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Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 19 Ιουνίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.13’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 18 Ιουνίου
2013 εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του
Προεδρείου τα Πρακτικά της Σ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης
18 Ιουνίου 2013, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν.4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών
και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού
ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις (Α’ 32)»)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 20 Ιουνίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1587/17-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Πιερίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κωνσταντόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ενσωµάτωση
στο πρόγραµµα εµβολιασµών µιας προληπτικής αγωγής για πρόωρα νεογνά.
2. Η µε αριθµό 1576/17-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αναστασίου Κουράκη προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις απολύσεις εκπαιδευτικών.
3. Η µε αριθµό 1574/17-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Αχµέτ Χατζή Οσµάν προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε το σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης
στην παραγωγή καπνού.
4. Η µε αριθµό 1578/17-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Έβρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνου Ουζουνίδη
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή των έργων επί
του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού στο τµήµα Μάνδρα – Ψαθάδες – Διδυµότειχο.
5. Η µε αριθµό 1585/17-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία
Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-

τας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα οργανικά
και λειτουργικά προβλήµατα στα αστικά λεωφορεία.
6. Η µε αριθµό 1581/17-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα στην Περιφέρεια δυτικής Ελλάδας.
7. Η µε αριθµό 1583/17-6-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνας
Κανέλλη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε λήψη µέτρων για
τη δωρεάν πραγµατοποίηση των αναγκαίων εξετάσεων όλων των
µαθητών για την εγγραφή τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1588/17-6-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελένης Μακρή - Θεοδώρου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού.
2. Η µε αριθµό 1577/17-6-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου Πασχαλίδου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη άµεσων εκτιµήσεων από τον ΕΛΓΑ
στις αγροτικές καλλιέργειες που επλήγησαν από ισχυρές χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία.
3. Η µε αριθµό 1575/17-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Έβρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Ντόλιου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αξιοποίηση του ζεόλιθου
στο Νοµό Έβρου.
4. Η µε αριθµό 1579/10-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα
Μαριά προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την πρόθεση του µουσείου της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας να επιστρέψει οκτώ
χιλιάδες κοµµάτια από αγγεία της νεολιθικής εποχής.
5. Η µε αριθµό 1586/17-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ.
Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την καταστολή της ένοπλης δράσης
Αλβανών κακοποιών στην κεντρική Ελλάδα.
6. Η µε αριθµό 1582/17-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Νοµού Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου
Οικονόµου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αµυν-
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τική βιοµηχανία της χώρας µας.
7. Η µε αριθµό 1584/17-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τους Υπουργούς Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο εργοτάξιο
Αµβρακίας – Ακτίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις».
Στη Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε η συζήτηση του
νοµοσχεδίου να γίνει σε δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής και στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα
και οι τροπολογίες σε µία ενότητα.
Προτού δώσω το λόγο στον εισηγητή της Πλειοψηφίας, τον κ.
Κωνσταντίνο Σκρέκα, θέλω να σας ενηµερώσω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι από τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κ. Παναγιώτη Μελά, έχουµε
µία επιστολή που λέει τα εξής: «Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε
ότι στη συζήτηση της 19ης και 20ής Ιουνίου 2013 επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ως ειδική
αγορήτρια ορίζεται η κ. Ραχήλ Μακρή και ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ο κ. Νότης Μαριάς».
Εκ µέρους της Χρυσής Αυγής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Χρήστος Παππάς αναφέρει σε επιστολή τα εξής: «Κύριε
Πρόεδρε, σας ενηµερώνω πως στη συνεδρίαση της Ολοµελείας
της 19ης Ιουνίου µε θέµα ηµερήσιας διάταξης «Μόνη συζήτηση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής», ορίζουµε ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ελένη
Ζαρούλια και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ηλία Παναγιώταρο».
Τέλος, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης
Κουβέλης σε επιστολή του αναφέρει τα εξής: «Κύριε Πρόεδρε,
κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συµπλήρωση των
διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις»,
ορίζουµε ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ.
Νίκη Φούντα».
Κύριε Σκρέκα, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εµπειρία σχεδόν δύο αιώνων
από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους απέδειξε ότι η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για µείωση ελλείµµατος, δηµιουργία ανάπτυξης, οργάνωση µιας κοινωνικής ασπίδας για τις
αδύναµες οµάδες πληθυσµού και πάνω απ’ όλα, η εξασφάλιση
ενός υψηλού βιοτικού επιπέδου για τον Έλληνα, θα επισυµβεί
µόνο στηριζόµενη σε ένα αξιόπιστο και λειτουργικό κράτος. Μία
αδύναµη Δηµόσια Διοίκηση, µε ελλείµµατα και παθογένειες δεκαετιών, καταδικάζει την εθνική προσπάθεια ανόρθωσης της Ελλάδος.
Τον Ιούνιο του 2012, η Νέα Δηµοκρατία έλαβε από τον ελληνικό λαό την εντολή να ηγηθεί της προσπάθειας διακυβέρνησης
µέσα σε ένα δυσµενές περιβάλλον µιας χώρας πλήρως αποκλεισµένης από τις διεθνείς αγορές, µε καταρρακωµένη αξιοπιστία
στο εξωτερικό και µε µία κοινωνία στα όρια της αντοχής της στο
εσωτερικό.
Οι περιστάσεις δεν µπορούν να είναι πιο δύσκολες, καθώς η
Κυβέρνηση καλείται να φέρει εις πέρας µία αποστολή που µοιάζει σχεδόν ακατόρθωτη. Καλείται να ενισχύσει το διεθνές κύρος
της Ελλάδας, να αναδιοργανώσει τον κρατικό µηχανισµό, να
προχωρήσει άµεσα σε βαθιές µεταρρυθµίσεις και τελικά, να

βάλει και πάλι τη χώρα στην τροχιά της ανάπτυξης, έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η ευηµερία µέσα σε ένα περιβάλλον κοινωνικής και
οικονοµικής ασφάλειας. Πάνω απ’ όλα, καλείται να εµπνεύσει
τους Έλληνες, προτείνοντας θαρραλέες και καινοτόµες πολιτικές, καθιστώντας παράλληλα µε ειλικρίνεια σαφές ότι µαγικές
λύσεις δεν υπάρχουν. Έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή των
λαϊκίστικων λόγων, των ανέξοδων υποσχέσεων και έχει έρθει η
ώρα των µεγάλων αποφάσεων και των τολµηρών πράξεων.
Το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, έρχεται σε µία κρίσιµη περίοδο
για τη χώρα µας, καθώς πέρα από την αναδιοργάνωση του δηµόσιου τοµέα, γίνεται τεράστια προσπάθεια για την ανάκαµψη
και ανάπτυξη της οικονοµίας του τόπου και για τη δηµιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας που έχουµε ανάγκη. Το Κτηµατολόγιο, πράγµατι, αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο και είναι
ένα θεµελιώδες έργο για την Ελλάδα, το οποίο δηµιουργεί πολύ
σηµαντικά οφέλη για τον πολίτη και για την εθνική οικονοµία, ενώ
ταυτόχρονα συµβάλλει σηµαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Έτσι, λοιπόν, η ολοκλήρωση και η αποτελεσµατική λειτουργία
του Κτηµατολογίου, είναι σηµαντική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης
της χώρας σε διεθνές περιβάλλον, καθώς προχωρά στην οριστική, χωρίς αµφισβητήσεις καταγραφή και κατοχύρωση της περιουσίας των πολιτών, περιορίζει τη γραφειοκρατία και γίνονται
απλούστερες και ταχύτερες οι διαδικασίες µεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας. Επίσης, ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις µεταβιβάσεις ακινήτων, αναβαθµίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, µε συνέπεια
να προσελκύονται σηµαντικότατες επενδύσεις, οριοθετεί αµετάκλητα και διασφαλίζει πλήρως τη δηµόσια αλλά και τη δηµοτική
περιουσία, προστατεύει αποτελεσµατικότερα το περιβάλλον,
αφού η αµετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού θα
αποτελέσει το σοβαρότερο εµπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις
και στην αυθαιρεσία. Τέλος, αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για
την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας.
Όµως, αυτό το τόσο σηµαντικό έργο για τους πολίτες καθώς
επίσης για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου, είναι ένα
τρανταχτό παράδειγµα της ανεπάρκειας του τρόπου µε τον
οποίο έχει συγκροτηθεί από το 1981 το δηµόσιο σύστηµα της
χώρας.
Να θυµίσω ότι κάποια στιγµή στις αρχές της δεκαετίας του
1990, µε κυβέρνηση του τότε ΠΑΣΟΚ και επί υπουργίας του κ.
Λαλιώτη η Ελλάδα πήρε σχεδόν 100 εκατοµµύρια ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δηµιουργία Κτηµατολογίου αλλά δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε τα περισσότερα από αυτά
να επιστραφούν, όταν είδε ότι δεν είχαµε κάνει τίποτα.
Από τότε έχουν γίνει πολλές προσπάθειες επιτάχυνσης των
διαδικασιών για την επίτευξη του έργου αλλά ακόµα και σήµερα,
δυστυχώς, ένα µικρό κοµµάτι έχει χαρτογραφηθεί.
Με το παρόν νοµοσχέδιο επιδιώκεται η κατάργηση του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου: «Οργανισµός Κτηµατολογίου
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος-ΟΚΧΕ», µε µεταφορά των αρµοδιοτήτων του στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία µετονοµάζεται σε
«ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΚΧΑ Α.Ε», που είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε µοναδικό µέτοχο το ελληνικό δηµόσιο.
Έτσι επιτυγχάνεται η συγκέντρωση του συνόλου των αρµοδιοτήτων σε ενιαίο πλέον οργανισµό για την κτηµατογράφηση, χαρτογράφηση και διαχείριση των γεωχωρικών πληροφοριών παντός θεµατικού τύπου και κλίµακος, µε στόχο να θεραπευτούν
τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία τριάντα
χρόνια στους µείζονες τοµείς αναπτυξιακής υποδοµής της
χώρας και να προκύψει µια νέα, συνολική δυναµική στα αντικείµενα αυτά της αποτύπωσης, απεικόνισης και νοµικής αναφοράς
του γεωχώρου.
Σηµαντικότατος και βασικός στόχος είναι, το 2020 να διαθέτει
η Ελλάδα ένα πλήρες σχετικό σύστηµα κατά τα πρότυπα των
άλλων ευρωπαϊκών χωρών, εκπληρώνοντας µια διαχρονική και
ιστορική εκκρεµότητα, τηρώντας παράλληλα τις µνηµονιακές δεσµεύσεις περί σύνταξης Κτηµατολογίου, όπως αυτές ισχύουν
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από το έτος 2011.
Επίσης, τροποποιούνται οι διατάξεις των νόµων 2308/1995 και
2664/1998 που αφορούν τη σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού
Κτηµατολογίου. Προκειµένου, λοιπόν, να επιταχυνθεί η σύνταξη
του Κτηµατολογίου και να οµογενοποιηθεί το πλαίσιο και η στρατηγική για τη λειτουργία του θεσµού, προωθείται µε σχετική ρύθµιση µε τη µεταφορά αρµοδιοτήτων στην ανώνυµη εταιρεία
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε», η οποία εφεξής µετονοµάζεται σε ΕΚΧΑ
και η οποία συγκεντρώνει το σύνολο των αρµοδιοτήτων σε έναν
πλέον οργανισµό για την κτηµατογράφηση, χαρτογράφηση και
διαχείριση των γεωχωρικών πληροφοριών παντός θεµατικού
τύπου και κλίµακος, µε στόχο να θεραπευτούν τα προβλήµατα
που έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.
Στόχος του νοµοσχεδίου είναι η προώθηση και επιτάχυνση των
διαδικασιών για την ανάθεση και ολοκλήρωση των µελετών κτηµατογράφησης. Επίσης, µε την τροποποίηση των διατάξεων του
ν. 2664/1998 βελτιώνονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες συναλλαγών µε τα κτηµατολογικά γραφεία. Παράλληλα, ανατίθεται
στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» η οργάνωση, αναδιάρθρωση, υλικοτεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των κτηµατολογικών γραφείων που θα συσταθούν κατά το νόµο και επίσης
αξιοποιούνται οι σύγχρονες τεχνολογίες καθώς εισάγονται διαδικασίες εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υποβολής αιτηµάτων εγγραφής πράξεων και έκδοσης πιστοποιητικών από τα κτηµατολογικά γραφεία.
Με την τροποποίηση των διατάξεων του ν. 2308/1995 για τη
σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου αντιµετωπίζονται οι ανάγκες βελτίωσης διαδικαστικών λειτουργιών, όπως η ατελώς υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλµατος, ο καθορισµός
του τρόπου είσπραξης του προστίµου λόγω µη υποβολής δήλωσης χωρίς την άµεση εφαρµογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ, καθώς
και η τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών ενστάσεων.
Καθιερώνεται, επίσης, η υποχρέωση του δηµοσίου για υποβολή δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωµάτων κατά το στάδιο της
κτηµατογράφησης, ενώ προκειµένου να επιταχυνθεί η περαίωση
της κτηµατογράφησης σε κτηµατολογικές ενότητες, επί των
οποίων δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις διόρθωσης ή ενστάσεις,
προτείνεται η δυνατότητα µερικής περαίωσης της διαδικασίας
κτηµατογράφησης σ’ αυτές τις κτηµατολογικές ενότητες.
Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης προσωπικού
από άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα και άλλων κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
προς την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Η κατάργηση του ΟΚΧΕ, δηλαδή του «Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας» και η δηµιουργία της ΕΚΧΑ, δηλαδή του «Εθνικού
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Α.Ε.» θα συµβάλει στη
δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος για επενδύσεις από εγχώριους και
ξένους επενδυτές, καθώς θα παρέχονται πλήρη, επικαιροποιηµένα και συσχετισµένα µεταξύ τους έγκυρα στοιχεία στους εν
δυνάµει επενδυτές, µε επιβαλλόµενους περιορισµούς, όπως για
παράδειγµα κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι, δασικές εκτάσεις,
αιγιαλός, προστατευόµενες περιοχές, περιοχές «Νatura», κ.λπ..
Επίσης, θα εξασφαλίσει από ενιαίο σχετικό φορέα –την «ΕΚΧΑ
Α.Ε.»- την παροχή στη Δηµόσια Διοίκηση, στους φορείς του δηµόσιου τοµέα, στην αυτοδιοίκηση και στους πολίτες αξιόπιστων,
συνεχώς ενηµερωµένων και συµβατών µεταξύ τους γεωχωρικών
και κτηµατολογικών δεδοµένων σε ψηφιακή µορφή.
Τρίτον, θα καθιερώσει προς όφελος των πολιτών ασφαλές περιβάλλον διαχείρισης της περιουσίας τους που σχετίζεται µε τη
γη, χωρίς τις αβεβαιότητες και τις µακροχρόνιες διενέξεις του
παρελθόντος προς το σκοπό της οριστικής απαλλαγής τους από
το υψηλό κόστος επίλυσης των σχετικών διαφορών που προέκυπταν.
Θα επιτύχει, επίσης, την ενοποίηση και το συντονισµό σε
εθνικό επίπεδο τόσο της ποιότητας όσο και της πρότυπης µορφής των γεωχωρικών δεδοµένων, σύµφωνα µε την οδηγία INSPIRE, αλλά και την εξάλειψη του κατακερµατισµού και της σπατάλης παραγωγής και ελέγχου ποιότητας από όλους τους φορείς οι οποίοι παράγουν σήµερα γεωχωρικά δεδοµένα σε συνδυασµό µε το Κτηµατολόγιο, όπως για παράδειγµα οι πολεοδοµίες, οι τεχνικές υπηρεσίες, κ.λπ..
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Τέλος, θα εξασφαλίσει την ενιαία διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων σχετικών µε το Κτηµατολόγιο, τα γεωχωρικά δεδοµένα και τις χαρτογραφήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούµε, λοιπόν, ότι το παρόν
νοµοσχέδιο θα δώσει επιτέλους λύση σε ένα χρόνιο πρόβληµα
της Ελληνικής Δηµοκρατίας που ξεκινά από το 1836, όταν ο
Όθωνας προσπάθησε να ξεκινήσει τη χαρτογράφηση και κτηµατολόγηση του ελληνικού χώρου. Από τότε, ύστερα από τέσσερις
χιλιάδες νόµους, διατάγµατα και αποφάσεις, ακόµα δεν έχουµε
ολοκληρωµένο κτηµατολόγιο.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνει σήµερα
προς ψήφιση το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, είναι προς αυτήν την κατεύθυνση, θα δώσει
λύσεις και γι’ αυτόν το λόγο το στηρίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ την κ. Θεοπεφτάτου, εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, να
λάβει το λόγο.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
νοµίζουµε ότι δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία για την αναγκαιότητα του Κτηµατολογίου ως βασικού αναπτυξιακού εργαλείου
και ως προαπαιτούµενου για οποιονδήποτε σχεδιασµό, προκειµένου να διασφαλιστεί αφ’ ενός η δυναµική ανάπτυξη και αφ’
ετέρου η ποιότητα ζωής των πολιτών της χώρας.
Είναι πολλά τα θέµατα που προκάλεσαν τριβές και εµπόδισαν
την εξέλιξη της ολοκλήρωσης του έργου και τη βελτίωσή του,
όπου αυτό ήταν αναγκαίο. Τα σηµαντικότερα, κατά την άποψή
µας, είναι τα παρακάτω:
Πρώτον, οι διοικητικές εµπλοκές µεταξύ των αρµόδιων φορέων ΟΚΧΕ και «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», αλλά και των συναρµόδιων Υπουργείων ΠΕΚΑ, Δικαιοσύνης και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Δεύτερον, οι χρονοβόρες και πολυδάπανες διαδικασίες διόρθωσης των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών και κυρίως η εµπλοκή σε αυτές των δικαστικών αρχών.
Τρίτον, οι διαδικασίες κτηµατογράφησης και οι µεγάλες καθυστερήσεις τόσο για την ανάθεση όσο και για την ολοκλήρωση
των µελετών. Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι λόγω της οικονοµικής
κρίσης και της έλλειψης αναπτυξιακών δράσεων, ο ανταγωνισµός των υποψηφίων αναδόχων έχει οδηγηθεί σε µακροχρόνιες
και ενίοτε ατελέσφορες δικαστικές εµπλοκές.
Τέταρτη αιτία, είναι το περίπλοκο νοµικό πλαίσιο όπως έχει
διαµορφωθεί από τους δύο βασικούς νόµους, τον 2308/1995 που
αφορά τη σύνταξη και τον 2664/1998 που αφορά τη λειτουργία
του Κτηµατολογίου και οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις τους,
που έχουν προκαλέσει σειρά ζητηµάτων ερµηνείας και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις κατά την εφαρµογή τους.
Κατ’ αρχάς, το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι και πρέπει να παραµείνει δηµόσια περιουσία και ως εκ τούτου επιβάλλεται να διενεργηθεί από δηµόσιο φορέα υπέρ του συµφέροντος του
συνόλου της κοινωνίας. Και αυτό γιατί έχει κοινωνικό χαρακτήρα,
καθώς επιδρά στη διασφάλιση των δικαιωµάτων, στην προστασία
του περιβάλλοντος, στον έλεγχο και στη διαφάνεια στις χρήσεις
γης, στην ανάπτυξη υποβαθµισµένων περιοχών και στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων σε αυτές, µε παράλληλη χαρτογράφηση αποµονωµένων περιοχών, στη διευκόλυνση των επενδύσεων, στην οργάνωση της αγοράς ενοικίων αγροτικής γης και
αστικών ακινήτων κ.λπ..
Οι δύο φορείς του δηµοσίου ασχολούνται µε την πολιτική κτηµατογράφηση της χώρας µε διαφορετικά, όµως, αντικείµενα. Η
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» ως φορέας υλοποίησης και λειτουργίας
του Κτηµατολογίου, ο δε ΟΚΧΕ ως δηµόσια αρχή εκπόνησης,
εποπτείας και υλοποίησης κάθε πολιτικής σχετικά µε τη γεωχωρική πληροφορία, συµπεριλαµβανοµένου και του έργου του Κτηµατολογίου.
Τι έχουµε, λοιπόν, µε το παρόν σχέδιο νόµου; Ενώ ο Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων, δηλαδή ο ΟΚΧΕ, θα
έπρεπε να αναδειχθεί ως το ανώτατο όργανο της πολιτείας µέσω
του οποίου θα χαράσσεται η πολιτική για τη βελτίωση και προ-
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σαρµογή του θεσµού, µε σκοπό την οικονοµική ανάπτυξη, την
προστασία του περιβάλλοντος και του δηµόσιου συµφέροντος,
ενώ θα έπρεπε να του παρασχεθούν από την πολιτεία οι απαραίτητες θεσµικές διευκολύνσεις για την ενίσχυσή του σε οργάνωση
και σε προσωπικό και ενώ θα έπρεπε η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»
να υπάγεται στον ΟΚΧΕ, αντί, λοιπόν, να γίνουν όλα αυτά, έχουµε
το αντίστροφο. Χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και τεκµηρίωση καταργείται ο ΟΚΧΕ και απορροφάται από την Α.Ε..
Επί είκοσι έξι χρόνια ποιος είχε τον έλεγχο και τη διαχείριση
και τελικά την πολιτική ευθύνη της λειτουργίας του; Γιατί το 1996
δηµιουργήθηκε η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» χωρίς να καταργηθεί
ο ΟΚΧΕ; Εντέλει ποιος θα έχει τον έλεγχο και τη διαχείριση της
νέας «υπερ-Α.Ε.», της «ΕΚΧΑ ΑΕ»;
Σε καµµία χώρα το κράτος δεν έχει απολέσει τον έλεγχο για
την κατάρτιση και τη διαχείριση του Κτηµατολογίου. Παραµένει
δηµόσια αποστολή. Έτσι το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου
στο σύνολό του, από την ανάθεση των µελετών κτηµατογράφησης µέχρι και τη λειτουργία των κτηµατολογικών γραφείων, περιέρχεται σε ένα νοµικό πρόσωπο µε µορφή Α.Ε., για την οποία
µάλιστα η προηγούµενη κυβέρνηση αναζητούσε εναγωνίως θεσµικό επενδυτή. Το γεγονός ότι ο σηµερινός Υπουργός ΠΕΚΑ,
όπως µας δήλωσε στην επιτροπή, απέτρεψε αυτήν την εξέλιξη,
δεν τον απαλλάσσει από την πολιτική ευθύνη του εγχειρήµατος.
Το ρόλο της σφραγίδας εγγύησης δηµοσίου µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο αναλαµβάνει αντί του ΟΚΧΕ, µόνος ο Υπουργός
ΠΕΚΑ µέσω εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων. Η απουσία
µιας αµιγώς δηµόσιας υπηρεσίας που επιβλέπει τη διαδικασία
µειώνει το θέµα των εγγυήσεων του δηµόσιου συµφέροντος στο
ζήτηµα του Κτηµατολογίου.
Τέλος, όλη η γεωχωρική πληροφορία σε εθνικό επίπεδο περιέρχεται ως προς τη συλλογή, διάθεση και πιθανώς εκµετάλλευση σε µία Α.Ε. µε ό,τι σηµαίνει αυτό.
Θέση µας διατυπωµένη κατ’ επανάληψη µέχρι σήµερα συνιστά
η συγχώνευση των αρµοδιοτήτων σε ένα νοµικό πρόσωπο και
αυτό δεν τηρείται µε τη ρύθµιση αυτή. Οι δύο φορείς του δηµοσίου ασχολούνται µε την πολιτική κτηµατογράφησης της χώρας
µε διαφορετικά, όµως, αντικείµενα.
Με το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου, γίνεται µία απόπειρα για την
επιτάχυνση των διαδικασιών και την αποµείωση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των πολιτών. Αυτό κατά την άποψή µας
δεν επιτυγχάνεται. Συγκροτούνται τα κτηµατολογικά γραφεία
της χώρας, µόνο που ο τρόπος της στελέχωσης, της οργάνωσης
και της λειτουργίας τους εµπεριέχει στοιχεία αδιαφάνειας, ιδίως
στις ρυθµίσεις που αφορούν στη στελέχωση των κτηµατολογικών γραφείων µε το κατάλληλο προσωπικό. Ακόµα και για την
κάλυψη των θέσεων των προϊσταµένων των γραφείων τούτων, οι
οποίοι ρητά καθορίζεται ότι θα έχουν την ιδιότητα του δηµόσιου
λειτουργού, προβλέπεται τρόπος διορισµού τους, που κατά τη
γνώµη µας είναι παντελώς αδιαφανής. Αντίστοιχα, δεν αναφέρεται τίποτα για το προσωπικό τους, την εξασφάλιση εργασιακών
δικαιωµάτων των ήδη υπηρετούντων, τη µετάβαση του προσωπικού των έµµισθων υποθηκοφυλακείων από δικαστικούς υπαλλήλους σε υπαλλήλους ΥΠΕΚΑ.
Στο ίδιο άρθρο, ορίζεται, ότι τυχόν ανακρίβειες στις αρχικές
κτηµατολογικές εγγραφές απαιτούν για τη διόρθωσή τους την
άσκηση εκ µέρους του έχοντος το σχετικό έννοµο συµφέρον
αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής ενώπιον του αρµόδιου
καθ’ ύλην και κατά τόπο µονοµελούς ή πολυµελούς πρωτοδικείου. Μάλιστα ορίζονται και αποκλειστικές προθεσµίες για την
άσκηση των ως άνω αγωγών διάρκειας οκτώ ή δέκα ετών και δώδεκα ή δεκατεσσάρων ετών.
Κατά τη γνώµη µας, πρόκειται για µία διάταξη που θα ταλαιπωρεί επί πολλά χρόνια τόσο ψυχικά όσο και οικονοµικά τους ενδιαφερόµενους πολίτες στα ελληνικά δικαστήρια, ο υπερβολικός
φόρτος εργασίας των οποίων και η συνακόλουθη καθυστέρηση
στην έκδοση των αποφάσεών τους, είναι προβλήµατα γνωστά
και αναγνωρισµένα από όλους. Από την άλλη, µε αυτόν τον τρόπο θα διαιωνίζονται χωρίς ιδιαίτερο λόγο οι εκκρεµότητες που
αφορούν σε ακίνητα µε εξαιρετικά δυσµενείς συνέπειες και για
τους ενδιαφερόµενους πολίτες αλλά και για την εθνική οικονοµία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα έπρεπε να αναζητηθεί ένας άλλο λιγότερο χρονοβόρος και
γραφειοκρατικός τρόπος επίλυσης των διαφορών αυτών, αν µάλιστα ληφθεί υπ’ όψιν και το γεγονός της δεινής οικονοµικής κρίσης που διέρχεται η χώρα, η οποία επιτάσσει την ταχεία εκκαθάριση κάθε διαφοράς που αφορά σε ακίνητη περιουσία.
Η καθιέρωση του θεσµού του κτηµατολογικού δικαστή, που εν
πρώτοις ακούγεται θετική, εκτιµούµε ότι θα αποβεί και αυτή ατελέσφορη, όπως συνέβη και µε τόσους άλλους θεσµούς στο χώρο
της δικαιοσύνης, αν ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν το αδιαµφισβήτητο
γεγονός του µικρού και ανεπαρκούς αριθµού των δικαστών σε
σχέση µε τις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες που καλείται να καλύψει η ελληνική δικαιοσύνη αλλά και αν ληφθεί υπ’ όψιν ακόµα
σοβαρότερα το γεγονός ότι οι υποθέσεις που σχετίζονται µε την
κτηµατογράφηση της χώρας ήταν κατά το παρελθόν πάρα πολλές και στο µέλλον θα είναι ακόµα περισσότερες, όταν η διαδικασία της κτηµατογράφησης θα ξεκινήσει µετά από µακροχρόνια
διακοπή και πάγωµα.
Ακόµα παρατηρούµε ότι δεν ξεκαθαρίζονται οι αρµοδιότητες
του κτηµατολογικού δικαστή, γιατί διατηρούνται τα µονοµελή και
πολυµελή πρωτοδικεία, δηλαδή προκύπτουν παράλληλες αρµοδιότητες.
Δεδοµένου των τόσο µεγάλων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου και της παράλληλης µνηµονιακής δέσµευσης για ολοκλήρωση έως το 2020 εισάγονται παρεκκλίσεις
στο σύστηµα ανάθεσης µελετών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος
γρήγορα και φθηνά αλλά όχι ο στόχος της ποιότητας, επάρκειας
και αξιοπιστίας των δεδοµένων. Εάν δεν διασφαλιστεί η απαραίτητη ποιότητα των αποτελεσµάτων µε βάση την ιεράρχηση των
σηµερινών και των προβλεπόµενων µελλοντικών αναγκών, δεν
θα υπάρχει Κτηµατολόγιο, απλά θα λέµε ότι υπάρχει.
Είναι γεγονός ότι οι µελέτες του Κτηµατολογίου έχουν ιδιαιτερότητες. Πώς τις αντιµετωπίζει, όµως, το προτεινόµενο νοµοσχέδιο; Εκεί που έµπαιναν υπερβολικές απαιτήσεις για τους διαγωνιζόµενους και είχαµε όντως καθυστερήσεις, τώρα κινούµαστε
στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση αφαιρώντας όλες τις διασφαλίσεις που το θεσµικό πλαίσιο παρέχει για την επίτευξη των
ποσοτικών αλλά και ποιοτικών στόχων του έργου, καταργώντας
την τεχνική προσφορά στην κατ’ επίφαση επίσπευση των διαδικασιών.
Ως µοναδικό κριτήριο ανάθεσης για τους διαγωνισµούς της
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» τίθεται η χαµηλότερη προσφορά.
Αυτό το κριτήριο δεν έχει εφαρµοστεί ακόµα σε µελέτες που
αυτές να έχουν εκπονηθεί και ολοκληρωθεί. Με µοναδικό κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή και τις υπερβολικές εκπτώσεις που θα
προκύψουν, είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι µελέτες του Κτηµατολογίου δεν θα ολοκληρωθούν.
Εµείς προτείνουµε το κριτήριο ανάθεσης να είναι και η πλέον
συµφέρουσα προσφορά, όπως άλλωστε προβλέπεται από την
κείµενη νοµοθεσία, διατηρώντας την υποχρέωση υποβολής και
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. Μόνο έτσι διασφαλίζεται
η αρτιότητα και ποιότητα του παραγόµενου έργου, που είναι το
ζητούµενο σ’ αυτήν την περίπτωση.
Για τη µείωση των χρόνων θα µπορούσε να προβλέπεται µόνο
µία προσφυγή και για τα τρία στάδια. Αντίθετα, αντικαθίσταται η
τεχνική προσφορά µε άλλες διασφαλίσεις, όπως οι ποινικές ρήτρες και η χρηµατοοικονοµική ικανότητα των αναδόχων. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την οδυνηρή οικονοµική κατάσταση της χώρας
και την κατάσταση που έχουν περιέλθει οι µελετητικές εταιρείες,
στις οποίες το δηµόσιο έχει κάνει ουσιαστικά παύση πληρωµών,
πώς ελέγχονται οι συγκεκριµένες εταιρείες για τη χρηµατοοικονοµική ικανότητα; Με τα αποτελέσµατα της τελευταίας τριετίας;
Ας έρθουµε τώρα και στο επίµαχο άρθρο, το οποίο ρυθµίζει
τα σχετικά µε την αρµοδιότητα κατάρτισης, συµπλήρωσης, διόρθωσης, ανάρτησης, παραλαβής, τήρησης, καταχώρησης, επεξεργασίας και προετοιµασίας, εξέτασης των αντιρρήσεων κατά
του περιεχοµένου των δασικών χαρτών.
Το θέµα των δασικών χαρτών και του Δασολογίου απασχολεί
τα τελευταία τριάντα χρόνια την ελληνική κοινωνία και αποτελεί
θέµα µείζονος σηµασίας για την προστασία της δηµόσιας περιουσίας, το οποίο συνδέεται άµεσα όχι µόνο µε την ανάπτυξη της
οικονοµίας της ορεινής υπαίθρου και την προστασία των δασι-
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κών οικοσυστηµάτων αλλά και µε τη δυνατότητα άσκησης ενός
σύγχρονου χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού.
Η νοµοθετική και η εκτελεστική εξουσία, αναγνωρίζοντας τη
σηµασία αυτού του έργου, το συµπεριέλαβαν ρητά στην τελευταία Αναθεώρηση του Συντάγµατος µε προφανή και κοινωνικά
αποδεκτό στόχο την υλοποίηση αυτού του σχεδιασµού επ’ ωφελεία του δηµοσίου συµφέροντος.
Η αρµοδιότητα, τώρα, για την κατάρτιση των δασικών χαρτών
περιέρχεται αποκλειστικά στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και µέσω
αυτής στα ιδιωτικά µελετητικά γραφεία, στα οποία µπορεί η Α.Ε.
να το αναθέσει, τα οποία όµως δεν είναι πειθαρχικά και ποινικά
ελεγχόµενα όπως οι δηµόσιες υπηρεσίες.
Η αρµόδια Διεύθυνση Δασών, δεν συµµετέχει στο σχεδιασµό
και στον προγραµµατισµό των περιοχών για τις οποίες θα καταρτιστούν οι δασικοί χάρτες και κρατά µόνο το δικαίωµα θεώρησης
εντός τεσσάρων µηνών από την υποβολή και στην περίπτωση
απαίτησης διορθώσεων κ.λπ. εντός έξι µηνών. Κι αυτό ανεξαρτήτως από το πλήθος και την έκταση των περιοχών που είναι υπό
θεώρηση.
Άρα, ενώ ο αρχικός στόχος είναι η επίσπευση των διαδικασιών,
τελικά διαµορφώνεται ένα σύστηµα που άλλος αναθέτει, άλλος
ελέγχει κι άλλος αναρτά. Είναι δυνατόν να περιµένουµε ένα ποιοτικό αποτέλεσµα όταν ο φορέας που από το Σύνταγµα έχει την
ευθύνη για την προστασία των δασών, δηλαδή η Δασική Υπηρεσία ουσιαστικά παραγκωνίζεται και δεν συµµετέχει στο σχεδιασµό, στην εκπόνηση, ούτε καν στον έλεγχο;
Προβλέπεται για τον έλεγχο του δασικού χάρτη ότι µπορεί να
διατίθεται προσωπικό από τα δασαρχεία και τις λοιπές υπηρεσίες
της αποκεντρωµένης διοίκησης και λοιπές υπηρεσίες. Από που
θα διατεθεί όλο αυτό το προσωπικό; Από την ήδη κατακρεουργηµένη, υποστελεχωµένη και απαξιωµένη Δηµόσια Διοίκηση;
Εφόσον η αρµοδιότητα για την κατάρτιση των δασικών χαρτών
έχει ήδη εκχωρηθεί στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» µε το ν.
3889/10, η νέα αυτή ρύθµιση σκοπό έχει να εκδιώξει τη Δασική
Υπηρεσία από την ανάρτηση και την κύρωση των δασικών χαρτών και να υπονοµεύσει τον ελεγκτικό της ρόλο. Πρακτικά υπονοµεύεται ο ελεγκτικός ρόλος του δηµοσίου σε ένα τέτοιο
κρίσιµο ζήτηµα, όπως είναι ο δασικός πλούτος.
Ο µόνος τρόπος για να µην απαξιωθούν τα δικαιώµατα του δηµοσίου κατά τη σύνταξη των δασικών χαρτών είναι να έχουν ουσιαστικό ρόλο και αρµοδιότητα οι δασικές υπηρεσίες. Διαφορετικά είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθούµε σε απαξίωση των δικαιωµάτων του δηµοσίου και στην καταπάτηση δηµόσιας γης µε την καταστρατήγηση του τεκµήριου κυριότητας υπέρ του δηµοσίου
που ισχύει για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις.
Αυτά, κύριοι συνάδελφοι, είναι τα βασικά σηµεία που ήθελα να
αναφερθώ. Επιφυλάσσοµαι κι αύριο στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε, που ήσασταν και ακριβέστατη ως προς το
χρόνο σας.
Προτού δώσω το λόγο στον ειδικό αγορητή και συνάδελφο κ.
Ιωάννη Δριβελέγκα του ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να διαβάσω την επιστολή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ, κ. Μανιάτη:
«Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε ότι στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
«Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και
άλλες ρυθµίσεις», ειδικός αγορητής ορίζεται από το ΠΑΣΟΚ ο
Βουλευτής κ. Ιωάννης Δριβελέγκας».
Επίσης, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός του, κ. Θανάσης Παφίλης, έστειλε την εξής επιστολή:
«Κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αρµοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
«Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και
άλλες ρυθµίσεις» ορίζουµε ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ.
Γεώργιο Λαµπρούλη».
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Χαλκιδικής, ειδικός
αγορητής του ΠΑΣΟΚ και συµπατριώτης κ. Ιωάννης Δριβελέγ-
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κας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Όλοι είµαστε συµπατριώτες. Όλοι είµαστε Μακεδόνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και συµπατριώτες και
Μακεδόνες και γείτονες είµαστε. Χαίροµαι που αποδέχεστε την
έννοια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βεβαίως. Από τη
στιγµή, κύριε Ψυχάρη, που όλοι θεωρούν ότι είναι Έλληνες Μακεδόνες τότε γίνεται δεκτό µε την καρδιά µας και µε τη συµφωνία
όλων µας.
Ορίστε κύριε Δριβελέγκα, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γιατί δεν ανεβαίνετε
στο Βήµα, κύριε συνάδελφε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Όπως γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε,
ο Κανονισµός λέει ότι οι αγορητές στο οκτάλεπτο µιλάνε από τη
θέση τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν έχετε οκτώ λεπτά.
Έχετε δεκαπέντε λεπτά, είστε ειδικός αγορητής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Δεν πειράζει. Μου αρέσει εδώ που
είµαι µε τους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πάντως είτε καθήµενος είτε όρθιος, πάντα ορθά µιλάτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα σχέδιο νόµου που αφορά ρυθµίσεις για το
Κτηµατολόγιο. Θα έπρεπε αυτό το σχέδιο νόµου να απασχολεί
πάρα πολύ όλη τη Βουλή αλλά κυρίως και την ελληνική κοινωνία
για έναν απλό λόγο.
Στη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται σήµερα η χώρα και
όλοι ζητάµε επενδύσεις -και καλώς τις ζητάµε- έρχονται διάφοροι επενδυτές και όταν πάνε να δούνε τα οικόπεδα ή τις διάφορες περιοχές -θέλοντας να κάνουν επενδύσεις- το πολύ σε ένα
µήνα σηκώνονται και φεύγουν. Αυτό γίνεται, γιατί υπάρχει πλήθος προβληµάτων. Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα ξεκαθαρισµένο.
Με λύπη µου θα πω ότι είµαστε η µοναδική χώρα στην Ευρώπη
µαζί µε το Κόσσοβο και µια περιοχή της Σικελίας, που δεν έχουµε
Κτηµατολόγιο. Ακόµα και η Αλβανία σε χρόνο «dt» τελείωσε το
κτηµατολόγιό της.
Πού οφείλεται αυτό; Άκουσα τον εισηγητή της Πλειοψηφίας.
Πήραµε χρήµατα, επιστηµονικό προσωπικό –και δόξα τω Θεώ,
έχουµε πάρα πολύ καλό- έχουµε ψηφίσει πάρα πολλούς νόµους,
διατάξεις και ρυθµίσεις και το αποτέλεσµα µένει εδώ που είναι
σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προϋπόθεση για να γίνει το Κτηµατολόγιο, βεβαίως, είναι και οι δασικοί χάρτες. Η Ελλάδα καλύπτεται από έντεκα χιλιάδες φύλλα δασικών χαρτών. Μέχρι
στιγµής έχουν τελειώσει τα εννιακόσια, εκ των οποίων έχει κυρωθεί -αν είµαι ακριβής- περίπου µια δεκαπεντάδα. Τα πράγµατα
είναι όπως το ακούτε, κύριοι συνάδελφοι. Εδώ είναι η πολιτική
ηγεσία να το επιβεβαιώσει ή να το διαψεύσει. Και αυτά τα εννιακόσια δεν έχουν κυρωθεί –και µε το δίκιο τους οι δασικές υπηρεσίες- διότι έχουν πρόβληµα µε τα δικαστήρια.
Πριν πω που οφείλεται αυτό, κάντε τους πολλαπλασιασµούς.
Εγώ είµαι µαθηµατικός και τους έχει κάνει. Κάντε τους πολλαπλασιασµούς για να δείτε πότε θα τελειώσει µε αυτούς τους ρυθµούς το Κτηµατολόγιο. Θα τελειώσει το 2050, το 2060 αν πάµε
µε τους ίδιους ρυθµούς. Γι’ αυτό ήρθε και η ανάγκη του νοµοσχεδίου για να επιταχύνει τις διαδικασίες. Βεβαίως, δεν φτάνει
το σχέδιο νόµου, κύριοι Υπουργοί. Τα έχω πει και στην επιτροπή.
Εδώ είναι και ο κ. Λιβιεράτος, που είναι και το αντικείµενό του
στο Πολυτεχνείο. Αυτό που συµβαίνει στη χώρα µας µάλλον αγγίζει τα όρια του παράλογου.
Έχουµε χάρτες 1:5.000 και 1:50.000. Όταν συγκρίνεις µια κουκίδα στο 1:5.000, όπως λέει και ο κύριος καθηγητής, µε το
1:50.000, τα δέκα µέτρα που είναι η κουκίδα αυτή γίνονται εκατό.
Αν πας, λοιπόν, αυτά να τα εφαρµόσεις, ο ένας θα µπει στο οικόπεδο του άλλου. Βρέθηκαν διάφορες περιπτώσεις, όπως το
οικόπεδο να είναι µέσα στη θάλασσα και διάφορες άλλες ιλαροτραγικές καταστάσεις.
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Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι αν δεν αλλάξει το σύστηµα αυτό,
να γίνει δηλαδή διαφορετικά η ταύτιση των χαρτών, το πρόβληµα
θα συνεχίζεται και θα τελειώσουµε, όπως είπα, το 2050 και το
2060 τους δασικούς χάρτες. Είναι θέµα νοµοσχεδίου; Βεβαίως
και όχι. Και ορθώς δεν λέει εδώ τι θα κάνουµε. Είναι θέµα όµως
της καινούργιας υπηρεσίας που επιτέλους γίνεται. Κι αυτό για
να µην έχει κάθε µια –ως συνήθως γίνεται στη χώρα- το βιλαέτι
της.
Απορώ ειλικρινά –το είπα και στην επιτροπή- µε τους άλλους
που διαφωνούν µε τη συγχώνευση του ΟΚΧΕ µε το Κτηµατολόγιο
προβάλλοντας λόγους που είναι αστήρικτοι παντελώς. Λένε ότι
η υπηρεσία αυτή διασφαλίζει καλύτερα το εθνικό συµφέρον απ’
ό,τι ο Υπουργός και η πολιτική ηγεσία που έχει τη νοµιµοποίηση
του ελληνικού λαού. Μήπως διασφαλιζόταν µέχρι τώρα; Ξέρουµε
όλοι τι γινόταν.
Κατά πλεονασµό το γράφει κιόλας. Είναι προς τιµήν των
Υπουργών που δέχθηκαν να συµπληρωθεί για την υπεράσπιση
του δηµοσίου συµφέροντος, λες και δεν είναι αυτονόητο αυτό.
Αλλά το γράφει για τον καθησυχασµό όσων ανησυχούσαν. Αλλά
παρ’ όλα αυτά, η εισηγήτρια της Μειοψηφίας κατά κύριο λόγο
γι’ αυτό καταψηφίζει ένα σχέδιο νόµου το οποίο επιταχύνει τις
διαδικασίες.
Επίσης, πάρα πολύ σηµαντικό, κύριε Πρόεδρε, είναι αυτό που
είχα πει στην επιτροπή και έγινε δεκτό από τον Υπουργό, να έρχεται, δηλαδή, µια ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο για να βλέπουµε τι ακριβώς γίνεται. Αυτά τα στοιχεία που σας είπα εγώ,
επειδή ασχολήθηκα µε το νοµοσχέδιο, πιθανόν να µην τα ήξεραν
πάρα πολλοί συνάδελφοι.
Ορθώς δέχθηκε ο Υπουργός, κ. Καλαφάτης, την πρόταση που
κάναµε –και προσωπικά- σε ό,τι έχει σχέση µε την ετήσια έκθεση.
Μάλιστα να έρχεται ο πρόεδρος µε τα υπηρεσιακά στελέχη της
καινούργιας εταιρείας δυο φορές το χρόνο στην επιτροπή της
Βουλής για να λέει την πρόοδο των εργασιών. Είναι αν θέλετε
ένας έµµεσος, για να µην πω άµεσος τρόπος, πίεσης του Κοινοβουλίου προς την υπηρεσία. Να έχει, δηλαδή, το νου της ότι
ελέγχεται για να δούµε τι κάνει, που πηγαίνει και πόσο προχωρούν οι διαδικασίες.
Θα µου πείτε, θα λύσει το πρόβληµα; Βεβαίως και όχι αλλά σίγουρα θα προσθέσει µια διαφορετική λειτουργία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα έλεγα άµεσα, αν θέλετε τον Σεπτέµβριο, αφού η καινούργια υπηρεσία στελεχωθεί, να έρθει στη Βουλή για να µας πει πού βρισκόµαστε,
για να ξέρουµε µετά τι έχει γίνει σε έξι µήνες και σ’ έναν χρόνο.
Επαναλαµβάνω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό αλλά στην Ελλάδα
µάλλον λειτουργούµε πολλές φορές µόνο για την επικοινωνία.
Μας ενδιαφέρουν τα θέµατα της επικοινωνίας, γι’ αυτό και έχουµε στη χώρα µας -ενώ δεν έχουµε Κτηµατολόγιο όπως έχει όλη
η Ευρώπη- τις περισσότερες ενηµερωτικές εκποµπές. Έχουµε
από τις 6.00’ το πρωί ενηµερωτικές εκποµπές -σε λίγο θα πάµε
από τις 4.00’, ενώ και τα µεσάνυχτα υπάρχουν δυο-τρεις ενηµερωτικές εκποµπές- όχι για πράγµατα ουσίας αλλά κυρίως για λόγους επικοινωνίας.
Επαναλαµβάνω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο. Είναι δυνατόν χώρα η οποία δεν έχει Κτηµατολόγιο να µιλάει
για ανάπτυξη; Πού θα γίνει η ανάπτυξη; Στον αέρα; Αυτό πρέπει
να µας προβληµατίσει και τουλάχιστον από εδώ και πέρα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν αυτά τα στοιχεία που είπα, να έχουµε πιο γρήγορη διαδικασία και επιτέλους να τελειώσουµε, γιατί σε λίγο θα
τελειώσει και το Κόσσοβο και θα µείνουµε οι µόνοι στην Ευρώπη
που δεν θα έχουµε Κτηµατολόγιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλήσαµε στην επιτροπή και θα
έλεγα ότι κάναµε και πάρα πολύ καλή δουλειά, επί των άρθρων
και επί της διαδικασίας. Ήρθαν όλοι οι επιστηµονικοί φορείς και
οι περισσότεροι, για να µην πω η πλειονότητα, ασχολήθηκαν µε
τα επιµέρους διαδικαστικά συµφέροντά τους ή κατά τον τρόπο
τους µε την καλύτερη λειτουργία αλλά κανείς δεν έβαλε το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων, δηλαδή να πει για ποιον λόγο
αυτήν τη στιγµή είµαστε εδώ πού είµαστε. Δεν το ξέρουν; Γνωρίζουν καλύτερα από εµάς τι πρέπει να γίνει.
Κάνουν ηµερίδες, µου είπαν. Εγώ τους ρώτησα. Έκαναν ηµερίδες οι επιστηµονικοί φορείς για τις τεχνικές προσφορές, για
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τις οικονοµικές προσφορές -σηµαντικά θέµατα και αυτά, δεν
λέω, που πρέπει να µας απασχολούν- για το χρόνο, για το ένα,
για το άλλο αλλά δεν έκαναν για το πώς πρέπει να τελειώνουµε
µε την κύρωση των έντεκα χιλιάδων δασικών χαρτών σε ένα
χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, γιατί είναι προϋπόθεση για
το θέµα του Κτηµατολογίου.
Θα πούµε περισσότερα επί των άρθρων στην αυριανή διαδικασία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτήν τη στιγµή έχουµε µία
πολιτική ηγεσία η οποία κατά βάση στην επιτροπή δέχθηκε πάρα
πολλές σωστές παρατηρήσεις και επισηµάνσεις όλων των µετεχόντων συναδέλφων στην επιτροπή για τη βελτίωση του σχεδίου
νόµου και βεβαίως πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουµε στην πολιτική ηγεσία. Μάλιστα κάποιοι εκ των συναδέλφων, επικεντρώθηκαν σε κάποια άρθρα τα οποία δηµιούργησαν µία υποψία, χωρίς
να υπάρχει κανένας λόγος.
Ο κύριος Υπουργός, ο κ. Καλαφάτης, µε τη συνδροµή όλων –
στο άρθρο 7 αναφέροµαι, γνωρίζουν οι συνάδελφοι που µετείχαν
στην επιτροπή- αµέσως απέσυρε την παράγραφο, η οποία πιθανώς δηµιουργούσε υποψίες για κάποιες χαριστικές πράξεις.
Θέλω να πω δηλαδή –γιατί βλέπω και κάποια δηµοσιεύµατα
για κάποιες τροπολογίες- ότι πρέπει επιτέλους να διαβάζουµε
σωστά τα πράγµατα, δεν πρέπει να καταλογίζουµε προθέσεις
πριν καν δούµε την παρέµβαση του Υπουργείου. Γιατί υπήρξε
κόµµα της Αντιπολίτευσης που, ενώ ο Υπουργός είχε κάνει δεκτή
την απόσυρση της παραγράφου, επί δέκα λεπτά αναφερόταν
στο συγκεκριµένο άρθρο καταλογίζοντας πρόθεση και διάφορες
άλλες σκοπιµότητες.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε και κύριοι Υπουργοί, θέλω να πω
ότι θα το ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, γιατί σε πάρα πολλά θέµατα
δείχνει τη διάθεση επιτάχυνσης των διαδικασιών, όµως θα ήθελα
και από σας να πάρετε την πρωτοβουλία του συντονισµού µαζί
µε το Κτηµατολόγιο, για να λυθεί επιτέλους αυτό το θέµα των
δασικών χαρτών.
Βλέπω τον κ. Αµοργιανιώτη εδώ –το συνεργάτη από τότε που
ήµουν Υφυπουργός στο Υπουργείο Γεωργίας- που γνωρίζει πάρα
πολύ καλά τα δασικά θέµατα. Θέλω να σου πω, αγαπητέ Γιώργο
µου, ότι όταν πάω στο Δασαρχείο της Κασσάνδρας και βλέπω να
εξετάζουν τους δασικούς χάρτες µε το µεγεθυντικό φακό, αισθάνοµαι λύπη και ντροπή, όχι γιατί δεν είναι επιστήµονες –είναι
πάρα πολύ καλοί- αλλά επειδή σκέφτοµαι ότι αν σήµερα µε αυτήν
την τεχνολογία –τη δορυφορική, την ιντερνετική, την εξελιγµένη
αυτήν τεχνολογία- βρισκόµαστε στην εποχή του µεγεθυντικού
φακού, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να έχουµε Κτηµατολόγιο!
Ελπίζω, λοιπόν, αυτά να αντιµετωπιστούν για να δώσουµε θετική προοπτική ύπαρξης Κτηµατολογίου στη χώρα, που είναι
τόσο απαραίτητο για την ανάπτυξη. Επειδή είδα τώρα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο –και τον βλέπω συχνά στην τηλεόραση που µιλάει για τις µεταρρυθµίσεις- θέλω να πω αγαπητέ
συνάδελφε, κύριε Βορίδη, ότι αυτή είναι µεταρρύθµιση. Είναι µεταρρύθµιση για να προχωρήσει η χώρα στις επενδύσεις και να
έχουµε επιτέλους Κτηµατολόγιο. Είναι ντροπή το 2013, να είµαστε η µοναδική χώρα στην Ευρώπη χωρίς Κτηµατολόγιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Δριβελέγκα.
Κυρία Μακρή, µε ενηµέρωσαν ότι είχατε ζητήσει λόγω ενός
προσωπικού θέµατος να µεσολαβήσει κάποιος άλλος ειδικός
αγορητής. Βεβαίως, ήρθατε στην ώρα σας, οπότε αν δεν έχει
πρόβληµα η κ. Ζαρούλια, να µιλήσετε εσείς τώρα.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο
«Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και
άλλες ρυθµίσεις» αποτελεί µία ακόµη προσπάθεια στη µακριά
λίστα νοµοθετηµάτων των κοµµάτων της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ για τη ρύθµιση του ζητήµατος του Κτηµατολογίου.
Δυστυχώς για τη χώρα, η αναποτελεσµατικότητα και ανικανότητα των κοµµάτων σας, έχει ως µόνο αποτέλεσµα τη θλιβερή
πρωτιά να είµαστε η µόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει Κτηµατολόγιο. Δεν διαθέτει δηλαδή µία κατάλληλα δοµηµένη βάση δεδοµένων, που να περιλαµβάνει τα ακίνητα και τα δικαιώµατα που
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υπάρχουν σε αυτά, όπως για παράδειγµα πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, πιθανή προσηµείωση κ.λπ..
Επίσης, είναι η µοναδική χώρα που δεν έχει οριοθετηµένα µε
έγκυρο και νοµικά ισχυρό τρόπο τα δάση της. Η ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για ένα τόσο ευαίσθητο και λεπτό ζήτηµα,
οφείλει να πραγµατοποιείται όχι υπό την πίεση των προθεσµιών
της τρόικας και των µνηµονιακών υποχρεώσεων αλλά προκειµένου να διασφαλιστούν δηµόσιες εκτάσεις και τα δάση της χώρας.
Αποτελεί κοινή γνώση ότι µία από τις κυριότερες αιτίες πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις, αποτελεί η προσπάθεια καταπάτησης των περιοχών αυτών. Το γεγονός αυτό, διαπιστώθηκε σε
πρόσφατη αυτοψία της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου. Το βαρύ τίµηµα της καταστροφής δεν θα υπήρχε στην περιοχή του Νοµού Ηλείας, εάν είχε δηµιουργηθεί αξιόπιστο,
λειτουργικό και αδιαµφισβήτητο Κτηµατολόγιο και οριστικοί δασικοί χάρτες.
Απόρροια των µέχρι στιγµής ρυθµίσεων των κοµµάτων σας επί
των ανωτέρω θεµάτων, εκτός της ελλιπούς περιβαλλοντικής
προστασίας, είναι η έλλειψη κωδικοποίησης των προαναφερθέντων στοιχείων, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά εµπόδια για
την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας και την υλοποίηση ουσιαστικών επενδύσεων.
Η συγκυβέρνηση, βέβαια, δεν γνωρίζει την έννοια της ουσιαστικής επένδυσης, γι’ αυτό και δεν ενδιαφέρεται για την έννοια
της καλής και της ολοκληρωµένης νοµοθέτησης. Απόδειξη
αυτού αποτελούν οι συγκεκριµένες διατάξεις, όπου διαφαίνεται
ο βασικός στόχος σας για την κατάργηση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, τον φορέα εκείνο
που έχει την αρµοδιότητα για την αεροφωτογράφιση της χώρας
και διαθέτει ένα αρχείο που ξεπερνά τις τετρακόσιες χιλιάδες
φωτογραφίες.
