιλαµβάνεστε- αν θέλουµε να µιλάµε για ουσιαστική
περιβαλλοντική πολιτική, τέτοιου είδους ρυθµίσεις εξυπηρετούν
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ακριβώς τη δυνατότητα άσκησης µιας τέτοιας συγκεκριµένης περιβαλλοντικής πολιτικής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 16
του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών
δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)» και
λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: «Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου
49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης,
ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)» και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής», έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
πρώτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο δεύτερο όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
δεύτερο έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο τρίτο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
τρίτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 198 και ειδικό αριθµό 5, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 198 και ειδικό αριθµό 5 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 199 και ειδικό αριθµό 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 199 και ειδικό αριθµό 6 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 201 και ειδικό αριθµό 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 201 και ειδικό αριθµό 7 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το ακροτελεύτιο
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άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της
παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις
(Α’249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής», έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.08’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