Αποτελεί αξιοσηµείωτο γεγονός ότι την τριετία 2007 – 2009 ο
οργανισµός αυτός προχώρησε στη λήψη ενός µεγάλου αριθµού
αεροφωτογραφιών, οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» στο πλαίσιο
σύνταξης του υπόβαθρου του Εθνικού Κτηµατολογίου. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν επιτεύχθη, ποτέ όµως µε ευθύνη που να ανήκει
στον ΟΚΧΕ. Έτσι, το συγκεκριµένο γεγονός εγείρει πολλά ερωτηµατικά.
Να σηµειωθεί ότι τα αρχεία του οργανισµού χρησιµοποιήθηκαν ως βασική πλατφόρµα δεδοµένων κατά την τακτοποίηση των
αυθαιρέτων του 2011. Η παράλογη απόφαση κατάργησης του
οργανισµού ίσως δεν είναι άσχετη µε τις πιέσεις της τρόικας,
προκειµένου να προσληφθεί για την υλοποίηση της διαδικασίας
ολλανδική εταιρεία, η οποία και θα λειτουργήσει ως εξωτερικός
σύµβουλος. Μια ενδεχόµενη τέτοια απόφαση κατάργησης του
οργανισµού και πρόσληψης Ολλανδών συµβούλων προκαλεί ουκ
ολίγα ερωτηµατικά.
Επιπρόσθετα, µε τις προτεινόµενες διατάξεις δεν επιτυγχάνεται καµµία εξοικονόµηση πόρων, αφού ο ΟΚΧΕ, απασχολεί τριάντα πέντε δηµοσίους υπαλλήλους µε προσωποπαγείς θέσεις και
στεγάζεται σε κτήριο του ΥΠΕΚΑ µαζί µε άλλες υπηρεσίες που
θα συνεχίσουν να υπάρχουν και µετά την προτεινόµενη κατάργηση, οπότε δεν υφίσταται καµµία απολύτως µείωση δαπάνης.
Επίσης, η υποτιθέµενη µείωση κόστους µισθοδοσίας από την
κατάργηση των θέσεων του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των
µελών του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ εξανεµίζεται, καθώς στην προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπονται δύο θέσεις νέων αντιπροέδρων στη
νέα Α.Ε. Υπογραµµίζουµε ότι εκεί το ύφος των απολαβών θα καθορίζεται µε µια απλή απόφαση των µετόχων και όχι µε ΚΥΑ του
ΥΠΕΚΑ και του Υπουργού Οικονοµικών, όπως ισχύει σήµερα για
τον ΟΚΧΕ.
Όπως σας τονίσαµε και στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου, άλλο ένα σηµείο που φανερώνει την προχειρότητά σας προκύπτει από την παράγραφο 9
του άρθρου 1 στην οποία αναφέρεται ότι: «Μέχρι την έναρξη
ισχύος του νέου οργανισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οι αρµοδιότητες του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και οι εκκρεµείς διαδικασίες που αφορούν διαγωνισµούς που έχει προκηρύξει και εκτελεί ο ΟΚΧΕ, ασκούνται και
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συνεχίζονται, αντιστοίχως, από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών
Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος».
Θα πρέπει να σας ενηµερώσουµε ότι αναθέτετε αρµοδιότητες,
έστω και προσωρινές, σε µια διεύθυνση του Υπουργείου που
προτίθεστε να καταργήσετε άµεσα. Η συγκεκριµένη διεύθυνση
δεν υπάρχει στο προτεινόµενο οργανόγραµµα όπως το έχετε
ανακοινώσει.
Εποµένως, δύο τινά συµβαίνουν: Πρώτον, δεν ξέρετε τι αναθέτετε και τι καταργείτε, το οποίο είναι αναµενόµενο από όλη την
Κυβέρνηση, γιατί στην ουσία εκτελεί απλά διαταγές αντί να ασκεί
τη ρυθµιστική αρµοδιότητα του κράτους.
Δεύτερον, αυτές οι αρµοδιότητες πολύ σύντοµα θα µείνουν
στον αέρα. Ο φορέας υλοποίησης του Κτηµατολογίου θα έπρεπε
να είναι ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, όπως είναι σήµερα ο ΟΚΧΕ, µε σαφές χρηµατοοικονοµικό πλάνο. Ένα τέτοιο
νοµικό πρόσωπο θα µπορούσε να ενισχυθεί µε προσωπικό, να
στηριχθεί πολιτικά και να συµµετέχει στη χάραξη αλλά και στην
εφαρµογή µιας ενιαίας εθνικής πολιτικής για τη γεωπληροφορία
στη χώρα.
Αντ’ αυτού, εσείς ιδρύετε µια ακόµη ανώνυµη εταιρεία, την
οποία θα στελεχώσετε µε δηµοσίους υπαλλήλους, τους ίδιους
δηλαδή ανθρώπους που επανειληµµένως έχετε κατηγορήσει ως
αναποτελεσµατικούς και αναξιόπιστους.
Επίσης, εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς ότι δεν θα υφίσταται
έλεγχος επί της διαχείρισης των δράσεων από την όποια πολιτική
ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, καθώς επίσης και από τις υπηρεσίες του
ΥΠΕΚΑ προς την ανώνυµη εταιρεία.
Δεν προκύπτει, λοιπόν, κανένα πλεονέκτηµα από τον σχεδιασµό
της απόφασής σας. Το µόνο που προκύπτει είναι η προχειρότητα
νοµοθετικής πρωτοβουλίας και η εισαγωγή διατάξεων αποδόµησης του κράτους προς όφελος συγκεκριµένων συµφερόντων.
Η προχειρότητα στις αποφάσεις και τις ενέργειές σας διαφαίνονται και από τις δηλώσεις του κυρίου Υπουργού στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας στις 28 Μαΐου, όπου ειπώθηκε ότι η
χώρα µας είναι σε άθλια –τολµώ να χρησιµοποιήσω αυτήν τη
λέξη- κατάσταση. Το θέµα της διαχείρισης του γεωχώρου είναι
σηµαντικό. Δεν έχουµε αντιληφθεί την τεκµηρίωση και τη διαχείριση του γεωχώρου σε όποια στάθµη κι αν το σκεφθεί κανείς.
Πριν κάνετε διαπιστώσεις τύπου Γεωργίου Παπανδρέου, δεν
θα πρέπει να αναρωτηθείτε γιατί υπάρχει η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας, την οποία προεδρεύετε και η οποία δεν έχει συνεδριάσει εδώ και δεκατέσσερις µήνες, ενώ θα έπρεπε να
συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, σύµφωνα µε το
νόµο και να επιλαµβάνεται των προβληµάτων που επικαλείται ο
ίδιος ο Υπουργός;
Είναι πιστεύουµε ξεκάθαρο ότι δεν δύναται να ανατίθεται η
άσκηση της δηµόσιας πολιτικής στον τοµέα της γεωπληροφορίας σε ανώνυµη εταιρεία που δεν ελέγχεται στην πραγµατικότητα από το δηµόσιο. Η εν λόγω πρακτική θα αποτελέσει πανευρωπαϊκή πρωτιά από τη χώρα µας που δεν νοµίζουµε ότι µας
τιµά.
Είναι σαφές ότι η ανάθεση αρµοδιότητας σε ανώνυµη εταιρεία
για την υλοποίηση και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου
δεν µπορεί να υποστηριχθεί πουθενά, αφού άλλωστε οι πράξεις
που διενεργούνται για τη σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού
Κτηµατολογίου αποτελούν διοικητικές πράξεις µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διενεργούνται δηλαδή από δηµόσιο λειτουργό και όχι
από κατ’ ανάθεση δηµόσιο λειτουργό.
Μελετώντας το νοµοθέτηµα, δεν µπορέσαµε, πραγµατικά, να
εντοπίσουµε σαφή και πραγµατικά στοιχεία που θα δικαιολογούσαν αυτές τις πολιτικές αποφάσεις. Δεν τα εντοπίσαµε για έναν
πολύ απλό λόγο, διότι δεν υπάρχουν νοµικά, τεχνικά ή δηµοσιονοµικά δεδοµένα που να δικαιολογούν τις συγκεκριµένες επιλογές.
Ωστόσο, η αναποτελεσµατικότητά σας καθίσταται επικίνδυνη
για τη χώρα, καθώς βρίσκεται αντιµέτωπη µε το ενδεχόµενο επιστροφής εκατοµµυρίων ευρώ για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην κατάρτιση του Εθνικού Κτηµατολογίου. Αυτό δεν
σας το επισηµαίνουµε µόνο εµείς, αλλά και ο αρµόδιος Επίτροπος, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι ρυθµοί υλοποίησης του ελληνικού Κτηµατολογίου είναι ρυθµοί χελώνας.
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Είναι ενδεικτικό ότι κατά την περίοδο 2000-2006 η Ευρωπαϊκή
Ένωση χρηµατοδότησε τη χώρα µας µε 80 εκατοµµύρια ευρώ
περίπου, προκειµένου να υλοποιήσει την κατάρτιση του Εθνικού
Κτηµατολογίου. Ωστόσο, η πραγµατικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Στα τέλη του 2006 σύµφωνα µε τον αρµόδιο Επίτροπο,
ορισµένα στοιχεία του έργου έλειπαν µε αποτέλεσµα το έργο να
συµπεριληφθεί στον κατάλογο των ηµιτελών έργων, τα οποία και
θα χρηµατοδοτούνταν αποκλειστικά µε εθνικούς πόρους. Ως καταληκτική ηµεροµηνία αναφερόταν ο Μάρτιος του 2013.
Το έργο όµως προχώρησε και πάλι µε αργούς ρυθµούς. Για
το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε και νέα παράταση
ως τις 31 Δεκεµβρίου του 2013, µε τη µόνη διαφορά ότι αν το
έργο δεν ολοκληρωθεί µέχρι την ολοκλήρωση της προθεσµίας,
τότε θα εφαρµοστεί δηµοσιονοµική διόρθωση για το συγχρηµατοδοτούµενο µέρος του έργου ή πιο απλά η χώρα µας θα κληθεί
να επιστρέψει εκατοµµύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εν κατακλείδι, γίνεται αντιληπτό ότι µε σπασµωδικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν αναληφθεί ύστερα από πιέσεις της τρόικας για την πρόσληψη των συµβούλων που
προτείνει, δεν είναι δυνατόν να λύσετε ένα χρονίζον πρόβληµα.
Σας έχουµε προτείνει σειρά λύσεων στην αρµόδια επιτροπή, όχι
για άλλο λόγο, αλλά γιατί η χώρα επωµίζεται τα αποτελέσµατα
της αποτυχηµένης οικονοµικής πολιτικής σας. Ας µην επωµιστεί
και νέα πρόστιµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ανικανότητάς σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Μακρή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας
Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας περί εκδόσεως».
Το λόγο έχει η κ. Ελένη Ζαρούλια.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κύριε Πρόεδρε, συζητάµε σήµερα για ένα
σχέδιο νόµου µε συµπληρωµατικές διατάξεις για το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Πρόκειται για ένα σηµαντικό έργο, που ενώ για τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί κάτι το δεδοµένο, για τη
χώρα µας εν έτη 2013 αποτελεί ακόµη ζητούµενο.
Το ότι δεν έχουµε ως και σήµερα Εθνικό Κτηµατολόγιο οφείλεται σε διάφορους λόγους, ιστορικούς και µορφολογικούς.
Οφείλεται σε τεχνικές, επιστηµονικές και άλλες δυσκολίες. Κυρίως, όµως, οφείλεται στα λάθη όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών, στην έλλειψη της πολιτικής βούλησης για
να ολοκληρωθεί αυτό το θεµελιώδες έργο, στην άρνηση των κυβερνήσεων αυτών να συγκρουστούν µε συµφέροντα και παγιωµένες νοοτροπίες.
Πιστεύουµε πως η αποτυχία της ολοκλήρωσης του Εθνικού
Κτηµατολογίου αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα σκάνδαλα της
Μεταπολίτευσης, σκάνδαλο που συναγωνίζεται επάξια τα σκάνδαλα του Χρηµατιστηρίου και των Olympic Games.
Σήµερα όλοι γνωρίζουµε, πως το Εθνικό Κτηµατολόγιο βρίσκεται µακριά από την ολοκλήρωσή του. Το παρόν νοµοσχέδιο, έρχεται σύµφωνα µε την Κυβέρνηση, να βελτιώσει την κατάσταση
και να δηµιουργήσει ένα νοµοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέψει
να ολοκληρωθεί το Εθνικό Κτηµατολόγιο µέχρι το 2020. Το αν το
παρόν σχέδιο νόµου δηµιουργεί, πράγµατι, τις προϋποθέσεις για
την επιτυχή ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου µέχρι το
2020, είναι κάτι προς συζήτηση, διότι ακούσαµε και στις επιτροπές από τους αρµόδιους φορείς που είχαµε φέρει ότι µάλλον
µέχρι το 2020 δεν θα τα καταφέρετε.
Από την άλλη, πιστεύουµε πως ενώ πρέπει να δούµε τι κάνουµε από εδώ και πέρα, πρέπει παράλληλα να γίνει ένας συνολικός απολογισµός, να δούµε τι έγινε µέχρι τώρα ή τι δεν έγινε,
να δούµε ποιος έφταιξε -αν έφταιξε κάποιος- και να αποδοθούν
οι όποιες ευθύνες, πολιτικές ή µη.
Για το έργο αυτό ξοδεύτηκαν πολλά εκατοµµύρια από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Πολλοί συµπολίτες µας ξόδεψαν
πολλά χρήµατα και ταλαιπωρήθηκαν. Δεν έχουµε την πολυτέλεια
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να προχωρήσουµε χωρίς να γίνει πρώτα ο σχετικός απολογισµός, όχι µόνο γιατί χάθηκε χρόνος και χρήµα, αλλά γιατί θα
είναι χρήσιµα τα όποια συµπεράσµατα, για να αποφύγουµε λάθη
και παραλείψεις στο µέλλον.
Τι κάνει το παρόν νοµοσχέδιο; Κατ’ αρχήν, καταργεί τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, το γνωστό και ως ΟΚΧΕ, που είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
και δηµιουργεί την «Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση
Α.Ε.» ως µετεξέλιξη της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Επιπλέον, προβλέπει αλλαγές στη λειτουργία του Κτηµατολογίου και στη διαδικασία ανάθεσης µελετών, καθώς και τροποποιήσεις στη δασική
νοµοθεσία.
Καταργείτε τον ΟΚΧΕ, για να ενοποιήσετε τους φορείς που
ασχολούνται µε το Κτηµατολόγιο και τη χαρτογράφηση σε έναν
ενιαίο φορέα. Προχωράτε σ’ αυτή την κίνηση µε τη δικαιολογία
ότι, πρώτον, ο ΟΚΧΕ είναι ταυτόσηµο σχεδόν αντικείµενο µε την
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», ενώ από την άλλη, αν και επιβάρυνε τον
κρατικό προϋπολογισµό µε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ
το χρόνο, αυτός δεν παρήγαγε κάποιο έργο.
Φυσικά, η χαρτογράφηση και η διαχείριση των σχετικών δεδοµένων δεν ταυτίζεται µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Για το λόγο
αυτό µάλιστα, στη νέα εταιρεία προβλέπονται δύο Διευθύνσεις
µε τα σχετικά αντικείµενα. Από την άλλη, από πουθενά ούτε από
την αιτιολογική έκθεση ούτε από τις διατάξεις του νόµου, προκύπτει οικονοµικό όφελος για το δηµόσιο. Το αν για πολλά χρόνια δεν παρήγαγε κάποιο έργο, αυτό βαρύνει τις εκάστοτε
ηγεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και όχι τον φορέα αυτόν
καθ’ εαυτόν.
Απ’ ό,τι µπορούµε να γνωρίζουµε, ο ΟΚΧΕ µεταξύ άλλων διαχειρίζεται µια Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών, την
ΕΥΓΕΠ, σε υλοποίηση της οδηγίας INSPIRE. Οι σχετικές πληροφορίες είναι στη διάθεση των πολιτών και του δηµοσίου και µάλιστα δωρεάν. Επιπλέον, είναι δυνατόν να γίνουν κινήσεις, ούτως
ώστε µελλοντικά ο συγκεκριµένος φορέας να µην επιβαρύνει τον
κρατικό προϋπολογισµό, όπως µας είπατε και στην επιτροπή.
Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι η διαχείριση των σχετικών δεδοµένων, όπως και το αντικείµενο του Κτηµατολογίου, δεν µπορεί να ανατεθεί στην ολότητά του σε µια ανώνυµη εταιρεία που
λειτουργεί µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Δεν µπορεί να µην
υπάρχει ένας εποπτικός φορέας του δηµοσίου!
Όπως σας είπαµε και στην επιτροπή, οι ανώνυµες εταιρείες
είναι εργαλεία στη διάθεση του κράτους και όχι σχήµατα για αντικατάστασή του. Αν πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε ένας ενιαίος φορέας για τα σχετικά αντικείµενα, αυτός πιστεύουµε πως
θα πρέπει να έχει τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.
Στην επιτροπή µάς αναφέρατε πως τη µεγάλη εποπτεία θα την
έχει ο Υπουργός και γι’ αυτό καταργείτε τον ΟΚΧΕ. Επίσης, ειπώθηκε πως ο Υπουργός έχει την πολιτική ευθύνη και είναι υπόλογος στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Να µας επιτρέψει ο Υπουργός να αµφιβάλουµε και για τα δύο. Είδαµε το πόσο λογοδοτούν
στην παρούσα Βουλή οι Υπουργοί της Κυβερνήσεως. Μόλις την
περασµένη Δευτέρα, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου,
απαντήθηκε µία µόνο από τις δεκατέσσερις ερωτήσεις. Οι υπόλοιπες δεκατρείς δεν απαντήθηκαν λόγω κωλύµατος των Υπουργών.
Όσον αφορά το ότι ο Υπουργός ο ίδιος θα εποπτεύει τη νέα
εταιρεία, έχουµε δει το πόσο επόπτευαν και την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» οι εκάστοτε Υπουργοί όλα αυτά τα χρόνια. Σωρεία οι
καταγγελίες για παράνοµες προσλήψεις και για επιζήµιες πρακτικές. Επιπλέον, κανείς δεν µπορεί να µας εγγυηθεί ότι µελλοντικά δεν θα ιδιωτικοποιηθεί η νέα εταιρεία «ΕΚΧΑ Α.Ε.» µε ό,τι
αυτό θα συνεπάγεται.
Η συγκυβέρνηση προχωρεί στο ξεπούληµα όλων των υποδοµών της χώρας, στο ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας. Ακόµη
και το νερό πουλάει, το δηµόσιο αυτό αγαθό. Γιατί να µην προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση και της εταιρείας αυτής;
Όσον αφορά τις αλλαγές στον τρόπο ανάθεσης των µελετών,
παρατηρούµε πως στο βωµό της λεγόµενης επιτάχυνσης, διαµορφώνεται ένα πλαίσιο πλήρους ασυδοσίας, αφού ο έλεγχος,
η διαφάνεια, ο ανταγωνισµός, η τεχνική αξιολόγηση και οι υπο-
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χρεώσεις του ανάδοχου για χρηµατοδότηση, ουσιαστικά, καταργούνται. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου έρχονται να προσθέσουν νέες εξαιρέσεις στο ν.3316/2005, συνεχίζοντας έτσι την
αποσπασµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Με τις αλλαγές που προβλέπονται, τα κριτήρια επιλογής των
µελετητών θα είναι µόνο η οικονοµική προσφορά και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου. Αυτό, λόγω και
της συνεχιζόµενης ύφεσης που αντιµετωπίζει η χώρα µας, θα
ανοίξει το δρόµο στις ξένες εταιρείες και στον παραγκωνισµό
του ελληνικού µελετητικού δυναµικού.
Με τη θέσπιση ως κριτηρίου επιλογής αυτού τη χαµηλότερη
τιµή, µε την υποβάθµιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της
κάθε πρότασης, το µόνο που θα επιτευχθεί είναι να αναλάβουν
εταιρείες καιροσκοπικού χαρακτήρα και να µην προχωρήσει τίποτα.
Σχετικά µε τις διατάξεις αλλαγής του πλαισίου λειτουργίας της
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», δηλαδή, της νέας «ΕΚΧΑ Α.Ε.», έχουµε
να παρατηρήσουµε πως ενώ κάποιες από αυτές δείχνουν να κινούνται σε σωστή κατεύθυνση, το σηµαντικό είναι πως από πουθενά δεν προκύπτει το πώς οι αλλαγές αυτές µπορούν να υλοποιηθούν. Από πουθενά δεν προκύπτει πως η νέα εταιρεία θα
µπορέσει να ανταποκριθεί στο νέο διευρυµένο αντικείµενο που
της ανατίθεται. Δεν προβλέπεται ούτε κάποιο σχεδιάγραµµα
ούτε κάποια µορφή ενίσχυσης σε πόρους.
Το νοµοσχέδιο αναφέρει πως η νέα εταιρεία θα είναι δηµόσια
εταιρεία µη επιχορηγούµενη από το κράτος. Αλλά πουθενά δεν
αναφέρεται το πού θα βρει τους πόρους να κάνει όλα αυτά που
προβλέπονται, ζήτηµα που σας το θέσαµε και στην Επιτροπή.
Ακόµη, δεν µας έχετε απαντήσει και θα θέλαµε κάποια απάντηση
σχετικά µε αυτό. Να σηµειωθεί πως µιλάµε για µία εταιρεία που
τόσα χρόνια δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που της έχουν ανατεθεί. Χωρίς χρηµατοδότηση, χωρίς κάποιο χρονοδιάγραµµα µε διευρυµένες αρµοδιότητες και αντικείµενο, αµφιβάλλουµε για το
κατά πόσο θα πετύχει αυτά που θέλουµε στο µέλλον.
Από την άλλη, σε σχέση µε τις αποσπάσεις δηµοσίων υπαλλήλων στη νέα εταιρεία που προβλέπονται στο άρθρο 4 –υπαλλήλων από όλο το φάσµα του δηµοσίου- έχουµε να πούµε πως από
τη στιγµή που δεν προβλέπονται συγκεκριµένες προϋποθέσεις
επιλογής, είναι αµφίβολο το εάν θα βοηθήσουν πράγµατι την
εταιρεία. Ο Υπουργός έχει ανεξέλεγκτα την πλήρη ελευθερία επιλογής, χωρίς να δεσµεύεται από ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, ένα
πλαίσιο το οποίο θα καθορίζει τα τυπικά προσόντα και τη σχετική
εµπειρία που απαιτεί το αντικείµενο του Εθνικού Κτηµατολογίου.
Τέλος, οι αλλαγές που προβλέπονται στη δασική νοµοθεσία,
πιστεύουµε πως όχι µόνο δεν δίνουν λύσεις, όχι µόνο δεν εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον, αλλά αντίθετα θα έχουν άσχηµες
συνέπειες στην προστασία των δασικών εκτάσεων και γενικότερα
της δηµόσιας γης.
Συγκεκριµένα, µε την ανατροπή στην ουσία του τεκµηρίου κυριότητας του δηµοσίου µε τον παραγκωνισµό της Διεύθυνσης
Δασών και µε την αναβάθµιση της νέας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»
σε βασικό παίκτη, όσον αφορά ακόµη και την οριοθέτηση των
δασικών χαρτών, δηµιουργείται ένα πλαίσιο που δεν θα προστατεύσει αποτελεσµατικά τη δηµόσια γη. Δηµιουργείται ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει να χαθούν µεγάλες δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις.
Για εµάς τον πρώτο λόγο για την κατάρτιση των δασικών χαρτών πρέπει να έχουν οι Διευθύνσεις Δασών, οι οποίες πρέπει να
στελεχωθούν κατάλληλα και να στηριχθούν από την πολιτεία,
ούτως ώστε να αντεπεξέλθουν στο έργο τους και όχι να παραγκωνίζονται προς χάρη ενός σχήµατος µίας ανώνυµης εταιρείας.
Η νέα εταιρεία, η «ΕΚΧΑ Α.Ε.», δεν µπορεί να αναρτά δασικούς
χάρτες, χάρτες που δεν θα έχουν τα εχέγγυα που µπορεί να τους
προσδώσει µια δηµόσια αρχή. Η υποστελέχωση των Διευθύνσεων Δασών, όπως και οι ασφυκτικές προθεσµίες που τίθενται
σε αυτές είτε για τη σχετική ανάρτηση είτε για τον έλεγχο των
αναρτήσεων των δασικών χαρτών, δηµιουργούν ένα ρυθµιστικό
πλαίσιο που µόνο προς το δηµόσιο συµφέρον δεν θα είναι.
Όσον αφορά τώρα τις δύο υπουργικές τροπολογίες, η µία
αφορά αλλαγές στο σχέδιο νόµου, ενώ η άλλη αφορά ρυθµίσεις
πολεοδοµικού ενδιαφέροντος. Οι όποιες αλλαγές έγιναν στην

13329

αρχική µορφή του νοµοσχεδίου δεν το καθιστούν περισσότερο
ελκυστικό. Από την άλλη, ενώ διεξήχθησαν τέσσερις συνεδριάσεις στη σχετική επιτροπή, ο Υπουργός διάλεξε να καταθέσει την
τροπολογία σε σχέση µε τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις µετά την
ολοκλήρωση της όλης συζήτησης. Αυτό, ως πρακτική είναι λάθος και η τροπολογία αυτή δεν µπορεί να γίνει δεκτή. Εξάλλου,
διαφωνούµε και µε το περιεχόµενό της.
Το παρόν σχέδιο νόµου πιστεύουµε ότι, όχι µόνο δεν θα δώσει
λύσεις, αλλά θα δηµιουργήσει και περισσότερα προβλήµατα
στην ήδη προβληµατική κατάσταση µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο
και τους δασικούς χάρτες. Η Κυβέρνηση µε το νοµοθέτηµα αυτό
ανοίγει το δρόµο για την άρση της προστασίας µεγάλων εκτάσεων του δηµοσίου. Μεγάλες δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις
θα γίνουν αντικείµενο εκµετάλλευσης και θα ανοίξει ο δρόµος
για την εµπορευµατοποίηση της εθνικής γης και την εξυπηρέτηση επιχειρηµατικών και άλλων συµφερόντων.
Καλούµε την Κυβέρνηση, ακόµα και τώρα, να αποσύρει το
παρόν σχέδιο νόµου και να θέσει το ζήτηµα από την αρχή, να
λάβει σοβαρά υπόψη της τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των
αρµόδιων φορέων και να καταθέσει άµεσα ένα σχέδιο νόµου που
θα δίνει πραγµατικά λύσεις και θα προστατεύει τη δηµόσια περιουσία.
Ως εκ τούτου, καταψηφίζουµε επί της αρχής το παρόν σχέδιο
νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς,
κ. Νίκη Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο εν µέσω πολιτικής κρίσης, µιας κρίσης που δεν µπορεί
παρά να είναι απόλυτα συνυφασµένη µε την κρίση αξιών στην
ελληνική κοινωνία, αυτή που διαµόρφωσε παθογένειες τις οποίες
καλούµαστε σήµερα –θα έπρεπε από χθες κιόλας- να αντιπαλέψουµε, να κάνουµε αυτό που έπρεπε να γίνεται σ’ αυτήν την Αίθουσα, δηλαδή να µεταρρυθµίσουµε και να «σπάσουµε αυγά»,
για να χρησιµοποιήσω µία µη δόκιµη έκφραση.
Η Δηµοκρατική Αριστερά αυτόν τον ένα χρόνο συγκυβέρνησης έχει κάνει πολύ µεγάλες υπερβάσεις. Δεν θα κουραστούµε
να υπενθυµίζουµε πως η χώρα δεν θα είχε κυβέρνηση αν η Δηµοκρατική Αριστερά δεν έπαιρνε αυτή τη µεγάλη απόφαση να
γυρίσει σελίδα ως παράταξη, αλλά και ως πολιτικός χώρος, να
απαρνηθεί τον πολύ βολικό οµολογουµένως ρόλο της Αντιπολίτευσης, να πάρει ευθύνες που δεν της αναλογούσαν και να κάνει
ουσιαστικές προτάσεις, κάποιες φορές να βγει µπροστά και κάποιες φορές να υποχωρήσει µπροστά στη µεγάλη πρόκληση, το
δηµόσιο συµφέρον και το καλό του τόπου.
Να συµπληρώσω όµως πως την υπέρβαση της µαύρης οθόνης
δεν θα την κάνει ποτέ και για κανένα λόγο. Τη µαύρη οθόνη πολιτικά δεν θα την επιτρέψει!
Παρά την απαξίωση εν µέρει της λειτουργίας της τρικοµµατικής κυβέρνησης, η Δηµοκρατική Αριστερά είναι εδώ σήµερα για
να κάνει αυτό που οφείλει: να µεταρρυθµίσει, να αλλάξει, να προσπαθήσει να διορθώσει παθογένειες, να ξεφύγει από τη στείρα
δηµοσιονοµική προσαρµογή και να προχωρήσει σε ουσιαστικές
µεταρρυθµίσεις, σε ανατροπή της αδράνειας της Δηµόσιας Διοίκησης, αλλά και του κρατικού ελέγχου. Γιατί τα εκατόν δέκα
χρόνια άγονων, αναποτελεσµατικών προσπαθειών να υπάρξουν
δασικοί χάρτες στην Ελλάδα είναι αναµφισβήτητα παθογένεια.
Και αν κάποια στιγµή επιζητούµε να υπάρξει στη χώρα περιουσιολόγιο, να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στα περιουσιακά στοιχεία, στο φόρο ακίνητης περιουσίας, στην πάταξη της αυθαιρεσίας στην κατασκευή, αλλά και στην πάταξη της φοροδιαφυγής, το Κτηµατολόγιο είναι το πρώτο µεγάλο βήµα, η αρχή, το
ήµισυ του συνόλου της προσπάθειας.
Δυστυχώς, είµαστε και επίσηµα η µόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση που δεν έχει Κτηµατολόγιο. Έχει γίνει ολοκλήρωση µόλις
του 18% των χαρτών εκ των οποίων σηµαντικό µέρος των εκτάσεων πρέπει να χαρτογραφηθεί εκ νέου, ενώ υπό εξέλιξη βρίσκεται συνολικά µόλις το 42% των χαρτών. Και όποιος δεν ψηφίσει
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αυτό το νοµοσχέδιο, µπορεί να ισχυριστεί ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα, πως δεν υπάρχουν κακώς κείµενα, πως δεν πειράζει
που τα τελευταία δεκαοχτώ χρόνια επίσηµης κτηµατογράφησης
κατασπαταλώνται χρήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ελλήνων πολιτών χωρίς αποτέλεσµα;
Υπάρχουν ευθύνες οι οποίες µπορούν να αναζητηθούν όταν
απαντηθεί η ερώτηση: «Γιατί το πολιτικό σύστηµα δεν εντόπισε
έγκαιρα τις αδυναµίες; Ποιος κερδίζει από τις καθυστερήσεις
στην ανάρτηση των χαρτών, την επανάληψη διαγωνισµών, τις εκκρεµοδικίες, την αδιαφάνεια; Γιατί, σχεδόν δύο δεκαετίες έχει
ολοκληρωθεί τόσο µικρό ποσοστό χαρτών;» Οι απαντήσεις είναι
αυτονόητες και δεν αποτελούν ζητούµενο αυτού του νοµοσχεδίου. Το κατά πόσον όµως, οφείλουν να αλλάξουν όλα αυτά, σίγουρα είναι το µείζον στην προσπάθεια αυτή.
Επί της αρχής η σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου αποτελούσε και αποτελεί ένα βασικό σηµείο του καθορισµού της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Περιλαµβάνει γενική καταγραφή
των κτηµατολογικών πληροφοριών που αφορούν κυρίως τα τεχνικά, νοµικά και οικονοµικά στοιχεία των ιδιοκτησιών, καθώς και
πληροφορίες που θεωρούνται απαραίτητες για τη διοικητική, τεχνική και αναπτυξιακή δραστηριότητα του τόπου, για µια συνολική ηλεκτρονική µεταρρύθµιση.
Σκοπός του Κτηµατολογίου είναι η δηµιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοµατοποιηµένου αρχείου, µε στοιχεία τα οποία
αποδεικνύουν και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν τις συναλλαγές,
τροφοδοτώντας µε πληροφορία, τόσο το κράτος, όσο και τον
πολίτη για τα δικαιώµατά του πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία. Και
αυτό είναι αδήριτη ανάγκη να υπάρξει στη χώρα.
Ως το 2020 το Εθνικό Κτηµατολόγιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Είναι γεγονός πως η σηµασία των χωρικών δεδοµένων έχει
γίνει εδώ και χρόνια αντιληπτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
προκύπτει από τον µεγάλο αριθµό δράσεων στον τοµέα αυτό, η
σηµαντικότερη εκ των οποίων είναι η οδηγία INSPIRE, όπως αυτή
έχει ενσωµατωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο και για την οποία η χώρα
µας οδηγήθηκε από την Κοµισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ας µην ξεχνάµε, επίσης, τον κίνδυνο για απαίτηση άµεσης επιστροφής πόρων συγχρηµατοδότησης του Κτηµατολογίου ύψους
80 εκατοµµυρίων ευρώ σε µια τέτοια οικονοµική συγκυρία, αλλά
και την πιθανότητα συνολικής διακοπής της επιτροπής όπου οι
προγραµµατισµένες εργασίες έπρεπε να ολοκληρωθούν µέχρι
τον Μάρτιο του 2013. Είναι επίσηµα στοιχεία από ερώτηση των
Οικολόγων Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.
Όλα αυτά λέγονται από µέρους µας για την ενίσχυση του επιχειρήµατος πως υπάρχει άµεση ανάγκη ολοκλήρωσης του Κτηµατολογίου και επειδή ακούσαµε από την πλευρά της Αντιπολίτευσης κάποια ψελλίσµατα περί αναιτιολόγητης συγχώνευσης
και ανάγκης αλλαγής και διάφορα άλλα.
Για τη διακίνηση των γεωχωρικών δεδοµένων η Δηµοκρατική
Αριστερά κατέθεσε τροπολογία, προκειµένου να διασφαλιστεί
και να επιταχυνθεί η πολιτική διαµοιρασµού των γεωχωρικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τις επιταγές της οδηγίας 98/2003 για την
περαιτέρω χρήση της δηµόσιας πληροφορίας, την οδηγία INSPIRE, το ν. 3882/2010 και την ευρωπαϊκή πολιτική για το Ψηφιακό Θεµατολόγιο 2020.
Είναι απαραίτητο να υπάρχει άµεση ρύθµιση του διαµοιρασµού των δηµοσίων δεδοµένων µεταξύ των δηµοσίων αρχών και
η διάθεσή τους σε τρίτους, καθώς τα χρήµατα τα οποία έχουν
χρησιµοποιηθεί είναι του Έλληνα και του Ευρωπαίου φορολογούµενου.
Αυτό ελπίζουµε ότι θα γίνει µε το ελάχιστο κόστος και µε το
µέγιστο δυνατό κοινωνικό και οικονοµικό όφελος. Με αυτόν µόνο
τον τρόπο θα µπορεί να διασφαλιστεί ο δηµόσιος και δωρεάν χαρακτήρας των δεδοµένων και κάποια στιγµή ίσως να φτάσουµε
και στην πολυπόθητη κοινωνία της πληροφορίας.
Ο ΟΚΧΕ, που συγχωνεύεται µε το παρόν νοµοσχέδιο, παρείχε
το τελευταίο µόλις διάστηµα αυτή τη δυνατότητα, βάζοντας στη
συνέχεια ένα «Κλειστό λόγω εκποίησης» στην κεντρική σελίδα
του επίσηµου site µε τα τηλέφωνα των Υπουργών προϊσταµένων
τους από κάτω σε µια άλλη, γκρίζα οθόνη αυτή τη φορά, µε γνώµονα προφανώς τον σεβασµό προς τους θεσµούς. Τα συµπεράσµατα δικά σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πριν ξεκινήσουµε µε τον σχολιασµό του καθεαυτού σχεδίου
νόµου, να κάνουµε ειδική µνεία στην υπουργική τροπολογία, που
προέκυψε έπειτα από κοινή µας τοποθέτηση µε το ΠΑΣΟΚ, για
τον έλεγχο των πεπραγµένων της «ΕΚΧΑ Α.Ε.» κάθε έτος, καθώς
και την επιβεβληµένη πλέον παρουσία της νέας εταιρείας κάθε
έξι µήνες στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, ώστε να παρουσιάσει την πρόοδο των εργασιών που έχει αναλάβει.
Είναι µια πολύ θετική τροπολογία και θα θέλαµε να υπάρχει
ουσιαστικά σε κάθε τέτοιο µακροπρόθεσµο εγχείρηµα.
Έλεγχος και διαφάνεια, λοιπόν, µε ζητούµενο το συντονισµό
και τη σύµπραξη των όποιων εργαλείων, µε στόχο την ποιότητα
της παραγόµενης πληροφορίας στα σωστά χρονοδιαγράµµατα.
Επιχειρείται, λοιπόν, µε το παρόν νοµοσχέδιο µια συµπλήρωση
στη σύνταξη και τη λειτουργία του θεσµού και ειδικότερα µια περαιτέρω βελτίωση της νοµοθεσίας όσον αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών, τόσο της εξωδικαστικής, όσο και της δικαστικής επίλυσης των ζητηµάτων διόρθωσης των αρχικών και µεταγενέστερων εγγραφών, καθώς και της διευκόλυνσης των συναλλαγών.
Στο πλαίσιο του εξορθολογισµού των δηµοσίων φορέων µε συναφές αντικείµενο και αλληλοκαλυπτόµενες δραστηριότητες το
παρόν νοµοσχέδιο εισηγείται την κατάργηση του «Οργανισµού
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος» και τη µεταφορά
των αρµοδιοτήτων του στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»,
δηµιουργώντας ένα νέο, ενιαίο φορέα µε την ονοµασία «ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.». Αυτό γίνεται προσδοκώντας να µπει ένα τέλος στις στρεβλώσεις που δηµιουργήθηκαν µε την ως σήµερα ισχύουσα οργανωτική κατάσταση, ενώ
ταυτόχρονα µε την πολυπόθητη ολοκλήρωση του έργου να έχει
επιτευχθεί και µια οικονοµία κλίµακας, αλλά και σηµαντική εξοικονόµηση του κόστους των δαπανών. Να σηµειωθεί ότι και οι
ίδιοι οι εργαζόµενοι µιλούσαν για την αναγκαιότητα του ενιαίου
φορέα.
Ο ενιαίος αυτός φορέας θα λειτουργεί πλέον υπό την εποπτεία
του Υπουργού, ο οποίος θα έχει και την πλήρη ευθύνη του εγχειρήµατος. Η «ΕΚΧΑ Α.Ε.» θα είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου µε µοναδικό µέτοχο το ελληνικό δηµόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται και από τον εποπτεύοντα πλέον Υπουργό Περιβάλλοντος. Οι υπάλληλοι του ΟΚΧΕ προβλέπεται να επιστρέψουν
στα καθήκοντά τους ως εργαζόµενοι του Υπουργείου.
Εµείς προτείναµε, αξιοποιώντας τη γνώση της εξειδίκευσης
του αντικειµένου του ΟΚΧΕ να αναλάβουν χρέη επιβλέπουσας
αρχής, εντός του Υπουργείου πια, σε όλο αυτό το εγχείρηµα.
Το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου από το έτος 1994 χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πολύ µεγάλα έργα στη χώρα. Έτσι,
λοιπόν, µε τη ψήφιση του ν.2229/1994 το ελληνικό δηµόσιο έχει
τη δυνατότητα να ιδρύει ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες είχαν
σκοπό να εκπονούν τις µελέτες και τα έργα κατ’ εξαίρεση από
κάθε κείµενη διάταξη, πλην εκείνων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε κανονισµούς που εγκρίνονται από τους εποπτεύοντες Υπουργούς και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Σκοπό είχε την επιτάχυνση στη διαδικασία διενέργειας των
διαγωνισµών και υπογραφής των συµβάσεων, µε κριτήριο ανάθεσης αυτό της χαµηλότερης τιµής, και τελικά την ολοκλήρωση
του Κτηµατολογίου.
Μνηµονιακή µας υποχρέωση είναι το Κτηµατολόγιο να έχει
ολοκληρωθεί µέχρι το 2020. Γεγονός αποτελεί πως ένας από
τους λόγους της µεγάλης καθυστέρησης είναι το νοµικό πλαίσιο
της διαγωνιστικής διαδικασίας. Έτσι προτείνεται µε το παρόν νοµοσχέδιο η κατάργηση της ισχύουσας διάταξης του ν. 3316/2005
και οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων να
ενταχθούν σε νέα διάταξη, η οποία προστίθεται ως άρθρο 45Α.
Δεν είναι της παρούσης να κρίνουµε το νόµο περί της ανάθεσης των µελετών, όµως, οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι στη
σύντοµη ιστορία του έχει καταντήσει διάτρητος από τις συνεχείς
εξαιρέσεις.
Θέσαµε υπ’ όψιν της επιτροπής τους λόγους της αναγκαιότητας για ορισµό του κωδικού αριθµού της πίστωσης και ζητήσαµε
διευκρινίσεις για τους λόγους που η διαδικασία υλοποίησης της
σύµβασης πραγµατοποιείται µε την ανάθεση διαδοχικών συµβά-
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σεων.
Καταθέσαµε, ως Δηµοκρατική Αριστερά, τροπολογία για το
θέµα της τεχνικής επάρκειας, που το θεωρούµε πάρα πολύ σηµαντικό. Επίσης το θεωρούµε προαπαιτούµενο για τις αναθέσεις
µελετών, καθώς και για το πώς θα µπορούσε να διευρυνθεί αυτή
η βάση των µελετητών που θα µπορούν να διεκδικήσουν την ανάθεση της µελέτης.
Με το παρόν νοµοσχέδιο προτείνεται η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, η ηλεκτρονική υποβολή αιτηµάτων εγγραφής πράξεων και έκδοσης πιστοποιητικών από τα κτηµατολογικά
γραφεία, καθώς και η εξασφάλιση της διαφάνειας και η απλούστευση των συναλλαγών.
Όπως αναφέραµε ήδη, προτείνουµε η ηλεκτρονική υπηρεσία
να επεκταθεί και στη χορήγηση των πληροφοριών και πάντα µε
την προϋπόθεση πως υπάρχει δυνατότητα της συµβατότητας
των συστηµάτων.
Με τη δυνατότητα περαίωσης της κτηµατογράφησης σε ενότητες, που συνολικά έχουν περιληφθεί στους προσωρινούς κτηµατολογικούς πίνακες, αλλά και τα διαγράµµατα που δεν έχει
υποβληθεί γι’ αυτά αίτηση διόρθωσης ή ένστασης και που δεν
επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τυχόν υποβληθείσες
αιτήσεις διόρθωσης ή ενστάσεις, ανακτάται πολύτιµος χρόνος
για τις εκ των πραγµάτων χρονοβόρες επιµέρους διαδικασίες
κτηµατογράφησης.
Πολύ σηµαντική µεταρρυθµιστική κίνηση του νοµοσχεδίου
αποτελεί η καθιέρωση της υποβολής δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωµάτων του δηµοσίου κατά το στάδιο της κτηµατογράφησης.
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται για πρώτη φορά η πλήρης
καταγραφή της δηµόσιας περιουσίας, ώστε να είναι δυνατή η
ανάδειξη και επιτέλους η αξιοποίησή της. Αναφέρω ενδεικτικά
κάποια σηµεία που διασφαλίζεται αυτή η κυριότητα: Άρθρο 2 παράγραφος 1, καθώς και άρθρο 3 παράγραφοι 6 και 13.
Το Κτηµατολόγιο, όµως, δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς δασικούς χάρτες. Το θέµα των δασικών χαρτών και του Δασολογίου
απασχολεί έντονα τα τελευταία τριάντα χρόνια την ελληνική κοινωνία και αποτελεί θέµα µείζονος σηµασίας για την προστασία
της δηµόσιας περιουσίας, το οποίο συνδέεται άµεσα, όχι µόνο
µε την προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, όχι µόνο µε την
ανάπτυξη της οικονοµίας της ορεινής υπαίθρου, αλλά και µε τη
δυνατότητα άσκησης ενός σύγχρονου χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού.
Η σύνταξη του Εθνικού Δασολογίου αποτελεί όχι απλά προαπαιτούµενο, αλλά συνταγµατικά επιβαλλόµενη προϋπόθεση. Η
διαδικασία κατάρτισης και κύρωσης του δασικού χάρτη, µετά την
πολύχρονη πλέον εµπειρία εφαρµογής των µέχρι τώρα ισχυόντων νόµων, καθιστά σαφή την αναγκαιότητα ριζικών αλλαγών,
έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών. Έτσι, λοιπόν, στο νέο νοµοσχέδιο η εταιρεία ΕΚΧΑ συνεχίζει να κρατά τα ηνία αντί των περιφερειακών διευθύνσεων
δασών, ο ρόλος των οποίων περιορίζεται στη θεώρηση των χαρτών, αλλά και στη δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων.
Θέλω να µιλήσω επιγραµµατικά για το τι θεωρούµε ότι πρέπει
να αλλάξει στα άρθρα 5 και 7 και όχι στην τελευταία ουσιαστικά
παρουσίαση.
Όσον αφορά τους µηχανικούς και τις τροπολογίες που έχουµε
καταθέσει, είναι απαραίτητη η παρουσία τους στα κτηµατολογικά
γραφεία, καθώς και το άνοιγµα του αντικειµένου της χαρτογράφησης σε περισσότερους µελετητές. Ζητούµε τη διασφάλιση
νέων θέσεων εργασίας για την καταπολέµηση της ανεργίας και
το άνοιγµα των κριτηρίων ανάθεσης. Συµφωνούµε µε τις ρήτρες
ασφάλειας ευθύνης που ορίζονται στο 5% του ποσού της µελέτης. Προκρίνουµε δυο προϋποθέσεις-όρους: Να υπάρχει φάκελος οικονοµικών και τεχνικών θεµάτων -η ανάγκη για την τεχνική
αξιολόγηση που ζητήσαµε- και το άνοιγµα σε οµάδες µελετών,
χωρίς αποκλεισµούς, αλλά και πτυχία κατώτερης τάξεως, όπως
αναφέρεται και στο νοµοσχέδιο σε µια ιδιαιτέρως θετική διάταξη.
Τέλος, θέλω να πω για την ανάγκη χρησιµοποίησης της υπάρχουσας πληροφορίας. Πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες που έχει η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και να δύναται
το κράτος να χρησιµοποιήσει στοιχεία σε κάθε στιγµή που θεωρεί ότι αυτό είναι αναγκαίο.
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Έχουµε καταθέσει κατά τη διάρκεια της επιτροπής και ένα
πρόγραµµα -χρονοδιάγραµµα ουσιαστικά- για τα υποθηκοφυλακεία. Θεωρούµε ότι πρέπει να γίνει άµεσα η ψηφιοποίηση των
αρχείων, η καταγραφή της ελληνικής περιουσίας, της ήδη µερικώς καταγεγραµµένης, να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων
και η τελική έγκριση στις οριστικές αναρτήσεις µέχρι το 2020.
Θέλω να ολοκληρώσω, λέγοντας ότι ουσιαστικά είµαστε εδώ
για να µπορέσουµε να διασφαλίσουµε τους όρους αυτού του εγχειρήµατος, να µπορέσουµε να καταστήσουµε σαφές ότι πλέον
θα υπάρχει στο σύστηµα απόλυτη διαφάνεια και σεβασµός στα
χρονοδιαγράµµατα. Η συµβατότητα των συστηµάτων, για να µην
επαναληφθούν τα προβλήµατα που υπάρχουν -και που τα γνωρίζουµε όλοι- στο Υπουργείο Οικονοµικών, πρέπει να διασφαλιστεί από την αρχή, για να µπορέσουµε ουσιαστικά να µην έχουµε
περαιτέρω καθυστερήσεις.
Με γνώµονα, λοιπόν, το δηµόσιο συµφέρον, την εξυπηρέτηση
των πολιτών, την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και τις οριζόντιες πολιτικές µε αναπτυξιακή προοπτική υπερψηφίζουµε αυτό
το νοµοσχέδιο, που ουσιαστικά καθίσταται µεταρρύθµιση στην
ελληνική πραγµατικότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Παρακαλώ, τον ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, τον κ. Γεώργιο Λαµπρούλη, να πάρει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα θέλαµε και από αυτό το Βήµα να καταγγείλουµε τον απαράδεκτο και προκλητικό τρόπο µε τον οποίον η Κυβέρνηση χθες
αρνήθηκε να συζητήσει την τροπολογία του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος, προσπαθώντας µε τερτίπια να αποφύγει ένα τεράστιο
πολιτικό ζήτηµα που αφορά την επαίσχυντη πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου και την κοινή υπουργική απόφαση που καταργεί ή
συγχωνεύει δηµόσιους φορείς και οργανισµούς, όπως συµβαίνει
µε τη δηµόσια επιχείρηση ΕΡΤ Α.Ε., οδηγώντας, πετώντας στην
ουσία χιλιάδες εργαζοµένους στον δρόµο, ανάµεσά τους και
τους εργαζόµενους στην ΕΡΤ.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα επανακατέθεσε την τροπολογία και
στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Ζητάµε από την Κυβέρνηση, διά του
Υπουργού, να συζητηθεί η τροπολογία και να γίνει ψηφοφορία,
προκειµένου αφενός να τοποθετηθεί το κάθε κόµµα και να αποφασίσει ο κάθε Βουλευτής ονοµαστικά, εάν συµφωνεί ή όχι και
αφετέρου, σε ό,τι αφορά την Κυβέρνηση, ιδού η Ρόδος, για να
αποδείξει εάν έχει πλειοψηφία στη Βουλή για να εφαρµόσει αυτούς τους επαίσχυντους νόµους.
Σχετικά µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο, αυτό αποτελεί το θεσµικό
πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η πολιτική γης: ιδιοκτησίες γης, χωροταξικός σχεδιασµός, πολεοδοµικές ρυθµίσεις κ.λπ.. Ο ρόλος
του δεν περιορίζεται απλώς στην αντιµετώπιση κάποιων ιδιοκτησιακών προβληµάτων ή στην κατοχύρωση της κτηµατικής πίστης. Για παράδειγµα, περιλαµβάνει τη συλλογή και επεξεργασία
στοιχείων, την καταγραφή των ιδιοκτησιών, των ιδιοκτησιακών
σχέσεων, τον χαρακτήρα και τις χρήσεις γης.
Έχει έναν πολυδιάστατο και δυναµικό ρόλο. Αφορά και τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για
τον χωροταξικό σχεδιασµό, την καταγραφή, προστασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων και των έργων υποδοµής στον δασικό, αγροτικό και πολεοδοµικό χώρο και γενικότερα
στη χάραξη µιας γενικότερης πολιτικής γης.
Συνεπώς, και στο ζήτηµα της πολιτικής για τη γη είναι δεδοµένο ότι συγκρούονται και αντιπαρατίθενται πολιτικές και βεβαίως συµφέροντα. Έτσι, από τη σκοπιά της εργατικής τάξης η
χρήση γης είναι κοινωνικό αγαθό, ενώ από τη σκοπιά της αστικής
τάξης είναι εµπόρευµα. Στη βάση αυτής της αντίθεσης και αντιπαράθεσης εκφράζονται διαχρονικά και οι πολιτικές των κοµµάτων και ο ταξικός τους χαρακτήρας.
Έτσι, η πολιτική γης των κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, αλλά και της σηµερινής τρικοµµατικής Κυβέρνησης µε την προσθήκη της ΔΗΜΑΡ καθορίζονταν και
καθορίζονται από την αντίληψη της χρήσης γης ως εµπορεύµατος. Εποµένως, και η ιδιοκτησία γης υπόκειται στους νόµους της
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καπιταλιστικής αγοράς. Αυτός είναι ο ρόλος και η πολιτική των
κοµµάτων της αστικής διακυβέρνησης, που διευκολύνει την εµπορευµατοποίηση και εκείνου του µέρους της γης που ανήκει
άµεσα στο δηµόσιο, όπως για παράδειγµα οι δασικές εκτάσεις
ή έµµεσα, ως περιουσία δηµόσιων οργανισµών ή επιχειρήσεων.
Πρόκειται για πολιτική εναρµονισµένη µε τη γενικότερη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, που εναρµονίζεται πλήρως στην κατεύθυνση κερδοφορίας του κεφαλαίου, στο πλαίσιο συγκεκριµένων στρατηγικών επιλογών και κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που έχουν προαποφασιστεί και υλοποιούνται εδώ και
πάρα πολλά χρόνια στη χώρα µας από τις κυβερνήσεις της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Έτσι, εναλλάξ αυτές οι κυβερνήσεις έως τώρα, µε µια σειρά
από νόµους, µετά τη Μεταπολίτευση, που αφορούν το Εθνικό
Κτηµατολόγιο, εσκεµµένα δεν περιέλαβαν τα δάση, τις δασικές
εκτάσεις και τα δικαιώµατα του δηµοσίου σε αυτές τις εκτάσεις.
Είναι γνωστό ότι από τη δεκαετία του 1970 και µετά η κύρια κατεύθυνση στη χάραξη της δασικής πολιτικής ήταν η διευκόλυνση
της αλλαγής χρήσης των δασών και η εµπορευµατοποίηση της
δασικής γης. Μια σειρά νόµοι, όπως ο ν. 998/1979, ο ν.1734/
1987, ο ν. 3147/2003 και ο ν. 3208/2003, ο ν. 3818/2010 και ο
ν.3889/2010, άλλαζαν κάθε φορά προς το χειρότερο τους όρους
προστασίας των δασών και της δηµόσιας περιουσίας.
Την τελευταία δε τριετία, πέρασε σε άσχετους νόµους διαφόρων Υπουργείων ένας καταιγισµός αντιδασικών ρυθµίσεων, µε
τις οποίες επιχειρείται µία τεράστιας σηµασίας παρέµβαση στον
προορισµό των δασών και της δηµόσιας περιουσίας.
Αφού άνοιξαν τον δρόµο, λοιπόν, για την ανεξέλεγκτη αλλαγή
χρήσης των δασών, αλλά και των αναδασωτέων εκτάσεων, για
εγκατάσταση για παράδειγµα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
στο όνοµα δήθεν της ενίσχυσης της ανάπτυξης, επιτρέπουν κάθε
είδους επέµβαση και καταργούν κάθε είδους έλεγχο της Δασικής
Υπηρεσίας.
Δεν ήταν τυχαίος ο κατατεµαχισµός της Δασικής Υπηρεσίας
µε τις περιφέρειες αρχικά και τις αποκεντρωµένες διοικήσεις αργότερα. Δεν ήταν τυχαία η µεταφορά της Γενικής Διεύθυνσης
Δασών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος το 2010. Στόχος; Η αφαίρεση αρµοδιοτήτων από
τη «δύστροπη» Δασική Υπηρεσία και η µεταφορά του σε ιδιώτες.
Δεν είναι τυχαίο ότι στον Οργανισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος που προωθείται σε συνεργασία µε την task force, ο Δασικός Τοµέας συρρικνώνεται δραµατικά. Υπάρχει φήµη για
κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και περιορισµού του
τοµέα αυτού σε δύο διευθύνσεις. Δεν είναι τυχαίο, επίσης, ότι
από την πολιτική ηγεσία του Τοµέα των Δασών προωθείται θεσµικά η δυνατότητα παραχώρησης εκµετάλλευσης των δηµοσίων δασών σε εταιρείες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο τοµέας, ο οποίος
καθηµερινά ενδυναµώνεται στη δασική υπηρεσία και φαίνεται ότι
θα αποτελέσει το µέλλον της, είναι αυτός της αγροτικής ασφάλειας.
Παράλληλα µε τις ανωτέρω ενέργειες, οι έως τώρα πολιτικές
που εφαρµόστηκαν και προωθούνται και µε το παρόν σχέδιο
νόµου, φωτογράφιζαν µεγάλες µελετητικές ελληνικές εταιρείες.
Προσδιόριζαν τη µορφή και τον τρόπο συνεργασίας τους µε πολυεθνικές εταιρείες, ιδιωτικοποιώντας το Εθνικό Κτηµατολόγιο,
µέσω της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και τη συνεργασία µε συµβούλους-εταιρείες από άλλες χώρες. Σε όλες αυτές τις αποφάσεις
είχε παραλειφθεί ότι το 65% της έκτασης προς καταγραφή είναι
δάση και δασικές εκτάσεις που διέπονται από ειδικό νοµικό καθεστώς προστασίας και των οποίων η ένταξη στο εθνικό κτηµατολόγιο, µέσω του δασικού κτηµατολογίου έπρεπε να είχε
προηγηθεί, ενώ παράλληλα άνοιγε ο δρόµος για παράκαµψη του
τεκµηρίου κυριότητας του δηµοσίου. Εκχώρηση δηλαδή δηµόσιας περιουσίας στα ιδιωτικά συµφέροντα, βγάζοντας εκτός εκατοµµύρια στρέµµατα δασικής προστασίας, αλλάζοντας δηλαδή
τον ορισµό του δάσους και της δασικής έκτασης.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, σε συνέχεια όλων των προηγούµενων πολιτικών, εντάσσεται και το σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης,
υπηρετώντας µε αυτόν τον τρόπο και σε αυτόν τον τοµέα, την
επιτάχυνση στην προώθηση µε πιο γρήγορους ρυθµούς των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων -µεταρρυθµίσεων λένε οι της συγ-
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κυβέρνησης- αξιοποιώντας βεβαίως την οικονοµική καπιταλιστική κρίση. Στόχος; Μέσω της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από δηµόσια σε ιδιωτική ενός σηµαντικού τµήµατος
της γης, η εξυπηρέτηση των αναγκών αναπαραγωγής του κεφαλαίου -της κερδοφορίας του δηλαδή- ώστε να βρουν διέξοδο για
επένδυση τα υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια που λιµνάζουν. Προϋπόθεση γι’ αυτό η απλοποίηση της νοµοθεσίας, προς όφελος
της ατοµικής ιδιοκτησίας και προσαρµογή στις κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσαρµογή των δασών στην οικονοµία της αγοράς, όπως λένε.
Από αυτήν τη σκοπιά, λοιπόν, είναι κάλπικη και αποπροσανατολιστική και η τακτική ή η όποια αντιπαράθεση και του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και των άλλων κοµµάτων, που θεωρούν ότι εντός των τειχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα µπουν κανόνες και όροι για τις
επενδύσεις του κεφαλαίου, µε στόχο την όποια ανάπτυξη -εµείς
λέµε καπιταλιστική ανάπτυξη- µε ωφεληµένο παράλληλα και το
λαό, αφήνοντας όµως, στο απυρόβλητο την πολιτική κεφαλαίου
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτυπώνεται και ως δέσµευση για τη
χώρα µας και στην πολιτική γης που ακολουθείται. Δείτε για παράδειγµα στη χρήση γης, στα νερά κ.λπ..
Συνεπώς, η υλοποίηση αυτής της βαθύτατα αντιλαϊκής πολιτικής και από την παρούσα Κυβέρνηση, σε συνέχεια των προηγούµενων, προϋποθέτει την ιδιωτικοποίηση των δασών, τον αποχαρακτηρισµό εκατοµµυρίων στρεµµάτων, την εκχώρηση δηµόσιων
εκτάσεων δασών, δασικών εκτάσεων και παράκτιων περιοχών,
τη διαµόρφωση και υλοποίηση δράσεων για την εξασφάλιση της
ανταποδοτικότητας σε κάθε δραστηριότητα στη γη, την ενίσχυση
ουσιαστικά της κερδοσκοπίας και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Πώς υπηρετείται αυτή η πολιτική; Πρώτον, το Κτηµατολόγιο
και τα γεωχωρικά δεδοµένα αποτελούν στοιχεία στρατηγικής σηµασίας και αποτελούν διακηρυγµένο στόχο για τους επιχειρηµατικούς οµίλους, προκειµένου να επενδύσουν και δεν είναι τυχαία
η ένταξή τους στο µνηµόνιο, όπως φαίνεται -το συζητήσαµε και
στην επιτροπή- και από την αιτιολογική έκθεση.
Δεύτερον, συνδυάζεται µε τη φοροµπηχτική πολιτική για τους
µικρούς ιδιοκτήτες γης, τα αγροτεµάχια, µε την εκπόνηση νέων
χωροταξικών σχεδίων -για παράδειγµα, δείτε για τον τουρισµό
και για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας- διευκολύνοντας θηριώδη επενδυτικά σχέδια, σε βάρος κλάδων της τοπικής οικονοµίας, όπως για παράδειγµα των µικρών νησιών, αλλά όχι µόνο
των µικρών νησιών.
Τρίτον, µεταφέρει αρµοδιότητες σε µια ανώνυµη εταιρεία, την
ΕΚΧΑ µε όλα τα επακόλουθα, όσον αφορά την αξιοποίηση των
δεδοµένων, αλλά και τις εκχωρήσεις δικαιωµάτων, τις ιδιωτικοποιήσεις και άλλα.
Τέταρτον, δίνει στην ανώνυµη εταιρεία, την ΕΚΧΑ τη δυνατότητα τιµολογιακής πολιτικής για όλα τα δεδοµένα, την εφαρµογή
δηλαδή της ανταποδοτικότητας νέου χαρατσώµατος για τις νέες
κτηµατογραφήσεις, αλλά και για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών από τα κτηµατολογικά γραφεία.
Πέµπον, υποχρεώνει το δηµόσιο για υποβολή δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωµάτων κατά το στάδιο της κτηµατογράφησης.
Αυτό είναι ένα στοιχείο –το τονίσαµε και στην επιτροπή- για το
πώς αποκαλύπτει την ευλυγισία του το κράτος, το καπιταλιστικό
κράτος, στην πολιτική εξυπηρέτηση των στόχων και των συµφερόντων του κεφαλαίου.
Έκτον, µε την αναγνώριση στην εισηγητική έκθεση της υποστελέχωσης των δασικών υπηρεσιών και τον µερικό τρόπο κύρωσης των δασικών χαρτών, προϊδεάζει αρνητικά για την ποιότητα, την ακρίβεια και το περιεχόµενό τους, αφού θα καταρτίζονται
από την ανώνυµη εταιρεία –και το σηµαντικότερο- µε πλήρη ανατροπή του τεκµηρίου κυριότητας του δηµοσίου υπέρ των ιδιωτικών συµφερόντων.
Είναι γνωστό ότι οι δασικοί χάρτες θεσµοθετήθηκαν το ’98,
προκειµένου η Δασική Υπηρεσία να αποτυπώσει οριστικά τις
εκτάσεις για τις οποίες ισχύει το µαχητό τεκµήριο κυριότητας
του δηµοσίου επί δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων,
ώστε να τις υπερασπιστεί αποτελεσµατικά στα πλαίσια του Εθνικού Κτηµατολογίου.
Εδώ προκύπτει ένα ζήτηµα µε την οριστικοποίηση του ορισµού
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του τι είναι δάσος, τι είναι δασική έκταση. Είναι ένα θέµα που θέσαµε και στην επιτροπή και το αναδείξαµε, διότι το θεωρούµε ως
προϋπόθεση για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου, δηλαδή τη σύνταξη των δασικών χαρτών.
Σε αυτό το θέµα, για παράδειγµα, µπορεί να συµφωνούµε όλα
τα κόµµατα. Όλοι θέλουν δασικούς χάρτες. Υπάρχει αναγκαιότητα, λοιπόν, κατάρτισης των δασικών χαρτών.
Εµείς, όµως, θέτουµε το εξής ζήτηµα, για το οποίο σίγουρα
δεν συµφωνούµε όλα τα κόµµατα: Φτάνει και µόνο η σύνταξη των
δασικών χαρτών ή και οι επιµέρους, αν θέλετε διαφωνίες για τον
τρόπο που θα συνταχθούν για να λυθούν ζητήµατα ή προβλήµατα; Εµείς λέµε, όχι. Δεν φθάνει µόνο αυτό. Μάλιστα, θεωρούµε
πως κανένα πρόβληµα δεν πρόκειται να λύσουν οι δασικοί χάρτες, όσο η ασκούµενη πολιτική, αντί να αντιµετωπίζει τον φυσικό
µας πλούτο ως δηµόσιο κοινωνικό αγαθό, ως λαϊκή περιουσία,
τον αντιµετωπίζει ως νέο πεδίο κερδοφορίας των µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων, ενεργειακών, τουριστικών και άλλων,
υποτάσσοντας παράλληλα προς αυτήν την κατεύθυνση και τις
επιστηµονικές µεθόδους προς όφελος των µεγάλων ή µικρών
ιδιωτικών συµφερόντων.
Για παράδειγµα, πόση σηµασία έχει εάν η Πεντέλη –εδώ στη
γειτονιά, για όσους είναι Αθηναίοι- έχει δασικό χάρτη, όταν αντί
να την προστατεύσουµε και να την αναδασώσουµε, έχουµε σκοπό να εγκατασταθούν τεράστιας κλίµακας φωτοβολταϊκά; Αντίστοιχα παραδείγµατα µπορούµε να πούµε πάµπολλα ανά την Ελλάδα.
Θεωρούµε, λοιπόν, πως όσο η συζήτηση περιστρέφεται µόνο
στον τρόπο σύνταξης των δασικών χαρτών, χωρίς να αναφερθούµε και να αγγίζουµε τη γενικότερη δασική πολιτική, τότε η
συζήτηση, κατά τη γνώµη µας, είναι τουλάχιστον αποπροσανατολιστική. Σε αυτήν την κατεύθυνση επιχειρείται και από τα άλλα
κόµµατα να συζητηθεί.
Έβδοµον, υιοθετούνται οι αποσπάσεις εργαζοµένων προς την
ανώνυµη εταιρεία ή στα κτηµατολογικά γραφεία από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
από τους δήµους, οι οποίοι ασφυκτιούν από ελλείψεις σε προσωπικό. Θεωρούµε πως υπάρχει ανάγκη στελέχωσης µε µόνιµο
προσωπικό. Αυτό επιβάλλεται εκτός των άλλων και από την
ανάγκη υψηλής εξειδίκευσης και µόνιµης παρουσίας στο ζήτηµα
του Κτηµατολογίου.
Όγδοο, στις µελέτες του Κτηµατολογίου µονοπωλούν µια χούφτα εταιρείες, οι οποίες διαµορφώθηκαν και ανδρώθηκαν κάτω
από συγκεκριµένη πολιτική αναθέσεων. Το οικονοµικό µέγεθος
των αναθέσεων των νέων µελετών τις κατευθύνει σε συγκεκριµένους οµίλους είτε ντόπιους είτε ξένους.
Η χαµηλότερη τιµή προσφοράς, χωρίς την τεχνική αξιολόγηση
-και µάλιστα µε δάνεια- χωρίς τεχνογνωσία και χωρίς αναφορά
στα στελέχη, στους εργαζόµενους των εταιρειών και στους συνεργάτες, θα οδηγήσει σε ακόµη µεγαλύτερη υποβάθµιση των
παραγωγών των µελετών, οι οποίοι µε µπλοκάκι ή µε µισθό πείνας θα είναι έρµαιο των µονοπωλιακών επιχειρήσεων.
Χωρίς να υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι το να συµπεριλαµβάνονται ορισµένα µικρά µελετητικά πτυχία στις συµπράξεις θα αλλάξει την εργασιακή κατάσταση, για παράδειγµα στο χώρο των
τοπογράφων µηχανικών, δεν µπορεί κι αυτό ακόµα να αφήνεται
σε γενική αναφορά.
Η διολίσθηση των αναθέσεων σε οµίλους που έχουν ως κύριο
αντικείµενο τις ψηφιακές τεχνολογίες, υποβαθµίζει το κύριο στοιχείο του τεχνικού αντικειµένου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα αντιµετωπίζει τη χρήση γης ως κοινωνικό αγαθό στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας. Η κοινωνική
αξιοποίησή της για την αγροτική παραγωγή, τον τουρισµό, την
εξασφάλιση της λαϊκής στέγης, τη βιοµηχανική παραγωγή, την
εξασφάλιση υποδοµών, κοινωνικών υπηρεσιών κ.ο.κ., προϋποθέτει την κοινωνική ιδιοκτησία της γης και τον κεντρικό σχεδιασµό.
Και στο ζήτηµα της γης, συνεπώς, αναδεικνύεται πως το καπιτα-
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λιστικό κέρδος και η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών είναι
ασύµβατα µεταξύ τους και συγκρούονται.
Θεωρούµε πως είναι απαραίτητη η κατάρτιση ενός σύγχρονου, πολυδιάστατου και δυναµικού Δασικού Κτηµατολογίου,
χωρίς επιβάρυνση του λαού, αλλά των µεγαλοϊδιοκτητών, που
θα περιέχει όλες εκείνες τις τεχνικές, νοµικές, ποιοτικές και κοινωνικοοικονοµικές πληροφορίες που θα το καθιστούν βασικό εργαλείο για το χωροταξικό και τη χάραξη µιας πολιτικής χρήσης
γης µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον, µε ταυτόχρονη καταγραφή στοιχείων ιδιοκτησιακών και του χαρακτήρα της έκτασης:
δάσος, δασική έκταση, αγρός, δοµηµένη περιοχή, χωριό, βιοµηχανική περιοχή κ.λπ..
Το Δασικό Κτηµατολόγιο πρέπει να προηγηθεί του Εθνικού. Σε
διαφορετική περίπτωση οδηγούµαστε σε νοµιµοποίηση όλων
των παρανοµιών και εκχώρηση δηµόσιας περιουσίας. Η εκτίµηση
και αξιολόγηση της σηµασίας του πρέπει να στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι το όλο έργο πρέπει να συµβάλει και στην επίλυση
του ιδιοκτησιακού προβλήµατος των δασικών εδαφών, στην προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων και του φυσικού περιβάλλοντος των παράκτιων περιοχών, ανοικτών στην πρόσβαση για
το λαό, στην αύξηση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και
των χώρων πρασίνου.
Αυτό που αναδεικνύεται είναι η ανάγκη του κεντρικού σχεδιασµού ως απαραίτητης προϋπόθεσης για σχεδιασµένη υλοποίηση
και αξιοποίηση ενός κτηµατολογίου ως εργαλείου σχεδιασµού
και ανάπτυξης για την κάλυψη, όµως, του συνόλου των λαϊκών
αναγκών, σχεδιασµού που θα διαµορφώνεται µε βάση ένα σύνολο κριτηρίων οικονοµικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, τα
οποία βεβαίως προϋποθέτουν διαφορετικό κίνητρο και οργάνωση της παραγωγής και σε τελευταία ανάλυση, ανατροπές στο
χαρακτήρα της ιδιοκτησίας και της εξουσίας. Τότε µόνο το
Εθνικό Κτηµατολόγιο και στο πλαίσιό του το Δασικό, µπορεί να
αξιοποιηθεί ως εργαλείο ανάπτυξης προς όφελος των λαϊκών
αναγκών, ως στοιχείο µιας φιλολαϊκής πολιτικής χρήσης γης.
Σε αυτήν την κατεύθυνση καλούµε και τους εργαζόµενους
στον δασικό τοµέα να πλαισιώσουν και να ενισχύσουν τη λαϊκή
συµµαχία των εργαζοµένων, των φτωχών αγροτών, των αυτοαπασχολούµενων, της νεολαίας ενάντια στην εµπορευµατοποίηση
της δασικής γης και του φυσικού περιβάλλοντος, ενάντια στο ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, διεκδικώντας παράλληλα:
Πρώτον, την κατάργηση του αντιδραστικού νοµικού πλαισίου για
τη δασοπροστασία στο σύνολό του, καθώς και όλων των αντιδασικών διατάξεων της τελευταίας τριετίας, αλλά και των διατάξεων που αφαιρούν την αρµοδιότητα των δασικών χαρτών από
τη δασική υπηρεσία. Δεύτερον, την παρεµπόδιση και αποτροπή
της παραχώρησης της διαχείρισης εκµετάλλευσης των δηµόσιων
δασών στα επιχειρηµατικά συµφέροντα και τις ορέξεις του µεγάλου κεφαλαίου. Και τέλος, την ίδρυση ενιαίου δηµόσιου φορέα
δασοπροστασίας µε παράλληλη οργάνωση, στελέχωση και εξοπλισµό της δασικής υπηρεσίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα τον λόγο για να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, έχετε τον
λόγο, αφού είναι µόνο για νοµοτεχνικές βελτιώσεις, προτού δώσουµε το λόγο στους συναδέλφους Βουλευτές που έχουν εγγραφεί.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα ήθελα να ενηµερώσω ότι θα διανεµηθούν στους συναδέλφους κάποιες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις στα άρθρα 1, 2 και 7.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Σταύρος Καλαφάτης, καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ να διανεµηθεί στους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Λέσβου κ. Παύλος Βογιατζής.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, προέρχοµαι
από έναν νοµό ο οποίος έχει τεράστια προβλήµατα αυτήν τη
στιγµή µε το θέµα του Κτηµατολογίου. Ξέρετε, δεν είναι αληθές
ότι δεν υπήρξε ποτέ Κτηµατολόγιο στην Ελλάδα. Στα νησιά του
βορείου Αιγαίου υπήρξε οθωµανικό Κτηµατολόγιο απολύτως
ακριβές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Ταπί.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ναι, πράγµα το οποίο ακόµη και σήµερα οι ιδιοκτήτες το χρησιµοποιούν. Μέρος αυτού του Κτηµατολογίου είναι στην κατοχή της Εθνικής Τράπεζας. Το υπόλοιπο
βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και µπορεί κάποιος να πάει να
πάρει διαγράµµατα, προκειµένου να αποδείξει την περιουσία του.
Εδώ είναι απορίας άξιο πώς αυτό το Κτηµατολόγιο δεν χρησιµοποιήθηκε από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Ένα κοµµάτι είναι
αυτό.
Στα νησιά του Αιγαίου υπάρχει µία τεράστια και αφάνταστη ταλαιπωρία, µε την έννοια ότι οι ιδιοκτησίες είναι µικρές και δεν
είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας. Θέλω να πω εδώ ένα παράδειγµα.
Κάποτε ήρθε µία γυναίκα, η οποία πουλούσε για 1.500 ευρώ –
για τόσα είχε βρει αγοραστή- ένα µικρό αγροτεµάχιο µερικών
δένδρων και ήταν υποχρεωµένη να πάει στο δικαστήριο και ο δικηγόρος εξαρχής της γύρεψε 1.500 ευρώ. Άρα, εκ των πραγµάτων αποκλείεται να βρει το δίκιο της αυτή η γυναίκα.
Επίσης, είναι ζητούµενο πώς στο δηµόσιο µε µία απλή καταγγελία για έναν δηµόσιο υπάλληλο για ανάρµοστη συµπεριφορά
αυτός µπαίνει σε αργία. Εδώ έχουµε την έκθεση του κ. Ρακιντζή,
µε την οποία ζητάει και αστικές ευθύνες και ποινικές ευθύνες από
το Δ.Σ. της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Δεν ξέρει κανένας αν αποδόθηκαν αυτές οι ευθύνες ή όχι.
Καταλαβαίνω ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει εις πέρας
όλα τα πράγµατα κατά έναν τρόπο. Όµως, µιας και είναι επίκαιρο
το «σπάσιµο των αυγών» και πρέπει να «σπάσουν αυγά», εδώ φοβάµαι ότι τα αυγά τα κρατάµε στα χέρια µας και δεν τα αφήνουµε
µη τυχόν και σπάσουν.
Θα σας διαβάζω από την έκθεση του κ. Ρακιντζή τι υπάλληλους χρησιµοποίησε η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Χρησιµοποίησε
έναν υπάλληλο, ο οποίος έχει σπουδάσει σεµινάρια ψυχοακουστικής και φωτογραφίας. Χρησιµοποίησε έναν δεύτερο υπάλληλο, ο οποίος είχε προϋπηρεσία σε Stage στον ΟΑΕΔ Θεσσαλίας. Χρησιµοποίησε και έναν τρίτο υπάλληλο, ο οποίος είχε κατάστηµα υψηλής κοπτοραπτικής και κεντηµάτων. Καταλαβαίνετε
ότι µε αυτόν τον τρόπο δεν µπορεί να είµαστε πειστικοί.
Θέλω, κύριε Υπουργέ, επίσης, να σας πω το εξής: Η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» στις 25 Μαΐου του 2010 µε δελτίο Τύπου ανακοινώνει πως πήρε 35 εκατοµµύρια ευρώ από το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης και ότι τα έργα αυτά αφορούν την ψηφιακή
βάση δεδοµένων των ενεργών τίτλων -υπάρχουν ενεργοί τίτλοι;την προµήθεια ολοκληρωµένης πληροφορικής υποδοµής, την
ψηφιοποίηση των στοιχείων, των διανοµών και των αναδασµών,
την οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων, τη δηµιουργία
χαρτογραφικού υποβάθρου για χάραξη αιγιαλού και διαδικτυακές υπηρεσίες. Επίσης, ανακοινώνει ότι τέλειωσε το έργο.
Υπάρχει αυτό το έργο πουθενά, κύριε Υπουργέ; Και αυτό είναι
ένα ζητούµενο.
Καταλαβαίνω την καλή πρόθεση και θα υπερψηφίσω το νοµοσχέδιο. Όµως, δεν µπορώ να µην πω και αυτά, τα οποία πιστεύω
και αυτά τα οποία βλέπω, καθώς υποφέρει ο κόσµος εκεί στα
νησιά µας.
Κύριε Υπουργέ, στο πλαίσιο -έχω καταθέσει µία τροπολογία,
δεν ξέρω αν θα γίνει δεκτή- του παρόντος σχεδίου νόµου για το
Εθνικό Κτηµατολόγιο και µε γνώµονα τα πολλαπλά οφέλη που
µπορούν να προκύψουν για τη χώρα, για τους πολίτες από τη
συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση, προτείνεται η ουσιαστική συµπλήρωση της διάταξης της παράγραφος 7 του άρθρου 23 του ν.
2664/1998, προκειµένου να διασφαλίσουµε προς όφελος των πολιτών ασφαλές περιβάλλον διαχείρισης της περιουσίας τους.
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Στην εν λόγω διάταξη γίνεται λόγος για µεταβατική λειτουργία
των υποθηκοφυλακείων ως κτηµατολογικών γραφείων, που λήγει
ουσιαστικά µε τη σύσταση οριστικού κτηµατολογικού γραφείου.
Η ουσιαστική συµπλήρωσή της, εποµένως, αφορά τον προσδιορισµό του χρόνου σύστασης του οριστικού κτηµατολογικού γραφείου, ο οποίος δεν µπορεί να είναι άλλος από αυτόν της
οριστικοποίησης των πρώτων εγγραφών. Για να συσταθεί, δηλαδή, και να λειτουργήσει το οριστικό κτηµατολογικό γραφείο
θα πρέπει να έχουν παρέλθει οι προβλεπόµενες προθεσµίες που
επιτρέπουν την οποιαδήποτε διόρθωση και αποκατάσταση παραλείψεων ή σφαλµάτων, που έχουν διαπιστωθεί στις πρώτες εγγραφές.
Προκειµένου, λοιπόν, να εξασφαλίσουµε στους πολίτες ένα
ασφαλές πλαίσιο για τις κτηµατολογικές συναλλαγές τους, θα
πρέπει στη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 23 να καθίσταται σαφές πως η µετάβαση από τα υποθηκοφυλακεία στο οριστικό κτηµατολογικό γραφείο -που θα πρέπει να τα υποκαταστήσει- θα προκύψει µετά την οριστικοποίηση των πρώτων κτηµατολογικών εγγραφών.
Επίσης, θα ήθελα να τονίσω το εξής: Σε σχέση µε τα τρίµηνα
που παρακρατούν οι άµεσοι υποθηκοφύλακες, προκειµένου να
υποδεχθούν το Κτηµατολόγιο, θεωρούµε ότι δεν είναι σύµφωνο
µε το Σύνταγµα, να περιέρχεται µέρος αυτών των χρηµάτων στην
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ». Τα χρήµατα αυτά καταβάλλονται από τον
πολίτη ως αµοιβή του άµεσου υποθηκοφύλακα και το δηµόσιο
εισπράττει τον ΦΠΑ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Δεν µπορεί το δικαίωµα αυτό να περιέρχεται σε µία εταιρεία,
γιατί νοµίζω ότι παραβιάζεται το άρθρο 5 του Συντάγµατος περί
αναλογικότητας στην εργασία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, κουνούσατε το κεφάλι σας στην τελευταία παρατήρηση για τους άµισθους υποθηκοφύλακες. Έχετε αποφασίσει κάτι γι’ αυτό το θέµα; Το Προεδρείο ερωτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θέλετε να ερµηνεύσω το νεύµα µου; Μπορεί να είναι θετική, µπορεί να είναι και
αρνητική αντίδραση. Θα τοποθετηθώ στη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πάντως, το νεύµα σας
ήταν θετικό, προς τα κάτω ήταν.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αυτό είναι θέµα
ερµηνείας δική σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όταν κουνάµε το κεφάλι µας προς τα κάτω είναι θετική αντίδραση, αλλιώς θα κάνατε
«όχι».
Ο κ. Αποστόλου έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα
για την ανοχή σας, κατά το δυνατόν στον χρόνο, γιατί πραγµατικά έχει γίνει µία ουσιαστική συζήτηση στην Επιτροπή και καλόν
είναι, παρά την απουσία Βουλευτών για ένα πάρα πολύ σοβαρό
ζήτηµα –διότι το ζήτηµα της κατάρτισης του Εθνικού Κτηµατολογίου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, ζητώ
συγγνώµη που σας διακόπτω –θα κρατήσω ακέραιο τον χρόνο
σας- αλλά θα ήθελα να σηµειώσω πως δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι
αυτή τη στιγµή συνεδριάζουν τέσσερις Επιτροπές στη Βουλή, µε
πενήντα Βουλευτές η καθεµία.
Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Το ζήτηµα, λοιπόν, της κατάρτισης του Εθνικού Κτηµατολογίου και της σύνταξης των δασικών
χαρτών ταλανίζει χρόνια τη χώρα µας και πραγµατικά, συµφωνούµε όλοι για την αναγκαιότητά τους. Εκεί που διαφωνούµε
είναι για τους λόγους για τους οποίους υπήρξε καθυστέρηση και
βέβαια, για την πορεία του συγκεκριµένου έργου από εδώ και
πέρα.
Κύριοι Υπουργοί, στην τοποθέτησή σας πραγµατικά δεν αιτιολογήσατε γιατί δύο οργανισµοί, φορείς ευρύτερου δηµόσιου εν-
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διαφέροντος –αναφέροµαι στον ΟΚΧΕ και στη Δασική Υπηρεσίασε αυτήν τη διαδικασία ουσιαστικά υποκαθίστανται –ο µεν ΟΚΧΕ
καταργείται, η δε Δασική Υπηρεσία παραµερίζεται- σε µία πορεία
που όλα οδηγούν προς την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Και επειδή
για τη συγκυβέρνησή σας η θεοποίηση της ιδιωτικοποίησης είναι
ένα ζητούµενο, επιτρέψτε µου –σας το είπα και στην επιτροπήνα τονίσουµε ότι εµείς διαφωνούµε ριζικά, γιατί φοβόµαστε αυτό
που θα έρθει.
Αν θυµάστε, κύριε Πρόεδρε, παλαιότερα όλοι λέγαµε για τις
ανώνυµες εταιρείες δηµοσίου ενδιαφέροντος «µία µετοχή το δηµόσιο». Μετά από λίγα χρόνια «πετάξανε» οι µετοχές.
Γι’ αυτό και εµείς, επειδή στο συγκεκριµένο ζήτηµα υπήρξε
και κάποια πίεση για να αρχίσει η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» να
οδεύει προς ιδιωτικοποίηση, είµαστε αντίθετοι από θέση ιδεολογίας και φιλοσοφίας. Θεωρούµε, ιδιαίτερα στα ζητήµατα που
έχουν σχέση µε την προστασία της δηµόσιας περιουσίας, ότι
πρέπει να είναι καθαρά κρατικός ο φορέας, ο οποίος θα τα διαχειρίζεται όλα αυτά.
Όντως –είµαι από αυτούς που το είπαν και στην επιτροπή- έγιναν θετικά βήµατα, όπως το ότι επιτέλους µετά από τόσα χρόνια
θεσπίζεται η υποχρέωση του δηµοσίου να εγγράψει δικαιώµατα
ιδιοκτησίας µε τη χρήση του τεκµηρίου κυριότητας του δηµοσίου. Ήταν ένα ζήτηµα για το οποίο πραγµατικά φωνάζαµε τόσο
καιρό, διότι είναι ουσιαστικά το µοναδικό εργαλείο που είχε το
δηµόσιο για να υπερασπίσει την περιουσία του.
Κύριε Πρόεδρε, αυτή η διαδικασία παραµερισµού του τεκµηρίου κυριότητας ήταν κύριο χαρακτηριστικό της λειτουργίας της
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Ακόµα και σχετικές αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους -στο οποίο
και η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» είχε προσφύγει σχετικά µε τη
χρήση του τεκµηρίου κυριότητας του δηµοσίου- πέταξε στην
άκρη. Μέχρι χθες δεν υπήρχε καµµία τέτοια εγγραφή.
Και το λέω αυτό γιατί –το ξέρετε, κύριοι Υπουργοί- είναι σχετικά πρόσφατη µια απάντηση που πήρα, που λέει ότι τετρακόσιες
τρεις χιλιάδες στρέµµατα αυτή την ώρα είναι καταπατηµένα,
όταν έχει καταγραφεί µόνο το 17% του Εθνικού Κτηµατολογίου,
των εµπράγµατων δικαιωµάτων. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, τι έχει
να γίνει στη διαδροµή.
Ξέρετε τι συµβαίνει µε αυτά τα καταπατηµένα, κύριε Πρόεδρε;
Το δηµόσιο τα έχει καταχωρηµένα ως δικά του και όταν πάει να
τα δει, δεν τα βρίσκει. Είχα απάντηση από τον Υπουργό Οικονοµικών για είκοσι χιλιάδες στρέµµατα στην Ηλεία, τα οποία µετέφερε στο ΤΑΙΠΕΔ η Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου. Όταν
πήγαν οι ελεγκτές, οι επιθεωρητές να τα βρουν, τα δεκαοκτώ
χλιάδες είχαν ήδη καταπατηθεί. Το δηµόσιο είχε χάσει τουλάχιστον τη διαχείρισή τους.
Αυτό είναι ένα µεγάλο ερώτηµα, κύριοι Υπουργοί. Τι θα κάνετε
µε αυτά τα καταπατηµένα; Επίσης, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτηµα
µε τα «αγνώστου ιδιοκτήτη», τα οποία σε ανάλογο αριθµό και επιφάνεια ανακαλύπτονται από τη συγκεκριµένη διαδικασία. Είναι
ένα σοβαρό ζήτηµα.
Το δεύτερο θέµα έχει σχέση µε την κατάρτιση των δασικών
χαρτών. Τα είπαµε στην επιτροπή και τα ξαναλέµε. Δεν λύνουµε
προβλήµατα µε την κατάρτιση των δασικών χαρτών. Καταγράφουµε την κατάσταση, τη µορφή των συγκεκριµένων εδαφών
στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ταυτόχρονα, βεβαίως, τη συσχετίζουµε µε την αρχαιότερη βλαστική απεικόνιση, που στην
προκειµένη περίπτωση είναι οι χάρτες του 1945, σε περιοχές που
δεν υπάρχουν οι χάρτες του 1960 ή και του 1937.
Θέλω πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, µια και ήρθατε, να µας
πείτε το εξής: Επιµένετε διαρκώς ότι υπάρχει µια απόκλιση µεταξύ της ερµηνείας των χαρτών του 1945 µε την πραγµατικότητα
και αναφέρατε ένα ποσοστό, περίπου εκατό µέτρα. Εγώ σας λέω
ότι δεν έχουν παρατηρηθεί, καταχωρηθεί, καταµετρηθεί τέτοιου
είδους αποκλίσεις. Θα σας καταθέσω και σχετική….
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Στην Ηλεία είναι µέσα στη θάλασσα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Δεν υπάρχουν.
Σε όσους χάρτες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι αποκλίσεις
µπορεί να είναι το πολύ µέχρι πέντε µέτρα. Αν πάλι λέτε ότι υπάρχουν αυτές οι αποκλίσεις, διότι δεν δηµιουργούνται σύµφωνα µε
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την εικόνα που έχουµε για ασφαλή στοιχεία, πηγαίνετε στους
χάρτες του 1960. Δεν είναι δηλαδή ζητήµατα για τα οποία εµείς
σώνει και καλά διαφωνούµε. Είναι όµως ένα ζήτηµα που πρέπει
να λυθεί. Εγώ θα σας καταθέσω σχετικές γνωµοδοτήσεις, που
δείχνουν άλλο πράγµα απ’ αυτό που ισχυρίζεστε.
Το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι
υπάρχει το άρθρο 112 του Συντάγµατος, όπου τα πράγµατα είναι
ξεκάθαρα όσον αφορά το χαρακτήρα των συγκεκριµένων εδαφών. Πολλές φορές εσείς θέτετε ερωτήµατα σχετικά µε τον ορισµό του δάσους κ.λπ.. Με αυτά να µην παίζετε, διότι υπάρχει
ένας κίνδυνος όποια δουλειά έχει γίνει µέχρι σήµερα, να τιναχθεί
στον αέρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς έχουµε ένα στόχο, να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή η διαδικασία. Πλανάται η εικόνα ότι δεν έχει γίνει
τίποτα. Βεβαίως, έχει γίνει. Πού κολλάµε όµως; Κολλάµε στο γεγονός ότι ενώ πάνω από το 60% της δασικού χαρακτήρα γης έχει
µπει στη διαδικασία, από την ανάθεση µέχρι τη σύνταξη, σε όλη
τη διαδροµή, φτάνουµε στην ώρα της κύρωσης και εκεί υπάρχει
το µεγάλο ζήτηµα.
Και αυτό γιατί όταν µιλάµε για την περιοχή ιδιαίτερα της ανατολικής Αττικής, πάνω από το 95% των εδαφών εκείνων έχουν
φτάσει µέχρι το προστάδιο της κύρωσης. Γιατί δεν προχωρούν;
Διότι εµφανίζονται πολλά προβλήµατα.
Υπάρχει η άποψη ότι τώρα θα λύσουµε τα προβλήµατα. Όχι,
δεν τα λύνουµε τώρα, καταγράφουµε την κατάσταση, κυρώνουµε και από εκεί και πέρα όσοι κυβερνούν και έχουν τη θέληση και
τη δύναµη να αναλάβουν το αντίστοιχο πολιτικό κόστος, να το
αναλάβουν και εκεί να αναµετρηθούµε, να πούµε «εµείς αυτά θέλουµε να γκρεµιστούν, αυτά να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση». Μην το κάνετε ανοίγοντας διαδρόµους σήµερα.
Αυτό που έχει συµβεί µέχρι σήµερα, δυστυχώς, είναι ότι όλες
οι παρεµβάσεις στη δασική νοµοθεσία από το 1979 µέχρι σήµερα
-πάνω από σαράντα χρόνια- είχαν έναν αποκλειστικό στόχο, να
µειώσουν τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, βλέπετε ότι, ενώ η χώρα µας έχει ένα ποσοστό δάσωσης που διαρκώς αυξάνεται, γιατί στην επαρχία ο κόσµος φεύγει κι έρχεται στις πόλεις, εδώ γύρω από τις αστικές
περιοχές που υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, εµφανίζονται
τα προβλήµατα. Εκεί θέλει αποφασιστικές λύσεις και κυρίως µε
το αντίστοιχο πολιτικό κόστος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο Προεδρεύων θα
ήθελε να κάνει µία παρατήρηση, αν µου επιτρέπετε.
Κύριε Υπουργέ, αν αρχίσετε να απαντάτε στον κάθε οµιλητή,
δεν θα τελειώσουµε ποτέ. Θα µαζεύετε τις σηµειώσεις σας και
στο τέλος θα απαντήσετε σε όλους τους οµιλητές.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Δι’ ολίγον θα είναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας δώσω το λόγο,
αφού πρώτα το Προεδρείο κάνει µία µικρή παρέµβαση που τη
δικαιούται.
Μία από τις ειδικότητές µου, για να ξέρετε, είναι και τοπογράφος µηχανικός. Το 1974 που πρωτοεξελέγην Βουλευτής –πριν
από τριάντα εννέα ολόκληρα χρόνια παρακαλώ- η πρώτη οµιλία
που είχα κάνει στη Βουλή ήταν για την ύπαρξη Κτηµατολογίου.
Είχα πει τότε ότι δεν µπορεί να γίνει κανένας πολεοδοµικός και
χωροταξικός σχεδιασµός χωρίς την ύπαρξη Κτηµατολογίου, επικαλούµενος µάλιστα και το γεγονός ότι ακόµη και η Αλβανία τότε
είχε Κτηµατολόγιο από τους Ιταλούς, όπως γνωρίζετε.
Εγώ, λοιπόν, θα πω ότι έχουν γίνει –και θα συµφωνήσω µαζί
σας- πολλά πράγµατα, αλλά είναι σκόρπια. Επειδή έχω παρακολουθήσει την πορεία του Κτηµατολογίου στη χώρα µας, έχουν
γίνει άπειρα λάθη, αλλά έχει γίνει κι αρκετή δουλειά. Η δουλειά,
όµως, αυτή είναι σκόρπια και πρέπει να µαζευτεί. Το έχω πει κι
άλλες φορές, όταν µου εδίδετο η ευκαιρία να µιλήσω στη Βουλή.
Θα ήθελα, λοιπόν, σε αυτό το θέµα να οµονοήσουµε όλοι, για
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να µπορέσει επιτέλους η χώρα µας να αποκτήσει ένα αξιόπιστο
Κτηµατολόγιο, διότι αν δεν είναι αξιόπιστο δεν έχει κανένα
νόηµα. Και βέβαια, θα συµφωνήσω µε το γεγονός –κι εκεί θέλετε
να κάνετε την παρέµβασή σας- ότι το δηµόσιο έχει κάνει µεγάλο
λάθος, όταν αποποιείται της καταγραφής των δικών του εκτάσεων. Ήδη παρουσιάζεται πράγµατι το γεγονός να νοµίζει ότι
έχει εκτάσεις, οι οποίες του ανήκουν και τελικά αυτές οι εκτάσεις
να µην του ανήκουν.
Κύριε Υπουργέ, θα σας επιτρέψω να κάνετε µία παρέµβαση,
όπως το είπατε, τρίλεπτη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Και λιγότερο, κύριε Πρόεδρε.
Θα µπορούσα να συµφωνήσω σε όλα όσα είπατε, αλλά σε ένα
πράγµα δεν µπορώ να συµφωνήσω, εκτός αν αποδειχθεί, γιατί
αν αποδειχθεί θα είναι παγκόσµια πρωτοτυπία και θα είµαι ο
πρώτος που θα τη δεχτώ. Δεν µπορεί να είναι συµβατός ένας
χάρτης που µεγεθύνεται δέκα φορές για να συγκριθεί µε έναν, ο
οποίος είναι εξ ορισµού ήδη φτιαγµένος αλλιώς. Αυτό είναι αδύνατον! Δεν γίνεται παγκόσµια. Δεν µπορείς το 1 προς 50.000 να
το µεγαλώσεις δέκα φορές και να το κάνεις 1 προς 5.000 για να
το συγκρίνεις µε έναν υπαρκτό σηµερινό χάρτη που είναι 1 προς
5.000!
Εάν µου το αποδείξετε –και είµαι έτοιµος- θα κάνουµε δηµοσίευση µε δύο ονόµατα σε διεθνές περιοδικό ως παγκοσµίως
πρωτότυπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν γίνεται, κύριε
Υπουργέ. Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν συζητείται!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Θα προσκοµίσω τα στοιχεία στον
Υπουργό και από εκεί και πέρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη -Αικατερινάρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, σε
αυτήν την προσπάθεια πράγµατι από τότε κι εγώ που είµαι Βουλευτής, από το 2000, για να υπάρξει στη χώρα µας Κτηµατολόγιο, χωροταξικός σχεδιασµός και Δασολόγιο, ήταν συνεχείς και
οι οχλήσεις µας και οι παρεµβάσεις µας. Άρα, είναι απαραίτητο
και αυτό το σχέδιο νόµου για τη «Συµπλήρωση των διατάξεων
περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις».
Το Κτηµατολόγιο, λοιπόν, είναι ένα κατεξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο για την καταγραφή και διασφάλιση της δηµόσιας περιουσίας, την καταγραφή και οριοθέτηση της ιδιωτικής περιουσίας
και κυρίως όλα αυτά µέσα σε ένα πλαίσιο σωστού χωροταξικού
σχεδιασµού. Αυτά είναι τα κατ’ εξοχήν εργαλεία, τα οποία θα µας
οδηγήσουν σε µία ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας µας και ουσιαστική αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
Η οργανωµένη θεσµοθέτηση του Εθνικού Κτηµατολογίου άρχισε το 1986 µε την ίδρυση του ΟΚΧΕ που ήταν και ο Οργανισµός
Κτηµατολογίου της Ελλάδος. Ακολούθησε το 1995 η σύσταση
του «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Α.Ε.» και άλλες ρυθµίσεις, προκειµένου
να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η διαδικασία σύνταξης του
Εθνικού Κτηµατολογίου.
Παρ’ όλο, όµως, που πέρασαν περίπου είκοσι πέντε µε τριάντα
χρόνια και από την πρώτη θεσµοθέτηση, τα πράγµατα δεν εξελίχθηκαν όπως θα θέλαµε.
Βρισκόµαστε ακόµη στην κατάσταση να είµαστε από τις τελευταίες χώρες -στην Ευρώπη ούτως ή άλλως, αλλά και στον
υπόλοιπο κόσµο- που δεν έχουµε ακόµη ένα ολοκληρωµένο Κτηµατολόγιο, δεν έχουµε ένα ολοκληρωµένο Δασολόγιο. Βέβαια,
ο χωροταξικός µας σχεδιασµός ήταν πρόσφατος και χρειάζεται
και αυτός αναθεωρήσεις, προκειµένου να µπορέσουν αυτά τα
αναπτυξιακά εργαλεία να λειτουργήσουν σωστά και να αποδώσουν.
Πρέπει, όµως, να πω σε σχέση µε την προηγούµενη συζήτηση
που κάναµε, ότι µέσα σ’ αυτό το άναρχο περιβάλλον έχουµε καταφέρει και ορισµένα βασικά πράγµατα και πρέπει να τα διαφυλάξουµε ως κόρη οφθαλµού και κυρίως στο Σύνταγµά µας το
άρθρο 24, που προστατεύει τις δασικές εκτάσεις και τις επιταγές
του Συντάγµατος για την ανάγκη χωροταξικού σχεδιασµού, για
την ανάγκη Δασολογίου στη χώρα. Κάνουµε πολλούς αγώνες και
να µην αλλοιωθεί το άρθρο 24 και παράλληλα να µπορέσει το
δηµόσιο να κρατήσει το τεκµήριο κυριότητάς του όσον αφορά
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τις δασικές εκτάσεις.
Αυτά, λοιπόν, καταγράφονται ως αγώνες και ως συνεχής προσπάθεια απ’ όλα τα κόµµατα. Απλώς, η πολιτεία µέσα απ’ αυτές
τις ρυθµίσεις δεν µπόρεσε ακόµα και αυτές τις επιταγές του Συντάγµατος να τις κάνει ουσιαστικά εργαλεία για να λειτουργήσουν
από εδώ και πέρα αποτελεσµατικά για τη χώρα.
Είναι, λοιπόν, πολλές απ’ αυτές τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου
θετικές, γι’ αυτό και εµείς το υπερψηφίζουµε επί της αρχής, αλλά, όπως τόνισα, χρειάζεται εγρήγορση και συστηµατική προσπάθεια, προκειµένου και να καλυφθούν οι παθογένειες του παρελθόντος και να έχουµε επιτέλους αυτά τα αναπτυξιακά
εργαλεία και από την άλλη πλευρά, να µην αλλοιώσουµε αυτά τα
οποία επιτάσσει το Σύνταγµά µας και αυτά τα οποία έχουµε καταφέρει µέχρι τώρα.
Έγινε µία µεγάλη συζήτηση αν πράγµατι ο Οργανισµός που
µέχρι τώρα είχε την κύρια ευθύνη για το Κτηµατολόγιο, ο ΟΚΧΕ,
θα πρέπει να συγχωνευθεί και να υπερισχύσει ο ανώνυµος χαρακτήρας της νέας εταιρείας που γίνεται από τη συγχώνευση
της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και του ΟΚΧΕ και να επικρατήσει ως
ανώνυµη εταιρεία. Είναι πολλές και σοβαρές οι αιτιάσεις, µήπως
η ανώνυµη εταιρεία πραγµατικά δεν λειτουργήσει µε κύριο γνώµονα -και σωστά έγινε αυτή η προσθήκη- το δηµόσιο συµφέρον
και ότι το σχήµα του Οργανισµού διασφάλιζε πολύ περισσότερο
αυτήν την απαίτηση που έχουµε όλοι, ότι η οργάνωση, η λειτουργία και η σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου κατά κύριο λόγο
πρέπει να υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον.
Νοµίζω ότι µε κάποιες διατάξεις ενισχύεται εδώ ο ρόλος σε
σχέση µε το παρελθόν του ΥΠΕΚΑ, αλλά και µε συµπληρωµατικές, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ενισχύσετε περισσότερο τον ρόλο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σε αυτά τα θέµατα, ακριβώς για να µην έχουµε µία κυριαρχία
µιας ανώνυµης εταιρείας πάνω στα θέµατα της συντάξεως και
λειτουργίας του Κτηµατολογίου. Νοµίζω ότι έχετε περιθώριο και
από την άλλη πλευρά, είναι τόσα τα προεδρικά διατάγµατα που
πρέπει να εκδοθούν και τόσες οι υπουργικές αποφάσεις -και κοινές, αλλά και αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ- που πραγµατικά µπορεί,
εφόσον εκδοθούν γρήγορα και να λειτουργήσει το Κτηµατολόγιο
σωστά και το Υπουργείο, το κατ’ εξοχήν υπεύθυνο, να βάλει αυτό
τη σφραγίδα του πάνω στην όλη διαδικασία σύνταξης και λειτουργίας του Κτηµατολογίου.
Θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι προσπαθείτε µέσα από το
άρθρο 5 να συντµήσετε τις διαδικασίες ανάθεσης µελετών. Ξέρετε ότι, όταν παρεκκλίνει κανείς, όπως είχε παρεκκλίνει και στο
παρελθόν η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» από τη νοµοθεσία του κράτους, το ν. 3316 για τη σύνταξη των µελετών και όταν αλλοιώνει
τα τρία στάδια και κυρίως, το ενδιάµεσο στάδιο, που είναι και το
βασικότερο, της αξιολόγησης µε βάση προσφορότερη για το δηµόσιο προσφορά, που αυτό έχει µέσα και την οικονοµική προσφορά, αλλά και την πλήρη αξιολόγηση του σχήµατος το οποίο
συµµετέχει, το βρίσκει µπροστά του. Το δηµόσιο βεβαίως έχει
αδυναµίες, καθυστερεί, υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν επιφυλάξεις για τις επιτροπές, αν είναι αντικειµενικές, αν επιτελούν το
έργο τους. Όµως, µην οδηγούµαστε στις λύσεις του στυλ «πονάει το κεφάλι, ας το κόψουµε».
Πρέπει να εξορθολογήσουµε και να εξυγιάνουµε το δηµόσιο
τοµέα και όχι να καταργήσουµε άλλα στάδια αξιολόγησης που
είναι απαραίτητα και τα έχει ανάγκη το επιστηµονικό δυναµικό
της χώρας, για να µπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Δεν θα
µπορέσει να σταθεί στα πόδια του µε µόνο κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά. Ο αγώνας που γίνεται αυτήν τη στιγµή και η
κρίση που υπάρχει στη χώρα µας, έχει οδηγήσει πράγµατι σε µια
υποχώρηση των δηµόσιων επενδύσεων, άρα και των µελετών.
Εποµένως αν πάµε στη διαδικασία αυτή της χαµηλότερης προσφοράς, φεύγουµε από το ποιοτικό κριτήριο, το οποίο πρέπει να
υπάρχει για τις µελέτες της χώρας και οδηγούµαστε έτσι σε µια
άλλη κατάσταση. Εµείς θέλουµε να συντµήσετε τις προθεσµίες
µέσα από την καλή λειτουργία του Κτηµατολογίου και αντικειµενική ανάθεση των µελετών, αλλά όχι µέσα από την κατάργηση
αυτής εδώ της διαδικασίας.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι όσον
αφορά στο άρθρο 7 –υπάρχουν βέβαια πάρα πολύ σηµαντικές
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διατάξεις και οι περισσότερες από αυτές είναι θετικές για τη σύνταξη των δασικών χαρτών. Είναι όµως, πάρα πολύ σηµαντική η
παρέµβαση της αποκεντρωµένης περιφέρειας και όσον αφορά
τη συγκρότηση των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων, για τις
οποίες πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί και µε τη συγκρότηση και µε τη λειτουργία τους και ως προς τα θέµατα της ολοκλήρωσης του δασικού χάρτη.
(Σε αυτό το σηµείο κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει, βέβαια, η άρση για τις εντός σχεδίου περιοχές του
τεκµηρίου κυριότητας του δηµοσίου, εφόσον αυτές είναι οικιστικές περιοχές και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ένταξής τους
στο σχέδιο πόλεως. Καλό είναι να µην ανοίξουµε άλλο αυτήν τη
διαδικασία.
Σε αυτό το πνεύµα θα ήθελα να εκφράσω την αντίθεσή µου ως
προς την παράγραφο 2β, ότι εκτάσεις που έχουν απολέσει το
δασικό τους χαρακτήρα πριν την 11-6-1975 λόγω επεµβάσεων
που έλαβαν χώρα κ.λπ., δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές
εκτάσεις. Σε αυτό διαφωνούµε, γιατί ανοίγουµε άλλον ασκό του
Αιόλου, µε παλαιότερες βασιλικές αποφάσεις ή χουντικά προεδρικά διατάγµατα, να µην πάµε τώρα να τα νοµιµοποιήσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χαϊκάλης.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, έχω έναν καηµό: Μια φορά
να δούµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο να είναι ολοκληρωµένο, να
µην έχει τρύπες, να µην είναι ένα νοµοσχέδιο που έχει γίνει για
να γίνει. Το λέω αυτό, γιατί δεν υπάρχει τελικά ένα όραµα στην
πολιτεία ή κάποια σκέψη για το τι νοµοθετεί, για το τι κάνει, πού
θέλει να πορευτεί, τι λύσεις θέλει να δώσει, εκτός εάν, επειδή
υπάρχουν πιέσεις ότι λειτουργούµε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, φέρνουµε κάπου-κάπου και κάποια νοµοσχέδια, για
να λέµε ότι λειτουργούµε και µε προϋποθέσεις κοινοβουλευτικού
κανονισµού.
Και γιατί το λέω αυτό: Στη χώρα µας έχουµε µια πληθώρα
νόµων περί του Κτηµατολογίου, δασικών εκτάσεων, οικιστικών
περιπτώσεων κ.λπ., αλλά δεν έχουµε Κτηµατολόγιο, για να µπορέσει να ορίσει τους κανόνες λειτουργίας αυτού του νοµικού
πλαισίου που θα ορίσει τις δασικές περιοχές. Η Ελλάδα µάλιστα
είναι η µοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει
βάση δεδοµένων. Έχουµε φτάσει στο σηµείο, µετά από προσπάθειες δεκαετιών και δαπάνες ενός δισεκατοµµυρίου και πλέον, η
κτηµατογράφηση να έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό µόλις 17%.
Να θυµίσω ότι την επίβλεψη αυτού του οργανισµού την είχε
και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και ερχόµαστε σήµερα να
συζητήσουµε και να ψηφίσουµε ένα άλλο νοµοσχέδιο, όπου πάλι
επικρατεί η προχειρότητα, πάλι δεν υπάρχουν κριτήρια, πάλι δεν
υπάρχουν κανόνες, πάλι δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος.
Αυτό το λέω, γιατί για το άρθρο 7, παράγραφος 2, για παράδειγµα, για το οποίο γίνεται πολύ µεγάλος ντόρος, λέει ότι δεν
χαρακτηρίζονται ως δάση δασικές εκτάσεις κατά τη διαδικασία
του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα
πριν από τις 11-06-1975 λόγω επεµβάσεων που έλαβαν χώρα µε
βάση διοικητική πράξη, η οποία καλύπτει το τεκµήριο νοµιµότητας.
Υπάρχει πάρα πολύς κόσµος τον οποίο ευνοεί και είµαστε σύµφωνοι, γιατί αυτήν τη στιγµή υπάρχουν νοικοκυριά χαµηλής εισοδηµατικής τάξης, τα οποία ήταν σε απόγνωση, διότι ήταν υπό
την απειλή των δασαρχών και των δασικών υπηρεσιών, οι οποίοι
ίσως δεν γνώριζαν ή λόγω ευθυνοφοβίας πλησίαζαν αυτούς τους
κατοίκους και τους απειλούσαν µε δικαστικές απειλές.
Ερχόµαστε, λοιπόν και λέµε ότι το άρθρο 7, παράγραφος 2,
ουσιαστικά έχει επικυρωθεί και µε την απόφαση 1573/2002 και
εκφράζει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν αυτά τα προβλήµατα. Η σηµερινή διάταξη ποιον εκπροσωπεί; Ποιον φωτογραφίζει; Μήπως είναι φωτογραφική διάταξη; Εννοούµε τα
συµφέροντα που έχουν µεγαλοεπιχειρηµατίες, ειδικά για το
«PORTO CARRAS» για το οποίο έχουµε κάνει µία αναφορά σε
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σχέση µ’ αυτόν τον λόγο. Απ’ όλα τα χαρτιά και απ’ όλα τα δηµοσιεύµατα τα οποία υπάρχουν, βλέπουµε ότι οι πράξεις χαρακτηρισµού είναι παράνοµες και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για να εκδοθούν νόµιµες οικοδοµικές άδειες.
Στην επιτροπή της Βουλής είπαν ότι αυτό το πράγµα δεν πρόκειται να ισχύσει και ότι έχουν τελειώσει. Δεν πρόκειται να γίνει
προσπάθεια επανέκδοσης οικοδοµικής άδειας βάσει των προηγούµενων καθεστώτων. Μπορεί να µας δώσει κανείς την εγγύηση ότι µ’ αυτό το νοµοσχέδιο, µ’ αυτό το άρθρο, τα µεγάλα
οικονοµικά συµφέροντα δεν θα επανέλθουν, για να πάρουν οικοδοµική άδεια; Μπορεί κανείς να µας το εγγυηθεί; Εκεί είναι το
µεγάλο πρόβληµα.
Γιατί, λοιπόν, δεν µπαίνουν ασφαλιστικές δικλίδες και λειτουργείτε µε επιπολαιότητα βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι και τους επιτήδειους που θέλουν να διεκδικήσουν την περιουσία του δηµοσίου, καθώς επίσης και τους µικρούς ιδιοκτήτες οι οποίοι αυτήν
τη στιγµή επαπειλούνται από το δασαρχείο;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Το θέµα στο οποίο
αναφέρεστε έχει ολοκληρωθεί και έχει κλείσει στην επιτροπή.
Έχει συζητηθεί, έχουν γίνει οι τοποθετήσεις, έκλεισε το θέµα
στην επιτροπή. Αυτό σας το λέω για ενηµέρωσή σας.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Βεβαίως. Το ξέρω. Είπατε –όπως το είπε
και ο κ. Δριβελέγκας- ότι έχει τελειώσει. Λέω, όµως, το εξής: Μ’
αυτό το νοµοσχέδιο µπορεί να διεκδικήσει ο κάθε επιχειρηµατίας
νέα οικοδοµική άδεια; Εκεί είναι το µεγάλο πρόβληµα, γιατί εφόσον υπάρχει αποχαρακτηρισµός, το ζητούµενο είναι αν µπορεί.
Εγώ χαίροµαι, κύριε Υπουργέ, αν δεσµευτείτε και πείτε ότι έχει
τελειώσει. Όµως, αν υπάρξει, τι γίνεται σ’ αυτήν την περίπτωση;
Αυτό είναι το ζητούµενο. Εδώ µιλάµε για αποχαρακτηρισµούς
και νοµολογίες που έχουν γίνει για το συγκεκριµένο έργο χρόνια
τώρα. Εκεί είναι το πρόβληµα. Μπορείτε να µας το διασφαλίσετε;
Αν µας το διασφαλίσετε, δεν έχω κανένα πρόβληµα. Το παίρνω
πίσω κι αυτό που είπα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μα, τοποθετήθηκα
σχετικώς στην επιτροπή, όπως τοποθετήθηκε και ο κ. Δριβελέγκας, ακριβώς προς άρση κάθε παρερµηνείας και κάθε καχυποψίας, για να µην υπάρχει καν το σκεπτικό κάποιος να σκεφθεί ότι
υπάρχει µία σχετική σκοπιµότητα. Το κλείσαµε οριστικώς και
αµετακλήτως το θέµα στην επιτροπή. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτηµα.
Γι’ αυτό είπαµε ότι είναι απολύτως σεβαστή η νοµολογία του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Εκεί µείναµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Εντάξει. Χαίροµαι που δεσµεύεστε και
το λέτε και δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα γι’ αυτόν τον λόγο.
Επίσης, για το θέµα του Κτηµατολογίου πιστεύουµε ότι η Κυβέρνηση νοµοθετεί χωρίς ουσιαστικό όφελος πια για το δηµόσιο.
Με το παρόν νοµοσχέδιο καταργείται µία µικρή και ευέλικτη µονάδα του δηµοσίου, ενώ δηµιουργείται µία ανώνυµη εταιρεία, η
οποία εν τέλει θα καταλήξει κι αυτή στο ΤΑΙΠΕΔ. Το ζητούµενο
είναι γιατί καταργείται ο ΟΚΧΕ. Ποιο είναι το µεγάλο πρόβληµα;
Πότε θα γίνουν οι δασικοί χάρτες για τους οποίους συζητάµε;
Πόσο µπορεί να αντέξει το Κτηµατολόγιο, όταν µέχρι το 2020
προβλέπεται να τελειώσει χωρίς να έχει πόρους αυτήν τη στιγµή;
Μ’ αυτούς τους πόρους, η ΕΚΧΑ πότε θα µπορέσει να λειτουργήσει κάτω από το βάρος των πιέσεων των οικονοµικών; Πώς θα
αντεπεξέλθει σ’ αυτές τις υποχρεώσεις που υπάρχουν; Το Κτηµατολόγιο θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο εξυπηρέτησης του
κοινωνικού συνόλου και όχι να έχει σκοπό την αύξηση κερδών,
γιατί εκεί θα είναι το µεγάλο ζητούµενο.
Επίσης, εκχωρείται το σύνολο των εθνικών γεωγραφικών δεδοµένων σε ιδιώτες. Αυτό είναι ένα άλλο θέµα. Γιατί περιβαλλοντολογικά δεδοµένα, δεδοµένα ρύπανσης, αέρα, υδάτων και
δασικών χαρτών θα πρέπει να δοθούν σε ιδιώτες; Υπάρχουν
απαντήσεις; Μήπως ισχύει αυτό που είπατε, ότι δηλαδή δεν κάνει
καλά τη δουλειά της η επιτροπή η οποία έχει να συνεδριάσει,
όπως είπαµε, δεκατέσσερις µήνες; Εδώ είναι το µεγάλο ζητούµενο. Όλα στο βωµό του χρήµατος; Δεν ξέρω, αυτή είναι η µεγάλη ουσία.
Εµείς έχουµε ως µέληµα, ουσιαστικά, την προστασία των ανθρώπων χαµηλής εισοδηµατικής τάξης, οι οποίοι έχουν αυτήν τη
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στιγµή τα σπίτια και κινδυνεύουν και µε αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά λυτρώνονται.
Όµως θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να δείτε και την περίπτωση
των δασαρχών, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν ουσιαστικά
ποια είναι η αποστολή τους, ποια είναι η δουλειά τους, ποιες είναι
οι υποχρεώσεις τους, τι ορίζουν, να ακολουθούν τους νόµους ώστε να είµαστε βέβαιοι ότι δεν θα προσφεύγουµε σε λίγο στα δικαστήρια. Γιατί οι προσφυγές στα δικαστήρια αποτελούν όνειδος
για το κράτος και δεν αποτελούν λύση.
Νοµίζω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσουµε από εδώ και πέρα,
δηλαδή, στην καταγραφή των νόµων, ολοκληρωµένα πια, για να
µπορούν να γνωρίζουν και ο πολίτης και ο δασάρχης και οι οποιοιδήποτε επενδυτές τι έχουν, πώς θα έρθουν να δηµιουργήσουν
και πώς θα λειτουργήσουν από εδώ και πέρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε και εµείς,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Σκόνδρα.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα τη συµπλήρωση
των διατάξεων του Εθνικού Κτηµατολογίου.
Τη σηµασία της ύπαρξης του Εθνικού Κτηµατολογίου τη γνωρίζουµε όλοι και θα συµφωνήσω µε τον εισηγητή µας ότι αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο. Όµως, η σηµασία του επεκτείνεται και πέρα από τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα.
Το νοµοσχέδιο αυτό του ΥΠΕΚΑ σίγουρα κινείται στη σωστή
κατεύθυνση. Αναµφισβήτητα θα βοηθήσει σηµαντικά στην επίλυση ανοιχτών ζητηµάτων. Είναι πολύ θετική η κατάργηση του
«Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων» και η συγχώνευσή του µε την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», υπό τη νέα του ονοµασία, φυσικά, «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Α.Ε.». Θα δηµιουργήσει σηµαντικά οφέλη τόσο για το κράτος
όσο και για τους πολίτες.
Συµφωνώ απόλυτα µε τη στόχευση του Υπουργείου για εξορθολογισµό φορέων του δηµοσίου µε επικαλυπτόµενες δραστηριότητες. Θα επιτευχθεί µείωση δαπανών λειτουργίας και η
συγκέντρωση αρµοδιοτήτων θα παρέχει σε πολίτες, σε επενδυτές και σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, αξιόπιστα, έγκυρα και πλήρως συµβατά µεταξύ τους γεωχωρικά δεδοµένα. Λύνεται έτσι
ακόµα µία µακροχρόνια ταλαιπωρία των ενδιαφεροµένων που
πολλές φορές οι εν λόγω διενέξεις τους κατέληγαν στα δικαστήρια. Με την ολοκλήρωσή του έως το 2020 θα διασφαλιστεί η οριστική και χωρίς αµφισβητήσεις καταγραφή και κατοχύρωση της
ιδιοκτησίας των πολιτών και του δηµοσίου.
Πρόκειται, λοιπόν, για µία πολύ σηµαντική εξέλιξη που στο
µέλλον θα ενισχύσει τη διαφάνεια, θα περιορίσει σε µεγάλο
βαθµό τη γραφειοκρατία και θα απλουστεύσει τις διαδικασίες µεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας. Συµβάλλει σηµαντικά στην
προστασία του περιβάλλοντος αφού προχωράει στην αµετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού, που θα αποτελέσει ανυπέρβλητο εµπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και στην
αυθαιρεσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα
είναι ίσως η µοναδική χώρα του δυτικού κόσµου που εν έτει 2013
δεν γνωρίζει επακριβώς τι ανήκει σε ποιον και από πού έως πού
επεκτείνεται η ακίνητη περιουσία του καθενός.
Από το 1836 άρχισαν οι απόπειρες για τη δηµιουργία Κτηµατολογίου και παρά τις τέσσερις χιλιάδες νόµους, διατάγµατα και
υπουργικές αποφάσεις που ακολούθησαν, σήµερα εξακολουθούµε να µην έχουµε Εθνικό Κτηµατολόγιο. Αποτύχαµε ακόµα
και όταν πήραµε τα 100 εκατοµµύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τι καταφέραµε; Καταφέραµε να µας ζητηθεί επιστροφή
µέρους των χρηµάτων και εµείς σήµερα, δυστυχώς, να έχουµε
χαρτογραφήσει µόνο ένα µικρό κοµµάτι της χώρας µας. Αυτό
αποτελεί βασική έλλειψη, αδυναµία θα το έλεγα, τόσο από πλευράς αναπτυξιακής διάστασης όσο και από πλευράς αξιόπιστης
καταγραφής και πληροφόρησης γεωχωρικών, πολεοδοµικών και
χωροταξικών δεδοµένων, µε ό,τι επίπτωση µπορεί να έχει αυτή
η έλλειψη ολοκληρωµένης καταγραφής στην οικονοµική και κοινωνική ζωή του τόπου.
Πάντα µε πνεύµα εποικοδοµητικής κριτικής θέλω να επιση-
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µάνω αυτές τις αδυναµίες του κράτους απέναντι στο φορολογούµενο πολίτη, αλλά και τον µελλοντικό ξένο ή ντόπιο επενδυτή
που ακόµα και σήµερα δεν µπορεί να είναι σίγουρος για το τι θα
αντιµετωπίσει στο µέλλον σχετικά µε την περιουσία και την επένδυσή του.
Θα αναφέρω εδώ το εξωφρενικό παράδειγµα του ΣΕΦ που
όταν µπήκε στη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση µάθαµε ότι
εδώ και δεκαετίες είναι αυθαίρετο και λειτουργεί χωρίς πολεοδοµική άδεια. Αντίστοιχα, διάβασα σε έγκριτο φύλλο εφηµερίδος
ότι πληθώρα άλλων ακινήτων που καλείται να αξιοποιήσει το ΤΑΙΠΕΔ διαθέτουν ελλιπείς ή και καθόλου πολεοδοµικές άδειες.
Όπως, επίσης, δεν είναι και λίγες εκείνες οι περιπτώσεις ακινήτων οι οποίες παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα πολεοδοµικά ή
τοπογραφικά έγγραφα.
Αυτά τα παραδείγµατα καταδεικνύουν το γενικότερο µπάχαλο
που επικρατεί γύρω από το νοµικό καθεστώς ακινήτων τόσο του
δηµοσίου όσο και των ιδιωτών στην πατρίδα µας, που πρέπει να
διευθετηθεί άµεσα, για να αποκτήσει η χώρα πλήρες και αντιπροσωπευτικό Κτηµατολόγιο.
Όπως γνωρίζετε, κύριοι Υπουργοί, το βασικό εµπόδιο στη µεταβίβαση ακινήτων που δεν διαθέτουν τις απαιτούµενες άδειες
είναι το ζήτηµα των χρήσεων, που έχουν οριστεί µε προεδρικά
διατάγµατα σε ΦΕΚ, διότι η χρήση τους δεν µεταβιβάζεται στον
νέο ιδιοκτήτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειαζόµαστε ένα εθνικό Κτηµατολόγιο που θα κατοχυρώσει οριστικά την ακίνητη περιουσία
του κράτους και των πολιτών. Θέλουµε µια ολοκληρωµένη λύση
που θα εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και ασφάλεια όλων των συναλλαγών που σχετίζονται µε την ακίνητη περιουσία, που στην πατρίδα µας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και
δυσκολίες.
Βασική παραδοχή εδώ είναι ότι δεν µπορεί να γίνει Κτηµατολόγιο εάν δεν ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες, κάτι που είναι
πολύ ουσιαστικό. Ο πολυτεµαχισµός της γης, σε συνδυασµό µε
την µη ύπαρξη δασικών χαρτών για το µεγαλύτερο µέρος της
χώρας, δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα εντοπισµού των
αγροτεµαχίων στις αγροτικές περιοχές, αλλά και των οικοδοµήσιµων οικοπέδων σε περιοχές εντός σχεδίου. Κι ας µην αναφερθώ και στις εκατοντάδες περιπτώσεις που οι τίτλοι ιδιοκτησίας καταστράφηκαν από τον καιρό του πολέµου.
Στο σηµείο αυτό θέλω να θέσω δύο ζητήµατα που θα πρέπει
να τα δούµε µε πολλή προσοχή, που κατά την άποψή µου είναι
σοβαρότατα και τα αντιµετωπίζουν πολλοί ιδιοκτήτες αγροτεµαχίων στο Νοµό µου βεβαίως, στην Καρδίτσα, αλλά και σε όλη την
υπόλοιπη Ελλάδα. Αναφέροµαι στα ιδιόκτητα κτήµατα, στα οποία
κάποια στιγµή φύτρωσαν θάµνοι και δέντρα και δεν αφαιρέθηκαν
έγκαιρα από τον ιδιοκτήτη. Έρχεται το δασαρχείο και τα χαρακτηρίζει δασικά. Επί της ουσίας το κράτος καταργεί το δικαίωµα
εκµετάλλευσης της ιδιοκτησίας. Αυτό είναι λογικό, είναι δίκαιο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Το δεύτερο που θέλω να επισηµάνω είναι οι γαίες υψηλής παραγωγικότητας για τις οποίες το κράτος πρέπει επιτέλους να
βάλει σαφή, ξεκάθαρα και αντικειµενικά κριτήρια για το χαρακτηρισµό τους, γιατί αυτήν τη στιγµή δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση και όλες οι εκτάσεις, πλην των δασικών και αρχαιολογικών,
χαρακτηρίζονται ως γαίες υψηλής παραγωγικότητας και αυτό
είναι απλώς παράλογο. Για τα ζητήµατα αυτά πρέπει να γίνει µια
σοβαρή και εκτενής συζήτηση και να βρεθούν λύσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα παραπάνω πρέπει να λυθούν οριστικά. Το νοµοσχέδιο έρχεται σε µια κρίσιµη περίοδο.
Στο χέρι µας είναι να το αξιοποιήσουµε σωστά, να βελτιώσουµε
τα κακώς κείµενα, να αποκτήσει αυτοσεβασµό το ίδιο το κράτος,
αλλά και σοβαρό και αξιόπιστο πρόσωπο απέναντι στους πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αλεξόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη σειρά µου θέλω και εγώ
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να τονίσω την αντίθεσή µας στην κατάργηση ενός οργανισµού,
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, του ΟΚΧΕ, του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, και την εκχώρηση των αρµοδιοτήτων του και γενικότερα αρµοδιοτήτων
του δηµόσιου τοµέα σε µια ανώνυµη εταιρεία ή σε ανώνυµες
εταιρείες.
Από τις συζητήσεις µας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου δεν πείστηκα για την αναγκαιότητα της δηµιουργίας της
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», ούτε πριν ούτε τώρα, ιδιαίτερα όταν ο
αξιοσέβαστος, κατά τα άλλα, κύριος Υπουργός παραδέχτηκε ότι
ο ΟΚΧΕ τα δύο τελευταία χρόνια παρήγαγε σηµαντικό έργο, τονίζοντας ότι ξαναζωντάνεψε ο ΟΚΧΕ µε βάση την ευρωπαϊκή
οδηγία INSPIRE. Εκτιµώ ότι ο οργανισµός αυτός ενισχυόµενος
θα µπορούσε να συνεχίσει να παράγει σηµαντικό έργο, όχι µόνο
επιστηµονικό αλλά και ουσιαστικό.
Επίσης, θέλω να τονίσω και εγώ µια ακόµη σοβαρή αντίθεσή
µας που σχετίζεται τόσο µε τη διαδικασία ανάθεσης των διαφόρων µελετών όσο και µε την επιτάχυνση των διαδικασιών και του
τρόπου επικύρωσης των δασικών χαρτών. Φοβούµαστε ότι αυτές
θα έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια δηµόσιας γης.
Εν πάση περιπτώσει τις επιφυλάξεις µας, τις αντιθέσεις µας,
τις απόψεις µας, τις επισηµάνσεις µας για τα θετικά σηµεία του
παρόντος νοµοσχεδίου έχουν αναπτύξει µε σαφήνεια και ακρίβεια προλαλήσαντες συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ τόσο εδώ όσο και
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Έτσι εγώ στην παρούσα οµιλία-παρέµβασή µου θέλω να θέσω
ένα ερώτηµα, έναν προβληµατισµό, που νοµίζω ότι σχετίζεται µε
την κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος εξαιτίας του γεγονότος
ότι ίδιες ή διαφορετικές υπηρεσίες του ίδιου ή διαφορετικού
Υπουργείου εκπονούν ή αναθέτουν την εκπόνηση ίδιων ή ανάλογων µελετών πολλές φορές χωρίς να γνωρίζει η δεξιά τι ποιεί η
αριστερά.
Πιο συγκεκριµένα, στο άρθρο 8 του συζητούµενου νοµοσχεδίου διαβάζω: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ανατίθεται στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», όπως αυτή µετονοµάζεται, η τήρηση των ορίων
Ειδικών Ζωνών Διατήρησης και Ζωνών Ειδικής Προστασίας σε
εθνικό επίπεδο και καθορίζεται η διαδικασία ενηµέρωσης και τήρησής τους καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.» Αυτό
σηµαίνει ότι κάπου υπάρχουν αυτές οι περιοχές οριοθετηµένες
και αναθέτουµε την τήρηση και αναθεώρηση των χαρτών που
έχουν οριοθετηθεί στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».
Πιο κάτω διαβάζω: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα όρια των περιοχών του Δικτύου «Natura 2000» στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», όπως αυτή µετονοµάζεται.»
Για να δούµε, όµως, τι συµβαίνει. Έχουµε στη διάθεσή µας το
ν. 3937 της 31ης Μαρτίου του 2011 που αφορά τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας κι άλλες διατάξεις. Εκεί, µεταξύ των άλλων,
υπάρχει ένας ευρύς κατάλογος µε προστατευόµενες περιοχές,
όπου όµως διαβάζει κανείς πέραν του πού βρίσκεται η κάθε περιοχή και ποια είναι η έκτασή της, πράγµα που σηµαίνει ότι
κάπου αυτές έχουν χωροθετηθεί, έχουν κάπου αποτυπωθεί. Από
την άλλη µεριά, στην υπ’ αριθµόν 110 ΚΥΑ της 30ης Απριλίου του
2012 βλέπουµε τις διαδικασίες µε τις οποίες καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκπόνηση µελετών χωροθέτησης
των περιοχών «Natura 2000». Είναι η ΚΥΑ του 2012.
Έρχοµαι τώρα και σας δείχνω αυτόν εδώ το χάρτη. Αυτός ο
χάρτης είναι οι προστατευόµενες περιοχές έτσι όπως είναι αποτυπωµένες στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Natura
2000» για την Ελλάδα. Από την άλλη µεριά, έρχοµαι να σας θυµίσω το εξής πράγµα: Μία από τις βασικές υποχρεώσεις των µελετητών που έχουν αναλάβει τα διαχειριστικά σχέδια των
λεκανών απορροής της Ελλάδας είναι ότι πρέπει, συν τοις άλλοις, να καθορίσουν, να οριοθετήσουν τις προστατευόµενες περιοχές και να εκπονήσουν ειδικά διαχειριστικά σχέδια προκειµένου να εξασφαλιστούν οι υδατικοί πόροι, και να διατηρηθούν
οι προστατευόµενες περιοχές. Έτσι, λοιπόν, εντελώς επιλεκτικά
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θα σας καταθέσω χάρτες από το υδατικό διαµέρισµα της Αττικής, όπου είναι οριοθετηµένες οι ζώνες προστασίας, χάρτες από
την ανατολική Στερεά Ελλάδα µε το ίδιο πράγµα, χάρτες από την
Πελοπόννησο, χάρτες από τη δυτική Μακεδονία και εν πάση περιπτώσει, απ’ όλες αυτές τις διαχειριστικές µελέτες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Αλεξόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες χάρτες, οι
οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η ερώτησή µου είναι η εξής: Τα στοιχεία αυτά τα οποία µας
δίδουν οι συγκεκριµένοι µελετητές είναι πρωτογενή στοιχεία;
Είναι στοιχεία τα οποία προέκυψαν από δικές τους τοπογραφικές
και άλλες εργασίες και οριοθέτησαν µε σαφήνεια αυτές τις περιοχές, δεδοµένου ότι αναφέρουν και την έκτασή τους, ή είναι
περιοχές οι οποίες έχουν αντιγραφεί από το γενικότερο χάρτη
που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή απ’ αυτά τα οποία υπάρχουν στο νόµο που σας προανέφερα; Κι αν συµβαίνει αυτό,
ρωτώ: Τι πληρώνουµε; Για ποια δουλειά τούς πληρώνουµε; Αυτό,
λοιπόν, ήθελα να επισηµάνω.
Επιπλέον θα ήθελα να πω το εξής: Ποιος έχει ελέγξει την αξιοπιστία αυτών των χαρτών; Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν ή δεν
υπάρχουν ήδη σε βάση δεδοµένων του ΥΠΕΚΑ; Γιατί πληρώνουµε και ξαναπληρώνουµε τα ίδια στοιχεία που είτε υπάρχουν
είτε κάποιοι τα αναπαράγουν και µάλιστα µας τα σερβίρουν σαν
προϊόντα δικών τους µελετών;
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, επαναφέροντας
το θέµα του Ινστιτούτου των Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών, του ΙΓΜΕ. Σήµερα για άλλη µια φορά καταθέσαµε
εµείς, αλλά κι άλλα κόµµατα, µία τροπολογία που νοµίζουµε ότι
δίνει λύση στο πρόβληµα που έχει δηµιουργήσει η ΚΥΑ 25200
της 8ης Νοεµβρίου του 2011. Περιµένουµε µία θετική σας αντίδραση. Και το λέω αυτό, διότι έχω διαπιστώσει ότι τον τελευταίο
καιρό κρύβεστε πίσω από την άρνηση του Υπουργού Οικονοµικών που φαίνεται ότι έχει χάσει κάθε επαφή µε την πραγµατικότητα.
Αντιµετωπίστε το πρόβληµα και ας αρχίσουµε τη συζήτηση για
το πώς το ΙΓΜΕ θα µπορέσει από εδώ και πέρα να υπηρετήσει
αποτελεσµατικά την αποστολή για την οποία δηµιουργήθηκε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το εν λόγω σχέδιο νόµου η µνηµονιακή Συγκυβέρνηση επιβεβαιώνει την απόφασή της για το ξεπούληµα δηµόσιων αγαθών στην υπηρεσία της αγοράς και την
υπονόµευση έως κατάργηση του ελεγκτικού ρόλου του δηµοσίου, που επιβάλλεται µέσα από την κατάργηση ή και την απαξίωση δηµοσίων υπηρεσιών.
Το σχέδιο νόµου προβλέπει την κατάργηση του ΟΚΧΕ και τη
µεταβίβαση όλων των αρµοδιοτήτων για τη χάραξη πολιτικής και
την παραγωγή και διαχείριση όλων των γεωχωρικών δεδοµένων,
συµπεριλαµβανοµένων και των δασικών χαρτών, στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» παράλληλα µε την περαιτέρω απαξίωση της Δασικής Υπηρεσίας.
Όλως τυχαίως, για την Κυβέρνηση η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»
είναι µία από τις πρώτες υποψήφιες προς πώληση ανώνυµες
εταιρείες του δηµοσίου.
Ο ρόλος όµως και ο σκοπός του ΟΚΧΕ επιβεβαιώθηκε και µε
το ν.3882/2010, όπου του ανατέθηκε η ανάπτυξη, η διαχείριση
και η λειτουργία της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών, της ΕΥΓΕΠ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Ευρωπαϊκής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών και αναπτύσσεται από τον ΟΚΧΕ σε εφαρµογή µιας πολύ σηµαντικής ευρωπαϊκής οδηγίας, της 2/2007, της INSPIRE.
O OKXE αποτελεί το φυσικό φορέα άσκησης της κεντρικής πολιτικής γεωχωρικών πληροφοριών όχι µόνο γιατί ήδη το σχετικό
νοµοθετικό πλαίσιο τού αναθέτει το ρόλο αυτό, αλλά και γιατί
πληροί τα απαραίτητα και συνταγµατικά απαιτούµενα στοιχεία
του δηµόσιου ελέγχου, της τεχνογνωσίας, της σχετικής υποδο-
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µής, της ουδετερότητας ως προς την αναπτυσσόµενη ιδιωτική
αγορά γεωχωρικών πληροφοριών.
Από τη διεθνή εµπειρία και στις ευρωπαϊκές χώρες λειτουργεί
για το κτηµατολόγιο ένας φορέας-ρυθµιστής και ένας φορέαςπαραγωγός. Αυτοί οι δύο φορείς δεν µπορεί να ταυτίζονται,
όπως επιχειρείται σήµερα µε το εν λόγω νοµοσχέδιο. Δεν δύναται, δηλαδή, να καταργείται ο ρυθµιστής και να παραµένει ο παραγωγός µε ρυθµιστικές αρµοδιότητες και κυρίως χωρίς καµµία
επίβλεψη.
Κύριοι της Κυβέρνησης, το θέµα δεν είναι απλώς η απαξίωση
µιας υπηρεσίας και το εργασιακό µέλλον των εργαζόµενων, αλλά
είναι κάτι πολύ περισσότερο. Με το εν λόγω νοµοσχέδιο επιβάλλεται ο αποσυντονισµός και ο εξοστρακισµός του δηµοσίου από
στρατηγικής σηµασίας αναπτυξιακά εργαλεία, όπως –και το προείπα- τη διαχείριση γεωπληροφορικού υλικού, αλλά επίσης και
από τη διασφάλιση-εγγύηση του δασικού πλούτου και της δηµόσιας γης.
Σε όσους σήµερα λυπούνται διότι η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα
που δεν έχει Κτηµατολόγιο να θυµίσω ότι η Ελλάδα είναι και η
µοναδική χώρα που δεν έχει οριοθετηµένα, µε έγκυρο και νοµικά
ισχυρό τρόπο, τα δάση της. Όµως και δασικοί χάρτες να υπήρχαν, αν ο ορισµός του δάσους δεν είναι µε βάση τα στοιχεία της
επιστήµης και όχι µε βάση µικρά και µεγάλα συµφέροντα, αν η
πολιτεία δεν διαθέτει την πολιτική βούληση να αντιµετωπίσει τα
δάση ως φυσικό πλούτο, ως δηµόσιο αγαθό και όχι σαν παιχνίδι
κερδοφορίας και εξυπηρέτησης συµφερόντων –ενεργειακών,
τουριστικών κ.λπ.- τα αποτελέσµατα θα είναι τα ίδια.
Η συγκυβέρνηση επικαλείται την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών και τις υποχρεώσεις της για το πρόγραµµα «Κτηµατολόγιο Α.Ε.». Ακούγεται υποκριτικό να καταγγέλλεται ότι η χώρα
δεν έχει Κτηµατολόγιο. Ποιοι, όµως, κυβέρνησαν όλα αυτά τα τελευταία τριάντα χρόνια; Ποιοι διαχειρίστηκαν κονδύλια για το
Κτηµατολόγιο;
Για εµάς το Κτηµατολόγιο ήταν και είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης σε όφελος του λαού. Το νοµοσχέδιο ουσιαστικά επαναρρυθµίζει το θέµα των δασικών χαρτών στο σύνολό τους συγκεντρώνοντας σε µία ανώνυµη εταιρεία, την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», αρµοδιότητες που οφείλουν να ασκούνται συνταγµατικά από δηµόσια αρχή.
Πρακτικά υπονοµεύεται έως καταργείται ο ελεγκτικός ρόλος
του ίδιου του δηµοσίου στο κρίσιµο ζήτηµα του δασικού µας
πλούτου και της δηµόσιας γης. Περιέρχονται στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» η κατάρτιση και διόρθωση του δασικού χάρτη,
καθώς και οι εργασίες σχετικά µε τις αντιρρήσεις, την ανάρτηση
και την κύρωση.
Η νέα διάταξη φαίνεται ότι έχει σκοπό να εκδιώξει τη Δασική
Υπηρεσία από την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών,
να υπονοµεύσει τον ελεγκτικό της ρόλο αντί να αναδειχθεί ο
ρόλος της ως εγγυητή και ελεγκτή της αξιοπιστίας δασικών χαρτών, της ουσιαστικής προστασίας των οικοσυστηµάτων. Εξάλλου
είναι γνωστό ότι η αρµοδιότητα για την κατάρτιση δασικών χαρτών έχει ήδη εκχωρηθεί στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» πριν καν
τη ψήφιση του ν. 3889/2010.
Κύριοι της Κυβέρνησης, αµφιβάλλει κανείς ότι ο δασικός χάρτης ο µη ελεγµένος επιστηµονικά και τεχνικά από δηµόσια αρχή
δεν θα έχει την εγκυρότητα που απαιτείται και θα αµφισβητείται
συνεχώς από πολίτες που έχουν έννοµα συµφέροντα, ακυρώνοντας ουσιαστικά µια πολυδάπανη και πολύχρονη προσπάθεια, που
τελικά πληρώνει ο ελληνικός λαός; Αγνοείτε φαίνεται ότι ο έλεγχος των δασικών χαρτών δεν είναι µια τυπική γραφειοκρατική
διαδικασία, αλλά οφείλει να αφορά το σύνολο των γεωχωρικών
πληροφοριών, όρια ιδιοκτησιών, χρήσεις, χαρακτηρισµούς και
απαιτεί, εκτός των άλλων, εκτεταµένη δουλειά πεδίου, ακόµα και
σύνταξη χαρτών.
Ίσως δεν έχετε καταλάβει ότι η θωράκιση του ελεγκτικού
ρόλου της δηµόσιας αρχής, στην προκειµένη περίπτωση της Δασικής Υπηρεσίας, και για το σκοπό αυτό η ενίσχυσή της και σε
προσωπικό αλλά και σε οικονοµικούς πόρους, δεν είναι ένα απλό
συντεχνιακό αίτηµα. Είναι ανάγκη του ίδιου του κράτους να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του στην προστασία της δηµόσιας
περιουσίας. Ουσιαστικά η συγκυβέρνησή σας ολοκληρώνει την
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ουσιαστική κατάργηση της Δασικής Υπηρεσίας και επιφυλάσσει,
σε όσους δασολόγους επιµένουν να εργάζονται, την ευθύνη της
υπογραφής κύρωσης των χαρτών αβλεπεί, όντας οι µόνοι ποινικά
και πειθαρχικά υπόλογοι για τα όποια λάθη. Εξάλλου δεν είναι
τυχαία η συστηµατική απαξίωση και αποστελέχωση των δασικών
υπηρεσιών.
Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από εκπροσώπους φορέων κατά
την ακρόαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου -εργαζόµενοι, το ΓΕΩΤΕΕ κ.λπ.- επιβεβαιώνουν ότι ο µέχρι σήµερα σχεδιασµός και οι σχετικές ρυθµίσεις για την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε.» ήταν τέτοιες ώστε να καταστήσουν τη Δασική Υπηρεσία ουσιαστικά αναποτελεσµατική και δυστυχώς, αργότερα ακόµα και
να λοιδορηθεί.
Κλείνοντας, κύριοι συνάδελφοι, έχω ένα συµπέρασµα: Μια
ανώνυµη εταιρεία, η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», η οποία ιδρύθηκε
για να «τρέξει» ένα συγκεκριµένο έργο, τώρα θα υποκαταστήσει
την επιτελική δηµόσια αρχή –για παράδειγµα, ΟΚΧΕ- που πρέπει
να υπάρχει και όλες τις δηµόσιες αρχές που εξ αντικειµένου συνεργάζονται και µόνο έτσι µπορεί να υπάρξει ένα συγκεκριµένο
θετικό αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το Κτηµατολόγιο και η χαρτογράφηση είναι µια παλιά ιστορία. Ελπίζω να την ξέρετε. Η γνώµη
µου είναι ότι είναι συνυφασµένη µε την έννοια του δυτικού κράτους, όπως καθιερώθηκε µετά το 1821, και των αντιδράσεων
στην έννοια αυτή. Είπα στην επιτροπή -και σας το ξαναθυµίζωότι µετά τη δεύτερη Ενετοκρατία, όταν οι Ενετοί είχαν κάνει Κτηµατολόγιο στην Πελοπόννησο, η επιστροφή των Οθωµανών συµβολίστηκε ως απελευθέρωση από το Κτηµατολόγιο. Και αυτά τα
λένε η Ιστορία και οι πηγές.
Έχω δοµήσει την παρέµβασή µου σε οκτώ ερωτήµατα. Βεβαίως τα ερωτήµατα είναι πολύ περισσότερα. Τα έχετε βάλει
εσείς και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις επιτροπές. Για λόγους οικονοµίας δεν θα αναφερθώ σε πολλά που είπα στις επιτροπές και υπάρχουν στα Πρακτικά.
Ερώτηµα πρώτο: Γιατί η χώρα δεν έχει Κτηµατολόγιο και σύστηµα χαρτογράφησης; Αυτά τα δυο -θυµηθείτε το- πάνε µαζί.
Δεν µπορούν να διαχωριστούν. Πατέντες είναι οι διαχωρισµοί,
κατά την νεοελληνική έννοια της πατέντας. Η χώρα δεν έχει Κτηµατολόγιο και σύστηµα χαρτογράφησης γιατί δεν συµβιβάστηκε
η έννοια του κράτους µε τη σχέση της κοινωνίας µε τις γαίες ως
οθωµανικό κατάλοιπο. Αυτή είναι η αλήθεια η οποία ισχύει, εκτονωµένη βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις και σήµερα.
Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από το 1827, πριν έρθει ο
Καποδίστριας, µέχρι το 1911 –αυτές είναι οι χρονικές περίοδοιδηλαδή, ογδόντα τέσσερα χρόνια, δεν µπόρεσε να αποκτήσει η
χώρα ούτε σύστηµα χαρτογράφησης ούτε Κτηµατολόγιο, παρά
την καταλυτική σε πολλά άλλα πράγµατα παρέµβαση των Αυστριακών από το 1878 µέχρι το 1918. Η ιστορία του ελληνικού
συστήµατος χαρτογράφησης και Κτηµατολογίου ανάγεται σ’
αυτήν την περίοδο της επιρροής των Αυστριακών κυρίως µετά
τον Τρικούπη.
Έχουµε, λοιπόν, δύο περιόδους µετά από το 1911. Πρώτον,
τη στρατιωτική περίοδο στο Σύστηµα Χαρτογράφησης και Κτηµατολογίου, εξήντα τρία χρόνια, από το 1911 έως το 1974.
Υπήρξε µια απόλυτη στρατιωτική κυριαρχία στο Σύστηµα Χαρτογράφησης και Κτηµατολογίου µε µια µικρή φωτεινή παρένθεση το 1960, όταν ο Κωνσταντίνος Καραµανλής εισήγαγε το
σύστηµα της χαρτογράφησης σε κλίµατα 1:5000, το οποίο χρησιµοποιούµε ακόµα και σήµερα. Οι δασικοί χάρτες στους οποίους αναφέρεστε, σε αυτό το σύστηµα συνδέονται.
Δεν είναι τυχαίο ότι σε πρόσφατη έκδοση, κύριε Πρόεδρε, που
έκανε η Βουλή, στα Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου, ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος –είναι ένα από τα βιβλιαράκια που µας
έδωσαν οι Πρόεδροι της Βουλής- αναφέρει ότι το 1917 η έννοια
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των γεωργικών συνεταιρισµών µπήκε και καθιερώθηκε στην Ελλάδα, γιατί δεν µπορούσε η χώρα να αποκτήσει χάρτες, τοπογραφήσεις και όλα αυτά τα τεχνολογικά στοιχεία τα οποία
απαιτούντο για να προχωρήσει µια σύγχρονη χώρα µπροστά.
Επίσης, µία κυρία προχθές µε πήρε τηλέφωνο και από το αρχείο του πατέρα της -εάν κάνω λάθος να µε συγχωρέσει- Ευάγγελου Φραγκάκου, µου ανέφερε κάτι το οποίο δεν ήξερα. Κατά
τη βουλγαρική κυριαρχία από το 1914 έως το 1917 στη Θράκη,
οι Βούλγαροι συνέταξαν εκπληκτικής ποιότητας και επιστηµοσύνης Κτηµατολόγιο κατά το αυστριακό σύστηµα Τόρενς, το οποίο
µάλιστα ο Ευάγγελος Φραγκάκος ως αρµόδιος λειτουργός
έπρεπε να περιφρουρήσει όταν οι Γάλλοι πήγαν στη Θράκη και
απαιτήθηκε αυτό το Κτηµατολόγιο να σωθεί. Δεν ξέρω την τύχη
που είχε αυτό το Κτηµατολόγιο, αλλά σας το φέρνω σαν παράδειγµα της περιόδου εκείνης.
Η πολιτική περίοδος του Συστήµατος Χαρτογράφησης και
Κτηµατολογίου είναι από το 1986 έως το 1996 ως ΟΚΧΕ, όπου
δεν είδαµε κάτι το σηµαντικό και κανένας δεν αναρωτιόταν, όπως
αναρωτιόµαστε σήµερα, για τον ΟΚΧΕ. Ήταν µέσα στη λήθη,
ήταν σε ύπνωση το θέµα του ΟΚΧΕ. Με έκπληξη διαπιστώνω ότι
ξαφνικά η έννοια ΟΚΧΕ αφυπνίσθη και έχω την εξήγηση γιατί
αφυπνίσθη και πώς αφυπνίσθη.
Η δεύτερη πολιτική περίοδος είναι από το 1996 έως το 2009,
όταν ιδρύθηκε η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και ο ΟΚΧΕ ήταν επίσης
σε ύπνωση και κανένας δεν ενδιαφερόταν για αυτόν µε τον
τρόπο που ακούω µε µεγάλη και ευχάριστη έκπληξη ότι ενδιαφερόµαστε σήµερα.
Η τρίτη περίοδος, την οποία εγώ αποκαλώ περίοδο της σύγχυσης, είναι από το 2009 έως το 2013, όταν συνυπήρξε η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» µε τον ΟΚΧΕ, διότι ο ΟΚΧΕ αφυπνίσθη και
έγινε και πολύ επικοινωνιακός και πολύ µοντέρνος και πολύ πειστικός στην επικοινωνία του µε τα κόµµατα, όπου δηµιούργησε
µια σύγχυση απίστευτη, την οποία τη ζήσαµε, τουλάχιστον όσοι
είµαστε στη δουλειά, σε απίστευτες δηµόσιες συζητήσεις, όπου
οι επικεφαλής –χρησιµοποιώ πληθυντικό για να είµαι ευγενής- ο
ένας επιτίθετο στον άλλο µε λόγια και µε έννοιες τις οποίες εγώ
ντρέποµαι να θυµάµαι. Και αυτά είναι καταγεγραµµένα και βιντεοσκοπηµένα και όποιος θέλει µπορεί να τα βρει.
Έχουµε, λοιπόν, µετά από εκατόν εβδοµήντα τέσσερα χρόνια
ακριβώς ένα στόχο που λέει ότι το 2020 πρέπει να έχουµε ένα
Κτηµατολόγιο και εγώ προσθέτω µε την ευκαιρία αυτή και ένα
σύστηµα χαρτογράφησης.
Δεύτερη ερώτηση: Τι έγινε κατά τη στρατιωτική περίοδο την
οποία σας ανέφερα, τα εξήντα τρία χρόνια; Δόθηκε έµφαση στη
χαρτογράφηση και χάθηκε το Κτηµατολόγιο επί στρατιωτικής κυριαρχίας. Έγιναν χάρτες, βέβαια όχι σε µεγάλη κλίµακα, ώστε να
είναι χρήσιµοι για τις πολιτικές εφαρµογές και κατά την πολιτική
περίοδο, δηλαδή τα είκοσι επτά χρόνια που σας είπα, έγινε το
ανάποδο. Δόθηκε έµφαση στο Κτηµατολόγιο, όπως δόθηκε, και
χάθηκε η χαρτογράφηση, χάθηκε η έννοια της χαρτογράφησης.
Αυτό το πληρώνουµε σήµερα. Το πληρώνουµε γιατί έχουµε
αυτά τα τερατώδη γεωµετρικά λάθη στο χαρτογραφικό µας σύστηµα όπου οι δασικοί χάρτες είναι ένα κορυφαίο παράδειγµα.
Έχουµε την άγνοια της κλίµακας. Και ο συνάδελφος –επιτρέψτε
µου τον όρο «συνάδελφος», κύριε Πρόεδρε, ως µηχανικός- αλλά
και ο κ. Αλεξόπουλος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είµαστε συνάδελφοι.
Αυτήν την ιδιότητα δεν τη χάνουµε ποτέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ακριβώς. Αναφέρθηκαν σε αυτό
το θέµα όπου αναρωτιόµαστε: Όλες αυτές οι απεικονίσεις που
έχουµε είναι συµβατές µεταξύ τους; Δεν είναι συµβατές µεταξύ
τους, διότι χάσαµε τεχνολογία, χάσαµε τεχνική στα χρόνια αυτά.
Τρίτο ερώτηµα, για να είµαι σύντοµος: Γιατί το χαρτογραφικό
σύστηµα και το Κτηµατολόγιο πάνε µαζί; Διότι και τα δύο στηρίζονται σε µία γεωµετρική βάση. Δεν υπάρχει Κτηµατολόγιο χωρίς
αναφορά στη γεωµετρική βάση. Το Κτηµατολόγιο στην ουσία του
είναι ένα γεωχωρικό δεδοµένο -όπως είναι και τα άλλα, όπως
είναι ο δασικός χάρτης κ.λπ.- µε τη µόνη διαφορά ότι στο Κτηµατολόγιο υπάρχει µία νοµική ενίσχυση, µία νοµική θωράκιση
στο ιδιοκτησιακό, το οποίο είναι ένα θέµα προς χαρτογράφηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό λέγεται κτηµατολόγιο. Αυτό δεν το λέω εγώ. Ξέρουµε από
τα µέσα του 17ου αιώνα ότι είναι έτσι τα πράγµατα.
Η αποτύπωση, λοιπόν, και η απεικόνιση γεωµετρικά της γεωχωρικότητας είναι ένα θέµα το οποίο αποκτά θεµατική ιδιότητα
όταν αναφέρεται στην ιδιοκτησία, στα δάση, στις χρήσεις γης,
στις αξίες γης και σε χίλια δύο άλλα πράγµατα. Δεν είναι µόνο
αυτό. Είναι η δηµογραφία, είναι χιλιάδες πράγµατα στον ανθρωπιστικό τοµέα της κοινωνικής δραστηριότητας.
Και βέβαια σήµερα, είµαστε σε µία εποχή ψηφιακότητας. Η ψηφιακότητα διευκολύνει τα πράγµατα, διότι είναι ο ενοποιητικός
παράγοντας που συνδέει το χαρτογραφικό σύστηµα µε το Κτηµατολόγιο. Θα πρέπει να ξαναβρούµε τι θα πει κλίµακα στην
απεικόνιση. Θα πρέπει να είµαστε πολύ αυστηροί ώστε να µην
γίνονται γεωµετρικά λάθη γιατί αυτά πληρώνονται.
Όταν ένας δασικός χάρτης δεν «κλείνει», όπως λέµε στην πιάτσα, θα πάει στο δικαστήριο και το δικαστήριο θα βγάλει πραγµατογνώµονες και ο πραγµατογνώµονας θα πάει και θα βγάλει
µία άλλη ακρίβεια. Διότι το 1:50.000 που έγινε 1:5.000 και τινάχθηκε στα εκατό µέτρα, µε τον άλλο που είναι στο 1:5.000 µε το
ένα µέτρο, όταν θα έρθει από το δικαστήριο ο πραγµατογνώµονας και θα πάει µε τα σούπερ τοπογραφικά εργαλεία, θα σου
φέρει ακρίβεια δέκα εκατοστών και άντε µετά να συνδυάσεις όλα
αυτά τα πράγµατα.
Αυτά βέβαια κινούν την αγορά, παράγουν πλούτο. Δεν έχω
καµµία αντίρρηση να το δούµε έτσι. Αλλά να το δούµε, να το ξέρουµε. Να ξέρουµε ότι όλη αυτή η σύγχυση και όλο αυτό το χάος
παράγει πλούτο. Σε ποιους όµως παράγει πλούτο;
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι το σύστηµα χαρτογράφησης και το
Κτηµατολόγιο πάνε µαζί. Θα σας αναφέρω χώρες –δεν θα πω µεγάλες- όπως είναι η Αυστρία -το λαµπρό παράδειγµα- η Κύπρος
-«Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας» λέγεται στην Κύπροη Δανία, η οποία είναι ένα εξαιρετικό παράδειγµα. Και σας είπα
και στην επιτροπή ότι δεν διεκδικώ τη Δανία του Νότου, όπως
υπαινίχθη εδώ προηγουµένως µε έναν ελευθεριάζοντα τρόπο.
Επίσης, είναι η Ολλανδία, η οποία είναι και µέσα στα πόδια µας
τον τελευταίο καιρό. Και πολύ καλά κάνει, τουλάχιστον στο τεχνολογικό επίπεδο και είναι στα πόδια µας, γιατί µαθαίνουµε.
Είναι και η Σουηδία, η Φινλανδία, η Βουλγαρία, οι οποίες έχουν
κοινά συστήµατα.
Άρα, δεν τίθεται θέµα διαχωρισµού. Αυτά πάνε µαζί και µαζί
πρέπει να συνεχίσουν. Πρέπει επίσης να ενισχυθούν.
Τέταρτο ερώτηµα: Τι έγινε µε τον ΟΚΧΕ από το 2009 µέχρι το
2013; Εγώ µε µία αθώα χαρά είπα ότι στα τρία αυτά χρόνια ξαναζωντάνεψε, διότι όλα τα άλλα ήταν σε ύπνωση και κανένας δεν
ενδιαφερόταν. Καλά έκανε και ζωντάνεψε. Η ευκαιρία του INSPIRE ήταν µία πολύ καλή ευκαιρία, αλλά πολύ µικρή για να δικαιολογήσει έναν οργανισµό ο οποίος κοστίζει –επειδή ερωτηθήκαµε ποιο είναι το δηµοσιονοµικό όφελος- 1,2 εκατοµµύριο ευρώ
το χρόνο κι έχει πρόεδρο και αντιπρόεδρο που αµείβονται µε περισσότερα χρήµατα απ’ ότι αµειβόµουν εγώ πριν από τις περικοπές ως πρωτοβάθµιος καθηγητής πανεπιστηµίου τριάντα τρία
χρόνια. Δεν ξέρω µε ποια εφόδια και µε ποια κριτήρια γινόντουσαν οι επιλογές γι’ αυτούς τους προέδρους και τους αντιπροέδρους, οι οποίοι βεβαίως έχουν µία εξαιρετική –νέα παιδιά είναι-επικοινωνιακή ικανότητα και πείθουν τα κόµµατα και πείθουν
τα συνδικάτα και πείθουν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, στα
οποία στηριζόµαστε πάρα πολλές φορές ως τεκµήριο για την
κριτική µας.
Ο ΟΚΧΕ, λοιπόν, έχει ένα τεράστιο διοικητικό κόστος πέρα
από το 1,2 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Η εξυπηρέτηση της οδηγίας INSPIRE είναι µια πολύ µικρή παράγραφος για να µπορέσει
να δικαιολογεί έναν ολόκληρο οργανισµό. Έναν οργανισµό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο οποίος έχει σαράντα πέντε εργαζόµενους από τους οποίους πολλοί αποσπάστηκαν. Σας το έδειξα
και στην επιτροπή -δεν θα καθίσω τώρα να χάσω τον καιρό µουτα πορτοκαλί που βλέπετε είναι αποσπάσεις, διαθέσεις, αποσπάσεις σε, αποσπάσεις από. Διαβάζω εδώ: πέντε αποσπάσεις στη
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», αποσπάσεις από το Δήµο Καλαµάτας,
από το Δήµο Εορδαίας, από το ΥΠΕΚΑ…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μην λέτε Καλαµάτα, µπορεί
να σας βγει σε κακό.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Τη λατρεύω την Καλαµάτα.
… από την ανώνυµη εταιρεία «Επενδύστε Α.Ε.» στον ΟΚΧΕ,
από το Επιµελητήριο Βοιωτίας, από τον Δήµο Μαραθώνα, από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, ένα εκπληκτικό «µαγαζί» -ας µου επιτραπεί η έκφραση- το οποίο είχε µια εκπληκτική επικοινωνιακή ικανότητα για να διαχειρίζεται το INSPIRE.
Όσον αφορά, δε, την Επιτροπή Γεωχωρικών Πληροφοριών,
που κακώς ο Υπουργός δεν την συγκάλεσε -το είπα και στην επιτροπή- σας παραπέµπω στη διαβούλευση, η οποία υπάρχει
ακόµα στο διαδίκτυο -εκτός αν την κατέβασαν- όπου εκεί ως ο
µοναδικός καθηγητής συναφούς αντικειµένου ελληνικού πανεπιστηµίου είχα µια γενναία -θα την έλεγα τώρα βλέποντας πώς εξελίχθηκαν τα πράγµατα- τοποθέτηση για αυτήν όλη την ιστορία,
η οποία είχε στηθεί γύρω από αυτό το θέµα του INSPIRE.
Άρα, τα πράγµατα έχουν πολλές όψεις. Πολλές φορές πρέπει
να είµαστε προσεχτικοί να µην βιαζόµαστε να εκτεθούµε απέναντι σε πράγµατα και σε καταστάσεις. Θα πρέπει να περιµένουµε να ακούσουµε και τον άλλο λόγο εάν θέλουµε να είµαστε
δίκαιοι. Δεν θα µπω σε περαιτέρω λεπτοµέρειες για αυτό το θέµα.
Πέµπτο ερώτηµα: Είναι πρόβληµα η ανώνυµη εταιρεία του δηµοσίου; Γιατί και αυτό ελέχθη. Χτυπάµε ότι είναι µια ανώνυµη
εταιρεία λες και είναι µια ανώνυµη εταιρεία ιδιωτική. Η ανώνυµη
εταιρεία του δηµοσίου -και εδώ σας θυµίζω ότι η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» υπάγεται στις ΔΕΚΟ- είναι µια δηµόσια επιχείρηση,
ανήκει δηλαδή στις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς, ο
πρόεδρός της εµφανίζεται ενώπιων σας, τον επιλέγετε, τον εγκρίνετε ή όχι, έχει κανονισµούς. Τώρα µάλιστα µε τον νέο νόµο
είναι πολύ πιο αυστηρή και πολύ πιο πυκνή η εποπτεία του
Υπουργείου. Ποια είναι η διαφορά; Η διαφορά είναι ότι ως ανώνυµη εταιρεία του δηµοσίου έχει µεγαλύτερη ευελιξία στα διοικητικά και οικονοµικά θέµατά της. Αυτό είναι σηµαντικό για ένα
έργο το οποίο πρέπει να τελειώσει γρήγορα, σωστά, χωρίς πλέον
τις πατέντες και τα προβλήµατα του παρελθόντος.
Με το νοµοσχέδιο αυτό υπάρχει δηµόσιος έλεγχος: Υπάρχει
µεγάλος έλεγχος από το Υπουργείο, που νοµίζω ότι στη φάση
αυτή είναι απαραίτητο να υπάρχει ο έλεγχος από το Υπουργείο.
Υπάρχει ο έλεγχος από τη Βουλή, τον οποίο τον πρότεινε ο κ.
Δριβελέγκας και νοµίζω ότι έγινε δεκτό. Εγώ, µάλιστα, θα προχωρούσα ένα βήµα παραπάνω, κύριε Δριβελέγκα και θα ζητήσω
έλεγχο τρεις φορές το χρόνο. Είναι κάθε τέσσερις µήνες. Στην
κρίσιµη φάση που βρισκόµαστε, δεν είναι πολύ τρεις φορές το
χρόνο ο έλεγχος από τη Βουλή. Σκεφτείτε το αυτό.
Έκτο ερώτηµα: Είναι αποδεκτή η πολυδιάσπαση της έννοιας,
της ενότητας «Κτηµατολόγιο, Χαρτογραφικό Σύστηµα»; Εδώ
υπάρχει ένα πρόβληµα -το αναγνωρίζω- και λέχθηκε ήδη. Ο πρόεδρος είπε ότι πρέπει να µαζευτούν οι φορείς και όλες αυτές οι
δραστηριότητες και όλο το υλικό το οποίο υπάρχει σε χίλια δύο
µέρη. Ελέχθη και από Βουλευτές. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί η πολυδιάσπαση του αντικειµένου της κτηµατογράφησης γενικά και του χαρτογραφικού συστήµατος σε όλα αυτά τα
χιλιάδες Υπουργεία και Οργανισµούς που βρίσκονται τώρα. Πρέπει να υπάρχει ένας οργανισµός, έτσι γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Από τη Φινλανδία µέχρι τη Βουλγαρία σε ένα µαγαζί είναι όλα
µαζεµένα, ώστε αυτός ο οποίος θέλει να έχει ένα τεκµήριο τέτοιο, να πηγαίνει σε ένα µέρος, όχι στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, όχι στο Υπουργείο –σκέτο- Ανάπτυξης, όχι στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, όχι στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, όχι
σε χιλιάδες άλλα Υπουργεία και οργανισµούς που είναι τώρα.
Γιατί είναι τώρα; Διότι, δυστυχώς, στα τεχνολογικά θέµατα υπάρχει και ανθεί ο κλαδικός πατριωτισµός –όπως τον λέω εγώ- που
είναι η συντεχνιακή αντίληψη περί άσκησης της επιστήµης της
τεχνολογίας και του επαγγέλµατος. Όλοι κοιτάµε το σινάφι µας,
κανένας δεν κοιτάει το συµφέρον του συνόλου και νοµίζω ότι
αυτό πρέπει να αλλάξει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Έβδοµο ερώτηµα: Γιατί δεν πρέπει να είναι το Κτηµατολόγιό
µας δηµοσιονοµικό; Γιατί δεν πρέπει το Κτηµατολόγιό µας να
είναι «fiscal kataster», αλλά να είναι αναπτυξιακό µε βασική περι-
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βαλλοντολογική υποδοµή; Εδώ δεν χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσω. Νοµίζω το καταλαβαίνετε όλοι. Θα είναι ολέθριο λάθος,
το Εθνικό Κτηµατολόγιο και η Χαρτογράφηση να πάει σε δηµοσιονοµικού χαρακτήρα λύση. Αυτά έγιναν στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, επειδή πριν από διακόσια χρόνια έπρεπε να
γίνει η αλλαγή στη γη.
Όγδοο ερώτηµα και τελευταίο: Είναι δίκαιο το µήνυµα της παραποιηµένης ιστοσελίδας του ΟΚΧΕ, όπως αναρτήθηκε πριν µερικές ηµέρες; Το είδα όντας σε σύνοδο Υπουργών στο Λουξεµβούργο και το µόνο που µπορώ να πω είναι ότι θλίφτηκα πάρα
πολύ ως δηµόσιος λειτουργός σαράντα δύο χρόνια στο ελληνικό
πανεπιστήµιο.
Είδα στην προµετωπίδα της ιστοσελίδας του ΟΚΧΕ, τον εθνικό
φορέα, τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, ότι τελειώνει, δηλαδή ότι εκποιείται µε την εγγύηση της
Κυβέρνησης και του Υπουργού ΥΠΕΚΑ καθηγητή χαρτογραφίας.
Στη δεύτερη σελίδα έγραφε: «Κλειστό λόγω εκποίησης. Πληροφορίες στο γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος».
Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο αυτό και τι ακριβώς υπερασπίζεται
αυτή η εικόνα. Επειδή εγώ δεν µπορώ να απαντήσω, το µόνο που
µπορώ να κάνω – και είναι το µόνο µου όπλο- είναι να καταθέσω
στη Βουλή για όλους σας ένα βιβλίο. Δεν έχω δυστυχώς τα µέσα
να το χαρίσω και στους τριακόσιους. Είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε από το ΕΛΙΑ του Μάνου Χαριτάτου -που τον τιµήσατε όλοι
πρόσφατα, όταν πέθανε- µε τίτλο «Χαρτογραφικές Περιπέτειες
της Ελλάδας 1821-1919». Εδώ είναι όλα. Την επόµενη φορά θα
είναι από το 1920 µέχρι σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ευάγγελος Λιβιεράτος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν βιβλίο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας
και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ και µε συγχωρείτε αν πήρα δύο λεπτά παραπάνω.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μη στενοχωριέστε, θα
το κρατήσω από τη δευτερολογία σας.
Ο κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε λίγες ηµέρες, µάλλον σε λίγες ώρες, οι τρεις Αρχηγοί της τρικοµµατικής
συγκυβέρνησης συναντώνται και πάλι, χαµένοι στη µετάφραση
της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας –κι αν διαβάσω
τα ρεπορτάζ και τις δηλώσεις και τις διαρροές- και σε κατάσταση
νευρικής κρίσης.
Η τρόικα εσωτερικού πιέζεται από την τρόικα εξωτερικού να
τα βρει και να µην κάνει εκλογές. Η εγχώρια διαπλοκή µε άρθρα
γραµµής στην πρώτη σελίδα λέει «βρείτε τα». Οι ψηφοφόροι των
τριών κοµµάτων, σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις ,δεν θέλουν
εκλογές και πιέζουν να τα βρουν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Η δική µας εκτίµηση, γιατί
είναι δικός σας λογαριασµός αν θα τα βρείτε ή δεν θα τα βρείτε,
είναι ότι ακόµα κι αν τα βρείτε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Εσείς τι θέλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε τον οµιλητή, αλλά θα ήθελα και ο οµιλητής να µην προκαλεί µε τις δηλώσεις του µε θέµατα που είναι και άσχετα µε το
νοµοσχέδιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν χάνω τον ειρµό µου.
Ακόµη και αν τα βρουν οι τρεις συνεταίροι της µνηµονιακής
πολιτικής, δεν θα αντέξουν πολύ. Ακόµη και αν το γυαλί που ράγισε κατά κοινή οµολογία και των τριών, επιδιορθωθεί έτσι πρόχειρα µε ένα τσιρότο, οι πιέσεις είναι µεγάλες και δεν θα αντέξει
για πολύ.
Την κρίση την προκάλεσε η αντιδηµοκρατική, αντισυνταγµατική, αυθαίρετη και εναντίον της Πλειοψηφίας της Βουλής απόφαση της Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Σαµαρά για την ΕΡΤ.
Αλλά πίσω από την ΕΡΤ η νευρική κρίση κρύβει και τα νέα µέτρα
που έρχονται, τα οποία προέκυψαν από τη χθεσινή συνάντηση
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Στουρνάρα - τρόικας -σύµφωνα µε όλα τα ρεπορτάζ- γιατί
έχουµε δηµοσιονοµικό κενό και απαίτηση για νέα µέτρα τη διετία
2014-2015, λόγω ΕΟΠΥΥ που βγάζει πρόσθετα 2 δισεκατοµµύρια
µε 2,5 δισεκατοµµύρια, εξαιτίας του ναυαγίου του κυβερνητικού
πλάνου στις ιδιωτικοποιήσεις, λόγω µιας σοβαρής υστέρησης
εσόδων, που οι ίδιοι την εκτιµάτε σε 600 εκατοµµύρια ευρώ.
Σας θυµίζω ότι η προηγούµενη τριτοκοµµατική συγκυβέρνηση,
την οποία δεν υποστήριζε η Νέα Δηµοκρατία, αλλά την υποστήριζαν πρωτοπαλίκαρα της σηµερινής Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Βορίδης, ο κ. Γεωργιάδης, ως στελέχη του κ. Καρατζαφέρη τότε,
κόντεψε να πέσει για 300 εκατοµµύρια ευρώ. Προσθέστε σε αυτά
και το όργιο της φοροδιαφυγής, που αυτές τις µέρες, τους µήνες
και τα χρόνια του µνηµονίου έχει µεγαλώσει. Πέρα όµως από τα
αδιέξοδα αυτά, έχουµε ένα πρόβληµα δηµοκρατίας και εξευτελισµού µε κυβερνητική ευθύνη -και ιδιαίτερη ευθύνη της Νέας
Δηµοκρατίας- του ίδιου του Κοινοβουλίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και απευθύνοµαι στους συναδέλφους όλων των πτερύγων, η χώρα κυβερνιέται εδώ και ένα
χρόνο µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Η τελευταία για
την ΕΡΤ και τις άλλες ΔΕΚΟ ήταν η δέκατη ένατη στον αριθµό.
Επειδή λανσάρεστε ως µεταρρυθµιστές και ευρωπαϊστές, µπορείτε να µου πείτε µία ευρωπαϊκή χώρα, που να έχει στα νοµοθετικά της εργαλεία την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και να
την εφαρµόζει δεκαεννιά φορές µέσα σε λιγότερο από ένα
χρόνο, παραβιάζοντας τις συνταγµατικές προβλέψεις για το πότε
εφαρµόζεται; Τι λέει το Σύνταγµα; Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι ένα εξαιρετικό µέτρο, που εφαρµόζεται αν έχουµε
πόλεµο, αν έχουµε θεοµηνία, αν έχουµε ένα σοβαρό κίνδυνο για
τη δηµόσια υγεία. Τι από αυτά υπάρχει στην ΕΡΤ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πόλεµο έχουµε, οικονοµικό!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έρχοµαι στην απόφαση για
την ΕΡΤ, που ήταν η αφορµή αυτής της κρίσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Για το Κτηµατολόγιο θα
πούµε τίποτα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα πούµε, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι για την αντικειµενικότητά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, ένα λεπτό. Δεν θα
έχεις χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Χαίροµαι για την αντικειµενικότητά σας. Προτείνω στη Διάσκεψη των Προέδρων να σας
απονεµηθεί εύσηµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν θα έχεις χρόνο µετά
και θα ζητάς παράταση χρόνου, γι’ αυτό το λέω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ. Και όχι ενικός,
κύριε Πρόεδρε. Να σέβεστε τις διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, τι ήταν αυτό
τώρα; Δεν κατάλαβα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Λέω, όχι ενικός.
Έρχοµαι στην απόφαση για την ΕΡΤ και αυτά τα δευτερόλεπτα
θα µου τα χαρίσετε. Δεν θέλω άλλο τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εάν θέλετε να εφαρµόσω τον Κανονισµό, είστε εκτός θέµατος. Αυτά θα συζητηθούν
αύριο στις τροπολογίες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Καλά, κύριε Πρόεδρε. Να τα
πείτε και στον Πρωθυπουργό, που διαβάζει κείµενο. Ο Κανονισµός λέει από στήθους να µιλούν οι ρήτορες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Γιατί εσείς δεν έχετε
κείµενο µπροστά σας;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι, έχω σηµειώσεις, δεν
έχω κείµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ποιος το ξέρει αυτό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αν παρακολουθούσατε
εµένα, θα το βλέπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακολουθώ. Βλέπω
από πάνω. Βλέπω και όλους τους άλλους συναδέλφους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μπορεί και να σας ωφελήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Λοιπόν, συνεχίστε
τώρα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Η πράξη νοµοθετικού περιε-
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χοµένου και η υπουργική απόφαση που την εξειδικεύει για την
ΕΡΤ, παραβιάζει το Σύνταγµα, εξευτελίζει τον Κανονισµό της
Βουλής, παραβιάζει την ίδια την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί απολύσεων. Και δεν σας το λέµε µόνο εµείς. Σας το είπε χθες και ο
εκπρόσωπος της Κοµισιόν. Προσβάλλει και θίγει το δικαίωµα των
πολιτών στην ενηµέρωση, στον πολιτισµό και τσαλακώνει την ίδια
τη δηµοκρατική νοµιµότητα. Γι’ αυτό σε όλες τις δηµοσκοπήσεις,
ακόµη και αυτές που φιλοξενήθηκαν στα πιο φιλικά σας Μέσα
Ενηµέρωσης, το 65%, το 75% του ελληνικού λαού τάχθηκε εναντίον, γι’ αυτό και η παγκόσµια κατακραυγή. Θέλετε τις ευρωπαϊκές οδηγίες που παραβιάζετε µε τις οµαδικές απολύσεις των
δυόµισι χιλιάδων ανθρώπων; Είναι η 129/1975, η 56/1992, η
50/1998 και άλλες που ακολούθησαν το 2000 και το 2002.
Κλείσατε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, µε εντολή Σαµαρά –
αυτήν τη φορά το «εντολή Σαµαρά» είναι αλήθεια- τα µόνα νόµιµα κανάλια, διότι τα άλλα, τα ιδιωτικά, σύµφωνα µε απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας, λειτουργούν παράνοµα, καθώς
το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει πει ότι η διαδοχική ανανέωση
των αδειών από το 1995 και µετά, µε προσωρινές άδειες, συνιστά
παρανοµία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να µην πηγαίνετε στα παράνοµα κανάλια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Επίσης την ίδια ώρα που
κλείνετε την ΕΡΤ, οργανώνετε µε ένα µεροληπτικό τρόπο ένα
διαγωνισµό για την παροχή ψηφιακού σήµατος για δεκαπέντε
χρόνια, που λήγει στις 30 Ιουνίου και πάτε να τον κλείσετε µε
κλειστή την ΕΡΤ και µε µοναδικό συµµετέχοντα την κοινοπραξία
των ιδιωτών καναλαρχών που ακούει στο όνοµα «DIGEA».
Εµείς ζητούµε να ακυρωθεί αυτός ο διαγωνισµός, να µετατεθεί
η ηµεροµηνία, να διασφαλιστεί η δυνατότητα να συµµετάσχει η
δηµόσια ραδιοτηλεόραση και να σταµατήσει να υπάρχει µονοπώλιο των ιδιωτών και στην εκποµπή του ψηφιακού σήµατος και
στην παροχή ειδήσεων, που συνοδεύονται από µπόλικη προπαγάνδα.
Αυτό που έχουµε σήµερα, δεν είναι τρικοµµατική συγκυβέρνηση. Είναι Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας µε φιλική συµµετοχή
ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ και επειδή χθες ένας άλλος Υπουργός της
Κυβέρνησης για µια εµπρόθεσµη τροπολογία του ΚΚΕ και των
Ανεξάρτητων Ελλήνων αρνήθηκε τη συζήτησή της, µε αστεία επιχειρήµατα ότι τάχα δεν είναι σύµφωνη µε το Σύνταγµα, κύριε Καλαφάτη και κύριε Λιβεριάτο –ιδιαίτερα εσείς, κύριε Λιβεριάτο,
που δεν υπογράψατε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένουαπαντήστε µου στην εξής ερώτηση:
Είναι συνταγµατικό για την Κυβέρνηση να φέρνει µε διαδικασία
κατεπείγοντος πεντακόσιες είκοσι σελίδες σε ένα µόνο άρθρο
και είναι αντισυνταγµατικό να συζητάµε µια τροπολογία, που κατατέθηκε εµπρόθεσµα, για ένα θέµα που καίει την ελληνική κοινωνία, που κάνει την Κυβέρνηση να τρίζει, µε το επιχείρηµα ότι
δεν υπήρξε έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µέχρι
τη στιγµή που το συζητήσαµε; Μπορούσατε να την ετοιµάσετε.
Σας ρωτώ, κύριε Καλαφάτη, γιατί αυτό αφορά το κόµµα σας.
Η βουλευτική τροπολογία των τριών Βουλευτών, την οποία δέχθηκε η Κυβέρνηση µε εντολή Μπαλτάκου –δηλαδή Σαµαρά- για
τα θαλασσοδάνεια των κοµµάτων και την ασυλία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίου Μπαλτάκου και
κυρίου Σαµαρά, κύριε Παπαδηµούλη. Παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: ...σύµφωνα µε τις πληροφορίες...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα κάνω µια διακοπή
και θα σας κρατήσω το χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Να µου τον κρατήσετε, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ακούστε να δείτε, νοµίζω ότι κάπου ξεφύγαµε τελείως από τον Κανονισµό της Βουλής. Έχουν περάσει ήδη εννέα λεπτά και δεν έχετε αναφέρει
ούτε µια λέξη για το Κτηµατολόγιο.
Η δυνατότητα να µιλήσετε γι’ αυτά τα θέµατα, θα σας δοθεί
αύριο που θα συζητηθούν οι τροπολογίες. Εσείς όµως επαναλαµβάνετε και σήµερα θέµατα τα οποία ετέθησαν και χθες και
απαντήθηκαν. Σας παρακαλώ πολύ να µιλήσετε για το νοµοσχέδιο, στα τρία-τέσσερα λεπτά που σας αποµένουν από τώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ για τη σύσταση.
Θα τη λάβω υπ’ όψιν µου. Ολοκληρώνω τη φράση µου.
Απαντήστε µου, λοιπόν. Η βουλευτική τροπολογία -η δήθεν
βουλευτική!- που µε κυβερνητική µεθόδευση τη δέχθηκε τελευταία στιγµή χωρίς αιτιολογία ο κ. Χατζηδάκης και έµπαινε και
έβγαινε ο κ. Μπαλτάκος εκείνη την ώρα –η ιστορία θα κρίνει το
ρόλο και την ανάµειξή του- συνοδευόταν από έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους; Γιατί τη δεχθήκατε; Γιατί δυο µέτρα
και δύο σταθµά;
Εν πάση περιπτώσει, σήµερα µπορείτε να δεσµευτείτε ότι δεν
θα επαναλάβετε την ίδια συµπεριφορά Λυκουρέντζου και αν όχι
εσείς, κύριε Καλαφάτη –διότι ενδεχοµένως δεσµεύεστε από κοµµατική πειθαρχία- εσείς, κύριε Λιβιεράτο, που δεν υπογράψατε
αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου;
Έρχοµαι, για να ικανοποιήσω και τον Προεδρεύοντα, στο Κτηµατολόγιο στα τέσσερα λεπτά που έχω. Η ιστορία του Κτηµατολογίου είναι το χρονικό µιας µεταρρύθµισης που πρωτοεξαγγέλθηκε πριν από εκατόν ενενήντα χρόνια και ακόµη δεν έχει πραγµατοποιηθεί.
Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί έχει γεµίσει ο τόπος από Πρωθυπουργούς, που αυτοπροβάλλονται ως µεταρρυθµιστές. Και ο
τελευταίος Πρωθυπουργός, ο σηµερινός –δεν ξέρω πόσο θα παραµείνει- λέει «είµαι ο µεγάλος µεταρρυθµιστής, ο µεγάλος ευρωπαϊστής που πάνε να µε ρίξουν, γιατί πάω να κάνω µία µεταρρύθµιση στην ΕΡΤ»- και εννοεί το λουκέτο, το «µαύρο», αυτό για
το οποίο τον κράζει όλη η Ευρώπη, ακόµη και οι ιδεολογικά και
πολιτικά οµογάλακτοί του.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ποιοι είναι οι οµογάλακτοι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το Κτηµατολόγιο όµως είναι
µία µεταρρύθµιση που εκκρεµεί εδώ και εκατόν ενενήντα χρόνια,
γιατί τα κόµµατα της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και οι πολιτικοί τους πρόγονοι, υποταγµένοι σε συµφέροντα και σκοπιµότητες, τη µαταίωναν.
Πρωτοεξαγγέλθηκε από τον Καποδίστρια και µαταιώθηκε από
τους κοτζαµπάσηδες της εποχής. Έβγαλε διάταγµα ο Όθωνας
το 1836. Ούτε αυτό υλοποιήθηκε. Το ξαναεξήγγειλε το 1838 ο
Χαρίλαος Τρικούπης. Και πέρασαν εκατό χρόνια, για να φτιαχτεί
ο Οργανισµός Κτηµατολογίου και Κτηµατογραφήσεων, ο ΟΚΧΕ
το 1986. Το 1994 εντάσσεται στο Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Δυο νόµοι το 1995 και το 1998 και πέντε τροποποιήσεις νόµων
από το 1997 µέχρι το 2006.
Αποτέλεσµα; Πολύ αργοί ρυθµοί χωρίς σχέδιο, χωρίς σωστή
µελέτη, µε τεράστιες τρύπες. Το 2001 έγινε η απένταξη του Κτηµατολογίου ως προγράµµατος από το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, λόγω των µεγάλων προόδων και των µεγάλων µεταρρυθµίσεων, στην πραγµατικότητα λόγω των σκανδάλων που συνόδευσαν την ελλιπή και πολύ αργή εφαρµογή του. Και όταν ξεκινά
το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης το 2006, δεν εντάσσεται καθόλου το Κτηµατολόγιο. Αυτή είναι η µεταρρυθµιστική προσπάθεια
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Στην Κύπρο έχουν Κτηµατολόγιο από το δέκατο ένατο αιώνα
και υλοποιείται σήµερα µε ένα λειτουργικό τρόπο µε νόµο του
1946. Τα λέω αυτά, για να µην αποδίδει κανείς αυτά σε ελαττώµατα του έθνους.
Ποιοι ευνοούνται από αυτήν την κατάσταση και ποια είναι η
κατάσταση; Έχει ξοδευθεί, σύµφωνα µε στοιχεία στο τέλος του
2011, ένα δισεκατοµµύριο ευρώ. Έχουν κατοχυρωθεί λιγότερο
από το 18% των δικαιωµάτων. Γεµάτο εκκρεµότητες!
Και ποιοι ευνοούνται; Αυτοί που κάνουν ή έχουν κάνει καταπατήσεις ή σκοπεύουν να κάνουν και τις µεθοδεύουν, αυτοί που επιδιώκουν αλλαγές χρήσεων γης, αυτοί που ροκανίζουν δάση και
αιγιαλούς και που εκµεταλλεύονται τις «τρύπες».
Την ίδια ώρα υποκατάστατα αρχεία δεν υπάρχουν. Το Ε9 δεν
είναι αξιόπιστο. Τα στοιχεία της ΔΕΗ επίσης. Τα στοιχεία των
υποθηκοφυλακείων αναφέρονται σε πρόσωπα και όχι σε δικαιώµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κύριου Βουλευτή)
Κλείνω µέσα στο χρόνο που µου διετέθη από το Προεδρείο.
Η εισηγήτριά µας, η συνάδελφος Αφροδίτη Θεοπεφτάτου και
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οι άλλοι οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκαν µε επιχειρήµατα και
µε στοιχεία στους λόγους που είµαστε κριτικοί απέναντι στο νοµοσχέδιο. Αύριο στη συζήτηση επί των άρθρων, θα έχουµε τη
δυνατότητα όλοι µας να αναφερθούµε περισσότερο και να δούµε
αν κάποια από τα στοιχεία της κριτικής µας είναι διατεθειµένο το
Υπουργείο να τα κάνει δεκτά.
Όταν όµως είµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε τέτοια
κρίση της κοινωνίας, της δηµοκρατίας και κυβερνητικής συνοχής, µε ένα Κοινοβούλιο υποβαθµισµένο και εξευτελισµένο, που
το αντιµετωπίζει η Νέα Δηµοκρατία –και όχι η τρικοµµατική συγκυβέρνηση- µε τη λογική του «αποφασίζουµε και διατάσσουµε»
και νοµοθετώντας εναντίον της υπάρχουσας κοινοβουλευτικής
Πλειοψηφίας, τότε δεν καταλαβαίνω, κυρίες και κύριοι της
ΔΗΜΑΡ, πώς εξηγείται και η δική σας σιωπή χθες, όταν συζητήθηκε το θέµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τα είπαµε αυτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν είναι δυνατόν να λέτε
ότι είστε εναντίον της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου και να
µη συνδράµετε προσπάθειες, ώστε η Πλειοψηφία που υπάρχει
στη Βουλή να εκφραστεί και µε ψήφο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να ευχαριστήσετε και
το Προεδρείο, γιατί σας έδωσε και δυόµισι λεπτά παραπάνω.
Το λόγο έχει ο κ. Βορίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Μην παίρνετε χαρτιά µαζί, κύριε
συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κατά τον Κανονισµό, µιλάµε από
στήθους, αλλά επιτρέπονται σηµειώσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως αντιλαµβάνεσθε, έχουν τεθεί ζητήµατα, που δεν έχουν
σχέση µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, αλλά χρήζουν κάποιας
απαντήσεως.
Είµαι υποχρεωµένος να δώσω κάποιες τέτοιες απαντήσεις.
Θα ξεκινήσω από αυτό το οποίο αγαπά πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ,
το Σύνταγµα, τον Κανονισµό και τα διαδικαστικά ζητήµατα. Και
πάνω σε αυτό έχει οικοδοµηθεί µία φιλολογία και ένα επιχείρηµα
περί δήθεν εκτροπής, µη σεβασµού των δηµοκρατικών διαδικασιών, αυταρχισµού της Κυβερνήσεως και διάφορων συναφών
ψευδοεπιχειρηµάτων.
Για να συνεννοηθούµε, λοιπόν, τα πράγµατα έχουν ως εξής:
Εξεδόθη µία κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δεν βρίσκει καν
έρεισµα στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Έχει έρεισµα
νόµο, ο οποίος παρέχει νοµοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση της συγκεκριµένης κοινής υπουργικής αποφάσεως.
Να ενηµερώσω τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ –γιατί δεν το
γνωρίζουν- ότι η παροχή νοµοθετικής εξουσιοδότησης είναι καθ’
όλα έγκυρη κοινοβουλευτική, δηµοκρατική διαδικασία. Άλλως,
όπως αντιλαµβάνεστε, για οποιοδήποτε ζήτηµα έπρεπε να ρυθµίσει η πολιτεία, θα έπρεπε να ψηφίζει νόµους. Δεν το κάνει και
ευλόγως. Χορηγεί νοµοθετική εξουσιοδότηση και δίνει νοµοθετική αρµοδιότητα σε Υπουργούς µε υπουργικές αποφάσεις, µε
προεδρικά διατάγµατα, να νοµοθετούν, βεβαίως µέσα στα όρια
της σχετικής εξουσιοδότησης που δίνει η Βουλή. Και αυτό συνέβη! Πού είναι η εκτροπή; Δεν υπάρχει. Υπάρχει στο µυαλό του
ΣΥΡΙΖΑ.
Πάµε στο θέµα της πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου. Για
τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µπορεί ο καθένας για την
αιτιολογία τους να έχει τις αιτιάσεις του.
Τι προβλέπει όµως το Σύνταγµα γι’ αυτό; Το Σύνταγµα προβλέπει ότι κατατίθεται στις προθεσµίες που προβλέπει το Σύνταγµα –τι να κάνουµε;- µέσα στο Κοινοβούλιο. Και τι άλλο
προβλέπει το Σύνταγµα; Προβλέπει επίσης ότι κυρώνεται ή δεν
κυρώνεται από το Κοινοβούλιο. Πού είναι εδώ η εκτροπή; Θα
ακολουθηθεί η συγκεκριµένη διαδικασία. Αυτό, ως προς το διαδικαστικό µέρος, γιατί µας βάζετε διαδικαστικά θέµατα.
Εγώ λέω ότι πάντα χάνεστε σε ένα δαίδαλο διαδικασιών. Καθίστε να συζητήσουµε την ουσία των θεµάτων, να συζητήσουµε
για τη δηµόσια τηλεόραση, να συζητήσουµε για το εάν καλώς
έγιναν οι ενέργειες της Κυβερνήσεως, επί της ουσίας όµως και
όχι στο θέµα του Τύπου, διότι –µε συγχωρείτε πολύ!- στο θέµα
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του Τύπου δεν πάσχει.
Και πάµε τώρα στο περαιτέρω ζήτηµα, στο ότι δεν πάσχει στο
θέµα του Τύπου. Έρχεται και επικυρώνεται µε µία προσωρινή
διαταγή, µε µια προσωρινή απόφαση από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Δεν πάσχει –λέει- διότι εάν έπασχε στο θέµα του Τύπου
–που θέτετε, κύριε Παπαδηµούλη, τα της συνταγµατικότητος- θα
έφευγε όλη η υπουργική απόφαση. Άρα δεν πάσχει.
Και µάλιστα τι επικυρώνει; Επικυρώνει το άρθρο 1 της κοινής
υπουργικής απόφασης: «Διάλυση της ΕΡΤ». Επικυρώνει το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης: «Λύση των συµβάσεων
εργασίας». Επικυρώνονται αυτά. Και µένει πράγµατι –και αναστέλλεται η εκτέλεση µέχρι την κρίση της επί αναστολής εκτελέσεως και εν συνεχεία ενδεχοµένως, εάν κερδηθεί αυτό, µέχρι το
ζήτηµα της προσφυγής, που έχει γίνει- το ζήτηµα της χρήσεως
των συχνοτήτων. Προφανώς! Και ως προς αυτό θα υπάρξει συµµόρφωση της Κυβερνήσεως µε την προσωρινή διαταγή του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τη συνταγµατική τάξη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πότε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Προσέξτε τώρα. Με ρωτάτε, κύριε
Οικονόµου, το πότε. Το θέσατε σε µία άλλη συζήτηση. Η απάντηση ως προς το πότε, θα σας εξηγήσω ποια είναι. Το ταχύτερο
δυνατό, σύµφωνα πάλι µε την παράγραφο 2 της προσωρινής διαταγής του Συµβουλίου της Επικρατείας, που λέει ότι ανατίθεται
στον Υπουργό Οικονοµικών και στον αρµόδιο Υφυπουργό να λάβουν τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα, προκειµένου να καλυφθεί
αυτή η προϋπόθεση. Μεσολαβεί λοιπόν ένα χρονικό διάστηµα.
Προφανώς δεν είναι άπειρο, είναι ένα ζήτηµα ηµερών, αλλά µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα. Ποιο είναι λοιπόν το ζήτηµα και
ως προς αυτό;
Πάµε τώρα στα περίφηµα θέµατα της τροπολογίας, τα διαδικαστικά. Προσέξτε, για την ουσία δεν έχουµε πει κουβέντα µέχρι
τώρα. Τώρα συζητάµε συνταγµατική τάξη, Κανονισµό, διαδικασίες, τέτοια.
Πάµε όµως –για να το τελειώσουµε και αυτό- και στο περίφηµο
ζήτηµα της τροπολογίας. Λέτε ότι το άρθρο 73 παράγραφος 3
του Συντάγµατος λέει ότι δεν εισάγεται τροπολογία, εάν δεν συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους;
Αυτό δεν είναι το άρθρο 73 παράγραφος 3. Λάθος. Είναι άλλο
άρθρο του Συντάγµατος. Το άρθρο 73 παράγραφος 3 του Συντάγµατος λέει ότι η τροπολογία δεν εισάγεται προς συζήτηση –
όχι προς ψήφιση, εκεί έχουµε άλλο άρθρο που δεν µπορεί να
εισαχθεί προς ψήφιση- εάν δεν την κάνει δεκτή η Κυβέρνηση.
Άλλο ζήτηµα αυτό. Το άρθρο 73 λέει ότι δεν εισάγεται προς συζήτηση, εάν προέρχεται από τη Βουλή και επιφέρει κόστος στον
προϋπολογισµό.
Γιατί το κάνει, άραγε, αυτό ο συνταγµατικός νοµοθέτης; Διότι
αντιλαµβάνεται ότι η Βουλή δεν συνεκτιµά µε τον τρόπο που πρέπει, τα ζητήµατα του κόστους και αφήνει αυτήν την εκτίµηση στη
διακριτική ευχέρεια της Κυβέρνησης και µόνο. Αυτό λέει ο συνταγµατικός νοµοθέτης. Δεν σας αρέσει αυτό. Τι να κάνουµε;
Όταν θα έρθετε και θα έχετε Πλειοψηφία θα αλλάξετε το Σύνταγµα, για να το κάνετε όπως θέλετε. Προς το παρόν αυτό
έχουµε, αυτό δουλεύουµε.
Πρόσθετο επιχείρηµα: «Ναι» -λέει- «αλλά το άρθρο 73 παράγραφος 4 τι λέει»; Λέει ότι αν κατατίθεται από τον Αρχηγό του
κόµµατος, εφόσον πρόκειται για συζήτηση σχεδίου νόµου, που
αφορά δηµόσιο οργανισµό, τότε ναι µπορεί να κατατεθεί. Ποιο
δηµόσιο οργανισµό; Όποιον να είναι; Όχι βεβαίως. Το σχετικό
µε την τροπολογία, όχι όποιον να είναι.
Άρα λοιπόν, όταν µε το καλό θα έρθει το σχέδιο νόµου για τη
νέα ΕΡΤ, τότε θα καταθέσετε και θα συζητήσουµε ό,τι τροπολογία θέλετε. Μέχρι τότε το Σύνταγµα απαγορεύει τη συζήτηση.
Τα λύσαµε τα διαδικαστικά; Καλυφθήκαµε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι βέβαια.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Με συγχωρείτε, άµα θέλετε να φάµε
τη ζωή µας, συζητώντας διαδικαστικά...
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
Κύριε Βορίδη, κόψτε και εσείς τη συζήτηση γι’ αυτό το θέµα,
για να πάµε στο Κτηµατολόγιο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα την κόψω και εγώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτά τα θέµατα βάζετε. Όλο το επιχείρηµα του αυταρχισµού
της Κυβέρνησης προέρχεται από την αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ ότι
εδώ παραβιάζεται το Σύνταγµα και ο Κανονισµός. Έχει αποδειχθεί σ’ αυτήν την Αίθουσα συστηµατικά, ότι ο µόνος ο οποίος ευτελίζει το Σύνταγµα και τον Κανονισµό, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ µε τελείως
καταχρηστικές ενστάσεις, µε τελείως αναιτιολόγητες προτάσεις
αντισυνταγµατικότητας, µε πράγµατα τα οποία δεν έχουν την παραµικρή νοµική βάση και τα οποία προσβάλλουν και όποιον ξέρει
τα στοιχειώδη νοµικά.
Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να το πω και αλλιώς, εσείς του
ΣΥΡΙΖΑ έχετε δύο, κατά τη γνώµη µου, ωραίες και µεγάλες κοινοβουλευτικές δυνατότητες, για να προξενήσετε ευρύτατη συζήτηση για το θέµα που θέλετε. Να σας κάνω και υποδείξεις; Τι
να κάνω τώρα; Άµα δεν τον ξέρετε τον Κανονισµό, να σας τα
λέµε εµείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μη νοιάζεστε για το καλό
µας. Σας απασχολεί η δηµοκρατία πολύ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για το καλό σας!
Η πρώτη δυνατότητα που έχετε, είναι η εξής: Μπορείτε να
προκαλέσετε συζήτηση για οποιοδήποτε ζήτηµα θέλετε, εκτός
ηµερησίας διατάξεως, στο επίπεδο των πολιτικών Αρχηγών. Προκαλέστε τη, και αυτό είναι το ήπιο µέτρο.
Θέλετε και το πιο βαρύ; Αυτή η «ρηµάδα» η πρόταση δυσπιστίας πού είναι; Την περιµένουµε, µας λέτε για τη συνοχή, µας
λέτε ότι δεν έχουµε τη δεδηλωµένη, µας λέτε ότι δεν έχουµε
Πλειοψηφία, µας λέτε ότι δεν έχει ψηφιστεί. Αφού έχουµε κάνει
όλα αυτά τα κακά, φέρτε τη «ρηµάδα» την πρόταση δυσπιστίας,
να δούµε τι γίνεται!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Επειδή «ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη», θα το λάβουµε υπ’ όψιν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μα σας το λέµε, σας το ξαναλέµε,
σας έχουµε προκαλέσει. Λέγαµε ότι θα κάνετε και την έφοδο
εδώ, στη «Βαστίλλη», τη Δευτέρα –δεν είχε αρκετό κόσµο για τη
«Βαστίλλη»- για να έρθετε να την καταθέσετε και να εκφράσετε
οµοθυµαδόν τη λαϊκή οργή! Ούτε τότε έγινε. Δεν είχε και λαϊκή
οργή, άρα δεν είχε και πρόταση δυσπιστίας. Εν πάση περιπτώσει,
τι τα λέτε όλα αυτά µε τις τροπολογίες και τις ξε-τροπολογίες;
Λήφθηκε µια απόφαση. Η απόφαση αυτή είναι βαθιά µεταρρυθµιστική. Είναι µια απόφαση η οποία εκπληρώνει τις διεθνείς
υποχρεώσεις της χώρας. Είναι µια απόφαση η οποία µας κρατάει
στο δρόµο της αξιοπιστίας. Λήφθηκε αυτή η απόφαση. Προφανώς προξενεί αντιδράσεις. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν αντιρρήσεις. Βάζετε το ζήτηµα της κυβερνητικής συνοχής. Μην
κόπτεστε εσείς γι’ αυτό. Αυτό θα το λύσουµε εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το ζήτηµα της κυβερνητικής συνεργασίας θα το λύσουµε εµείς. Εσάς αυτό δεν σας αφορά. Τα θέµατα που έχουµε, αυτά αντιµετωπίζονται.
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης –
και τα τρία κόµµατα που συµµετέχουν σε αυτό το δύσκολο εγχείρηµα- έχουν να υπερηφανεύονται γι’ αυτήν τη διαδροµή, για
σηµαντικά επιτεύγµατα, για το ότι πήραν µια χώρα στο χείλος
της χρεοκοπίας και αυτήν τη στιγµή την έχουν φέρει –και τα τρία
κόµµατα!-...
(Χειροκροτήµατα)
....σε ένα σηµείο, όπου µπορούµε να υπερηφανευόµαστε γι’
αυτό το οποίο έχουµε κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Παρακαλώ, πηγαίνετε και στο θέµα του Κτηµατολογίου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πάω και στο Κτηµατολόγιο. Πόσο
χρόνο έχουµε για το Κτηµατολόγιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε τέσσερα λεπτά,
όσα έδωσα και στον κ. Παπαδηµούλη. Τώρα πια σας µιλάω και
στον πληθυντικό, όπως απαίτησε και ο κ. Παπαδηµούλης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Εγώ αποδέχοµαι τον ενικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εντάξει. Ευφυολόγηµα
ήταν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στο Κτηµατολόγιο, λοιπόν. Δύο
λόγια θέλω να πω για ορισµένες αντιρρήσεις που ακούστηκαν.
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Άκουσα την αντίρρηση, ότι µε αυτήν τη συγχώνευση που γίνεται, ουσιαστικά δεν µπορεί να εφαρµοστεί Πειθαρχικό Δίκαιο δηµοσίων υπηρεσιών και ότι αυτό δηµιουργεί έναν κίνδυνο –ας το
πω έτσι- για την ακεραιότητα της εργασίας και του παραγόµενου
προϊόντος από τη συγκεκριµένη εταιρεία και το πώς θα διαφυλαχθούν τα δηµόσια συµφέροντα. Μάλλον αυτός ο οποίος τα
λέει, δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί το Πειθαρχικό Δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων. Δεν γνωρίζει, παραδείγµατος χάριν, ότι ουδέποτε εφηρµόσθη. Δεν γνωρίζει, παραδείγµατος χάριν, ότι
προφανώς δεν διαφύλαξε από υποθέσεις διαφθοράς το δίκαιο
των δηµοσίων υπαλλήλων και δεν υπάρχει εκεί.
Το δεύτερο επιχείρηµα που άκουσα, είναι ότι δεν διασφαλίζονται µία σειρά από πράγµατα του δηµοσίου ενδιαφέροντος, που
θα έπρεπε να διασφαλιστούν, εξαιτίας του χαρακτήρα της ανωνύµου εταιρείας και της συγχωνεύσεως, που γίνεται, των αρµοδιοτήτων από τον ΟΚΧΕ στην εταιρεία. Γιατί δεν εποπτεύει ο
Υπουργός; Εποµένως για µείζονα ζητήµατα δεν θα είναι στην κυριαρχική κρίση του Υπουργού το πώς πρόκειται να εξελιχθούν
τα πράγµατα και εννοείτε τώρα εδώ, ότι ένας υπηρεσιακός παράγων εποπτεύει αποτελεσµατικότερα το δηµόσιο συµφέρον
από ό,τι το εποπτεύει ο Υπουργός, ειδικά στα θέµατα και στις ενστάσεις τις οποίες εγείρατε;
Εγώ θέλω µέσα σ’ αυτό το δράµα, που είναι η κατάρτιση του
Κτηµατολογίου, όπου περιγράφεται η αστοχία του, να πω µόνο
να κοιτάξει κανείς τις αναθεωρήσεις οι οποίες έχουν γίνει στους
σχετικούς νόµους, το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Μιλάµε, δηλαδή για αναθεωρήσεις πάρα πολλές φορές, οι οποίες έχουν
γίνει δύο φορές µέσα στον ίδιο χρόνο. Έχουν γίνει περίπου δέκα
αναθεωρήσεις των σχετικών νόµων, µέσα σε ένα διάστηµα πενταετίας ή επταετίας. Είναι προφανές ότι κάτι δεν λειτουργεί
καλά. Το ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά, φαίνεται από τις αναθεωρήσεις, αλλά φαίνεται και το προϊόν το οποίο έχει παραχθεί και
το οποίο όλοι εδώ έθεσαν ως πρόβληµα.
Εδώ όµως, πρέπει κανείς να αναζητήσει το εξής: Σε ένα τέτοιο
τεχνικό ζήτηµα, γιατί δεν λειτουργεί η Δηµόσια Διοίκηση; Κατά
τη γνώµη µου, αυτό είναι το βασικό ζητούµενο. Γιατί η Δηµόσια
Διοίκηση δεν το φτιάχνει εξαρχής έτσι, όπως πρέπει; Γιατί αυτό
δεν είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, αυτά στην πραγµατικότητα, όπως και οι αναθεωρήσεις, είναι εισηγήσεις των υπηρεσιών, της διοικήσεως. Τι είναι εκείνο το οποίο δεν λειτουργεί; Τι
έχει συµβεί; Γιατί αυτή η διαδικασία; Και αυτό είναι, κατά τη
γνώµη µου, ένας βαθύς έλεγχος, ένας έλεγχος που συνδέεται –
για να ανοίξουµε και ένα αγαπηµένο µας θέµα αυτών των ηµερών- µε την αξιολόγηση της Δηµόσιας Διοίκησης και στο συγκεκριµένο τοµέα. Γιατί;
Το άλλο που θα ήθελα να θέσω, είναι το εξής: Ωραία, τα
άκουσα αυτά από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία των
δασών, για τους δασικούς χάρτες, για όλα αυτά, τα οποία σωστά
επισηµαίνονται, αλλά θα ήθελα να ακούσω και κάτι άλλο. Τι θα
γίνει, όταν έχουν διαµορφωθεί πραγµατικές καταστάσεις; Τι θα
κάνουµε µε αυτό; Γιατί την ακούω αυτήν την κουβέντα. Τι θα
γίνει, παραδείγµατος χάριν –για να σας πω συγκεκριµένα πράγµατα- όταν έχουν υπάρξει νόµιµες αποφάσεις µε οικοδοµικές
άδειες, οι οποίες εν συνεχεία ακυρώθηκαν από το Συµβούλιο της
Επικρατείας, που έκρινε τις διατάξεις του νόµου, µε τις οποίες
εξεδόθησαν αυτές οι οικοδοµικές άδειες, ως αντισυνταγµατικές,
έχουν υλοποιηθεί και ερχόµαστε σήµερα και λέµε ότι εκεί είναι
δασικές περιοχές, σε νοµίµως υλοποιηθείσες οικοδοµικές άδειες; Τι θα κάνουµε µε αυτό; Με συγχωρείτε, αλλά δυστυχώς
έτσι είναι. Αυτοί που υλοποίησαν τις άδειες, έχουν άδειες στα
χέρια τους, οι οποίες εξεδόθησαν από την αρµόδια δηµόσια αρχή. Τι θα κάνουµε µε αυτό;
Να σας πω άλλα; Τι θα κάνουµε µε περιοχές στις οποίες, εάν
πάρω το δασικό χάρτη του ’40, θεωρητικώς είναι δάσος και σήµερα, είναι πλήρως οικοδοµηµένες; Πλήρως, όµως! Μιλάµε για
οικισµούς. Τι θα κάνετε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, θα τους γκρεµίσετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Να µας κάνετε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, όταν γίνουµε κυβέρνηση…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Με το καλό! Δεν µας το λέτε, όµως,
από τώρα, για να το ξέρουν και αυτοί;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν µας το λέτε από τώρα, να το ξέρουν και αυτοί; Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, εδώ η όποια νοµοθεσία πρέπει να εισάγει και στοιχεία ρεαλισµού, στοιχεία θεµιτής
προστασίας ατοµικής ιδιοκτησίας και στοιχεία αντιµετώπισης
των βιοτικών αναγκών, διότι, αλλιώς, ζούµε στην εποχή του δάσους, την ώρα που δεν υπάρχει ούτε φυλλαράκι! Άρα λοιπόν,
αυτό δεν είναι πια δυνατόν να αντιµετωπιστεί µε αυτό το µειωτικό
τρόπο.
Εγώ θέλω να χαιρετίσω, διότι βλέπω από την πλευρά του
Υπουργείου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά µια διαφορετική οπτική, που θέλει επιτέλους, να δώσει λύση σε αυτά τα
µεγάλα ζητήµατα που τυραννούν πάρα πολλούς συµπολίτες µας,
για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα και που στην ουσία, χτυπούν
και σκοντάφτουν στην επίλυσή τους, σε µία τύφλωση, σε µία ιδεολογική εµµονή, σε µία δήθεν οικολογική προσήλωση, η οποία
για πάρα πολλά χρόνια, δεν λύνει κανένα ζήτηµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, ζητώ κι εγώ την ανοχή σας, επειδή δεν µπορώ παρά να
σχολιάσω τα όσα εκτός του νοµοσχεδίου σήµερα, έχουν τεθεί
από τους συναδέλφους.
Η µέρα είναι πολύ κρίσιµη και αυτή η ηµέρα και αυτές που
προηγήθηκαν. Απαιτείται λοιπόν και νηφαλιότητα και πνεύµα συνεργασίας.
Άκουσα χθες τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τον
κ. Αλέξη Τσίπρα, εδώ στη Βουλή, τιµώντας τη µνήµη του Γρηγόρη Λαµπράκη και του Γιώργου Τσαρουχά, να κάνει µνεία για
τον ακραίο, διχαστικό λόγο, ο οποίος δεν ευνοεί τη δηµοκρατία.
Αγαπητέ κύριε Παπαδηµούλη, στη θέση σας δεν θα έλεγα για
εξευτελισµό του Κοινοβουλίου. Θα µπορούσα να πω για παράκαµψη, θα µπορούσα να βρω άλλη λέξη, αλλά «εξευτελισµός του
Κοινοβουλίου» είναι πολύ βαριά έκφραση από έναν κοινοβουλευτικό άνδρα. Άρα από όλους και προς όλους, ο ακραίος, διχαστικός λόγος δεν συνάδει µε την κρισιµότητα των στιγµών.
Όσον αφορά το θέµα της τροπολογίας τοποθετηθήκαµε, κύριε
Παπαδηµούλη -και εµείς και νοµίζω και η ΔΗΜΑΡ. Και ξέρετε
πολύ καλά, αν έχετε ρίξει µια µατιά στην πρόταση νόµου που καταθέσαµε από κοινού ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, ότι η σχετική τροπολογία του ΚΚΕ, αλλά και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, όπως
τέθηκε χθες από τον κ. Καµµένο και την οποία υπογράφει ο Κοινοβουλευτικός τους Εκπρόσωπος, ο κ. Μαριάς, είναι περίπου
στο ίδιο πνεύµα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και η δική µας πρόταση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα στην ουσία, δεν
υπήρξε διαφωνία και αυτό τέθηκε και από εµάς, στη Βουλή, χθες
το βράδυ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα την ψηφίσουµε αύριο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Μεσολάβησε όµως, µία
προσωρινή διαταγή του Συµβουλίου της Επικρατείας, την οποία
οφείλουµε να σεβαστούµε. Τι είπε αυτή, κύριοι Υπουργοί; Αυτή
είπε ότι πρέπει να αναδιαρθρωθεί και να πάµε σε νέα δηµόσια
ραδιοτηλεόραση, µε ανοιχτούς ποµπούς και ανοιχτή την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα.
Όσα είπαµε σ’ αυτήν την Αίθουσα, για ένα τόσο σηµαντικό
θέµα, όσο αυτό του νοµοσχεδίου, στο οποίο θα έρθω κι εγώ στην
ώρα µου να µιλήσω, είναι πάλι στο σκοτάδι. Χθες µιλούσαµε για
την υγεία στο σκοτάδι. Πόσο θα πάει αυτό; Σας ερωτώ. Τι χρόνο
έχουµε; Εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση εδώ, απαντήστε.
Τρίτον, εξαγγέλθηκε χθες από αυτό εδώ το Βήµα, από τον κ.
Λυκουρέντζο, -ο οποίος αν και αναρµόδιος, ωστόσο, όπως κι
εσείς, εκπροσωπούσε χθες την Κυβέρνηση- ότι θα έρθει νοµοσχέδιο. Εµείς ζητάµε αυτό το νοµοσχέδιο που θα έρθει για τη
νέα ραδιοτηλεόραση, τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση, να έχει τη
συναίνεση των τριών Αρχηγών των τριών κοµµάτων, που στηρί-
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ζουν την Κυβέρνηση αυτή και να γίνει µε τηλεόραση ανοιχτή.
Άρα έρχοµαι στη µαγική λέξη συνεργασία. Πρέπει να αποδείξουµε στην πράξη, κύριοι Υπουργοί, ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι
µια Κυβέρνηση συνεργασίας. Και δεν είναι µόνο στο θέµα της
ΕΡΤ, που το ΠΑΣΟΚ έχει εκφράσει ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας της Κυβέρνησης. Είναι και στο µεγάλο πρόγραµµα της
ανεργίας, για το οποίο έπρεπε να γίνει πολύ µεγάλη φασαρία, να
ασκηθούν τροµακτικές πιέσεις, για να αποδεχθεί ο Υπουργός Οικονοµικών -Κυριακή των Βαΐων ψηφίζαµε τον εφαρµοστικό νόµονα εντάξει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για το µεγάλο πρόγραµµα
ανάσχεσης της ανεργίας.
Τι συµβαίνει αυτήν τη στιγµή για το θέµα της ανεργίας, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι; Να σας πω; Χρονοτριβούµε, καθυστερούµε, όχι για ένα θέµα µεταρρύθµισης, αλλά για ένα θέµα κοινωνικής συνοχής και υποστήριξης των ανθρώπων, που είναι
άνεργοι, την ώρα που πρέπει εµείς να κάνουµε τις µεταρρυθµίσεις, όπως αυτή η µικρή αλλά πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση που
φέρνει το δικό σας νοµοσχέδιο.
Και τι άλλο συµβαίνει; Μαθαίνω σήµερα -και µεταφέρετέ το
στον συνάδελφό σας, τον κ. Βρούτση- ότι γίνονται, λέει, οµαδόν
αποχωρήσεις και µετακινήσεις υπαλλήλων.
Υπάρχει αξιολόγηση; Πώς γίνονται αυτές και από ποια Υπηρεσία; Γίνονται σε θέσεις των Ειδικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου, όπου γίνονται αιτήσεις πληρωµής αυτήν τη
στιγµή, προς την Αρχή Πληρωµής του ΕΣΠΑ, µε πρόβληµα στην
απορρόφηση των πόρων και ιδιαίτερα αυτών, που αφορούν την
ανεργία; Σας ερωτώ και περιµένω αρµοδίως απάντηση. Η Κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει στην πράξη, συνεργασία. Και ξαναλέω:
Το µείζον θέµα δεν είναι µόνο η ΕΡΤ, υπάρχει ο αντιρατσιστικός
νόµος, υπάρχει και το ακόµη πιο µεγάλο ζήτηµα της ανεργίας.
Το µεγάλο πρόγραµµα ανάσχεσης της ανεργίας πρέπει να µην
εµποδιστεί πια. Άρα βρισκόµαστε σήµερα, αναµένοντας την πρόταση για τη νέα ραδιοτηλεόραση να έρθει, αλλά βεβαίως, αναµένοντας και τη συνάντηση των τριών Αρχηγών.
Εµείς εκφράσαµε τη σχετική µας αισιοδοξία από το γεγονός
ότι έγινε κατανοητό και από τον Πρωθυπουργό, ότι πρέπει να
υπάρξει και νέο σχέδιο, νέο πλάνο, επικαιροποίησης της κυβερνητικής συµφωνίας των τριών εταίρων. Ναι, µας χωρίζουν ιδεολογικά πολλά µε τη Νέα Δηµοκρατία, λιγότερα µε τη ΔΗΜΑΡ,
έχει όµως πολύ µεγάλη σηµασία, επειδή έχουν τρέξει τα πράγµατα και έχουν τρέξει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον
κόσµο, όλους αυτούς τους µήνες, να επικαιροποιήσουµε την κυβερνητική µας συµφωνία και τον τρόπο µε τον οποίο θα συνεργαζόµαστε τα κόµµατα, που στηρίζουµε την Κυβέρνηση. Εγώ θα
πω, κύριοι συνάδελφοι και κύριοι Υπουργοί, ότι ναι, υπάρχουν
προβλήµατα, όπως αυτά που ανέφερα, προβλήµατα συνεργασίας. Όµως πείτε µου εσείς: έχει προϋπάρξει στα ιστορικά χρονικά, κυβέρνηση τριών κοµµάτων στη χώρα, µέσα σε µία τόσο
κρίσιµη συγκυρία; Θεωρώ λοιπόν, ότι αυτά τα προβλήµατα µπορούν να ξεπεραστούν, οφείλουν να ξεπεραστούν, αρχής γενοµένης από τη συνεργασία των τριών Αρχηγών και το νέο πλαίσιο
λειτουργίας της Κυβέρνησης, το επικαιροποιηµένο, διότι ακούσαµε από τον κ. Παπαδηµούλη, εδώ, ότι υπάρχουν νέα µέτρα.
Εγώ θα πω το ακριβώς αντίθετο: Η διένεξη ΔΝΤ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερµανίας, δίνει τη µεγάλη ευκαιρία στη χώρα, να
αποδειχθεί και στην πράξη, ότι δεν υπάρχει περίπτωση -δεν
υπάρχουν αντοχές, δεν υπάρχουν ανοχές, το έχουµε πει πολύ
καιρό τώρα- για νέα µέτρα, αλλά και για το κούρεµα του χρέους.
Όλη αυτή η ευρωπαϊκή συγκυρία ευνοεί στο να συγκροτηθεί
αυτό που πάλι είχαµε πει, κύριοι Υπουργοί, για την Εθνική Οµάδα
Διαπραγµάτευσης. Και Εθνική Οµάδα Διαπραγµάτευσης δεν σηµαίνει ότι είναι µόνο τα τρία κόµµατα που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση, αλλά βεβαίως είναι και η Αντιπολίτευση, µε τις ενστάσεις, µε την κριτική, µε τις διαφωνίες της, ακόµη και µε τις καταγγελίες της.
Είναι ανάγκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη διαπραγµάτευση αυτή οι εταίροι µας να βλέπουν και µία οµάδα, η οποία θα
έχει και εµπειρογνώµονες και τεχνοκράτες, αλλά θα έχει και µία
πολιτική οµάδα διαπραγµάτευσης, που θα αποδεικνύει κάθε
φορά, ότι ο διχαστικός λόγος, τον οποίο ανέφερε ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν υφίσταται. Και τον τιµά -εγώ το
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επανέλαβα από του Βήµατος τούτου, κύριε Παπαδηµούλη- αυτό
που είπε ο κ. Τσίπρας, γιατί κάπου στη δηµοκρατία πρέπει να βρίσκουµε και αυτό που µας ενώνει. Και αυτό που µας ενώνει, είναι
ακριβώς η ίδια η δηµοκρατία και η υπεράσπισή της.
Θέλω λοιπόν να πω ότι θα δείξουµε στους εταίρους και δανειστές µας, στους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον
κόσµο ολόκληρο, ότι µέσα εδώ, µπορεί να διαφωνούµε, ότι µέσα
εδώ µπορεί, αν θέλετε, να χρησιµοποιούµε και έντονες και ακραίες εκφράσεις –καλό είναι να µην το κάνουµε- αλλά τέλος,
µέσα εδώ, µπορούµε και µε τις διαφωνίες µας να κάνουµε µια
Εθνική Οµάδα Διαπραγµάτευσης, γιατί, ναι και η Ευρώπη και η
Ελλάδα είναι σε οικονοµικό πόλεµο και οι συνθήκες είναι
ακραίες.
Κύριε Υπουργέ, θέλω τώρα να θίξω το θέµα των µεταρρυθµίσεων. Και εδώ, ξέρετε, υπάρχει και ένας πόλεµος για το ποιοι
από εµάς είµαστε µεταρρυθµιστές και ποιοι είµαστε αντιµεταρρυθµιστές. Εγώ όµως θέλω να ρωτήσω την Αντιπολίτευση εάν
ένα νόµο µεταρρυθµιστικό έχει ψηφίσει. Μήπως ψηφίσατε τον
«Καλλικράτη»; Μήπως ψηφίσατε τον νόµο για την τριτοβάθµια
εκπαίδευση; Ποιο µεταρρυθµιστικό νόµο ψηφίσατε;
Μακάρι να τα βρούµε στο πεδίο της µεταρρύθµισης, γιατί βεβαίως υπάρχουν και µεταρρυθµίσεις, οι οποίες βαπτίζονται µεταρρυθµίσεις και δεν είναι, αλλά υπάρχουν και µεταρρυθµίσεις
ουσιαστικές, τις οποίες η συζήτηση και οι διαφωνίες µας, που θα
προκύψουν, µπορεί να τις κάνουν πιο ουσιαστικές και ιδίως πιο
εφαρµόσιµες. Άρα µεταρρυθµίσεις χρειάζεται η χώρα. Αυτό που
δεν χρειάζεται, είναι να κάνουµε τους µεταρρυθµιστές και να λειτουργούµε µε διαρροές, µε επικοινωνιακά τερτίπια και επικοινωνιακά παιχνίδια. Και αυτό πάει προς όλους µας.
Δεν στοχοποιώ κανέναν. Αυτό αφορά όλους µας, κύριοι συνάδελφοι και του Πρωθυπουργού συµπεριλαµβανοµένου. Δεν µπορούµε να λειτουργούµε µε επικοινωνιακά παιχνίδια και µε τερτίπια. Οι στιγµές είναι κρίσιµες.
Αυτό το νοµοσχέδιο όµως που έχουµε στα χέρια µας –και αυτό
που συζητήθηκε και στην επιτροπή- όπως ακούσατε και από τον
εισηγητή µας τον κ. Δριβελέγκα, θεωρούµε ότι έχει µεγάλη αναπτυξιακή σηµασία, διότι πράγµατι, η µετάβαση από το σύστηµα
µεταγραφών και υποθηκών στο σύστηµα του Κτηµατολογίου
είναι αναπτυξιακή προϋπόθεση. Η κτηµατοκεντρική οργάνωση
διευκολύνει τις συναλλαγές. Πολλά έχουν λεχθεί, θα µπορούσα
να πω πολλά περισσότερα.
Βοηθάει αυτό το νοµοσχέδιο προς αυτήν την κατεύθυνση;
Σαφώς και βοηθάει και πολλές από τις ρυθµίσεις και τα άρθρα
που θα συζητήσουµε αύριο και επιταχύνουν διαδικασίες και διευκολύνουν.
Βοηθάει τη διαδικασία η συγχώνευση του ΟΚΧΕ µε την εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ; Βεβαίως και βοηθάει. Και βοηθάει, διότι
αίρει επικαλύψεις αρµοδιοτήτων, αίρει ακόµη ένα µεγάλο πρόβληµα που υπάρχει, δυστυχώς, όχι µόνο στον τοµέα του Υπουργείου σας, αλλά και σε άλλα Υπουργεία, το να υπάρχουν δηλαδή
πολλοί δηµόσιοι φορείς µε αλληλοεπικαλυπτόµενες αρµοδιότητες, οι οποίες πέραν του ότι πολλές φορές συγκρούονται, δηµιουργούν και εµπόδια, δυσλειτουργίες και τελικά επιβραδύνουν
τη λήψη των αποφάσεων. Άρα θεωρούµε ότι η συγχώνευση της
εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ µε τον ΟΚΧΕ είναι µια θετική ρύθµιση.
Συµµερίζοµαι απολύτως τα περί Πειθαρχικού Δικαίου που είπε
ο κ. Βορίδης, διότι θα πρέπει και να εφαρµόζουµε τελικά αυτά
που αποφασίζουµε και να µην κρυπτόµαστε.
Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν µπορούµε να επικαλούµαστε διοικητικές πράξεις, κανόνες και κανονισµούς, για να κρύψουµε –
αν θέλετε- τη µη θέληση να πάρουµε αποφάσεις, για να κρύψουµε το γεγονός ότι σε πολλές µεταρρυθµίσεις «σέρνουµε τα πόδια
µας» –όχι όλοι, αλλά κάποιοι «σέρνουν τα πόδια τους»- και ότι
δεν θέλουµε να «σπάσουµε αυγά» για να κάνουµε την οµελέτα.
Πρέπει να πηγαίνουµε στην ουσία. Και η ουσία είναι, ότι αυτές οι
διατάξεις είναι χρήσιµες. Επισηµαίνω όµως, το πρόβληµα των
δασικών χαρτών. Είναι αυτό το πρόβληµα που πρέπει να λυθεί
και που έπρεπε ήδη από χθες να είχε λυθεί.
Όσα είπε ο κ. Δριβελέγκας και όσα άκουσα από εσάς, κύριε
Υπουργέ, µε πείθουν ότι καµµία λύση δεν µπορεί να δοθεί, αν
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τώρα δεν δοθεί διέξοδος στους δασικούς χάρτες.
Τα όσα ανέφερε ο κ. Βορίδης, είναι πραγµατικά. Έχουµε ολόκληρες περιοχές, όπου οι άνθρωποι και νόµιµα την άδεια έχουν
και τόσο καιρό πληρώνουν στο κράτος κανονικά τους φόρους
επί των ακινήτων ως νόµιµοι, νοµοταγείς πολίτες. Ούτε φοροφυγάδες είναι ούτε τίποτα. Κι έρχεται το κράτος και τους λέει «ξέρετε, αυτό είναι δασικό, δεν σας ανήκει».
Εδώ σας θέλω. Ο µεταρρυθµιστής πρέπει να βρίσκει και λύσεις, όχι µόνο να καταγγέλλει τους άλλους ότι δεν κάνουν µεταρρυθµίσεις. Το θέµα όµως είναι να βρούµε λύση -θα µιλήσουµε αύριο, κύριοι Υπουργοί, επί των άρθρων επ’ αυτών- και κυρίως, να προχωρήσουµε στη διαρθρωτική µεταβολή, στη συγχώνευση και στην επίσπευση των δασικών χαρτών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς για δώδεκα λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, θα αναφερθώ κι εγώ βεβαίως, πριν µπω στην τοποθέτηση επί του νοµοσχεδίου, στις γενικότερες τοποθετήσεις που προέκυψαν από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Είναι έτσι τα πράγµατα, όπως τα παρουσίασε ο συνάδελφος
ο κ. Βορίδης; Η υπουργική απόφαση που αφορά την ΕΡΤ, εκδόθηκε σε εκτέλεση νόµου, όπως είπατε ή νόµου, όπως τροποποιήθηκε από την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Διότι έχει µια
µικρή διαφορά αυτό. Ας τα πάρουµε από την αρχή.
Είχαµε πει ότι το µνηµόνιο βλάπτει σοβαρά και τη δηµοκρατία,
διότι µε τη λογική που έχετε ξεκινήσει και ενεργείτε, αξιοποιείτε
διατάξεις παρά το Σύνταγµα, σε σχέση µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, διότι αυτές εκδίδονται υπό πολύ συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι οποίες προσδιορίζονται από το Σύνταγµα.
Είναι βέβαιο ότι εσείς στη συγκεκριµένη περίπτωση, έχετε παραβιάσει όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παράγραφος 1,
διότι ούτε έκτακτη περίπτωση ούτε εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση υπάρχει ούτε απρόβλεπτη ανάγκη υπάρχει για τη συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Προσέξτε τι λέει, κύριοι συνάδελφοι. «Η έκτακτη περίπτωση
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιµετώπιση κατεπείγοντος ζητήµατος για την εφαρµογή του άρθρου
14Β –ποιου νόµου;- του ν. 3429/2005, που αφορά στην εφαρµογή
των διατάξεων του ν.4046/2012 -είναι το µνηµόνιο του Παπαδήµου και αυτό είναι το εξαιρετικά επείγον τώρα- και του ν. 4093
/2012». Δηλαδή, για να εφαρµοστούν οι διατάξεις νόµων του
2012 –έχουµε 2013, αν δεν κάνω λάθος- ξαφνικά υπάρχει επείγουσα ανάγκη. Εφόσον οι νόµοι εκδόθηκαν από το 2012 είχατε
έξι, εφτά, οκτώ, εννέα µήνες και από την εποχή του Παπαδήµου
πολύ περισσότερους, να περάσετε τις πράξεις που χρειάζονταν.
Άρα δεν υπάρχει κατεπείγον.
Δεύτερον, λέει: «Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη σχετική πρόταση
του Υπουργικού Συµβουλίου». Δεν συγκλήθηκε Υπουργικό Συµβούλιο. Είχαµε πει λοιπόν σ’ αυτήν την Αίθουσα σε ανύποπτο
χρόνο, αλλά το αποδέχθηκε τότε το ΠΑΣΟΚ και η Δηµοκρατική
Αριστερά, ότι, όταν αξιοποιείς τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, πρώτον, πρέπει να συνεδριάσει το Υπουργικό Συµβούλιο.
Θυµάστε που σας ζητούσαµε εδώ, να µας φέρετε τα Πρακτικά
του Υπουργικού Συµβουλίου, της συνεδρίασης, µε το τι είπε κάθε
Υπουργός; Δεν θέλατε να το κάνετε αυτό και λέγατε: «Όχι, όλα
είναι οµαλά». Διότι εδώ, προκύπτει, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι τέσσερις Υπουργοί δεν υπέγραψαν. Και γιατί δεν υπέγραψαν; Επειδή δεν τους πήγαν το Πρακτικό διά περιφοράς ή
επειδή είχαν πολιτική διαφωνία; Και έγινε συζήτηση επ’ αυτού;
Να λοιπόν, γιατί θέταµε ως βασική προϋπόθεση για κάθε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ότι χρειάζεται σύγκληση του
Υπουργικού Συµβουλίου, να τηρηθούν Πρακτικά, να γίνει ψηφοφορία και εν συνεχεία, να υπάρξει απόφαση που θα πάει προς
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, να ελέγξει τα ζητήµατα αυτά.
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Όσον αφορά τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, ειρήσθω εν παρόδω, δεν θέτουµε αυτήν τη στιγµή κυρίαρχα το ζήτηµα, γιατί
σήµερα υπάρχει µια πολιτική κρίση και στην πολιτική κρίση θα
απαντήσουµε και θέλουµε να κάνουµε παρέµβαση, για να απαλλαγεί η χώρα από το µνηµόνιο, και δεν θέλουµε να τη µετατρέψουµε σε πολιτειακή κρίση. Όµως, όταν έρθει ο χρόνος, όταν
τελειώσει αυτή η ιστορική φάση, θα δούµε υπό ποιους όρους και
προϋποθέσεις µπορεί ή πρέπει να ενεργεί ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, διότι, όταν του φέρνουν κάτι να υπογράψει, οφείλει
να δει και τις προϋποθέσεις, αν υπάρχουν συγκεκριµένα. Κλείνει
η παρένθεση.
Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα σε µια κυβέρνηση να περνάει ρυθµίσεις που ισχύουν επί
εκατόν τριάντα ηµέρες, ακόµη και αν καταψηφιστούν από την
Πλειοψηφία της Βουλής. Είναι µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
είναι πολύ επικίνδυνη κατάσταση και µέχρι πρόσφατα, εσάς του
ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ δεν σας ενοχλούσε, γιατί συµφωνούσατε
και λέγατε: «Δεν πειράζει, όταν θα έρθει σε εκατό ηµέρες, θα ψηφίσουµε».
Τώρα όµως, που είστε αντίθετοι, έχετε εγκλωβιστεί, διότι γίνεται η ρύθµιση, διότι εφαρµόζεται η ρύθµιση, διότι δεν µπορείτε
να κάνετε τίποτα επί εκατόν τριάντα ηµέρες, παρά µόνο να αποσυρθείτε και να µη στηρίξετε την Κυβέρνηση. Και έχετε πλέον
εγκλωβιστεί. Είναι το γνωστό δίληµµα του φυλακισµένου. Τι θα
κάνετε; Θα πάτε µαζί στον Άδη µε τη Νέα Δηµοκρατία ή θα µείνετε εκεί; Και όταν είχα πει στους συναδέλφους από τη ΔΗΜΑΡ
-και παρεξηγήθηκα- ότι είναι ευκαιρία να αποδράσετε από το Αλκατράζ, είχε έρθει εδώ κάποιος από το ΠΑΣΟΚ και έκανε κριτική
και µάλιστα, έµαθα ότι πήγε και στο Προεδρείο της Βουλής και
έλεγε ότι µε τον τρόπο που µιλώ, εκβιάζω τους Βουλευτές. Είχα
πει: «Το δίληµµά σας είναι απλό: Ή θα συνεχίσετε αυτήν την ιστορία και θα πάτε µαζί µε το πλοίο αύτανδροι ή θα σπάσετε αυτά
τα δεσµά, παίρνοντας τις πρωτοβουλίες». Εκεί είναι το ζήτηµα.
Με την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου λοιπόν, εγκλωβιστήκατε, αλλά τις έχετε νοµιµοποιήσει. Γιατί από αυτό το Βήµα οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες από την πρώτη στιγµή, σας εξηγήσαµε το
επικίνδυνο του ζητήµατος και το ότι δεν ήταν και νόµιµο. Εποµένως η συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι αντισυνταγµατική, διότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις βάσει των
οποίων εκδόθηκε.
Και τι έκανε αυτή η πράξη; Αυτή η Πράξη τροποποίησε το ν.
3429/2005. Έρχεται λοιπόν ο συνάδελφος, ο κ. Βορίδης, και τι
λέει; «Μα, για διαβάστε την υπουργική απόφαση που έκλεισε την
ΕΡΤ. Λέει πουθενά ότι είναι σε εκτέλεση η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου;».
Όµως, σας είπε τη µισή αλήθεια. Γιατί λέει: «Έχοντας υπ’ όψιν
το άρθρο 14 του ν. 3429 κ.λπ., όπως αντικαταστάθηκε…» -αυτό
ξέχασε να το πει- «…από το άρθρο 1 της από 10-6-2013 πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου».
Εποµένως η υπουργική απόφαση εκδόθηκε σε εκτέλεση του
νόµου, όπως τροποποιήθηκε από την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και εποµένως, αν δεν είχε περάσει αυτή να τροποποιεί,
δεν µπορούσε να ισχύσει, µε τους όρους που θέλατε. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα, για να αποκαθιστούµε τα πράγµατα.
Εποµένως, εδώ πρέπει να πάρετε µία απόφαση: είτε θα σταθείτε σε επίπεδο αρχής, απέναντι σ’ αυτά τα ζητήµατα είτε θα
ακολουθήσετε τον αντιδηµοκρατικό κατήφορο, τον οποίο σας
έχει επιβάλει ούτως ή άλλως, η πλειοψηφία αυτήν τη στιγµή της
Κυβέρνησης, που εκφράζεται από τη Νέα Δηµοκρατία.
Λέµε λοιπόν το εξής: Το τι θα συµβεί και το ότι έχουµε µία κυβερνητική κρίση είναι έκδηλο. Όµως δεν είναι η αιτία η υπόθεση
της ΕΡΤ, είναι η αφορµή. Η αιτία είναι τα τεράστια κοινωνικά προβλήµατα που έχετε σωρεύσει µε την εφαρµογή του αντικοινωνικού µνηµονίου, που έχει µετατρέψει τη χώρα σε κοινωνικό
νεκροταφείο. Υπάρχουν ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι, τετρακόσιες χιλιάδες οικογένειες στη φτώχεια και χιλιάδες µαγαζιά που
έχουν κλείσει.
Πήρατε και το µήνυµα χθες, στη συνάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού µε τον Υπουργό Οικονοµικών και νέο καναλάρχη, τον
κ. Στουρνάρα, από την τρόικα, γιατί το πρόγραµµα δεν βγαίνει.
Σας είπαν ότι πρέπει να τα εφαρµόσετε τα µέτρα, τα επιπλέον
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µέτρα, τα χαράτσια και πρέπει να γίνει επίθεση και στην πρώτη
κατοικία.
Εποµένως εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε τι θα κάνετε, αν θα
«πάτε πακέτο», παίρνοντας επιπλέον, θέσεις εξουσίας σ’ αυτήν
τη µνηµονιακή πίτα ή αν θα σπάσει ο συνεταιρισµός σας και θα
καταρρεύσει αυτή η Κυβέρνηση.
Όµως ακόµη κι αν βρείτε οποιαδήποτε λύση, τα προβλήµατα
είναι τεράστια, η κοινωνική πίεση είναι τεράστια και κάθε µέρα
θα δηµιουργεί πρόβληµα στη συνοχή της τρικοµµατικής Κυβέρνησης και θα έχει ηµεροµηνία λήξης πάρα πολύ σύντοµη, διότι
υπήρξε αφύπνιση του ελληνικού λαού, διότι µε τις ενέργειες τις
αντιδηµοκρατικές που κάνατε, να ρίξετε µαύρο στις οθόνες, καταδείξατε το αυταρχικότατο πρόσωπο, το οποίο έχετε.
Εδώ βρισκόµαστε, σ’ αυτήν την κατάσταση. Και πώς αντιµετωπίζει κανείς το συγκεκριµένο; Πρώτα απ’ όλα, αυτή η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου αφορά και άλλες επιχειρήσεις, για το
πώς θα διαλυθούν, πώς θα απολυθεί το προσωπικό, τι θα γίνει η
περιουσία τους. Εποµένως έχει και συνέχεια.
Όµως εδώ εµείς είπαµε από άποψη αρχής:
Πρώτον, πιστεύουµε ακράδαντα ότι πρέπει να υπάρξει δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας.
Δεύτερον, τα «κοµµατόσκυλα» και οι εγκάθετοι θα πρέπει να
φύγουν αυτήν τη στιγµή, από οποιαδήποτε θέση που ρυθµίζει τα
ζητήµατα αυτά.
Τρίτον, κάναµε µία έκκληση στους εργαζοµένους της ΕΡΤ, που
σε µερικούς σήµερα το πρωί δεν άρεσε και είπαµε: Θέλουµε να
εξηγήσετε και να καταγγείλετε αναλυτικά, ποιο ήταν το «µακρύ
χέρι» και πώς πέρασε η προπαγάνδα του µονόδροµου του µνηµονίου από το 2010 και µετά, ποιοι ήταν αυτοί που έδιναν τις εντολές, για να περάσει η προπαγάνδα µέσα από την κρατική
ραδιοτηλεόραση, τι παιχνίδια παίχτηκαν. Πρέπει να εξηγηθούν
όλα αυτά. Όλα στο φως! Γιατί παίχτηκαν τα παιχνίδια και στα
ιδιωτικά κανάλια βεβαίως και µέσα από την κρατική ραδιοτηλεόραση. Θέλουµε µία δηµόσια ραδιοτηλεόραση, που θα εγγυάται
την πλουραλιστική πληροφόρηση.
Και το λέµε αυτό εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, που έχουµε
τη µικρότερη παρουσία σήµερα, σε όλα τα κανάλια και στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση και φτάσαµε να κάνουµε καταγγελίες και
στο Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο. Οι θέσεις µας αναλυτικότατα
για το ζήτηµα αυτό, θα αναλυθούν από τους υπευθύνους της παράταξής µας, που έχουν και την αρµοδιότητα και την εµπειρία.
Όµως εµείς καταθέσαµε µία τροπολογία στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου χθες και έχουµε καταθέσει και µία τροπολογία σήµερα, στο σχέδιο νόµου για το Κτηµατολόγιο, κύριε
Υπουργέ, και θέλουµε να ξέρουµε αν θα την αποδεχθείτε.
Πρέπει να πάρουµε µία απάντηση. Τροπολογία και στο Κτηµατολόγιο. Είναι πολύ απλή. Λέει ότι καταργείται η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, καταργείται η υπουργική απόφαση αναδροµικά, πάµε στην προηγούµενη κατάσταση και από εκεί και πέρα,
φέρτε εσείς στη συνέχεια –εάν είστε Κυβέρνηση- µία πρόταση
για το πώς θα αναδιοργανωθεί η ΕΡΤ, φυσικά µε άρση και των
παράνοµων απολύσεων που κάνατε. Αυτή είναι η πρόταση.
Δεν το δεχθήκατε χθες, διότι –υποτίθεται- δεν συνοδευόταν
από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Πρώτον, η πρότασή µας δεν δηµιουργεί δαπάνες. Επαναφέρει
στην προηγούµενη κατάσταση την ΕΡΤ, για την οποία έχει εγκριθεί ο προϋπολογισµός από αυτό εδώ το Κοινοβούλιο. Εποµένως
δεν δηµιουργούνται δαπάνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή.)
Δεύτερον, την τροπολογία µας την υπογράφει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Στο άρθρο 73 του
Συντάγµατος, παράγραφος 4, ορίζεται ότι «είναι παραδεκτή τροπολογία από Αρχηγό κόµµατος ή εκπρόσωπο οµάδας, κατά τους
ορισµούς του προηγούµενου άρθρου», το οποίο ορίζει τον τρόπο
κατάθεσης τροπολογίας. Άρα και η τροπολογία που κατατίθεται
από Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο ή από Αρχηγό κόµµατος –ήταν
η κ. Παπαρήγα εκ µέρους του ΚΚΕ, εµείς εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων- είναι παραδεκτή.
Αυτές οι τροπολογίες έπρεπε να γίνουν δεκτές για συζήτηση
και όχι να έχουµε το ψευτοδίληµµα που λέει, δήθεν, ότι δεν
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υπήρχε γνωµοδότηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
που να αναλύει τις επιπτώσεις.
Λέµε όµως τώρα, κύριε Υπουργέ -σας το είπε χθες και ο Πάνος
Καµµένος- το εξής: Εµείς την έχουµε ξανακαταθέσει. Θέλουµε
τοποθέτηση -αν µπορείτε αυτήν τη στιγµή και µάλιστα, κάποιος
από εσάς που εκπροσωπεί την Κυβέρνηση- αν θα την κάνετε
δεκτή για συζήτηση. Αυτήν την απάντηση θέλουµε να τη δώσετε
έγκαιρα.
Εξηγήσαµε ότι στο βαθµό που δεν θα υπάρξει τέτοια απάντηση, για να γίνει δεκτή η συζήτηση µίας τροπολογίας, η οποία
κατατέθηκε νόµιµα και που σύµφωνα µε το Σύνταγµα πρέπει να
συζητηθεί, εµείς δεν θα συµµετάσχουµε περαιτέρω, στις συζητήσεις και στις διαδικασίες του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Αν λοιπόν µπορείτε να µας πείτε τώρα, ότι την απορρίπτετε,
εµείς θα αποχωρήσουµε αυτήν τη στιγµή. Αλλιώς να ξέρετε ότι
αύριο το πρωί, θα σας ζητήσουµε –γιατί αύριο είναι η ηµέρα συζήτησης των τροπολογιών και των άρθρων- να µας πείτε εάν θα
την κάνετε δεκτή. Εάν δεν την κάνετε δεκτή για συζήτηση, τότε
εµείς δεν θα συµµετάσχουµε στη συζήτηση των άρθρων και των
τροπολογιών αύριο. Σας το λέµε από τώρα έγκαιρα, για να µη
θεωρήσετε αύριο πρωί – πρωί, που θα θέσουµε το ζήτηµα, ότι
σας αιφνιδιάζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλουµε ξεκάθαρη απάντηση εκείνη τη στιγµή. Και όπως είπε
και η εισηγήτριά µας, εµείς καταψηφίζουµε επί της αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα και εγώ να αναγνώσω το δελτίο Τύπου της Χρυσής
Αυγής για την ΕΡΤ, το οποίο στην κυριολεξία, όλα τα εναποµείναντα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης το έκαναν γαργάρα, ως απάντηση στους υβριστές και συκοφάντες µας, ότι τα έχουµε κάνει
πλακάκια µε τη Νέα Δηµοκρατία του κ. Σαµαρά: «Τρίτη 11 Ιουνίου 2013, ώρα 14.29’. Στους κρατικοδίαιτους υβριστές µας, που
τα οικονοµούσαν χοντρά από την κρατική τηλεόραση, δεν χρωστάµε απολύτως τίποτα. Το αντίθετο µάλιστα, αυτοί µας χρωστάνε, καθώς εδώ και πολλά χρόνια, µας υβρίζουν και µας
συκοφαντούν µέσα από συχνότητες, που δεν ανήκουν σε αυτούς, αλλά στον ελληνικό λαό. Και παρ’ όλο που ένα εκατοµµύριο
Έλληνες υποστηρίζουν τη Χρυσή Αυγή, η κρατική τηλεόραση
δεν έπαψε ούτε στιγµή να µας θάβει και να µας προσβάλλει, προσβάλλοντας ταυτόχρονα, ένα εκατοµµύριο Έλληνες πολίτες, που
πληρώνουν τέλη από το υστέρηµά τους, για να σιτίζονται κάποια
κοµµατόσκυλα.
Η ΕΡΤ είχε οκτώ ολόκληρους µήνες να δώσει βήµα ζωντανά
σε εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Για την ακρίβεια, είχε προβάλει για δώδεκα ολόκληρα λεπτά τον συναγωνιστή Κασιδιάρη, σε
ζώνη χαµηλής τηλεθέασης και από τότε, τα ανδρείκελα του
ΠΑΣΟΚ, της άκρας Αριστεράς -και ολίγον της Νέας Δηµοκρατίας- κατέβασαν οριστικά τους διακόπτες για τη Χρυσή Αυγή,
όπως ακριβώς κατέβασε γι’ αυτούς, τους διακόπτες απόψε, ο
Σαµαράς.
Για να ξεκαθαρίσουµε τη θέση µας, η Χρυσή Αυγή δεν χρωστάει απολύτως τίποτα ούτε στον Σαµαρά, τον υπάλληλο των τοκογλύφων, το ανδρείκελο της τρόικας, που σε κάθε ευκαιρία
υβρίζει και συκοφαντεί το εθνικιστικό κίνηµα.
Ανάµεσα στους υπαλλήλους της ΕΡΤ που χάνουν τη δουλειά
τους, υπάρχουν και οικογενειάρχες, που έβγαζαν τίµια το µεροκάµατο, δούλευαν πραγµατικά το ωράριό τους, όχι σαν τα πολλά
κοπρόσκυλα που δεν ξέρανε ούτε πού πέφτουν τα στούντιο της
κρατικής τηλεόρασης». Συνεχίζει και από πίσω. Τα καταθέτω για
τα Πρακτικά, µαζί µε κάποια συµπληρωµατικά δελτία Τύπου.
Όποιος θέλει, µπορεί να τα πάρει να τα διαβάσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυν-
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σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Παναγιώταρε,
µε συγχωρείτε, µισό λεπτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πιστεύω να αναγνωρίζετε και εσείς ότι αυτά που είπατε ως ελληνική γλώσσα, είναι
υβριστικά…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Το δελτίο Τύπου ανέγνωσα. Δεν
µπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν ήταν δικό µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα γι’ αυτό δεν σας
διέκοψα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ας µας κατηγορήσετε εσείς και ο ελληνικός λαός ότι είµαστε υβριστές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όλους µας κρίνει ο
ελληνικός λαός…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Επίσης θα θέλαµε να απαντήσουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπορείτε να σταµατήσετε µισό λεπτό;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Παρακαλώ, σας ακούω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θέλω να πω ότι αυτά
που ακούστηκαν εδώ είναι υβριστικά. Είναι απαράδεκτα να ακούγονται στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου και, όπως και εσείς είπατε, πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός κρίνει και αυτά που ακούγονται και λέγονται.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Σαφώς. Του δώσαµε την ευκαιρία να
τα ακούσει, διότι κανένα κανάλι ιδιωτικό ή κρατικό ή κάποια µεσαία κατάσταση δεν έδωσε αυτήν την ευκαιρία στη Χρυσή Αυγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Παναγιώταρε,
ή εσείς δεν καταλαβαίνετε ή εγώ δεν είµαι σαφής. Μπορούσατε
εκτός Βουλής να ασκήσετε…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά. Μάλλον, κύριε Πρόεδρε, εσείς δεν καταλαβαίνετε και βλέπουµε ότι,
ενώ ακούγονται πολλά, συνεχώς σ’ αυτήν την Αίθουσα, από διαφόρους σε διαφόρους, δεν ασχολείστε, αλλά ασχολείστε συνεχώς µε τα της Χρυσής Αυγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να ανακεφαλαιώσουµε λοιπόν.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ανακεφαλαιώνουµε, ό,τι θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπορείτε εκτός της
Βουλής να λέτε ό,τι θέλετε και όπως θέλετε, µε όποια γλώσσα
θέλετε. Αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη ή ο λαός.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Πολύ ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εντός της Βουλής…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ή ο φρούραρχος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Περιµένετε να ακούσετε. Μην εκνευρίζεστε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εγώ καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εντός της Βουλής το
Προεδρείο λέει ότι αυτού του τύπου οι εκφράσεις και οι διαπιστώσεις είναι υβριστικές και δεν πρέπει να αναφέρονται, είτε από
εσας είτε από οποιονδήποτε.
Προχωρήστε παρακάτω.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Πολύ ωραία. Εγώ διάβασα το δελτίο
Τύπου. Το κρίνατε, ας το κρίνει και ο ελληνικός λαός, όπως θα
κρίνει και εσας και εµας και όλους τους υπόλοιπους –εντός ή
εκτός εισαγωγικών- συναδέλφους.
Σε όλα αυτά τα παπαγαλάκια που τις τελευταίες µέρες διαδίδουν ότι η Χρυσή Αυγή είναι το δεκανίκι της Νέας Δηµοκρατίας,
ότι επίκειται συνεργασία µε τη Νέα Δηµοκρατία, απαντούµε ότι
η Χρυσή Αυγή θα συνεργαστεί αποκλειστικά και µόνο µε τη
Χρυσή Αυγή.
Εξάλλου υπάρχει και ένας πολύ σηµαντικός λόγος για τον
οποίο δεν µπορούµε να συνεργαστούµε µε τη Νέα Δηµοκρατία,
διότι ένα στέλεχός της -τεράστιου ειδικού βάρους- ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος τις προάλλες, εντός της Αιθούσης, κύριε Πρόεδρε, απείλησε ότι θα «θωπεύσει» όλα τα στελέχη της Χρυσής
Αυγής. Άρα είναι και αυτός ένας πολύ σοβαρός λόγος για τον
οποίο δεν µπορούµε να συνεργαστούµε µαζί τους.
Για το εν λόγω νοµοσχέδιο του Κτηµατολογίου έχουµε να
πούµε τα εξής: Η Κυβέρνηση φέρνει αυτές τις ρυθµίσεις προσβλέποντας στο να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί επιτέλους
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το περιβόητο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Η υπόθεση Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι ένα σκάνδαλο ολκής, όπως ανέφερε και η συναγωνίστρια Ζαρούλια στην οµιλία της πρωτύτερα, ένα σκάνδαλο που
συναγωνίζεται επάξια τα µεγαλύτερα σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης.
Τι να πρωτοπούµε για το Κτηµατολόγιο; Ότι ξεκίνησε στην
ουσία το 1994 επί Λαλιώτη, παρακαλώ –ποιος θυµάται το όνοµα
αυτό- µε όχηµα την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και χρήµατα από το
Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, αλλά το 2002 ο αρµόδιος Επίτροπος διαπίστωσε ότι έγινε λιγότερο από το µισό έργο µε τα διπλάσια κονδύλια; Ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο σε έκθεσή του για το
2001 ανέφερε ότι χάθηκαν στην υπόθεση Κτηµατολόγιο 24,2 δισεκατοµµύρια δραχµές, ποσό που κάλυψε η τότε κυβέρνηση
χωρίς να µάθουµε πού πήγαν εκείνα τα χρήµατα;
Να πούµε ότι η χρηµατοδότηση σταµάτησε και η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιστρέψει 100.000.000 ευρώ; Ότι τον Ιανουάριο
του 2004 η Κοµισιόν, µετά από ανεξάρτητο έλεγχο, διαπίστωσε
πως ο στόχος δεν επετεύχθη; Ότι το 2005 επί κυβερνήσεως
Νέας Δηµοκρατίας το Εθνικό Κτηµατολόγιο ξεκίνησε από την
αρχή; Ότι το έργο βρισκόταν στο 6,3% της ολοκλήρωσής του και
ήδη είχαν πάει στο βρόντο περί τα 200.000.000 ευρώ;
Έτσι, τη χρηµατοδότηση του Εθνικού Κτηµατολογίου χρειάστηκε να καλύψει πλέον ο Έλληνας φορολογούµενος πολίτης,
ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα µπορούσε να είχε χρηµατοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος θα ξεχάσει το κτηµατόσηµο των 20 ευρώ;
Με τούτα και µε τ’ άλλα φτάνουµε στο σήµερα, όπου το Εθνικό
Κτηµατολόγιο βρίσκεται στο 17% της ολοκλήρωσής του και η
συγκυβέρνηση, µε το παρόν σχέδιο νόµου, αναφέρει πώς επιταχύνει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωσή του.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου ανατίθεται σε µία νέα δηµόσια εταιρεία, την
«ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.», η οποία θα είναι η νέα ονοµασία της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε.».
Η νέα αυτή εταιρεία θα είναι στην ουσία η συνέχεια της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» µε την προσθήκη της αρµοδιότητας αλλά και των στοιχείων του υπό κατάργηση ΟΚΧΕ, του
Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που
είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.
Η νέα εταιρεία µε διευρυµένες αρµοδιότητες και διευρυµένο
αντικείµενο γίνεται ο µοναδικός φορέας στην Ελλάδα για το Κτηµατολόγιο και τη χαρτογράφηση. Σε αυτήν εναπόκεινται όλες
µας οι ελπίδες για την ολοκλήρωση του πολυπόθητου Εθνικού
Κτηµατολογίου.
Σύµφωνα µε το παρόν σχέδιο νόµου, η νέα εταιρεία µπορούµε
να πούµε πως θα είναι ο αποκλειστικός κυρίαρχος του παιχνιδιού. Η «ΕΚΧΑ Α.Ε.», µεταξύ άλλων, θα είναι αρµόδια για την οργάνωση, τη διάρθρωση και την υλικοτεχνική υποστήριξη της
λειτουργίας των κτηµατολογικών γραφείων, ενώ θα έχει και τον
πρώτο λόγο στην επιλογή των προϊσταµένων των γραφείων
αυτών. Θα µπορεί να προχωρήσει σε διαγωνισµούς ανάθεσης µε
νέο πλαίσιο µε βασικό κριτήριο επιλογής την οικονοµικότερη
προσφορά, λες και πρόκειται για διαγωνισµούς προµηθειών κι
όχι επιστηµονικών µελετών. Είναι ένα πλαίσιο όχι µόνο αδιαφάνειας αλλά και άκρως αναποτελεσµατικό.
Επιπλέον, η νέα εταιρεία λαµβάνει σηµαντικό ρόλο ακόµη και
στην κατάρτιση και την ανάρτηση των δασικών χαρτών µε τον
παραγκωνισµό των δασικών υπηρεσιών κ.ο.κ.. Με λίγα λόγια,
ποντάρουµε πάρα πολλά, αν όχι τα πάντα, στη νέα εταιρεία, την
ΕΚΧΑ, η οποία θα είναι, όπως είπαµε, η µετεξέλιξη της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».
Το ερώτηµα που τίθεται: είναι: Η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» όπως
θα µετονοµαστεί, µπορεί να αναλάβει τον ρόλο που της δίδετε;
Θα µπορεί να πράξει το έργο που της δίνετε να κάνει; Κρίνοντας
µε βάση τα όσα έχουν προηγηθεί, µπορούµε να απαντήσουµε µε
µεγάλη ευκολία πως η νέα «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» όχι µόνο δεν
θα ολοκληρώσει το Εθνικό Κτηµατολόγιο µέχρι το 2020 –έτος
που αναφέρει η Κυβέρνηση ως έτος ολοκλήρωσής του- αλλά θα
χαθεί χρόνος και χρήµα και θα έχουµε κάνει πάλι µία τρύπα στο
νερό.
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Και γιατί τα λέµε όλα αυτά; Είναι απλό. Κοιτάµε το ποιόν της
εταιρείας, της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», πώς λειτουργούσε όλα
αυτά τα χρόνια και τι έκανε ως και σήµερα. Να µην ξεχνάµε πως
η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» από το 1995 είναι ο βασικός φορέας
για την κατάρτιση του Εθνικού Κτηµατολογίου. Οπότε είναι και
ο βασικός φορέας που πρέπει να εξεταστεί για το τι έκανε και τι
δεν έκανε µέχρι τώρα για το Κτηµατολόγιο.
Σηµαντικό εργαλείο για να δούµε το ποιόν της λειτουργίας της
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» είναι, πιστεύουµε, η έκθεση ελέγχου του
Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης. Η σχετική έκθεση
έγινε το 2010 κι αφορά το ζήτηµα της νοµιµότητας των προσλήψεων πάσης φύσεως προσωπικού στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»,
για το χρονικό διάστηµα από 1ης Οκτωβρίου 2007 µέχρι και την
5η Οκτωβρίου 2009.
Τι διαβάζουµε στην έκθεση αυτή; Προσλήψεις από το παράθυρο, παράτυπα εντελώς, χωρίς καµµία δηµοσιότητα, χωρίς καµµία αιτιολόγηση, χωρίς πρακτικά συνεντεύξεων, χωρίς τίποτα
απολύτως. Προσλήψεις άσχετων ατόµων µε άσχετα καθήκοντα.
Προσλήψεις «ηµετέρων» πραγµατικά συστηµένων. Είναι να απορούµε µετά γιατί δεν προχώρησε το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Βέβαια, αυτή ήταν µία βασική αρχή της µεταπολιτευτικής, νεοδηµοκρατικής και πασοκικής νοοτροπίας, που οδήγησε τα πράγµατα
εδώ που βρισκόµαστε τώρα.
Η περίοδος αφορά µία διετία διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά είναι ενδεικτική του πώς αντιµετώπισαν οι κυβερνήσεις και των δύο πρώην µεγάλων κοµµάτων, των νυν µνηµονιακών εταίρων, την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»: Όχι ως ένα εργαλείο για την ολοκλήρωση του σηµαντικού αυτού έργου για τη
χώρα, αλλά ως έναν φορέα για την τακτοποίηση «ηµετέρων» για
την ικανοποίηση της εκλογικής τους πελατείας.
Θα αναφέρω µεταξύ άλλων και κάποια ενδιαφέροντα αποσπάσµατα από την περιβόητη αυτή έκθεση. Κατ’ αρχάς, από το 1998
µε διαδοχικές υπουργικές αποφάσεις αυξάνεται ο ανώτατος
αριθµός προσωπικού που µπορεί να προσληφθεί στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» από εκατόν είκοσι σε διακόσιους πενήντα, σε
τριακόσιους πενήντα και, τέλος, σε τριακόσιους ογδόντα πέντε.
Παράλληλα, παρά την ειδική πρόβλεψη του νόµου για την
ύπαρξη καταστατικού της εταιρείας, η έκθεση αναφέρει πως οι
διοικήσεις δεν προέβησαν στην εκπόνησή του, κείµενο που θα
ρύθµιζε µεταξύ άλλων και τα ζητήµατα των προσλήψεων. Γιατί
άραγε; Εµείς µπορούµε να φανταστούµε έναν πάρα πολύ καλό
λόγο, κύριε Υπουργέ.
Σύµφωνα µε την έκθεση, στο τέλος του 2007 οι υπηρετούντες
υπάλληλοι ανέρχονταν σε διακόσιους εξήντα πέντε. Το 2008, ενώ
το γενικό σύνολο των προτεινοµένων προς πρόσληψη για το
έτος ανερχόταν σε ογδόντα άτοµα, έχουµε, παρ’όλα αυτά, πρόσληψη ογδόντα τριών ατόµων, δηλαδή υπέρβαση τριών ατόµων.
Το 2009 προσλήφθηκαν άλλα σαράντα πέντε άτοµα µε το συνολικό αριθµό εργαζοµένων να φτάνει του τριακόσιους σαράντα
οκτώ. Ενώ κατά την κατάρτιση της σχετικής έκθεσης, το καλοκαίρι του 2010, το προσωπικό ανερχόταν στα τριακόσια ογδόντα
τρία άτοµα.
Πολύ ενδιαφέρον έχει το τι αναφέρει η έκθεση για τις διαδικασίες πρόσληψης αυτών των προσώπων. Διαβάζω αυτούσιο το
κείµενο από τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στο κλιµάκιο ελέγχου στο σύνολο των παραπάνω εκατόν τριάντα εννέα προσλήψεων. Εννοεί το διάστηµα µεταξύ του 2007 και του 2009. Οι
σαράντα προσλήψεις πραγµατοποιήθηκαν µε δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, ενώ οι υπόλοιπες ενενήντα εννέα είτε µε
αποφάσεις του Δ.Σ. είτε µε αποφάσεις των εξουσιοδοτηµένων
αρµοδίων οργάνων -πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθύνων σύµβουλοςχωρίς να τηρηθεί δηλαδή στις συγκεκριµένες προσλήψεις, οι
οποίες αντιστοιχούν στα 2/3 περίπου του συνολικού αριθµού των
προσλήψεων της εταιρείας, η αρχή της δηµοσιότητας.
Ας δούµε κάποια στοιχεία όπως τα γράφει η έκθεση: «Παρατηρείται ότι µε τη θέση της σφραγίδας επί των εσωτερικών σηµειωµάτων -πολλές φορές χωρίς ονοµαστική αναφορά του
υποψηφίου, αλλά µόνο της θέσης αυτού, του γραφείου του προέδρου ή και του διευθύνοντος συµβούλου- αυτά καθίστανται
κατά την ακολουθούµενη µη ορθή πρακτική, αποφάσεις πρόσληψης. Ακόµη και αν γίνει αποδεκτός αυτός ο ιδιότυπος εσωτε-
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ρικός τρόπος για την πρόσληψη υποψηφίων, οι εν λόγω αποφάσεις αφορούν τους επιλεγέντες και όχι τους επιλαχόντες, για
τους οποίους µεταγενέστερα δόθηκε αρµοδιότητα από το Δ.Σ.
για την πρόσληψή τους ως τέτοιων από τη λίστα επιλαχόντων».
Τέλος, η απουσία πρακτικών των συνεντεύξεων όλων των υποψηφίων δεν µπορεί να οδηγήσει σε ασφαλές συµπέρασµα για το
λόγο της τελικής κρίσης, αρνητικής ή θετικής, ούτως ώστε να
είναι κατανοητά τα κριτήρια της επιλογής και η τυχόν διαφορά
τυπικών-ουσιαστικών προσόντων µεταξύ των υποψηφίων. Πρόκειται, δηλαδή, για µια ανοιχτή δηµόσια διαδικασία, η οποία όµως
ουσιαστικά οδηγείται στην τελική επιλογή µέσα από κλειστά και
αδιαφανή κριτήρια.
Η έκθεση αναφέρει πως τα προαναφερόµενα αφορούν τις
προσλήψεις και του διαστήµατος 2007 που εξετάστηκε, όπως και
του 2008 και του 2009, δηλαδή, καλύπτουν σχεδόν το σύνολο
της διαδικασίας προσλήψεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε.». Τι µας λέει η έκθεση; Μας λέει το εξής: «Κλειστά και αδιαφανή κριτήρια προσλήψεων».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα, κύριε Υπουργέ; Πώς; Πότε;
Γιατί; Η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» δεν είναι αυτή που µε τις αρµοδιότητες που θα της δώσει το παρόν σχέδιο νόµου, θα µας λύσει
όλα τα προβλήµατα;
Θα διαβάσουµε κάποια στοιχεία: «Ο Γ.Β. προσλαµβάνεται ως
υπάλληλος γραφείο µε πτυχίο ΙΕΚ Ηχοληψίας και επαγγελµατική
εµπειρία σε στούντιο ήχου».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πρέπει να ολοκληρώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Θα µου δώσετε δύο λεπτά, κύριε
Πρόεδρε, όπως και στους υπόλοιπους.
Ευχαριστώ.
«Ο Π.Θ., ο οποίος, όπως και πολλοί άλλοι προσληφθέντες…».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ακούστε για λίγο,
κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Γιατί διαρκώς δηµιουργείτε θέµατα; Αν θέλετε περισσότερο χρόνο, θα το ζητήσετε
ευγενικά και αν θέλει το Προεδρείο, θα σας τον δώσει.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εντάξει, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε,
διαλέξτε εσείς. Ό,τι θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ακριβώς. Ήδη είστε
δύο λεπτά επιπλέον…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εντάξει. Και άλλοι ήταν τρία και τέσσερα και πέντε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν χρειάζεται αυτός
ο τσαµπουκάς µέσα στο Κοινοβούλιο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κανένας τσαµπουκάς. Όπως είδατε,
διαβάζουµε όµορφα και ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Έτσι µπράβο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Μήπως έχετε κάποια σχέση µε τον
Π.Θ. και δεν θέλετε να ακουστούν αυτά τα οποία λέµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Λοιπόν, έχετε δύο
λεπτά ακόµα κατά παραχώρηση, προκειµένου να ολοκληρώσετε.
Παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: «Ο Π.Θ., ο οποίος, όπως και πολλοί
άλλοι προσληφθέντες» -λόγια της έκθεσης είναι αυτά- «κατάγεται από τη Λάρισα, δεν έχει ονοµαστική απόφαση πρόσληψης και
προσλαµβάνεται ως υπάλληλος γενικών καθηκόντων, µε φοίτηση
σε ΙΕΚ Πληροφορικής και παρακολούθηση σεµιναρίων θερµοϋδραυλικού».
Θα έπρεπε να αναρωτηθούµε µάλλον ποιος αρµόδιος έχει καταγωγή από τη Λάρισα για να εξηγηθεί το φαινόµενο αυτό.
Συνεχίζουµε: «Για τους Γ.Β., υπάλληλο γραφείου και Γ.Ι., τεχνικό συστηµάτων πληροφορικής, δεν παρασχέθηκαν ποτέ οι
αποφάσεις πρόσληψής τους».
Τέλος και µε βάση βάσιµη επώνυµη καταγγελία, η οποία κατατέθηκε στον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, οι Σ.Σ. και
Σ.Ν., οι οποίοι υπήρξαν συνεργάτες, µετακλητοί υπάλληλοι στο
Γραφείο του τότε Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, αφού υπέβαλαν τις παραιτήσεις στο Γραφείο του Υπουργού, προσελήφθησαν στην
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«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», αλλά σε χρονικό διάστηµα προγενέστερο του διαστήµατος ελέγχου και ως εκ τούτου δεν µπορεί να
ερευνηθεί περαιτέρω η περίπτωσή τους.
Γαλάζια παιδιά, κύριε Υπουργέ, καθαρά. Ο κ. Σουφλιάς δεν
ήταν τότε Υπουργός από τη Λάρισα;
Συνεχίζουµε: «Η Α.Β. προσελήφθη ως υπάλληλος γραφείου µε
πτυχίο Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και επαγγελµατική
εµπειρία στα παιδαγωγικά. Ο Γ.Ι. προσελήφθη ως υπάλληλος
γραφείου µε ειδικότητα απόφοιτου ΤΕΕ Μηχανικών Αυτοκινήτου.
Η Δ.Α. µε ιδιόχειρη σηµείωση, τόπος καταγωγής Λάρισα, σπουδάστρια ΑΕΙ-ΤΕΙ Τεχνολόγων Γεωπόνων. Η Δ.Ν. προσελήφθη ως
δικηγόρος. Και αυτή από τη Λάρισα. Και πάρα πολλοί άλλοι, πάλι
από τη Λάρισα, από τον τόπο καταγωγής του εν λόγω Υπουργού». Μπορούµε να συνεχίσουµε για ώρες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Για µισθούς και επιδόµατα δεν θα
αναφέρω τίποτα, γιατί θα προκαλέσουµε για µια ακόµη φορά το
κοινό αίσθηµα. Έχουµε σήµερα τους πιλότους της Πολεµικής
Αεροπορίας που παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράµµατα για να
υπερασπιστούν τις θάλασσες, τον αέρα και τον κυριαρχικό χώρο
της Ελλάδος για 1.500 και 1.600 ευρώ.
Πάµε στα συµπεράσµατα της έκθεσης, για να τελειώσω και να
ολοκληρώσω. Η έκθεση συµπεραίνει πως υπήρχε απουσία κανονισµού λειτουργίας και ότι ο Υπουργός δεν ασκούσε εποπτεία.
Έτσι θα εποπτεύετε τη νέα εταιρεία, κύριε Υπουργέ και εσείς,
όπως οι προκάτοχοί σας; Στο ίδιο κόµµα ανήκετε εξάλλου, ίδια
στελέχη, ίδιοι άνθρωποι, µε άλλες ταµπέλες. Αναφέρεται: «Αποσπασµατικές και πληµµελείς εσωτερικές διαδικασίες, µη τήρηση
των γενικών αρχών περί προσλήψεων, δηλαδή, της αρχής της
δηµοσιότητας, καθώς και της αρχής της ίσης µεταχείρισης, της
αιτιολογίας και της αµεροληψίας».
Αυτή είναι η εταιρεία, συνέχεια της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»,
όπου θα κάνει όλα αυτά τα βαρυσήµαντα και σοβαρά έργα, κύριε
Υπουργέ; Γιατί δε µας πείθετε, κύριε Υπουργέ;
Θα έλεγε κάποιος πως η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» είναι µια χαρακτηριστική περίπτωση µοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης
σπατάλης. Σας θυµίζει τίποτα αυτή η έκφραση;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Τσούκαλης, για δώδεκα λεπτά.
Θυµίζω ότι ο χρόνος είναι δώδεκα λεπτά, ότι το Προεδρείο µε
άνεση προσπαθεί να διευκολύνει τους Βουλευτές, µε όρους λογικής και κατανόησης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναπόφευκτα για άλλη µια
φορά η συγκυρία απασχολεί τη σηµερινή συνεδρίαση της Βουλής. Μια συγκυρία, η οποία πραγµατικά έχει προκαλέσει αντιδράσεις, έχει διεγείρει ανακλαστικά, έχει ανακινήσει ιδεοληψίες
και εµµονές και δυστυχώς επιχειρήµατα στερεότυπα από το παρελθόν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το βράδυ υπάρχει πραγµατικά
µια κρίσιµη συνεδρίαση των τριών πολιτικών Αρχηγών που στηρίζουν την Κυβέρνηση. Είναι µια κρίσιµη συνάντηση, γιατί κατά
τη διάρκειά της θα τεθούν θέµατα, θα συζητηθούν εξελίξεις, οι
οποίες φαίνεται ότι κλονίζουν τη συνοχή της Κυβέρνησης.
Είναι έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Οτιδήποτε κλονίζει
την Κυβέρνηση, δεν είναι παθογόνο, δεν είναι κατ’ ανάγκην αρνητική εξέλιξη. Φαίνεται ότι η Αίθουσα αυτή δεν µπορεί να σπουδαιολογήσει τις εξελίξεις, δεν µπορεί να αξιολογήσει µε τη δέουσα προσοχή και σηµασία, αυτά τα οποία εκτυλίσσονται ενώπιον
µας το τελευταίο εικοσιτετράωρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βιώνουµε τις ωδίνες ενός δύσκολου τοκετού, που έχει ανάγκη η χώρα, που οριοθετεί αντιλήψεις, που δοκιµάζει όρια -που ήταν ζητούµενα µέχρι τώρα- συναντίληψης και συνεργασίας. Μπορεί αυτή η γέννα, όπως έλεγε
και ο Γκράµσι, να γεννήσει τέρατα. Όµως, η διαδικασία είναι αναπόφευκτη και εδώ θα δοκιµαστούν όλοι.
Η Δηµοκρατική Αριστερά δηλώνει ξεκάθαρα: Οι λόγοι που επέβαλαν τη συµµετοχή µας στην Κυβέρνηση δεν έχουν εκλείψει. Οι
λόγοι εθνικού συµφέροντος, σωτηρίας της χώρας, παραµονής
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της χώρας στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη, παραµονής της
χώρας µέσα στο πλαίσιο της διεθνούς νοµιµότητας, εξακολουθούν να παραµένουν.
Σε ανώτερο ποιοτικά επίπεδο, τώρα δοκιµάζονται άλλα ανακλαστικά: τα εσωτερικά.
Η Δηµοκρατική Αριστερά δεν ξεχνά τη συνθετότητα της κρίσης.
Η κρίση στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι
-όλοι το έχουµε οµολογήσει και καλό είναι να το θυµόµαστεµόνο δηµοσιονοµική και οικονοµική. Η κρίση στην Ελλάδα είναι
και κοινωνική, είναι και θεσµική, είναι και πολιτική, είναι και πολιτισµική είναι και αξιακή. Εάν η προσπάθεια µιας κυβέρνησης, που
θέλει να σώσει τη χώρα, δεν στοχεύει συγχρόνως σε όλα αυτά
τα επίπεδα, τότε δεν υπάρχει σωτηρία για τη χώρα.
Τα δηµοσιονοµικά µπορείς µε έναν καλό οικονοµολόγο, έστω
και λογιστικά, µπακαλίστικα, να τα ισορροπήσεις. Τα άλλα ποιος
θα τα ισορροπήσει; Τα άλλα θα τα αντιµετωπίσει η πολιτική µε
την ευρεία έννοια.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, λοιπόν, λέει ότι µια Κυβέρνηση που
θέλει να σώσει τον τόπο, πρέπει να στοχεύει συγχρόνως σε όλα
αυτά τα επίπεδα.
Με αυτήν την έννοια, αντιµετωπίσαµε και τις εξελίξεις των τελευταίων ηµερών. Για άλλη µία φορά, η Αντιπολίτευση επικαλέστηκε τις δεκαεννέα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, δηλαδή
το δίκαιο της έκτακτης ανάγκης. Επικαλέστηκε, µάλιστα, πολλές
φορές –το έχουν µάθει όλοι οι Έλληνες- και το άρθρο 44 του
Συντάγµατος.
Νοµίζω ότι είναι πολύ κακό, άσχηµο και ατελέσφορο να το επικαλείται αυτήν την κρίσιµη στιγµή. Για ποιο λόγο; Θα σας πω. Το
90% των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου εκδόθηκαν πριν
την ψήφιση του προηγούµενου πολυνοµοσχεδίου που ήταν προϋπόθεση για την εκταµίευση της µεγάλης δόσης. Αν κάποιος
αξιολογεί ότι αυτό δεν είναι έκτακτη ανάγκη, σύµφωνα µε τις εξελίξεις τις οποίες γνωρίζουµε, αυτό είναι ένα άλλο θέµα.
Οι υπόλοιπες ήταν µε τη λήξη του έτους, όπου έπρεπε να καλυφθούν ανάγκες οι οποίες δεν µπορούσαν να καλυφθούν από
τη Βουλή λόγων των διακοπών.
Θα ήθελα να συµπληρώσω ότι στις προηγούµενες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου ήταν διατυπωµένη η άποψη των άλλων
κοµµάτων της συγκυβέρνησης. Υπήρχε εικαζόµενη βούληση –αν
θέλετε- ή ανοχή γι’ αυτές τις πράξεις. Αυτή εδώ η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι διαφορετική. Εδώ ήταν διατυπωµένη
εξαρχής η άρνηση των δύο κοµµάτων. Εδώ είναι το πρόβληµα
της συγκεκριµένης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Αυτό ήταν που προκάλεσε τη λεγόµενη «κρίση» που βιώνουµε αυτήν
την περίοδο. Βεβαίως, δεν αναφέρεται µόνο στην ΕΡΤ, σ’ αυτά
τα οποία βιώνουµε, αλλά γενικότερα στην αντίληψη που έχουν
τα κόµµατα για τη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος και για
την κοινωνική κατάσταση.
Εξακολουθούµε µέχρι αυτήν τη στιγµή να ζητάµε να ανακληθεί
αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Η πρόταση νόµου που
έχουµε καταθέσει λέει συγκεκριµένα «άµεση εισαγωγή προς ψήφιση και συγχρόνως αναστολή ή αναδροµική άρση όλων των συνεπειών». Αυτό εξακολουθεί να είναι στο τραπέζι.
Τώρα, αν κάποιοι θεωρούν ότι η χθεσινή στάση της Δηµοκρατικής Αριστεράς, όσον αφορά τη συγκεκριµένη τροπολογία του
ΚΚΕ, την οποία εγκαίρως δηλώσαµε ότι στηρίζουµε επί της ουσίας, λίγες ώρες πριν απ’ αυτήν την κρίσιµη συνάντηση θα ήταν
κάτι το οποίο θα βοηθούσε τη γενικότερη συναίνεση, θα µας επιτρέψετε να σας πούµε ότι δεν θα βοηθούσε. Θα εξυπηρετούσε,
πιθανόν, την Αντιπολίτευση στην προσπάθειά της να υποδαυλίσει
το πολιτικό κλίµα, αλλά αυτό δεν θα βοηθούσε καθόλου στη γενικότερη εθνική προσπάθεια.
Επίσης, έχουµε και την προσωρινή διαταγή. Θέλω να πω επ’
ευκαιρία αυτής της διαταγής ότι το µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει αυτή η Κυβέρνηση και γενικότερα το πολιτικό σύστηµα
είναι η κακή διαχείριση όλων των ενεργειών και πράξεων. Η κακή
διαχείριση ήταν και στη συγκεκριµένη προσωρινή διαταγή.
Δεν νιώθω –κι εγώ προσωπικά, αλλά και η Δηµοκρατική Αριστερά- ιδιαίτερη ευχαρίστηση, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, που η συγκεκριµένη πράξη εκδόθηκε κατά τη διάρ-
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κεια της συνάντησης των τριών πολιτικών Αρχηγών. Θέλαµε να
εκδοθεί πολύ αργότερα. Θέλαµε στη συγκεκριµένη συνάντηση
να διατυπωθούν οι πολιτικές θέσεις των τριών πολιτικών Αρχηγών. Θέλαµε η λύση να είναι πολιτική και όχι δικαστική. Μάλιστα,
δεν µας τιµά ιδιαίτερα η δεύτερη παράγραφος της συγκεκριµένης προσωρινής διαταγής, όπου έρχεται ο κορυφαίος δικαστής
να γεφυρώσει καταστάσεις οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για τη
χώρα και ουσιαστικά να διαµορφώσει και να αφήσει στις πολιτικές δυνάµεις και στην Κυβέρνηση ένα µεγάλο πλαίσιο, ώστε να
συγκεκριµενοποιήσουν µία λύση, η οποία έτσι κι αλλιώς θα
έπρεπε να είναι αυτονόητη για το πολιτικό σύστηµα και για την
Κυβέρνηση.
Καθόλου δεν µας ικανοποίησε, λοιπόν, αυτή η εξέλιξη. Εµείς
εξακολουθούµε να πιστεύουµε ότι οι αποφάσεις που πρέπει να
ληφθούν από τα τρία κόµµατα που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση οφείλουν να είναι πολιτικές. Επίσης, πρέπει να αφήσουµε
στο απυρόβλητο τη δικαιοσύνη, η οποία κάθε φορά που εµπλέκεται σε τέτοιου είδους διαδικασίες και αντιπαραθέσεις µόνο αρνητικά µπορεί να επιφέρει και στην ίδια.
Δεν θα εξαντλήσω το χρόνο µου. Απλώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συνδυάσω την τεράστια φιλολογία που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστηµα για το ποιος είναι ο «αρχάγγελος
των µεταρρυθµίσεων» σε αυτήν εδώ τη χώρα.
Ξέρετε –το έχω ξαναπεί και από αυτό εδώ το Βήµα- το ποιος
είναι µεταρρυθµιστής κρίνεται όταν τη µεταρρύθµιση την έχεις
µπροστά σου, όχι όταν τη διακηρύσσεις. Δεν υπάρχει κόµµα που
στο πρόγραµµά του δεν διακηρύσσει τις µεταρρυθµίσεις και µάλιστα µε πολύ ωραίες λέξεις και όρους. Όταν την έχεις, λοιπόν,
µπροστά σου και είναι να αποφασίσεις προς ποια κατεύθυνση
θα κινηθεί η µεταρρύθµιση, εκεί αρχίζουν τα πάρα –µα πάραπολύ δύσκολα.
Η Δηµοκρατική Αριστερά ψήφισε όλα τα νοµοσχέδια τα οποία
έχουν έρθει µέχρι τώρα. Και απευθυνόµαστε σε αυτούς οι οποίοι,
δυστυχώς, ακόµα και αυτήν τη στιγµή αµφισβητούν προθέσεις
αλλά και διαθέσεις. Ψήφισε όλα τα νοµοσχέδια και σας πληροφορώ ότι σε αυτά τα νοµοσχέδια, όποιος κοιτάξει στο πίσω
µέρος όλων αυτών που απασχολούν την επικαιρότητα, περιέχονται πάρα πολλές µεταρρυθµίσεις. Πάρα πολλές µεταρρυθµίσεις!
Απλούστατα, την επικαιρότητα καταναλώνουν τα θέµατα, τα
οποία προκαλούν ιδιαίτερο δηµοσιογραφικό ενδιαφέρον. Αυτό
το νοµοσχέδιο είναι µία από αυτές τις µεταρρυθµίσεις. Το ψηφίζει η Δηµοκρατική Αριστερά. Θεωρεί ότι είναι µεταρρύθµιση.
Το τι σηµαίνει καταψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου –και µάλιστα µε τα επιχειρήµατα του ΣΥΡΙΖΑ- θα µου επιτρέψετε να σας
πω ότι επαναφέρει στη µνήµη µας έναν φαύλο καθεστώς που το
βιώνουµε όλοι και το οποίο λέει ότι απουσία Κτηµατολογίου σηµαίνει λεηλασία του δηµόσιου πλούτου όχι µόνο από µεγαλοσχήµονες αλλά και από µικρά συµφέροντα.
Αν δεν συνειδητοποιήσουµε κάποια στιγµή όλοι ότι το µεγάλο
κακό σε αυτήν εδώ τη χώρα όσον αφορά τα χωροταξικά, την καθηµερινότητα κλπ, το έχουν διαπράξει τα πολλά µικρά συµφέροντα όχι τα πολύ µεγάλα, θα καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι
να συµφωνήσει κάποιος σε τέτοιου είδους µεταρρυθµίσεις, γιατί
θα έρθει σε αντίθεση, θα γίνει εχθρός µε τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Και ξέρουµε όλοι, λίγο πολύ, τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν µετάσχει στο συγκεκριµένο «πάρτι».
Αύριο ελπίζουµε να µας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουµε
και επί των άρθρων, γιατί πάρα πολλά ενδιαφέροντα µπορούµε
να πούµε και για να πιστοποιήσει ο καθένας σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα πώς εννοεί τη µεταρρύθµιση.
Εµείς ακριβώς επειδή πιστεύουµε στις µεταρρυθµίσεις, θέλουµε να είµαστε η επισπεύδουσα δύναµη στις µεταρρύθµισης,
υπερψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και περιµένουµε
τις λίγες βελτιωτικές παρεµβάσεις που θα το κάνουν ακόµα καλύτερο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μόνο καπιταλιστική, κύριε Τσούκαλη,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεν είναι η κρίση, τελικά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ορίστε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μόνο καπιταλιστική δεν είναι, ούτε
κρίση του συστήµατος! Είναι αξιών, είναι δηµοσιονοµική, κοινωνική…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Είναι στοιχεία του καπιταλισµού
αυτά που είπα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποιο; Τα κοινωνικά είναι στοιχεία του
καπιταλισµού; Είναι του καζινοκαπιταλισµού, όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι της φούσκας των αγορών, όπως λέγατε στην αρχή,
της εξόγκωσης και διάφορα. Μόνο εκεί που καίει δεν ακουµπάτε!
Και στην Πορτογαλία καζινοκαπιταλισµό και αξία και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία και σε όλο τον καπιταλιστικό
κόσµο.
Είναι κρίση καραµπινάτη του καπιταλιστικού συστήµατος, ενός
συστήµατος που έχει φάει τα ψωµιά του, σαπίζει, στέλνει την ανθρωπότητα δεκαετίες πίσω. Δεν µπορεί να απαντήσει στις σύγχρονες δυνατότητες της κοινωνίας σε όφελος των εργαζοµένων
και δεν σηκώνει καµµία µεταρρύθµιση.
Και όποιος λέει ότι «είτε από εκεί, είτε από πιο εδώ» µπορεί να
κάνει µεταρρυθµίσεις, κοροϊδεύει τον κόσµο, γιατί οι ονοµαζόµενες µεταρρυθµίσεις και όσοι τις εξαγγέλλουν –είτε λέγεται
ΔΗΜΑΡ είτε λέγεται Νέα Δηµοκρατία είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ είτε
ΣΥΡΙΖΑ- έχουν να κάνουν µε το τσάκισµα, κυριολεκτικά τη συντριβή, των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, τη δηµιουργία κρανίου τόπου για τα εργατικά δικαιώµατα, για να µπορέσει –όσο
µπορέσει- να ανακάµψει το κεφάλαιο και να µπορέσει να ξαναφέρει κερδοφορία. Έχουν να κάνουν και σε γενικότερο επίπεδο
µε αυτό που βίωσαν οι παλαιότερες γενιές µε δύο πολέµους και
µε την προετοιµασία νέων πολέµων.
Αυτήν την ιστορία µε τις µεταρρυθµίσεις δεν θέλω να την αναλύσω θεωρητικά, αλλά να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι όταν
του λένε «µεταρρυθµίσεις» είναι αυτό που ζουν σήµερα, να του
πάρουν ακόµη και το ψωµί.
Δεύτερον, επειδή έγινε και η συζήτηση εδώ για την –εντός ή
εκτός εισαγωγικών- κρίση στην Κυβέρνηση, τις διαφωνίες που
υπάρχουν κ.λπ., εµείς θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε στον ελληνικό
λαό πως δεν πρέπει να έχει καµµία αυταπάτη ότι υπάρχει κρίση
στην ουσία της πολιτικής που πρόκειται να ακολουθηθεί στο επόµενο διάστηµα από τους συνεταίρους της Κυβέρνησης. Υπάρχει
πλήρης οµοφωνία! Η διαφωνία βρίσκεται στο πώς θα υλοποιηθούν αυτά τα µέτρα, αν θα υλοποιηθούν έτσι ή αλλιώς, τι ρόλο
θα παίξει και τι ευθύνη θα αναλάβει ο καθένας στην υλοποίηση
αυτών των µέτρων ή –συµπληρώνω- τι θα προσπαθήσει να αποφύγει από την κατακραυγή του ελληνικού λαού.
Για να µην πάω σε όλα τα γενικά, ακόµα και στην ΕΡΤ –για να
µη δηµιουργούνται και εντυπώσεις- συµφωνούν όλοι. «Αναδιάρθρωση» λέτε και οι τρεις. Και άλλοι λένε αναδιάρθρωση, αλλά
πρακτικά «αναδιάρθρωση» τι θα σηµαίνει; Θα σηµαίνει κλείσιµο,
θα σηµαίνει απολύσεις, θα σηµαίνει ένα µεγάλο κοµµάτι να πάει
σε ιδιώτες, θα σηµαίνουν όλα αυτά τα πράγµατα, τα οποία έχετε
εξαγγείλει.
Πού είναι η διαφωνία; Στο ότι έγινε µε αυτόν τον τρόπο –άλλωστε εδώ αυτό ειπώθηκε καθαρά- µε αυτόν τον απαράδεκτο,
τον προκλητικό, τον θρασύτατο τρόπο. Ό,τι και να πει κανένας
είναι λίγο. Άρα στη συνολική πολιτική συµφωνείτε.
Εµείς θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε τη θέση µας και από εδώ.
Δεν υπερασπιζόµαστε ούτε υπερασπιστήκαµε την κρατική τηλεόραση και ραδιοφωνία όπως λειτουργούσε τα προηγούµενα χρόνια. Συµπληρώνω ότι ούτε έχουµε την αυταπάτη ότι µπορεί να
υπάρξει αντικειµενική ενηµέρωση ούτε είµαστε της άποψης του
ΣΥΡΙΖΑ να την κάνουµε BBC, διότι το BBC κάνει προπαγάνδα και
µάλιστα ακραία πολλές φορές του ίδιου του ιµπεριαλιστικού συστήµατος σε όλο τον κόσµο. Δεν έχουµε τέτοια αυταπάτη. Ούτε
υπερασπιστήκαµε τους υψηλούς, προκλητικούς και παραπάνω
µισθούς, όλα τα σκάνδαλα που έγιναν το προηγούµενο διάστηµα
και τα οποία τα κάνατε εσείς, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Είναι θράσος αυτήν τη στιγµή να µιλάτε για αµαρτωλή ΕΡΤ,
όταν εσείς την έχετε κάνει αµαρτωλή, την υπερασπιζόµαστε
όµως ότι –εκτός από κάποιους που δεν ξέρω πόσοι είναι και που
πρέπει κάποτε να τους δώσετε στη δηµοσιότητα, για να µάθει
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και ο ελληνικός λαός ποιοι ήταν αυτοί και ποιοι είναι ακόµα και
ποιος τους έβαλε εκεί- υπάρχουν χιλιάδες κόσµου που δουλεύουν, όχι µόνο εδώ, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, που τους πετάτε στο δρόµο εν µία νυκτί!
Το δεύτερο που θέλουµε να σηµειώσουµε –και που έχει υποβαθµιστεί σε όλη αυτήν την αντιπαράθεση, εκτός από τους εργαζόµενους- είναι η τεράστια, η αµύθητη περιουσία που έχει η
Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση. Μιλάµε για ένα γιγάντιο
µηχανισµό µε απίστευτες και τεράστιες δυνατότητες που τον µετατρέπατε σε φερέφωνο της κυβερνητικής πολιτικής.
Όλοι µας έχουµε ζήσει –και ιδιαίτερα του Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας και προσωπικά οι περισσότεροι- τι σήµαινε αυτό
το πράγµα, µέχρι να σου κόβουν τη φωνή, µέχρι να παρεµβαίνουν στα πλάνα, «µέχρι, µέχρι...». Τα έχουµε ζήσει και δεν τα ξεχνάµε αυτά. Όµως, υπάρχει πρώτα απ’ όλα, ένα εκπαιδευµένο
και πεπειραµένο εργατικό δυναµικό και υπάρχει και µία τεράστια
περιουσία. Πού θα πάει; Κάποιοι ακονίζουν µαχαίρια και πιρούνια
και δεν είναι µικροί.
Και να πούµε και κάτι ακόµα. Ξέρετε να µας πείτε –προκάλεσε
κι ο κ. Βορίδης έφυγε που έδωσε τα ρεσιτάλ εδώ- κάπου στον
κόσµο που να έχει κρατική τηλεόραση και ραδιοφωνία σήµερα
που δεν εκπέµπει; Βρείτε µας έναν. Αν βρείτε κανέναν στις Παρθένες Νήσους, αµφιβάλλω. Αυτήν τη στιγµή είναι µία βδοµάδα
που δεν υπάρχει κρατική τηλεόραση και κρατικό ραδιόφωνο, µε
όλα αυτά που είχε. Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό;
Δεύτερον, µε τις εξελίξεις είχαµε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Εγώ δεν θα µπω στην ερµηνεία της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας. Εµείς απ’ την πρώτη
στιγµή δεν πανηγυρίσαµε, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ζητήσαµε
να εφαρµοστεί, διότι τελικά αποδεικνύεται ότι η απόφαση αυτή
διευκολύνει την Κυβέρνηση –δεν έχει να κάνει τίποτα µε το
άνοιγµα, το σήµα, του να ξαναπέσει ή να ανοίξει, αλλά οι εργαζόµενοι είναι απολυµένοι- διευκολύνει και τους δύο συνέταιρους
της Κυβέρνησης για να κάνουν µία επαναπροσέγγιση.
Ως προς αυτούς που επικαλούνται τη δικαιοσύνη, εµείς θέλουµε να πούµε ότι δικαιοσύνη ουδέτερη δεν υπάρχει. Εξαιρέσεις φωτεινές δικαστών µπορεί να υπάρχουν, αλλά η δικαιοσύνη
δρα στο πλαίσιο του συστήµατος και δρα αµείλικτα. Δεν υπάρχει
απεργία παρά µόνο µία –αλλά ξαναέγινε απόφαση µέχρι τώραπου να µην έχει βγει παράνοµη. Και τις αποφάσεις των «θεσµών»
να τις κρίνει και ο ελληνικός λαός πώς βγαίνουν κάθε φορά
ακόµα και στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Αυτό ακριβώς επικρατεί αυτήν τη στιγµή και δεν έχει καµµία σχέση µε αυτά που διεκδικούν οι εργαζόµενοι.
Τρίτο θέµα, το θέµα της τροπολογίας. Εµείς ως Κοµµουνιστικό
Κόµµα θεωρήσαµε ότι ο πιο σύντοµος και αποτελεσµατικός τρόπος για να καταργηθεί η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η
οποία δεν αφορά µόνο την ΕΡΤ, αφορά δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους και δεκάδες επιχειρήσεις του δηµοσίου οι οποίες µπορούν εν µία νυκτί να κλείσουν -Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
είναι στην ηµερήσια διάταξη και πάρα πολλές άλλες, να µην τις
αναφέρω- είναι να καταθέσουµε τροπολογία, η οποία θα έρθει
στη Βουλή και κάθε κόµµα και κάθε Βουλευτής δεν θα βγαίνει
στις τηλεοράσεις και θα κάνει προπαγάνδα, αλλά θα αποφασίζει
εάν δέχεται την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ή όχι.
Ποια είναι τα πραγµατικά δεδοµένα –λέω τώρα παρεµπιπτόντως- για να µάθει κι ο λαός το τι γίνεται; Ελπίζουµε κάποιοι να τα
µεταδώσουν. Το κανάλι της Βουλής, αλήθεια, γιατί δεν δουλεύει
ακόµα; Έχετε να δώσετε καµµία απάντηση; Γιατί το κανάλι της
Βουλής αυτές τις µέρες είναι µαύρο; Γιατί; Τεχνικό είναι το ζήτηµα; Μια βδοµάδα δεν λύνεται; Το κατέβασµα το λύσατε σε
πέντε λεπτά. Γιατί δεν δουλεύει; Δώστε µία επίσηµη εξήγηση.
Φαντάζοµαι ότι ο κύριος Πρόεδρος δεν ξέρει. Προχθές συζητήσαµε, την προηγούµενη Πέµπτη. Αύριο είναι µια βδοµάδα. Καταβάλλονται προσπάθειες να ανοίξει. Μια εβδοµάδα και δεν έχει
ανοίξει. Τόσο αδύνατο είναι;
Για να ξέρει, λοιπόν, και ο κόσµος µερικά πράγµατα και να µιλήσουµε απλά και να αφήσετε τα δικολαβίστικα και τους εξυπνακισµούς –θα έρθει κι ο κ. Βορίδης εδώ να τα ακούσει, αλλά τα
ακούει απ’ αλλού- ποια είναι τα πραγµατικά δεδοµένα σήµερα;
Για να δούµε τι δηµοκρατία έχετε και για ποια δηµοκρατία µιλάτε,
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τι είναι η αστική δηµοκρατία και το αστικό κοινοβούλιο.
Τα πραγµατικά δεδοµένα σήµερα είναι –αν ισχύουν- ότι η Κυβέρνηση έχει εκατόν είκοσι επτά Βουλευτές κι όλοι οι άλλοι είναι
εναντίον. Ναι ή όχι; Ναι ή όχι, κύριε Υπουργέ; Τουλάχιστον δηλώνουν ότι είναι εναντίον. Έτσι δεν είναι; Έχεις µία Βουλή µε
τριακόσιους Βουλευτές, έχει έρθει µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, έχει κατατεθεί µια τροπολογία και προτάσεις νόµων
απ’ άλλα κόµµατα στο ίδιο ακριβώς περιεχόµενο και αρνείστε
αυτήν την πραγµατικότητα να την καταγράψετε. Εκτός αν υπάρχει κόλπο. Αυτό ζητάµε. Κι αυτό δεν έχει να κάνει ούτε µε τα Συντάγµατα ούτε µε τους Κανονισµούς, που τους έχετε φτιάξει για
να υπηρετείτε την πολιτική σας και εννοώ όλους όσους υπερασπίζεστε.
Αυτή είναι η δηµοκρατία σας, ότι έχεις εκατόν είκοσι επτά Βουλευτές και από τους τριακόσιους οι υπόλοιποι είναι εναντίον. Να
πάνε εκατόν τριάντα, εκατόν τριάντα πέντε; Υπάρχει µια πλειοψηφία η οποία καταγγέλλει, αρνείται, ζητάει να αποσβησθεί η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου κι εσείς αρνείστε να το βάλετε
σε ψηφοφορία και να το καταγράψετε αν υπάρχει ή όχι. Αυτό
είναι πολιτικό θέµα.
Και δεν είναι νοµικά και διαδικαστικά επιχειρήµατα που λένε
εάν µπορούµε ή όχι, γιατί έχω κι εγώ τέσσερις σελίδες, αν θέλουµε να ξεκινήσουµε µε τις ερµηνείες του Κανονισµού.
Θα απαντήσετε στο πολιτικό θέµα; Αυτό θα πει πολιτική. Είστε
µειοψηφία σε αυτόν τον τοµέα και δεν τολµάτε να το βάλετε σε
ψηφοφορία. Φέρνουµε µια τροπολογία κρίσιµη και, αν λέτε ότι
έχετε την έγκριση της Βουλής, βάλτε την σε ψηφοφορία.
Και επειδή ορισµένοι παραπονιούνται, εµείς χθες όταν το θέσαµε το θέµα, θα έπρεπε να σηκωθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
ΔΗΜΑΡ και να πουν: «Υποστηρίζουµε και εµείς αυτήν την τροπολογία και ζητάµε να µπει σε ψηφοφορία».
Και, επιτέλους, βάλτε τέλος –ο κ. Βορίδης έφυγε, δεν είναι
εδώ- στο ρεσιτάλ ερµηνείας της υποκρισίας της δηµοκρατίας
που ζούµε εδώ µέσα! Μπορεί να αποφασίσει η Βουλή να µπει µια
τροπολογία σε ψηφοφορία, ναι ή όχι; Έχει αυτό το δικαίωµα; Ή
έχει δικαίωµα ο Υπουργός να διατάσσει –γιατί αυτό κάνει- µε διάφορα προσχήµατα, ώστε να µην µπει σε ψηφοφορία; Αυτό κάνατε χθες!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς, λοιπόν, την επανακαταθέσαµε. Περιµένουµε αύριο να
δούµε τι θα κάνει η Κυβέρνηση. Δεν µπορεί πάλι να χρησιµοποιήσει τα ίδια επιχειρήµατα, γιατί έχουµε και εµείς επιχειρήµατα
και αν θέλετε µπορούµε να σας τα πούµε.
Με αφορµή αυτό, λοιπόν, θέλουµε να σηµειώσουµε ότι κατά
τη γνώµη µας δεν υπάρχει εκτροπή. Υπάρχει αυταρχισµός εντεινόµενος, ο οποίος είναι µέσα στην ίδια τη λειτουργία του συστήµατος. Η εκτροπή είναι συστατικό στοιχείο. Όταν είναι να περάσει αντιλαϊκά µέτρα, χρησιµοποιεί τους νόµους και το Σύνταγµα.
Έτσι είναι διατυπωµένα όλα, έτσι ώστε να διευκολύνουν κάθε
φορά αυτούς που υπηρετούν την εξουσία του κεφαλαίου. Και
χρησιµοποιεί όλα τα τερτίπια, τα ερµηνεύει όπως θέλει κάθε
φορά –τη µία τροπολογία την κάνει δεκτή, την άλλη την απορρίπτει- και αυτή είναι η υποκρισία του ίδιου του συστήµατος.
Υπάρχει εντεινόµενος αυταρχισµός, προσπάθεια τροµοκράτησης του λαού, γιατί έρχονται νέα µέτρα, βάρβαρα, χειρότερα,
που δεν αφορούν µόνο τη χώρα µας αλλά και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το νοµοσχέδιο, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω χρόνο να µιλήσω παρά µόνο –αν έχω- τριάντα δευτερόλεπτα. Είναι συνεπές
µε την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας και µε των υπολοίπων. Κινείται στην ίδια γραµµή.
Το ότι πρέπει να υπάρχει Κτηµατολόγιο δεν το αρνείται κανένας. Γιατί όµως γίνεται σήµερα και µάλιστα κατ’ αυτόν τον τρόπο;
Μπορούµε να το αναλύσουµε και τα είπε ο εισηγητής µας πολύ
καλά. Διότι σήµερα θέλετε πολύ γρήγορα να ανοίξετε το δρόµο
κερδοφορίας του κεφαλαίου σε αυτόν τον τοµέα, να αποχαρακτηρίσετε δασικές εκτάσεις, αιγιαλούς, παραλίες, δηλαδή να
«δώσετε» για να µπορέσει γρήγορα να επενδύσει και να βγάλει
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χρήµατα. Αυτή είναι η ουσία.
Η δική σας η πολιτική λέει ότι η γη και η χρήση γης είναι εµπόρευµα, ενώ η δική µας –και δεν υπάρχει τρίτη λύση- λέει ότι είναι
κοινωνικό αγαθό που πρέπει να ανήκει στο σύνολο του ελληνικού
λαού, στους εργαζόµενους, σε αυτούς που παράγουν τον
πλούτο. Αυτή είναι η διαχωριστική γραµµή. Και τώρα µε αυτό,
όλη η κατεύθυνση που έχετε είναι να διευκολύνετε –ξαναλέω- τις
επενδύσεις και την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε.
Επειδή δεν ήθελα να σας διακόψω πριν, θα ήθελα να απαντήσω στην αναφορά που κάνατε για το κανάλι της Βουλής.
Γνωρίζετε από τη Διάσκεψη των Προέδρων την αιτία, ότι κατέπεσε η συχνότητα λόγω του κλεισίµατος της ΕΡΤ. Ενηµερώθηκα, όµως, από τον Πρόεδρο ότι έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές
εργασίες που έπρεπε να γίνουν και ίσως και σήµερα θα εκπέµψει
ξανά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα µου επιτρέψετε, πάντως, να πω
ότι κατά τη άποψη µας µία εβδοµάδα για την επισκευή δεν είναι
«αθώα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Γενικά θα πρέπει στο
µέλλον να βρούµε τρόπο να είναι εντελώς αυτόνοµη –όπως και
προβλέπεται να είναι- η λειτουργία του καναλιού της Βουλής.
Εν πάση περιπτώσει, η ενηµέρωση είναι ότι αύριο που θα
έχουµε τη Διάσκεψη των Προέδρων θα έχει λήξει το θέµα, ίσως
και νωρίτερα.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Προτού µπω στην ουσία του νοµοσχεδίου, θα µου επιτρέψετε
να κάνω δύο σύντοµες παρατηρήσεις.
Η πρώτη έχει να κάνει µε τα όσα ειπώθηκαν από τους συναδέλφους Βουλευτές και που δεν αναφέρθηκαν στο νοµοσχέδιο.
Θα ήθελα να πω ότι υπέρτατος στόχος της Κυβέρνησης είναι η
προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος και αυτός ο στόχος επιδιώκεται να επιτευχθεί πάντα στο πλαίσιο του Συντάγµατος και
του Κανονισµού της Βουλής. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, θα υπάρξει αναφορά στην αυριανή συνεδρίαση.
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά το ζήτηµα των µεταρρυθµίσεων, γιατί έγινε πολύς λόγος και από τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους και από τους συναδέλφους Βουλευτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ο κόσµος, ο ελληνικός
λαός, η ελληνική κοινωνία έχει ακούσει πάρα πολλά σε σχέση µε
την πρόοδο και την εξέλιξη µεταρρυθµιστικών προσπαθειών και
τα αποτελέσµατα τα οποία, δυστυχώς, βιώνει καθηµερινά στην
καθηµερινή του διαβίωση δεν έχουν να κάνουν µε τα θετικά αποτελέσµατα µιας υγιούς µεταρρυθµιστικής προσπάθειας, προφανώς αντιλαµβάνεται ότι πολλά απ’ αυτά τα οποία λέγονταν ή
κάποιοι από εµάς υπερασπίζονταν αναφερόµενοι σε υποτιθέµενες µεταρρυθµίσεις, τελικά δεν έγιναν πράξεις. Με άλλα λόγια
οι µεταρρυθµίσεις, κύριοι συνάδελφοι, ούτε εξαγγέλλονται ούτε
προαναγγέλλονται. Απλώς υλοποιούνται.
Μέσα σε ένα τέτοιο πνεύµα ερχόµαστε µ’ αυτό το νοµοσχέδιο
να προχωρήσουµε πραγµατικά, χωρίς µεγάλες προαναγγελίες,
χωρίς επικοινωνιακό περιτύλιγµα για πολλούς µήνες, µετά από
πολύ σκληρή και συστηµατική δουλειά πολλών µηνών να κάνουµε µια τοµή σε ό,τι αφορά στη ρύθµιση της γης και βεβαίως
να ικανοποιήσουµε το µέγιστο στόχο οποιασδήποτε υγιούς µεταρρυθµιστικής προσπάθειας, που είναι από τη µια πλευρά η διασφάλιση των ατοµικών δικαιωµάτων όλων των πολιτών µας -στη
συγκεκριµένη περίπτωση αναφέροµαι βεβαίως στην προστασία
του ατοµικού δικαιώµατος της ιδιοκτησίας που αφορά τον κάθε
ένα από τα έντεκα εκατοµµύρια συµπολιτών µας- και παράλληλα
µέσα απ’ αυτή τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια ερχόµαστε να
διαµορφώσουµε τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέπουν υγιείς
αναπτυξιακές προσπάθειες να έρθουν και να δηµιουργήσουν
πλούτο, που ουσιαστικά θα βοηθήσουν την οικονοµική ανάκαµψη
και περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτό το πλαίσιο η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου δεν αποτελεί απλά µια προτε-
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ραιότητα για την Ελλάδα. Είναι µια αναγκαιότητα που λαµβάνει
τις διαστάσεις εθνικού στόχου. Είναι αναγκαιότητα που υπηρετεί
το δηµόσιο συµφέρον, την ανάπτυξη, τη διαφάνεια, την προστασία των κοινωνικών αγαθών και των ατοµικών δικαιωµάτων.
Παράλληλα, ένα Κτηµατολόγιο µε πλήρη µορφή και λειτουργία
βάζει -και αυτό είναι µια πραγµατικότητα- έναν οριστικό φραγµό
σε όσους επιδιώκουν να κινούνται στα θολά νερά της ασάφειας,
της γραφειοκρατίας, των αλληλοεπικαλύψεων, των συνεχών καθυστερήσεων. Βάζει έναν οριστικό φραγµό σε όσους καταπατώντας τη νοµιµότητα, τα δικαιώµατα του κράτους και των ιδιωτών είχαν µάθει για πολλά χρόνια να κερδίζουν από την αντικοινωνική και αντιαναπτυξιακή αξιοποίηση της γης.
Για πάρα πολλά χρόνια έγιναν λάθη στη ρύθµιση του χώρου,
στις διατάξεις για το δοµηµένο χώρο. Το κάρο έµπαινε µπροστά
από το άλογο. Το τοπίο των θεµάτων της περιουσίας των πολιτών
µετά από δεκαετίες προσπαθειών παραµένει δυστυχώς ακόµα
οµιχλώδες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρασαν εκατόν ογδόντα πέντε
χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και ακόµα δεν
έχουµε αποκτήσει Εθνικό Κτηµατολόγιο. Είναι λίγο λιγότερο από
δύο αιώνες. Και ορισµένοι ακόµα επιµένουν ότι δεν πρέπει να
βιαστούµε. Ας µη γελιούνται όµως. Αυτή η Κυβέρνηση θα κάνει
όσα είναι στο χέρι της για να ολοκληρωθεί το έργο του Κτηµατολογίου µέχρι το 2020. Αυτός είναι ο βασικός στόχος.
Το καίριο, το κεντρικό πολιτικό δίληµµα στο οποίο απαντάει το
νοµοσχέδιο για το Κτηµατολόγιο, είναι στην ουσία το ίδιο το
εθνικό στοίχηµα. Και η επιλογή για µας είναι ξεκάθαρη. Επιλέγουµε το δρόµο του µέλλοντος, το δρόµο που έχουν ακολουθήσει όλες οι ανεπτυγµένες χώρες. Ο εξορθολογισµός της χώρας,
το σχέδιο για την ανάπτυξη, η ανασυγκρότηση του παραγωγικού
µοντέλου, η ουσία της περιβαλλοντικής προστασίας και της διασφάλισης της δηµόσιας περιουσίας αποτυπώνεται στο νοµοσχέδιο που έχετε µπροστά σας. Γιατί µόνο αν ολοκληρωθεί το
Κτηµατολόγιο, θα επιτύχουµε όλα τα παραπάνω.
Δεν νοείται απρόσκοπτη αναπτυξιακή διαδικασία, επενδύσεις
και κίνηση της αγοράς χωρίς Κτηµατολόγιο. Δεν µπορεί να υπάρξει εµπέδωση της διαφάνειας και της ισονοµίας χωρίς τη λειτουργία του πιο αξιόπιστου εργαλείου για την ασφάλεια δικαίου
και την προστασία των συναλλασσοµένων. Δεν προστατεύεται
κανείς, ούτε κτίζεται σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στον πολίτη
και τη Δηµόσια Διοίκηση, αν δεν είναι σαφώς καταγεγραµµένη η
ακίνητη περιουσία και του πολίτη και του κράτους. Η φορολόγηση συνδέεται µ’ αυτό, οι φυσικοί πόροι συνδέονται µ’ αυτό, τα
αυθαίρετα συνδέονται µ’ αυτό. Πρέπει να προχωρήσουµε τώρα,
για να τελειώσει το έργο και µαζί µ’ αυτό να κλείσει ο φαύλος κύκλος τής λάθος νοοτροπίας στα ζητήµατα γης που η χώρα έχει
πληρώσει ακριβά.
Βασικά στοιχεία του νοµοσχεδίου είναι τα εξής: Πρώτον, η δηµιουργία ενιαίου οργανισµού για την κτηµατογράφηση, χαρτογράφηση και διαχείριση των γεωχωρικών πληροφοριών. Ο
ενιαίος οργανισµός έρχεται να θεραπεύσει προβλήµατα που
έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια στους µείζονες
τοµείς αναπτυξιακής υποδοµής της χώρας -του Κτηµατολογίου,
των χαρτογραφήσεων, των γεωχωρικών δεδοµένων και πληροφοριών- και να προσδώσει µία νέα, συνολική δυναµική σε αυτούς
τους τοµείς.
Ταυτόχρονα, λαµβάνεται µέριµνα για τη διασφάλιση του δηµοσίου χαρακτήρα που θέτει ως προϋπόθεση ο ν. 3882/2010 για
το πλαίσιο διαχείρισης των γεωχωρικών πληροφοριών, διατηρώντας όλες αυτές τις αρµοδιότητες το Υπουργείο ΠΕΚΑ, το
οποίο και ορίζεται ως φορέας ανάπτυξης της Εθνικής Υποδοµής
Γεωχωρικών Πληροφοριών.
Ακόµη, ας γίνει σαφές ότι οι κανονιστικές αρµοδιότητες που
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ασκούσε ο ΟΚΧΕ, στο εξής
ασκούνται αρµοδίως από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που αφορούν στη σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι διασφαλίζει περισσότερο τα δηµόσια χαρακτηριστικά; Ένα διοικητικό συµβούλιο
ή ο Υπουργός και οι υπηρεσίες του Υπουργείου; Τι διασφαλίζει
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περισσότερο τα δηµόσια χαρακτηριστικά των γεωχωρικών δεδοµένων; Οι αποφάσεις ενός διοικητικού συµβουλίου ή η συνολική
δράση όλων των Υπουργείων και οι διυπουργικές αποφάσεις;
Τι πιο ασφαλές από το να ελέγχεται µέσα από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ανά πάσα
στιγµή ο Υπουργός και µέσα από τους συναδέλφους και, βεβαίως, από τον ελληνικό λαό, για την πορεία ουσιαστικά του Κτηµατολογίου και τη διασφάλιση των γεωχωρικών δεδοµένων και,
βεβαίως, τη διασφάλιση του δηµοσίου χαρακτήρα αυτών των λειτουργιών;
Να θυµίσω ακόµη ότι όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόµου, οι
αρµοδιότητες των άρθρων 13 και 18 του ν. 3882/2010 που µέχρι
σήµερα ασκούσε ο ΟΚΧΕ, σήµερα έρχονται στο Υπουργείο.
O Υπουργός ΠΕΚΑ, λοιπόν, µεταξύ πολλών, πρώτον παρακολουθεί την ανάπτυξη για τη λειτουργία της Εθνικής Υποδοµής
Γεωχωρικών Πληροφοριών και καθιστά τα αποτελέσµατα αυτά
προσιτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε δηµόσιες αρχές και σε
τρίτους επί µονίµου βάσεως και σύµφωνα µε την απόφαση
442/2009.
Δεύτερον, ο Υπουργός ΠΕΚΑ είναι ο αρµόδιος φορέας για την
ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών
Πληροφοριών. Σύµφωνα µε το νόµο, ο Υπουργός ΠΕΚΑ εκπονεί
και εισηγείται στην Εθνική Επιτροπή την εθνική πολιτική γεωπληροφορίας και το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας γεωπληροφοριών και υπηρεσιών, καθώς και τις τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις των εν λόγω κειµένων.
Ο Υπουργός ΠΕΚΑ σχεδιάζει, αναπτύσσει, οργανώνει, διαχειρίζεται, συντηρεί και εποπτεύει την Εθνική Πύλη Γεωχωρικών
Πληροφοριών, που προβλέπεται στο άρθρο 25.
Ο Υπουργός ΠΕΚΑ καθορίζει το πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας των γεωχωρικών δεδοµένων, µεταδεδοµένων και διαδικτυακών υπηρεσιών της ΕΥΓΕΠ και της συµβατότητας µε τις
τεχνικές προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί, σύµφωνα µε το
εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, γεωπληροφορίας και υπηρεσιών.
Επίσης, να επισηµάνω ότι τα σχόλια για το δηµόσιο χαρακτήρα
της εταιρείας, την υποβολή έκθεσης προόδου για την πορεία της
υλοποίησης του έργου και τον εξαµηνιαίο έλεγχο της πορείας
αυτής από τη Βουλή, ελήφθησαν υπ’ όψιν και αποτέλεσαν αντικείµενο σχετικών νοµοτεχνικών βελτιώσεων και τροπολογιών.
Σε σχέση µε τη λειτουργία του Κτηµατολογίου, προχωρούµε
στον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο, προωθώντας την επιτάχυνση και απλοποίηση των συναλλαγών µε τελικό ωφελούµενο τον πολίτη.
Έτσι, λοιπόν, εισάγεται διαδικασία εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υποβολής αιτηµάτων εγγραφής πράξεων και έκδοσης πιστοποιητικών από τα κτηµατολογικά γραφεία. Η υποβολή αιτηµάτων
καταχώρισης πράξεων και έκδοσης πιστοποιητικών θα υποστηρίζεται πλέον από απόσταση, χωρίς να απαιτείται η επιτόπια παρουσία των συναλλασσόµενων στα κατά τόπους αρµόδια
κτηµατολογικά γραφεία.
Δεν χρειάζεται, µε άλλα λόγια, να πάει κάποιος στην Κοµοτηνή, παραδείγµατος χάριν, για να µάθει οτιδήποτε ή να προβεί
σε οποιαδήποτε συναλλαγή σχετικά µε το ακίνητό του που βρίσκεται εκεί, ενώ αυτός βρίσκεται σε µία άλλη πόλη, πολύ µακριά.
Θα µπορεί από τον τόπο κατοικίας του, όποιος και αν είναι αυτός,
να το κάνει ηλεκτρονικά.
Επίσης, επιµηκύνεται η προθεσµία διόρθωσης των αρχικών
κτηµατολογικών εγγραφών για τους δικαιούχους ακινήτων σε περιοχές που είχαν κηρυχθεί υπό κτηµατογράφηση µε παλαιά προγράµµατα κτηµατογράφησης κατά τα έτη 1997-1999, προκειµένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στην άσκηση των δικαιωµάτων τους για τη διόρθωσή τους σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται.
Μειώνεται το κόστος για τον πολίτη. Απλοποιούνται οι διαδικασίες διόρθωσης των κτηµατολογικών εγγραφών στα κτηµατολογικά γραφεία και η εξωδικαστική διόρθωση των κτηµατολογικών εγγράφων απαλλάσσεται από οποιοδήποτε τέλος.
Προστατεύεται η δηµόσια περιουσία. Ειδικότερα, προβλέπεται
για λόγους ασφαλείας ότι όσον αφορά τις δίκες για τη διόρθωση
των κτηµατολογικών εγγραφών αλλά και προάσπισης των συµ-
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φερόντων του ελληνικού δηµοσίου, εξαιρετικά και µόνο για τις
περιπτώσεις που πρόκειται για διόρθωση αρχικών εγγραφών σε
ακίνητο που δεν είχε δηλώσει κανένας κι έχει την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και αν ο δικαιούχος επικαλείται ως τίτλο κτήσης
την έκτακτη χρησικτησία του, να ασκείται τακτική αγωγή που θα
απευθύνεται κατά του ελληνικού δηµοσίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µεταρρύθµιση είναι αυτές οι µικρές, σηµαντικές παρεµβάσεις που στην καθηµερινότητά του διευκολύνουν τον πολίτη. Αυτό το βαρύγδουπο που ακούµε πολλές φορές -και πέφτουµε και οι ίδιοι πολλές φορές στην παγίδα
να το εξαγγέλλουµε- δεν είναι τίποτα άλλο από την πραγµατική
αντίληψη µίας πραγµατικότητας που βιώνει καθηµερινά ο πολίτης ή ο µικροεπενδυτής ή ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να δηµιουργήσει και το να έρθει το κράτος, η ευνοµούµενη πολιτεία,
µέσα από µία νοµοθετική παρέµβαση να δώσει λύση σε πραγµατικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο πολίτης.
Αυτά είναι µικρά µεταρρυθµιστικά στοιχεία που δίνουν µία
άλλη διάσταση και διαµορφώνουν πραγµατικά µία µικρή ή µεγάλη, πάντως µεταρρύθµιση, που αλλάζει δραστικά το τοπίο.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε σε ακόµη µία τοµή: Το δηµόσιο καλείται να διασφαλίσει
τόσο τα δικαιώµατά του όσο και τα ατοµικά δικαιώµατα. Αυτό σηµαίνει σύγχρονη δηµοκρατία, να προστατεύεται δηλαδή εξίσου
το δηµόσιο συµφέρον και τα ατοµικά δικαιώµατα.
Αυτό εξασφαλίζεται µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις όπου προβλέπεται: Πρώτον, υποχρεωτική συµµετοχή του δηµοσίου σε όλη
τη διαδικασία της κτηµατογράφησης, δηλαδή συµµετοχή από τη
συλλογή δηλώσεων µέχρι την περαίωση της διαδικασίας της κτηµατογράφησης.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, που αφορούν στην υποχρεωτική συµµετοχή του δηµοσίου στη διαδικασία της κτηµατογράφησης µε την υποβολή δήλωσης κι ένστασης, ωφελείται το
ελληνικό δηµόσιο, διότι εξασφαλίζεται για πρώτη φορά η πλήρης
καταγραφή της δηµόσιας περιουσίας, ώστε να είναι δυνατή η
ανάδειξη κι εποµένως η αξιοποίησή της. Το λέω για να αναφερθώ
και σε κάποιον συνάδελφο, ο οποίος πραγµατικά έχει δίκιο, όταν
λέει ότι «θα πρέπει να αναδεικνύουµε τα θέµατα, για να µπορέσουµε µετά να τα αξιοποιούµε».
Επιπλέον, ωφελούνται οι πολίτες, αφού δηµιουργείται ασφαλές περιβάλλον σχετικά µε τη γη, χωρίς αβεβαιότητες από πιθανές διεκδικήσεις από µέρους του ελληνικού δηµοσίου σε οποιαδήποτε φάση της κτηµατογράφησης.
Ταυτόχρονα, όµως, ωφελείται και το έργο της ολοκλήρωσης
της κτηµατογράφησης όλης της χώρας εντός χρονοδιαγραµµάτων, χωρίς ανατροπές, αφού η συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου είναι υποχρεωτικά οργανωµένη λόγω συγκεκριµένων
προθεσµιών που έχουν τεθεί για την υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων.
Δεύτερον, προβλέπεται εκσυγχρονισµός της διαδικασίας κτηµατογράφησης, αφού εισάγεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής
υποβολής από τον αρµόδιο υποθηκοφύλακα των εγγραπτέων
πράξεων στο Γραφείο Κτηµατογράφησης. Καθιερώνεται διαδικασία δηµοσιοποίησης των αναµορφωµένων κτηµατολογικών
στοιχείων -πινάκων και διαγραµµάτων- στην ιστοσελίδα της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», δηλαδή «Εθνικό Κτηµατολόγιο»
όπως µετονοµάζεται.
Επίσης, για λόγους επιτάχυνσης της κτηµατογράφησης, προβλέπεται η δυνατότητα περαίωσης της κτηµατογράφησης για
κτηµατολογικές ενότητες αν δεν έχει υποβληθεί ένσταση κατά
των στοιχείων της εγγραφής τους ή αν δεν επηρεάζονται καθ’
οιονδήποτε τρόπο από υποβληθείσες ενστάσεις.
Τρίτον, θα υπάρξει απαλλαγή του πολίτη από έξοδα για διορθώσεις κατά τη διάρκεια της κτηµατογράφησης. Αυτό επιτυγχάνεται διότι καθιερώνεται ατέλεια στις περιπτώσεις υποβολής
αιτήσεων για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλµάτων των προσωρινών κτηµατολογικών στοιχείων, καθιερώνεται η δυνατότητα γνωστοποίησης της ένστασης µε κάθε πρόσφορο µέσο και όχι πλέον
µε κοινοποίηση προς το θιγόµενο δικαιούχο του οποίου εκτοπίζονται εν µέρει ή εν όλω δικαιώµατα. Απαλλάσσουµε, εποµένως,
τον πολίτη από ένα τεράστιο κόστος επιδόσεων στο οποίο είχε
υποχρεωθεί λόγω µίας νοµοτεχνικής ατέλειας της διατάξεως.
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Κοµβικό σηµείο της νοµοθετικής µας πρωτοβουλίας είναι η
επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης των συµβάσεων προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος και η δέσµευση για ολοκλήρωση
του Κτηµατολογίου στο σύνολο των περιοχών της χώρας µέχρι
το 2020.
Έτσι θεσπίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ώστε να παρασχεθούν στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» ως αναθέτουσα αρχή οι
δυνατότητες για την επίτευξη των προαναφεροµένων µε επάρκεια, νοµιµότητα και διαφάνεια.
Με τις σχετικές διατάξεις ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον
τρόπο ανάθεσης των συµβάσεων αυτών, τον καθορισµό κριτηρίων επιλογής, τους δικαιούµενους συµµετοχής, τον τρόπο υποβολής προσφορών και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού, κριτήρια ανάθεσης, την καταβολή αµοιβής των αναδόχων,
τον τρόπο πληρωµής αυτών και άλλα επιµέρους ζητήµατα.
Το κυριότερο ζήτηµα, όµως, που ρυθµίζεται µε τη διάταξη του
άρθρου αυτού αφορά στην επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης µε την καθιέρωση ως κριτηρίου ανάθεσης αυτού της χαµηλότερης τιµής. Κρίθηκε ότι είναι πλέον ώριµο η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» να αναθέτει τις συµβάσεις που αφορούν στη δηµιουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου µε το κριτήριο αυτό, αφού η τεχνογνωσία και η εµπειρία της εταιρείας είναι τέτοια που επιτρέπει
ακριβώς τον ορισµό αυτού του κριτηρίου.
Παράλληλα, οι λεπτοµερείς τεχνικές περιγραφές των έργων,
τα συγκεκριµένα παραδοτέα και οι οριζόµενες σε αυτές διαδικασίες ελέγχου και επίβλεψης των συµβάσεων συντείνουν στη βεβαιότητα και αναγκαιότητα ορισµού των αναφερόµενων στο
συγκεκριµένο άρθρο.
Εκτιµάται ότι µε την εφαρµογή των προτεινόµενων διατάξεων
η ανάθεση θα συντελείται σε οκτώ µήνες από την υποβολή των
προσφορών, µη υπολογιζόµενων των τυχόν προσφυγών στα δικαστήρια, σε σχέση µε τους είκοσι τέσσερις και πλέον µήνες που
απαιτούνταν µέχρι σήµερα. Η συντόµευση αυτή θα συµβάλει θετικότατα στο έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου και µε βάση τα
µέχρι σήµερα ισχύοντα, αποτελεί το µόνο δρόµο για την ολοκλήρωση αυτού στις προθεσµίες για τις οποίες έχει δεσµευτεί η
χώρα µας.
Θα ήθελα να κάνω κάποιες επισηµάνσεις για την επιλογή της
χαµηλότερης τιµής. Η χαµηλότερη τιµή ως κριτήριο ανάθεσης
επιλέχθηκε αφ’ ενός γιατί η ανάθεση των συµβάσεων µε το κριτήριο αυτό πραγµατοποιείται σε πολύ λιγότερο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, αφ’ ετέρου γιατί δεν υπολείπεται σε
σχέση µε την τελευταία ως προς την αξιολόγηση των τεχνικών
χαρακτηριστικών και της ικανότητας που πρέπει να διαθέτουν οι
διαγωνιζόµενοι.
Στην παρούσα φάση το ζητούµενο είναι αν θέλουµε ή όχι την
τεχνική προσφορά και αν αυτή είναι απαραίτητη για την εκπόνηση των µελετών που αναθέτει η εταιρεία, σε συνδυασµό µε την
εκ των πραγµάτων καθυστέρηση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
Εκτίµησή µας είναι ότι οι τεχνικές προσφορές εφόσον υπάρχουν λεπτοµερείς τεχνικές προδιαγραφές -που υπάρχουν- δεν
είναι απαραίτητες για την ανάθεση των µελετών και σε κάθε περίπτωση δεν διακινδυνεύεται κάτι από τη µη ύπαρξη αυτών. Αντίθετα, η υποβολή τεχνικών προσφορών είναι βέβαιο ότι πρώτα
θα επιβαρύνει χρονικά τη διαδικασία του διαγωνισµού και, δεύτερον, δεν θα οδηγήσει κατ’ ανάγκην και σε ανάθεση των αξιολογότερων προσφορών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµα από τη δευτερολογία µου, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν προβλέπεται…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Το ξέρω, κύριε
Πρόεδρε, απλώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο. Εδώ και οκτώ µήνες εργάζοµαι συστηµατικά
και προσωπικά, αν µου επιτρέπετε, γιατί είµαι ο επισπεύδων
Υπουργός και θεωρώ ακριβώς την κρισιµότητα αυτής της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας πολύ σηµαντική. Θα ήθελα να αφιε-
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ρώσω χρόνο εδώ στην Ολοµέλεια της Βουλής για να αναδείξω
πολλά σηµαντικά στοιχεία, για τα οποία δεν είχαµε το χρόνο
µέσα από τη συζήτησή µας στην επιτροπή, ώστε να ξέρουµε
ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω παράλληλα και τους συναδέλφους,
γιατί πολλές από τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια
της συζήτησης στην επιτροπή από όλα τα κόµµατα -και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης συµπεριλαµβανοµένης- µας βοήθησαν
για να ενδυναµώσουµε και να θωρακίσουµε ακόµα περισσότερο
αυτήν τη νοµοθετική µας προσπάθεια.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τη χαµηλότερη τιµή και τις αναφορές ότι
αυτή δεν διασφαλίζει όριο προς τα κάτω, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι οικονοµικές προσφορές, µε τις διατάξεις του άρθρου 45Α, ελέγχονται για το κατά πόσον είναι ασυνήθιστα χαµηλές ή µη. Ο έλεγχος δε αυτός θα γίνει µε συγκεκριµένες αναφορές της προκήρυξης. Εποµένως, όταν παρατηρηθεί η µεγάλη έκπτωση, θα ελεγχθεί αν αυτή είναι ασυνήθιστα χαµηλή και έτσι
διασφαλίζεται ή ελέγχεται το όριο της τιµής.
Τέλος, θα κάνω κάποιες επισηµάνσεις για το ελληνικό στελεχικό δυναµικό. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι για πρώτη φορά
γίνεται µια συστηµατική προσπάθεια να βελτιωθούν οι κανόνες
του παιχνιδιού.
Με τις διατάξεις δίνονται πολύ περισσότερες ευκαιρίες σε µικρότερα τεχνικά γραφεία.
Δεύτερον, βελτιώνεται το καθεστώς καταβολής αµοιβών από
το Κτηµατολόγιο, ώστε οι ανάδοχοι να µην έχουν πρόβληµα χρηµατοδότησης του έργου.
Τρίτον, δίδεται η δυνατότητα ασφαλιστικών εγγυήσεων από
πιστωτικά και ασφαλιστικά ιδρύµατα, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απόδειξης της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας.
Τέταρτον, δίνεται η δυνατότητα χρησιµοποίησης της σύµβασης για τη χρηµατοδότηση των αναδόχων από πιστωτικά ιδρύµατα.
Πέµπτον, επίσης σηµαντικό, µεγαλώνουν οι καταβολές στα αρχικά στάδια εργασιών.
Και, τέλος, βεβαίως, σε ένα πλαίσιο καθαρών κανόνων, ενισχύεται µεν η χρηµατοδότηση των αναδόχων, αλλά ρυθµίζονται
και ασφαλιστικές δικλίδες µε ποινικές ρήτρες και εξασφαλίσεις,
ώστε το δηµόσιο να είναι βέβαιο ότι το τελικό παραδοτέο θα είναι
σύµφωνο µε τις προβλέψεις.
Όλες αυτές οι ρητές αναφορές στο νοµοσχέδιο δίνουν και µία
ξεκάθαρη απάντηση σε όσους διατείνονται ότι θίγονται τα ελληνικά γραφεία µελετών. Στο πλαίσιο των κοινοτικών οδηγιών
εξαντλήσαµε µε µεγάλη προσοχή τη δυνατότητα διασφάλισης,
στο µέγιστο δυνατό βαθµό, όλου του τεχνικού δυναµικού της
χώρας για το οποίο η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου
αποτελεί και µεγάλη πρόκληση.
Σε σχέση µε τους δασικούς χάρτες, αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά τις σχετικές διατάξεις και είναι απαλλαγµένος από αγκυλώσεις κι από στερεότυπα, εύκολα θα διαπιστώσει ότι από τις
προτεινόµενες ρυθµίσεις προκύπτουν τα εξής:
Πρώτον, ότι η πολιτεία αποφάσισε και θέλει να κάνει δασικούς
χάρτες.
Δεύτερον, δεν αφαιρούνται αρµοδιότητες από τις αρµόδιες
υπηρεσίες. Ο ρόλος των δασαρχείων, για παράδειγµα, παραµένει κυρίαρχος. Για να συνταχθούν όµως και να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες, χρησιµοποιούµε ως αποτελεσµατικό εργαλείο το
Κτηµατολόγιο, προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, µία
παράκληση. Επειδή έχουµε οµιλητές και επειδή θα έχουµε και
την ευκαιρία αύριο να επανέλθουµε στα άρθρα, αν µπορείτε,
ολοκληρώστε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Δώστε µου τρία
λεπτά. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κύριε Πρόεδρε –και
συγγνώµη για την παρατήρηση- ήταν να µιλήσει δώδεκα λεπτά
και µίλησε δεκαοκτώ. Ο Υπουργός που παρουσιάζει ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο, αντί για δεκαοκτώ λεπτά, δεν µπορεί να
πάρει και µέρος της δευτερολογίας του; Να µη µου κάνετε χάρη,
να πάρω ένα κοµµάτι της δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αυτό µε τη δευτερο-
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λογία δεν ισχύει. Χρόνο µπορώ να σας δώσω όσο θέλετε. Είναι
εντελώς συγκεκριµένο το θέµα. Έχουµε έξι οµιλητές µετά και
πρέπει βεβαίως να δούµε ως Σώµα τι κάνουµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Εντάξει. Δώστε
µου λίγο χρόνο να ολοκληρώσω, γιατί έχει µια δοµή ολόκληρη η
παρουσίαση του νοµοσχεδίου. Επειδή έχει τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν άµεσο κοινωνικό αποτέλεσµα, θέλω λίγο περισσότερο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
επειδή αναφερθήκατε, σας το λέω κι εγώ επειδή ενηµερώνοµαι
-αν και δεν µου αρέσει αυτή η συζήτηση- ότι οι Αναπληρωτές
Υπουργοί έχουν το µισό χρόνο του Υπουργού κανονικά. Να µην
κατηγορηθεί το Προεδρείο ότι προσπαθεί να περιορίσει το χρόνο
σας. Ολοκληρώστε, όµως.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σας εξήγησα ότι
θέλω λίγο χρόνο, επειδή είµαι και ο επισπεύδων Υπουργός. Σας
ευχαριστώ πολύ πάντως για την ανοχή σας.
Για να συνταχθούν όµως και να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες,
όπως είπα, πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως αποτελεσµατικό εργαλείο το Κτηµατολόγιο. Έτσι ο έλεγχος και η εποπτεία της σύνταξης των δασικών χαρτών ανήκει στις διευθύνσεις δασών. Οι
εργασίες ανατίθενται στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», η οποία και
αποτελεί το εργαλείο σύνταξης των δασικών χαρτών.
Όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, επιχειρούµε άλλη µία
τοµή µε γνώµονα την επιτάχυνση και ολοκλήρωσή τους και την
προσδοκώµενη από τη σύσταση του ελληνικού κράτους οριστική
καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων.
Ειδικότερα: Προκηρύσσονται άµεσα διεθνείς διαγωνισµοί για
την εκτέλεση του έργου µέχρι την κύρωσή τους και την κάλυψη
του συνόλου της χώρας. Οι δασικοί χάρτες αντιµετωπίζονται
πλέον ενιαία και το έργο παύει να παραµένει ηµιτελές και αναξιοποίητο στα συρτάρια δηµόσιων υπηρεσιών.
Δεύτερον, µειώνονται οι διαδικασίες κύρωσης των δασικών
χαρτών και συνεπώς οι χρόνοι κύρωσής τους.
Τρίτον, ο φυσικός πλούτος µας οριοθετείται κατά τρόπο διαφανή και προστατεύεται.
Τέταρτον, διασφαλίζουµε τους οριστικούς δασικούς χάρτες
και δεν επιτρέπουµε σε οποιονδήποτε να µεταβάλει το περιεχόµενό τους.
Πέµπτον, προστατεύουµε τα δικαιώµατα του δηµοσίου επί της
ακίνητης περιουσίας του, αλλά ταυτόχρονα απαλλάσσουµε τους
πολίτες από τις χρόνιες και δαπανηρές συναλλαγές τους και διενέξεις µε το δηµόσιο.
Έκτον, προσφέρουµε ένα ασφαλές περιβάλλον για επενδύσεις, που τόσο ανάγκη έχει η χώρα.
Θα αφήσω το σχολιασµό για το άρθρο 10 και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη σηµαντική τους συνεισφορά για την περαιτέρω θωράκιση του συγκεκριµένου άρθρου,
που λύνει συγκεκριµένα προβλήµατα.
Να κάνω µία αναφορά, κλείνοντας, στις προστατευόµενες περιοχές του δικτύου Natura, όπου επέρχεται για πρώτη φορά στα
χρονικά µία διαρθρωτική αλλαγή προς όφελος των πολιτών αλλά
και της πολιτείας: η διασύνδεση, δηλαδή, διαφορετικών πληροφοριών από διαφορετικές υπηρεσίες και πηγές, που βάζει ακίνητα εντός ή εκτός Natura, και η χορήγηση ολοκληρωµένης
πληροφορίας σε κάθε ακίνητο της χώρας. Καθαροί κανόνες και
προστασία του πολίτη, καθαρές θεσµικές γραµµές. Να υπάρχει
επιτέλους µία αρχή που να διαπιστώνει αν ένα ακίνητο βρίσκεται
εντός ή εκτός Natura, και αυτή η αρχή είναι το Κτηµατολόγιο.
Θα πρέπει να συνεχίσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ώστε ως πολιτεία να επιδιώκουµε να µη χρειάζεται οι πολίτες να
ανατρέχουν σε διαφορετικές υπηρεσίες για τα ακίνητά τους, να
εξυπηρετούνται πλήρως και στον ελάχιστο χρόνο µέσω των κτηµατολογικών γραφείων. Αυτός είναι και ο στόχος µας.
Επίσης κάνουµε ένα βήµα ακόµα στη διαµόρφωση ενός ορθολογικά λειτουργούντος κράτους δικαίου, αφού καθιερώνεται η
µόνιµη διασύνδεση των υπολογιστικών συστηµάτων της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων, µε σκοπό την παροχή αµοιβαίας δυνατότητας άµε-
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σης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων που τηρούν καθώς και της ανταλλαγής δεδοµένων µε µέσα ηλεκτρονικής αποθήκευσης.
Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται η αρχή της σύζευξης των
πληροφοριών των δηµοσίων υπηρεσιών, καταπολεµάται η γραφειοκρατία και ταυτόχρονα προκύπτουν άµεσα οφέλη για τη λειτουργία των εν λόγω δύο υπηρεσιών, αφού η κτηµατολογική
βάση δεδοµένων εµπλουτίζεται µε έγκυρες πληροφορίες και έτσι
οι διαδικασίες κτηµατογράφησης επιταχύνονται, εξοικονοµείται
χρόνος και κόστος, τόσο για τις µελέτες της κτηµατογράφησης
όσο και για τον πολίτη, ενώ και το έργο της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων ενισχύεται µε αξιόπιστα εργαλεία
και εξασφαλίζεται η ακρίβεια των αρχείων της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εφαρµογή του Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά µείζονος σηµασίας θεσµική µεταρρύθµιση
και σας καλώ να υπερψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω και εγώ να σχολιάσω ότι
πράγµατι το Κτηµατολόγιο για όλους µας είναι σηµαντικό. Προσωπικά το ανέφερα και εγώ ως ένα παράδειγµα των ιστορικών
ελλειµµάτων, λέγοντας ότι το πρώτο διάταγµα για Κτηµατολόγιο
βγήκε από τον Καποδίστρια και ακόµα συζητούµε για την ολοκλήρωσή του. Ας ελπίσουµε ότι θα ολοκληρωθεί το 2020.
Απλώς έχουµε ένα πρακτικό πρόβληµα να επιλύσουµε. Αύριο
η συζήτηση συνεχίζεται επί των άρθρων. Εκείνο που θέλω να πω
είναι ότι, αν κάποιος από τους εγγεγραµµένους οµιλητές επιθυµεί να µιλήσει αύριο, θα µιλήσει οπωσδήποτε και επί της αρχής
και επί των άρθρων, εάν το θέλει. Κατά τα άλλα, εφόσον κάποιοι
οµιλητές θέλετε, προχωρούµε να ολοκληρώσουµε τον κατάλογο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Δεν θα δευτερολογήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τώρα µιλάµε για τις
τροπολογίες, κύριε Αποστόλου.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Να µιλήσουµε σήµερα, να τελειώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είναι 15.30’, υπάρχουν και υποχρεώσεις σε πολλούς από εσάς. Θέλετε να συνεχίσουµε; Υπάρχουν κάποιοι που θα ήθελαν αύριο να µιλήσουν;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Να τελειώσουν οι οµιλητές, δεν είναι
πολλοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Απλώς παράκληση να τηρήσουµε το χρόνο, για να διευκολυνθούµε όλοι.
Η κ. Ιγγλέζη έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: «Οληµερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεµιζόταν». Όχι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, δεν είναι το γεφύρι της Άρτας, είναι οι δασικοί χάρτες. Και γιατί συµβαίνει αυτό; Διότι οι αλλεπάλληλες νοµοθετικές
παρεµβάσεις στον ορισµό του δάσους, αλλά ακόµη περισσότερο
οι αλλεπάλληλες παρεµβάσεις στον ορισµό του µη δάσους, δηλαδή οι ρυθµίσεις µέσω των οποίων εξαιρούνται διαρκώς εκτάσεις από τη συνταγµατική ρύθµιση του άρθρου 24, θα µας
αναγκάζουν στο διηνεκές να αλλάζουµε και να αναπροσαρµόζουµε τα όρια του δάσους στους δασικούς χάρτες, καθιστώντας
το περιεχόµενό τους, τελικά, ενδεικτικό.
Οι δασικοί χάρτες θεσµοθετήθηκαν µε το ν. 2464/1998, προκειµένου η Δασική Υπηρεσία να αποτυπώσει οριστικά τις εκτάσεις για τις οποίες ισχύει το αµάχητο τεκµήριο κυριότητας του
δηµοσίου επί δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων,
ώστε να τα υπερασπιστεί αποτελεσµατικά στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηµατολογίου.
Με το ν. 3889/2010 εισήχθησαν νέες διατάξεις για τη δήθεν
επίσπευση της κατάρτισης και επικύρωσης των δασικών χαρτών,
ενώ ουσιαστικά δεν είχαν ποτέ δοκιµαστεί στην πράξη οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 2464/1998.
Με το ν. 3889/2010 παραχωρήθηκε ήδη η αρµοδιότητα για όλα
τα στάδια κατάρτισης µέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών
στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Ουσιαστικά, λοιπόν, το έργο των
δασικών χαρτών είχε παραδοθεί στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»
εδώ και χρόνια και οι διάφορες αιτιάσεις γνωστών κύκλων ότι το
έργο ναυαγεί, επειδή η Δασική Υπηρεσία δεν µπορεί ή δεν θέλει
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να το ολοκληρώσει, καταρρίπτονται ως ψευδείς.
Η Δασική Υπηρεσία ως κατά το Σύνταγµα υπεύθυνη για την
προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων προσπάθησε µε τα πενιχρά µέσα που διέθετε να ελέγξει τους δασικούς χάρτες που
τους παραδίδονται από το Κτηµατολόγιο. Πολλές φορές, µάλιστα, κλήθηκε να τους συντάξει από την αρχή, µια και ο έλεγχος
για ένα τόσο σηµαντικό θέµα δεν µπορεί να είναι δειγµατοληπτικός, δεδοµένου ότι ο δασικός χάρτης θεωρείται από τη Δασική
Υπηρεσία και τελικά ο µόνος υπόλογος πειθαρχικά και ποινικά
στην περίπτωση που απεµπολήθηκαν δικαιώµατα του δηµοσίου
είναι ο δασολόγος της υπηρεσίας, είτε είναι διευθυντής είτε τµηµατάρχης είτε ελεγκτής.
Η αρµοδιότητα για την κατάρτιση και διόρθωση του δασικού
χάρτη καθώς και η εργασία σχετικά µε τις αντιρρήσεις, την ανάρτηση και την κύρωση περιέρχονται µε το νέο νοµοσχέδιο στην
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Πρόκειται για ρύθµιση ευθέως αντισυνταγµατική.
Με το πρόσχηµα της επιτάχυνσης των διαδικασιών, οι δασικοί
χάρτες θα καταρτίζονται από ιδιώτες. Δεν θα ελέγχονται, µια και
οι προθεσµίες είναι προσχηµατικές. Θα αναρτώνται, λοιπόν, αθεώρητοι από δηµόσια αρχή. Οι πολίτες θα καταθέτουν τις ενστάσεις τους στους ίδιους τους ιδιώτες, οι οποίοι θα τηρούν ουσιαστικά το πρωτόκολλο δηµόσιας υπηρεσίας. Οι ίδιοι οι ιδιώτες θα
συντάσσουν υπόµνηµα για τις επιτροπές εξέτασης των αντιρρήσεων, προκειµένου να υπερασπιστούν εκ µέρους του δηµοσίου
τα δάση του ελληνικού λαού, χωρίς όµως να είναι πειθαρχικά ή
ποινικά ελεγχόµενοι.
Πιθανότατα βέβαια οι ίδιοι οι ιδιώτες θα αναλαµβάνουν και ως
τεχνικοί σύµβουλοι την υπεράσπιση των ενιστάµενων πολιτών,
που έχουν τα ακριβώς αντίθετα από το δηµόσιο συµφέροντα. Με
δεδοµένο δε και το νέο νόµο από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί οργάνωσης
της Δηµόσιας Διοίκησης και την επαναφορά της διοίκησης µέσω
στόχων στους υπαλλήλους, οι ελάχιστοι δασολόγοι που έχουν
αποµείνει στα Τµήµατα Δασικών Χαρτογραφήσεων -οι οποίοι θα
αποτυγχάνουν στον, έτσι κι αλλιώς, παράλογο στόχο τού να
ελέγξουν το δασικό χάρτη ενός ολόκληρου νοµού σε τέσσερις
µήνες- θα είναι οι πρώτοι που θα αντιµετωπίσουν τις όποιες συνέπειες υποκρύπτει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και που ευθυγραµµίζονται µε τη διατρανωµένη πρόθεση για απολύσεις
δηµοσίων υπαλλήλων.
Με τις συγκεκριµένες διατάξεις, το ΥΠΕΚΑ προσφέρει τους
δασολόγους των Τµηµάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων σαν πρόβατα επί σφαγή στις τροϊκανές απαιτήσεις για απολύσεις µονίµων δηµοσίων υπαλλήλων. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όµως, είναι
πολύ λίγοι, για να χορτάσουν την αδηφάγα τρόικα και να αντισταθµίσουν τους απολυµένους της ΕΡΤ.
Επίσης, µε το νοµοσχέδιο εισάγεται η απολύτως πρωτότυπη
διάταξη, σύµφωνα µε την οποία η εισήγηση προς τον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης γίνεται από την
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», χωρίς τη µεσολάβηση της αρµόδιας δηµόσιας αρχής.
Με λίγα λόγια, κανείς εκ µέρους του δηµοσίου δεν θα ελέγξει
αν ο χάρτης που πάει προς κύρωση είναι ορθός, αν περιλαµβάνει
όντως τα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Στην περίπτωση δε που
η υπηρεσία δεν πρόλαβε ούτε να θεωρήσει το χάρτη στο πρώτο
στάδιο, είναι προφανές ότι µε αυτό το σχέδιο νόµου εκχωρείται
εν τέλει η αρµοδιότητα του χαρακτηρισµού µιας έκτασης ως δασικής ή µη στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και στα µελετητικά γραφεία.
Ποιος είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κατά το Σύνταγµα
αρµόδιος να ορίσει τι είναι δάσος και πώς παραδίδουµε «ελαφρά
τη καρδία» αυτή την αρµοδιότητα στον ιδιωτικό τοµέα; Τι συνέπειες έχει µια τέτοια παράδοξη ιδιωτικοποίηση στα ελληνικά
δάση και στο φυσικό µας περιβάλλον ως δηµοσίου αγαθού που
πρέπει να διαφυλαχθεί για τις επόµενες γενιές;
Οι διατάξεις σχετικά µε τη χορήγηση πιστοποιητικού, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στη σύνταξη συµβολαίων, είναι κατ’
αρχάς θετικές, αλλά έτσι όπως θεσµοθετήθηκε αυτή η διάταξη
καταλήγει ιδιαίτερα προβληµατική ως προς τα εξής δύο σηµεία:
Πρώτον, το ειδικό τέλος στην πράξη αποτελεί φόρο-χαράτσι,
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αφού είναι συναρτηµένο µε την έκταση που διαθέτει κάποιος.
Δηλαδή, ο πολίτης δεν πληρώνει απλώς ένα παράβολο, προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα για την έκδοση του πιστοποιητικού, αλλά του επιβάλλεται άλλος ένας φόρος στην ακίνητη
περιουσία του και µάλιστα ανισοβαρής κι αυτό γιατί δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν η αξία του ακινήτου, αλλά η έκταση. Η διάταξη
αυτή είναι απαράδεκτη και πρέπει να καταργηθεί.
Δεύτερον, δεν αποσαφηνίζεται ότι για τη σύνταξη συµβολαίου
σε εκτάσεις εντός σχεδίου δεν απαιτείται η έκδοση του συγκεκριµένου πιστοποιητικού. Θα φτάσουµε, δηλαδή, να θέλουµε να
κάνουµε µεταβίβαση σπιτιών και θα ζητάµε βεβαίωση από τη Δασική Υπηρεσία.
Και µόνο η διάταξη που αναφέρεται στην αποτύπωση σχεδίων
πώλησης, που για οποιονδήποτε λόγο δεν εγκρίθηκαν και που ειδικά για τις εκτάσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα µε το άρθρο 24
του ν. 3889/2010 να αναστέλλεται η ανάρτηση του δασικού χάρτη, καθιστά το εν λόγω έργο ευάλωτο και σαθρό.
Για περιοχές όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, τα
νησιά κ.λπ., οι περιοχές εφαρµογής του άρθρου 24 θα είναι εν
τέλει περισσότερες από τις περιοχές για τις οποίες θα προχωρήσει η κύρωση του δασικού χάρτη. Θα καταφέρουµε να έχουµε
δασικούς χάρτες στον Όλυµπο και τα Άγραφα, αλλά στην Αττική
θα έχουµε δασικούς χάρτες σε αναστολή επ’ άπειρον, προκειµένου να υπερπηδηθούν τα εµπόδια και να νοµιµοποιηθούν οι αµέτρητοι οικισµοί αυθαιρέτων.
Το άρθρο 24, το οποίο δεν τροποποιείται µε το παρόν νοµοσχέδιο προφανώς γιατί άγγιζε ήδη την τελειότητα για το σκοπό
για τον οποίο έγινε, πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταργηθεί,
διότι αποτελεί το όχηµα της νοµιµοποίησης κάθε είδους αυθαιρεσίας στα δάση.
Ενώ κατά γενική οµολογία η σύνταξη και κύρωση δασικών
χαρτών αποτελεί προτεραιότητα τόσο για τη Δασική Υπηρεσία
όσο και για την κοινωνία ολόκληρη, όλα αυτά τα χρόνια ουδέποτε
υπήρξε ουσιαστική πολιτική βούληση γι’ αυτό το θεµελιώδες ζήτηµα. Αντίθετα, το έργο υπονοµεύτηκε µεθοδικά από τις κυβερνήσεις. Οι Δασικές Υπηρεσίες διαλυµένες και εγκαταλελειµµένες
στην τύχη τους σε διάφορα διοικητικά µορφώµατα, πότε στις περιφέρειες και πότε στις αποκεντρωµένες διοικήσεις, ουδέποτε
στηρίχτηκαν για να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν αυτό το
έργο.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η δασική πολιτική δεν καθορίζεται
από την ύπαρξη των δασικών χαρτών, αλλά οι δασικοί χάρτες
αποτελούν ένα εργαλείο στα χέρια της υπηρεσίας που καλείται
να εκτελέσει τη βούληση του κράτους, το οποίο εδώ και δεκαετίες έχει αποδείξει την περιβαλλοντική ευαισθησία του µε τη σωρεία των δασοκτόνων διατάξεων και µε τις αλλεπάλληλες απόπειρες αναθεώρησης των συνταγµατικών περί τα δάση διατάξεων.
Κανένα πρόβληµα δεν πρόκειται να λύσουν οι δασικοί χάρτες,
αν το ελληνικό κράτος δεν αποφασίσει να ορίσει το δάσος µε
βάση την επιστήµη και όχι τα εκάστοτε µεγάλα ή µικρά ιδιωτικά
συµφέροντα. Επίσης, κανένα πρόβληµα δεν θα λύσουν οι δασικοί
χάρτες όσο η ασκούµενη πολιτική, αντί να αντιµετωπίζει το φυσικό µας πλούτο ως δηµόσιο κοινωνικό αγαθό, τον αντιµετωπίζει
ως ένα νέο πεδίο κερδοφορίας των µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων, ενεργειακών, τουριστικών, µεταλλευτικών κ.λπ.. Διότι
πόση σηµασία έχει αν η Χαλκιδική έχει δασικό χάρτη όταν, αντί
να προστατεύσουµε τα δάση της, τα παραδίδουµε βορά στα
ξένα και ντόπια συµφέροντα για να τα µετατρέψουν σε ανοικτές
µεταλλευτικές εξορύξεις και χαβούζες τοξικών αποβλήτων;
Ως ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, θεωρούµε ότι χρειάζεται ένα καινούργιο νοµικό πλαίσιο, όπου η Δασική Υπηρεσία θα
τίθεται επικεφαλής του εγχειρήµατος και η οποία, είτε διά ανάθεσης των εργασιών σε µελετητικά γραφεία είτε µε ίδια µέσα
όπου είναι δυνατόν, θα έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και
ανάρτηση δασικών χαρτών. Και, βέβαια, χρειάζεται µια νέα δασική πολιτική η οποία δεν θα παραδίδει το δασικό µας πλούτο
άνευ όρων και µε πρόσχηµα την κρίση στην κερδοσκοπία του κεφαλαίου, αλλά θα τον προστατεύσει και θα τον διαχειριστεί προς
όφελος του λαού και των µελλοντικών γενεών.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Κέλλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
συνεχίζοντας τις παρεµβάσεις της στον τοµέα των µεταρρυθµίσεων µε σκοπό την ανάπτυξη φέρνει στην Ολοµέλεια το παρόν
νοµοσχέδιο. Το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι ένα θεµελιώδες έργο
για την Ελλάδα, το οποίο δυστυχώς ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί.
Και δεν έχει ολοκληρωθεί, διότι έπεσε θύµα της αναβλητικότητας
των διαφόρων πολιτικών ηγεσιών, της ανικανότητας των κατά
καιρούς διοικήσεων και των διαφόρων οικονοµικών συµφερόντων και σκοπιµοτήτων. Έτσι, δυστυχώς, είµαστε η µοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει ολοκληρωµένο Κτηµατολόγιο,
Το Εθνικό Κτηµατολόγιο δηµιουργεί οφέλη για τους πολίτες
και την εθνική οικονοµία. Κατοχυρώνει την ιδιοκτησία των πολιτών και του κράτους. Εξασφαλίζει και διευκολύνει τις διαδικασίες
µεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας. Αναβαθµίζει την αξία των
ακινήτων. Συµβάλλει σηµαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος µε τη σαφή οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού. Δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για προσέλκυση επενδύσεων και αποτελεί εµπόδιο στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
ουσιαστικά περιλαµβάνει τρία µέρη.
Στο πρώτο µέρος διαπραγµατεύεται τη συγχώνευση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ)
µε την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Εδώ έχουµε να κάνουµε µε τη
χαρακτηριστική περίπτωση ασυνεννοησίας, σύγκρουσης υπηρεσιών και επικάλυψης αρµοδιοτήτων. Η συγχώνευση αυτή γίνεται
για να θεραπεύσει τις παραπάνω αβελτηρίες µε τον εξής τρόπο.
Το τεχνικό κοµµάτι της γεωχωρικής πληροφορίας του ΟΚΧΕ περιέρχεται στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» λόγω της µεγάλης συνάφειας και του τεχνικού υποβάθρου της, η οποία εφεξής µετονοµάζεται σε «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» («ΕΚΧΑ Α.Ε.») που είναι ένα Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µε µοναδικό µέτοχο το ελληνικό δηµόσιο. Για την
αρτιότερη λειτουργία της ΕΚΧΑ προβλέπονται µάλιστα αποσπάσεις από άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου. Το νοµιµοποιητικό επικυρωτικό κοµµάτι γυρίζει στο Υπουργείο και στον Υπουργό, που
έχει άλλωστε και τον τελευταίο λόγο.
Η Αντιπολίτευση έχει εγείρει επιφυλάξεις για τη συγχώνευση
αυτήν, όσον αφορά κυρίως τη διασφάλιση της βάσης των γεωχωρικών δεδοµένων σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης της Α.Ε..
Μην προτρέχουµε όµως. Η εταιρεία, όπως ρητά αναφέρεται,
λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, ελέγχεται και εποπτεύεται από τον Υπουργό. Εποµένως δικλίδες ασφαλείας υπάρχουν. Εξάλλου, προβλέπεται και η υποβολή έκθεσης πεπραγµένων από την «ΕΚΧΑ Α.Ε.» ανά εξάµηνο στο Κοινοβούλιο για την
παρακολούθηση του έργου του Κτηµατολογίου, ώστε να τελειώσει το 2020.
Στο δεύτερο µέρος του το νοµοσχέδιο πραγµατεύεται ρυθµίσεις που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της διαδικασίας κτηµατογράφησης, στη διαφάνεια και την απλοποίηση των συναλλαγών, εισάγοντας διαδικασίες εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. Εισάγονται καινοτοµίες, όπως η υποχρέωση του ελληνικού δηµοσίου για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας. Με τον
τρόπο αυτό εξασφαλίζεται για πρώτη φορά η καταγραφή της δηµόσιας περιουσίας και η αξιοποίησή της.
Η εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν διορθώσεις εγγραφών
θα γίνεται πλέον σε µια δίκη και θεσπίζεται η υποχρέωση προσκόµισης αντιγράφου κτηµατολογικού φύλλου και αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος. Εισάγονται νέες ρυθµίσεις
στο µεγάλο θέµα της ανάθεσης µελετών, που ήταν και αιτία σηµαντικής καθυστέρησης. Καταργείται η τεχνική προσφορά, αφού
έτσι κι αλλιώς οι προδιαγραφές του έργου είναι λεπτοµερείς και
αυστηρές και προκρίνεται η χαµηλότερη προσφορά, διασφαλισµένη µε ποινικές ρήτρες και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του
αναδόχου.
Το τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου ρυθµίζει τα της κατάρτισης,
συµπλήρωσης, διόρθωσης, ανάρτησης, παραλαβής και τήρησης
των δασικών χαρτών. Οι αρµοδιότητες αυτές από τη Δασική Υπη-
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ρεσία µεταφέρονται πλέον στην «ΕΚΧΑ Α.Ε.», ώστε να επισπευσθεί ο χρόνος δηµιουργίας των δασικών χαρτών.
Τα δεκατρία βήµατα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση
ενός δασικού χάρτη περιορίζονται σε επτά. Η Δασική Υπηρεσία
θα είναι υπεύθυνη για τη θεώρησή τους εντός τετραµήνου από
την υποβολή τους. Δεν νοµίζω ότι η Δασική Υπηρεσία υποβαθµίζεται. Άλλωστε, είναι γνωστό πως η συγκεκριµένη υπηρεσία έχει
υπερασπιστεί το δηµόσιο συµφέρον. Τουναντίον, τώρα θα µπορεί να το κάνει ακόµα καλύτερα.
Η τελική κύρωση των δασικών χαρτών θα συνεχίζει να γίνεται
από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας περιφέρειας ως ιεραρχικά
ανώτερο όργανο, όπως προβλέπεται από τους σχετικούς νόµους
2264 και 3889.
Η «ΕΚΧΑ Α.Ε.» έχει την επιστηµονική και τεχνολογική δυνατότητα να πάει στην κλίµακα 1 προς 50.000 και δεν θα υπάρχει
πλέον ασυµβατότητα κλίµακας µε τις αεροφωτογραφίες του
1945. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, από τους έντεκα χιλιάδες χάρτες
που χρειάζονται για την ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου, είναι
έτοιµοι µόνο οι εννιακόσιοι. Η «ΕΚΧΑ Α.Ε.» µε τις γρήγορες αναθέσεις µελετών θα µπορέσει να είναι έτοιµη µέχρι το 2020.
Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια, κύριε Υπουργέ, για οριζόντιες
πολιτικές που αποσκοπούν στην απελευθέρωση περισσοτέρων
πολιτών από πολλά βάρη, που έχουν επωµιστεί εξαιτίας παθογενειών της λειτουργίας του κράτους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
είναι το άρθρο 10, όπου µε τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις του διευκολύνεται η δόµηση «τυφλών» οικοπέδων και µάλιστα, υπό
προϋποθέσεις, ακόµα και πριν από την κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων. Τέτοιες κινήσεις µπορούν να τονώσουν την
οικοδοµική δραστηριότητα στη χώρα και να βοηθήσουν στην
ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα
δώσω τη θετική µου ψήφο στο νοµοσχέδιο, γιατί θεωρώ ότι είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση και το Κτηµατολόγιο θα είναι έτοιµο
το 2020 και αυτό θα γίνει µε επιστηµονικό και ασφαλή τρόπο,
εξασφαλίζοντας έτσι τα συµφέροντα του δηµοσίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. συνάδελφο.
Το λόγο έχει ο κ. Ταµήλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Ειπώθηκε από τον ειδικό αγορητή του
ΠΑΣΟΚ κ. Δριβελέγκα ότι η χώρα µας είναι από τις τελευταίες
ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν τελειώσει το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Οι αιτίες είναι πολλές και θα µου επιτρέψετε να κάνω ένα
σχολιασµό µε την ιδιότητα του πολιτικού µηχανικού, µέλους της
Διοίκησης του Τεχνικού Επιµελητηρίου το 1990, όταν ξεκίνησε η
προσπάθεια για το Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Η προσπάθεια ξεκίνησε το 1993 µε χρηµατοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αγροτικούς οικισµούς στην
αρχή και συνεχίστηκε το 1996 µε τη δεύτερη φάση, που ενέταξε
και µεγάλα αστικά κέντρα µεταξύ των οποίων –ήταν το πρώτο
µεγάλο αστικό κέντρο- και την πόλη των Τρικάλων.
Η χρηµατοδότηση ήταν η βασική αιτία καθυστερήσεως στα
πρώτα χρόνια για τις µελέτες, καθόσον δεν ήταν σταθερή και
αδιάλειπτη. Θυµίζω τις επιπλοκές µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ΥΠΕΧΩΔΕ επί υπουργίας κ. Λαλιώτη. Μια µελέτη, λοιπόν,
απαιτούσε χρόνο ολοκλήρωσης διάρκειας επτά και οκτώ χρόνων. Το κόστος ανέβαινε κατακόρυφα µε την καθυστέρηση.
Η τεχνολογία προχώρησε ραγδαία και διευκολύνθηκε το όλο
εγχείρηµα, καθόσον και οι τεχνικές-µελετητικές εταιρείες απέκτησαν εξοπλισµό, τεχνογνωσία και προγράµµατα υψηλού επιπέδου.
Είκοσι χρόνια πέρασαν, µέχρι τώρα που µιλάµε, και το έργο
το οποίο παρήχθη είναι σίγουρα κατώτερο των προσδοκιών. Υλοποιήθηκαν, αγαπητοί συνάδελφοι, τρία προγράµµατα µέχρι το
1998 σε τριακόσιους τριάντα οκτώ καποδιστριακούς δήµους από
τους 1.030. Καλύφθηκε έκταση οκτώµισι εκατοµµυρίων στρεµµάτων, που αντιστοιχούν µόλις στο 6% της έκτασης της χώρας.
Καταχωρίστηκαν πέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες δικαιώµατα που αντιστοιχούν στο 17% των συνολικών δικαιωµάτων.
Το 2008, επί κυβέρνησης Καραµανλή, προκηρύχθηκαν είκοσι
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δύο µελέτες που θα κάλυπταν τρία εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες
στρέµµατα αγροτικών εκτάσεων και έξι εκατοµµύρια επτακόσιες
χιλιάδες δικαιώµατα. Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, µέχρι σήµερα συµβασιοποιήθηκαν µόνο οι µισές –δηλαδή οι έντεκα- εκ
των οποίων έντεκα συµβάσεων, όπως γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ,
καµµία δεν παραδόθηκε.
Άρα, λοιπόν, έχουµε µείνει ακόµη σε µια πολύ µικρή –στο 17%καταγραφή δικαιωµάτων των Ελλήνων πολιτών. Υπάρχει, λοιπόν,
τεράστιο πρόβληµα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να λύσουµε.
Όπως επίσης, νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι οι µελέτες αυτές, οι
οποίες δεν συµβασιοποιήθηκαν ακόµη µέχρι σήµερα, θα πρέπει
να ακυρωθούν και να επαναπροκηρυχθούν µε το νέο σύστηµα
της έκπτωσης που θεσπίζουµε σήµερα. Διότι ξέρουµε πολύ καλά
ότι αυτές οι έντεκα προκηρύξεις -έντεκα µελέτες- είναι στα δικαστήρια και δεν γνωρίζουµε ακόµη πότε θα ξεµπλέξουν από το
Συµβούλιο της Επικρατείας.
Σηµειώνω, λοιπόν, ότι, ακόµη και αν όλες οι υπόλοιπες –δηλαδή όλη η Ελλάδα- µελέτες προκηρυχθούν αµέσως τώρα, τον
Ιούλιο του 2013, θα χρειαστούν τουλάχιστον επτά-οκτώ χρόνια,
όπως είπατε, για να ολοκληρωθεί το ελληνικό Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η βασική αιτία της απαράδεκτης καθυστέρησης ήταν µέχρι τώρα η έλλειψη πολιτικής βούλησης και όχι
η έλλειψη των πόρων, αφού τώρα η εκπόνηση των µελετών είναι
αυτοχρηµατοδοτούµενη. Σήµερα υπάρχει πολιτική βούληση για
να τελειώνουµε επιτέλους µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Υπάρχει
πολιτική βούληση για να αντιµετωπίσουµε και το Δασικό Κτηµατολόγιο.
Η συνένωση των δύο νοµικών προσώπων, του ΟΚΧΕ και της
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», είναι µια σωστή κίνηση. Υπήρχαν δυσλειτουργίες και το ζήσαµε όλοι τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι επί κυβέρνησης Καραµανλή ήταν το ίδιο πρόσωπο, ο
κ. Μπούρας, και στα δύο Πρόεδρος και δεν υπήρχε τέτοιο πρόβληµα. Τώρα, όµως, οι δυσλειτουργίες είναι σηµαντικές.
Η ρύθµιση της λειτουργίας των κτηµατολογικών γραφείων ανά
νοµό θα µειώσει τα λειτουργικά προβλήµατα που παρουσιάζονταν µέχρι σήµερα στις πολεοδοµίες και στα υποθηκοφυλακεία.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτηµάτων και η ηλεκτρονική απάντηση επιλύουν προβλήµατα επικοινωνίας και ενηµέρωσης. Επίσης απαλλάσσεται ο πολίτης από έξοδα διορθώσεων και
επιδόσεων των σχετικών εγγράφων και αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, που µέχρι τώρα καθυστερούσε την ολοκλήρωση
των κτηµατογραφήσεων.
Ενισχύεται η προστασία της δηµόσιας περιουσίας από χιλιάδες καταπατητές που προσπαθούν επί χρόνια να ιδιοποιηθούν
δηµόσιες εκτάσεις. Η ανάπτυξη της γεωπληροφορικής θα βοηθήσει την ασφάλεια του ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων
του δηµοσίου αλλά και των πολιτών τα οποία, όπως ξέρουµε
πολύ καλά, είναι αντικείµενο δικαστικής διαµάχης. Είναι σαφές
ότι οι αβεβαιότητες θα µειωθούν στο ελάχιστο.
Επιταχύνεται η διαδικασία ανάθεσης, µε την επιλογή του µειοδότη. Υπάρχει φυσικά και κάποιος κίνδυνος, κύριε Υπουργέ,
όπως συµβαίνει και στα δηµόσια έργα, να δώσει δηλαδή κάποιος
µια σηµαντική έκπτωση –έστω και αν δεν είναι κάτω του επιτρεπόµενου ορίου- και κάποια στιγµή στη φάση της εξέλιξης της µελέτης, στο δεύτερο-τρίτο χρόνο να εγκαταλείψει. Παρ’ όλα αυτά,
παρ’ όλους τους κινδύνους, νοµίζω ότι σήµερα το ζητούµενο
είναι η διαφάνεια της ανάθεσης των µελετών, που επιτυγχάνεται
µε την παρούσα τροπολογία και αλλαγή του νόµου και η ταχύτητα επιλογής, όπως το σηµειώσατε.
Άρα, λοιπόν, σήµερα θέλουµε διαφάνεια και ταχύτητα. Το επιτυγχάνουµε. Τώρα, αν θα έχουµε και κάποιες αστοχίες στην ολοκλήρωση των µελετών, νοµίζω ότι αυτό µπορούµε να το
αντιµετωπίσουµε µε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στα δηµόσια έργα.
Τέλος, πρέπει να παραδεχθούµε ότι για πρώτη φορά αντιµετωπίζεται συστηµατικά και ολοκληρωµένα το µεγάλο ζήτηµα των
δασικών χαρτών και γενικά του δασικού πλούτου της χώρας. Υπό
τον έλεγχο των δασικών υπηρεσιών η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» µε το νέο όνοµα- θα υλοποιήσει τους χάρτες µετά από διεθνείς
διαγωνισµούς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και η επίλυση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος θα βάλει τέλος στην αδιάκοπη διαµάχη
δηµοσίου και ιδιοκτητών.
Θα ήθελα να πω προς την προηγούµενη οµιλήτρια, την κ. Ιγγλέση, ότι είναι άλλο θέµα το πώς καθορίζουµε το δάσος µε
βάση το Σύνταγµα και άλλο η καταγραφή της έκτασης, της ιδιοκτησίας, των τίτλων κ.ο.κ., που σήµερα λείπει. Άρα εδώ µιλάµε
για την αποτύπωση και την εξακρίβωση των τίτλων ιδιοκτησίας,
κάτι που µέχρι τώρα λείπει από τη χώρα µας, εν έτει 2013.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Εποµένως η ολοκλήρωση του Δασικού Κτηµατολογίου είναι
ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας και το νοµοσχέδιο το αντιµετωπίζει, πιστεύω, κατά τον καλύτερο τρόπο. Εδώ είµαστε, για να
δούµε εάν στο δρόµο χρειαστεί κάτι να αλλάξουµε. Νοµίζω ότι
έχουµε µπροστά µας µια σηµαντική µεταρρύθµιση, την οποία θα
περίµενα και η Αντιπολίτευση να τη στηρίξει και να µην επικαλείται πάντα το µνηµόνιο. Δυστυχώς, επειδή δεν έχουµε Κτηµατολόγιο εδώ και τόσα χρόνια, είναι µια από τις αιτίες που οδηγηθήκαµε στο µνηµόνιο. Εάν είχαµε Κτηµατολόγιο και είχαµε την
περιουσία του δηµοσίου εξασφαλισµένη, πιθανόν να είχαµε αποφύγει και το µνηµόνιο και όλα τα δεινά της χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που συζητούµε σήµερα αφορά τη συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου.
Το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται σε µια κρίσιµη περίοδο για τη
χώρα µας και πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο βήµα, το οποίο
όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε καταφέρει να υλοποιήσει το ελληνικό κράτος, ανεξαρτήτως κυβερνήσεως. Και η δική µας Κυβέρνηση µε το παρόν νοµοσχέδιο προχωρά αποφασιστικά προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Το Κτηµατολόγιο αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο και
είναι θεµελιώδες έργο για την Ελλάδα, το οποίο δηµιουργεί πολύ
σηµαντικά οφέλη για τον πολίτη αλλά και για την εθνική οικονοµία, ενώ ταυτόχρονα συµβάλλει σηµαντικά στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Η ολοκλήρωση και η αποτελεσµατική λειτουργία του Κτηµατολογίου είναι σηµαντική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων και τη συνακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της χώρας και στο διεθνές περιβάλλον, καθώς η ολοκλήρωσή
του θα διασφαλίσει την οριστική και τελική καταγραφή και κυρίως κατοχύρωση των ιδιοκτησιών.
Με την ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου περιορίζεται δραστικά η γραφειοκρατία και γίνονται απλούστερες και ταχύτερες,
όπως άλλωστε ανέφερε λίγο πριν ο Υπουργός, οι διαδικασίες µεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας και κάθε άλλης διαδικασίας
εµπράγµατης σχέσης, ενώ παράλληλα ενισχύονται η διαφάνεια
και η ασφάλεια στις µεταβιβάσεις ακινήτων.
Η ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου θα αναβαθµίσει την αγορά
ακινήτων –είναι βέβαιο- και θα αυξήσει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, µε συνέπεια να προσελκύονται σηµαντικότερες επενδύσεις, οριοθετώντας παράλληλα και διασφαλίζοντας πλήρως τη
δηµόσια και ιδιωτική περιουσία. Έτσι προστατεύεται και το περιβάλλον, καθώς η αµετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του
αιγιαλού θα αποτελέσει το σοβαρότερο εµπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις, στην αυθαιρεσία και τέλος θα αποτελέσει ένα απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη
της χώρας.
Είναι κοινός τόπος, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ένα τόσο σηµαντικό έργο για την κτηµατογράφηση, τη χαρτογράφηση και τη διαχείριση των γεωγραφικών και γεωχωρικών πληροφοριών είναι
ένα τρανταχτό παράδειγµα της ανεπάρκειας της λειτουργίας µε
την οποία είχε συγκροτηθεί από το 1981 -εποχές Λαλιώτη, δηλαδή- και µετά που λειτουργούσε το δηµόσιο σύστηµα της
χώρας. Το παρόν σχέδιο νόµου έρχεται να θεραπεύσει τα προ-
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βλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια
στους µείζονες τοµείς της αναπτυξιακής υποδοµής της χώρας,
του Κτηµατολογίου, των χαρτογραφήσεων αλλά και των γεωχωρικών δεδοµένων και πληροφοριών.
Παράλληλα επιτυγχάνεται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και
η πολύ σηµαντική εξοικονόµηση πόρων, µε τη µείωση του κόστους µισθοδοσίας και τον περιορισµό των λειτουργικών δαπανών µε τη συγκέντρωση διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε υπάρχουσες δοµές.
Το Εθνικό Κτηµατολόγιο επιδιώκει να κατοχυρώσει, πρώτα απ’
όλα, την ακίνητη περιουσία του κράτους και των πολιτών ταυτόχρονα και η σύνταξή του αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοµατοποιηµένου αρχείου ακίνητης περιουσίας, όλα τα στοιχεία του οποίου θα έχουν την εγγύηση του κράτους και το οποίο θα εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και ασφάλεια των συναλλαγών.
Πρόκειται για ένα σύστηµα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωµένο από το παλιό σύστηµα των υποθηκών και µεταγραφών, που
ισχύει µέχρι σήµερα.
Σηµαντικότατος στόχος µας είναι το 2020 να διαθέτει η Ελλάδα ένα πλήρες σχετικό σύστηµα, κατά τα πρότυπα των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, καθώς η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες,
ίσως και η µοναδική -αν γνωρίζω καλά- χώρα στον ευρωπαϊκό
χώρο που δεν έχει ολοκληρωµένο Κτηµατολόγιο, τηρώντας παράλληλα τις µνηµονιακές δεσµεύσεις της περί σύνταξης Κτηµατολογίου, όπως αυτές ισχύουν από το έτος 2011.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να
αναφερθώ στην τροπολογία µε αριθµό πρωτοκόλλου 600/63, την
οποία καταθέσαµε από κοινού µε άλλους οκτώ συναδέλφους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτή αφορά τον επανακαθορισµό του πλαισίου που διέπει τη δηµιουργία του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και συγκεκριµένα τις προϋποθέσεις, τους
όρους αλλά και τη διαδικασία για την άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή και την εγγραφή στο µητρώο,
λόγω της αδυναµίας ως προς την υλοποίηση της απαιτούµενης
εξεταστικής διαδικασίας από το ΤΕΕ εντός των προβλεπόµενων
χρονικών ορίων.
Για την εν λόγω τροποποίηση, λαµβάνεται υπ’ όψιν, κύριε
Υπουργέ -και παρακαλώ να την κάνετε δεκτή, εφόσον φυσικά το
εγκρίνετε- πρώτον ότι στις 6 Οκτωβρίου 2013 λήγουν οι προσωρινές άδειες ενεργειακών επιθεωρητών που έχουν χορηγηθεί.
Δεύτερον, έχουν εκπαιδευτεί περίπου οκτώ µε δέκα χιλιάδες
υποψήφιοι, οι οποίοι αναµένουν να εγγραφούν στο Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών εδώ και µήνες.
Τρίτον, πρέπει να µη διαταραχθεί η οµαλή έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, τα οποία και είναι απαραίτητα για
ενοικιάσεις-πωλήσεις και απαιτούνται για τη συµµετοχή σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα αλλά και σε άλλες περιπτώσεις.
Πιο συγκεκριµένα, µε τη ρύθµιση της παραγράφου 1 προστίθεται µια νέα παράγραφος στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010, σύµφωνα µε την οποία για διάστηµα ενός έτους από την έναρξη
ισχύος της εντάσσονται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
όσοι διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: να είναι µηχανικοί διπλωµατούχοι-πτυχιούχοι όλων των τεχνικών ειδικοτήτων, χωρίς
απαιτούµενη προγενέστερη επαγγελµατική εµπειρία και να
έχουν παρακολουθήσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραµµα.
Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση, κύριε Υπουργέ, δεν καταργείται
η εξεταστική διαδικασία, αλλά αναβάλλεται για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, έως ότου δηλαδή αποφασίσει το Τεχνικό Επιµελητήριο να ενεργοποιήσει και να είναι σύµφωνο µε τις δεσµεύσεις του, ενώ µε την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας οι ενεργειακοί επιθεωρητές που έχουν εγγραφεί στα οικεία µητρώα και
εντός διαστήµατος ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης οφείλουν να εξεταστούν και να υποβάλουν
στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης. Διαφορετικά, µε την παρέλευση του ενός
έτους, θα διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών
Επιθεωρητών και θα χάνουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Αυγενάκη, ευχαριστούµε κι εµείς.
Τέλος, ο κ. Γιάννης Μιχελογιαννάκης έχει το λόγο και θα κλείσουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω µια παρατήρηση πρώτα,
µιας και ο κ. Λιβιεράτος στάθηκε ιστορικά, στην εποχή του Βυζαντίου, στο Κατάστιχο -έτσι ήταν ο όρος τότε από όπου βγήκε
µετά το Κτηµατολόγιο. Έδωσε µία διάσταση καθαρά ταξική και
ας µη γελιόµαστε.
Ξέχασε να πει στην οµιλία του ότι το 1936 ο Όθωνας έκανε
τότε, για να δώσει στους «ηµέτερους» περιουσία, την πρώτη επανάσταση των κοινωνικών δυνάµεων της εξουσίας για να έχουν
δύναµη. Μια αναλαµπή στη δηµοκρατική ιστορία φάνηκε λίγο το
1963.
Όµως ας µη µιλάµε για τα παλιά, ας πάµε στο σύνδροµο του
«17». Δεκαεπτά χρόνια τα ενοχικά κόµµατα δαπάνησαν ένα δισεκατοµµύριο και υλοποίησαν το 17% -17% µόνο, αυτό είναι το
αποτέλεσµα- µε αποτέλεσµα σήµερα να έχεις, από τα οκτώ εκατοµµύρια στρέµµατα και τα έξι εκατοµµύρια δικαιώµατα, να σε
περιµένουν ακόµα άλλα έξι και άλλα τέσσερα, -πλήρης αποτυχία!- και από τις εβδοµήντα µία χιλιάδες ακίνητα, να έχεις το 40%
καταπατηµένα, το 22% µε προβλήµατα δικονοµικά, νοµικίστικης
αιτιολογίας, και το 12,4% να είναι σε σύγχυση στους δήµους και
να µην µπορούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου να κάνουν
τίποτα. Στα δεκαεπτά χρόνια, επίσης, να έχεις έντεκα χιλιάδες
χάρτες, από τους οποίους έχεις κάνει µόνο τους εννιακόσιους.
Αυτά είναι στοιχεία που τα δίνετε εσείς, η ΚΕΔ τα έχει δώσει. Και
δεν φτάνει µόνον αυτό, αλλά κοστολογείτε και τη δηµόσια περιουσία, χωρίς να γνωρίζετε την τελευταία έρευνα του ΙΟΒΕ, η
οποία µιλάει για τριακόσια δισεκατοµµύρια.
Αυτή είναι η εικόνα. Και σε αυτήν την εικόνα έχουµε εδώ να
πούµε το εξής, ότι φθάσαµε σε ένα σηµείο που την υποχρέωση
να είναι δηµόσια µας τη διδάσκουν οι ξένοι. Βλέπετε τον Πρόεδρο του Διεθνούς Γραφείου του Κτηµατολογίου να καταγράφει
ως ορισµό αυτού που πάµε να νοµοθετήσουµε σήµερα, ότι είναι
µία µεθοδική, διευθετηµένη διερεύνηση ιδιοκτησίας, αλλά δηµόσια και µόνο δηµόσια. Βάζει, µάλιστα, δικλίδες ασφαλείας για το
δηµόσιο χαρακτήρα. Αυτή είναι η ουσία. Ο Henssen είναι αυτός.
Έρχοµαι στα προβλήµατα που βάζετε. Το πρώτο πρόβληµα,
το οποίο αρχίζει, είναι το τεκµήριο υπέρ δηµοσίου. Βλέπετε το
ελληνικό δηµόσιο να υποβάλλει δηλώσεις ιδιοκτησίας για να
µπουν στο Κτηµατολόγιο. Είναι ακριβώς το αντίστροφο. Το τεκµήριο δεν οριοθετείται. Όπου υπάρχουν εγκεκριµένα σχέδια
πόλης ή οικισµοί, βλέπω ότι αφήνετε «παραθυράκια» για δασικές
εκτάσεις. Παλιά βάζαµε µία εκκλησία µέσα και τα νοµιµοποιούσαµε, τώρα αρχίζουµε καινούργια. Χάνει το δικαίωµά του το κράτος για πάνω από δύο στρέµµατα που βρίσκονται εντός σχεδίου,
αν είναι δασικό. Πλήρης σύγχυση!
Όσον αφορά την ανάρτηση που γίνεται, ανεξάρτητα από διευθύνσεις και δασαρχεία, που τα τελειώνετε αυτά, αν η θεώρηση
δεν γίνει σε πέντε µήνες, υπάρχει πρόβληµα. Στις αντιρρήσεις,
στο εξάµηνο που βάζετε, δηλαδή τέσσερις µήνες και δύο µήνες
χάρισµα, υπάρχει πρόβληµα. Ακόµη, στις διορθώσεις κτηµατογραφικών εγγράφων, τα δώδεκα χρόνια των Ελλήνων που ζουν
στην Ελλάδα και τα δεκατέσσερα των Ελλήνων που είναι στο
εξωτερικό, και αυτό θέλει κουβέντα.
Νέα χαράτσια στη µικρογραφία του χαρατσιού, της εν γένει
πολιτικής σας. Δεν έκανες γρήγορα δήλωση; Μέχρι χιλιοπεντακοσάρικο µπορεί να φθάσει. Περίπτωση: Δεν έδωσες αποσπάσµατα από λήψη κτηµατολογικών αποσπασµάτων, µε αυτήν την
εικόνα που σας παρουσίασα, των ενοχικών κοµµάτων της δεκαεπταετίας; Ειδικά τέλη, χαράτσια!
Καθυστέρησες την πληρωµή αναλογικά του τέλους; Πλήρωνε
1‰ επί της αντικειµενικής αξίας! Και αυτά σε µία κατάσταση που
µόνο το 17% είναι φτιαγµένο. Έδωσες άδεια δόµησης στα
τυφλά, εκεί που δεν έχουν πρόσοψη; Πλήρωσε! Ελεγχόµενες κυνηγετικές εκτάσεις, που έγιναν από πέντε χιλιάδες µε δυόµισι χιλιάδες; Γιατί άραγε; Το περιβάλλον;
Βλέπει κανείς ότι πέρα απ’ αυτά, υπάρχει και το κοινωνικό
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αγαθό ή το δηµόσιο αγαθό, το οποίο, για να το πεις κοινωνικό,
πρέπει να έχει πέντε προϋποθέσεις: να το ελέγχεις, να το καταρτίζεις, να το αξιοποιείς και να µπορείς να το βάζεις µέσα σε ένα
αναπτυξιακό πρόγραµµα. Βλέπετε ότι όλα αυτά χάνονται. Και δηµιουργώ µία ανώνυµη εταιρεία, δήθεν για να κερδίσω χρόνο,
δήθεν για να κερδίσω αποτελεσµατικότητα, δήθεν για να κερδίσω αξιοποίηση, µε αποτέλεσµα η ιδιωτική, η δηµόσια και η δηµοτική περιουσία να χάνεται. Αυτή είναι η ουσία.
Επειδή δεν έχω χρόνο, θέλω στα δύο τελευταία λεπτά να κάνω
δύο καταγγελίες.
Πρώτη καταγγελία. Χθες ήταν η παράνοµη συχνότητα. Εµείς
οι καρδιολόγοι λέµε ότι, όταν η συχνότητα τελειώσει, είναι ο θάνατος. Και παίρνω τον όρο της συχνότητας, γιατί από την παράνοµη συχνότητα χθες αρχίσατε. Οριοθετήθηκε το ΤΑΠ, πάρτε
Έλληνες! Οριοθετήθηκαν τα 50 δισεκατοµµύρια κούρεµα, πάρτε
Έλληνες! Οριοθετήθηκε η ιστορία του ΟΠΑΠ µε τα κρατικά λαχεία -κατέθεσα σήµερα ερώτηση για άλλα «γκρίζα» σηµεία του
ΟΠΑΠ- πάρτε! Αυτά από τηλεοράσεως, που είναι παράνοµες συχνότητες.
Και δεν φθάνει µόνον αυτό. Αφού χάσατε το παιχνίδι του κοινωνικού αυτοµατισµού, µπαίνετε σήµερα και σε τηλέφωνα -και
το καταγγέλλω από τη Βουλή- σε δηµοσιογράφους, ότι «είσαι
στη λίστα µέσα, µόνο βγες έξω από εκεί». Τέτοιες τακτικές είναι
παράνοµες! Αυτή είναι η πρώτη καταγγελία.
Δεύτερη καταγγελία. Εδώ το ανεξίθρησκο είναι σοβαρό και ο
σταυρός στη σηµαία...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι εννοείτε;
Πείτε πιο καθαρά, για να καταλάβουµε τι εννοείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Έχω καταγγελίες από δηµοσιογράφους ότι τους λένε «θα σας πάρουµε, µόνο φύγετε από
τα κτήρια της ΕΡΤ». Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον –για να είµαι συνεπής στο χρόνο µου- ο σταυρός
στη σηµαία είναι, Υπουργέ µου, πάνω από την Ελλάδα. Εγώ τυχαίνει να είµαι συνεργαζόµενος µε τον ΣΥΡΙΖΑ, αριστερός αλλά
και βαθιά ορθόδοξος. Σήµερα, παρατήρησα κάτι το οποίο, κυρία
Πρόεδρε, θέλω να το δείτε οπωσδήποτε. Το πήρα και φωτογραφία και θα το δώσω.
Στην είσοδο του γραφείου του Γεώργιου Παπανδρέου, στο
δεξί σκαλοπάτι είναι ένας σταυρός χαραγµένος, που πατιέται και
σφουγγαρίζεται. Αυτό το πράγµα ως Βουλευτής δεν το ανέχοµαι.
Παρακαλώ πολύ την Τεχνική Υπηρεσία της Βουλής αµέσως να
το αποκαταστήσει αυτό.
Επ’ ευκαιρία κάνω και µια πρόταση: είναι καλό να γίνει ένα τέµενος, ένα τετραγωνικό µέτρο εκκλησίας ή ο,τιδήποτε άλλο.
Κυρία Πρόεδρε, να το επιµεληθείτε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Θα το δούµε.
Ο κ. Βλάχος έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω µια σύντοµη παρέµβαση.
Πρέπει να συµφωνήσουµε όλες και όλοι µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι η πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Εδώ πραγµατικά, πρέπει να επαινέσουµε την πολιτική ηγεσία
και προσωπικά τον κ. Καλαφάτη για την πρωτοβουλία του να
φέρει αυτό το νοµοσχέδιο για το Κτηµατολόγιο.
Το Κτηµατολόγιο, όπως ξέρουµε όλοι, είναι µια αµαρτωλή
υπόθεση. Έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες. Σε πάρα πολλές περιοχές βρίσκεται σε αδιέξοδο. Σήµερα γίνεται µια νέα προσπάθεια, για να µπορέσουµε να βάλουµε τέλος σε αυτές τις εκκρεµότητες.
Ο καθένας, λοιπόν, που παίρνει το λόγο θα ήταν θετικό να µας
έλεγε πώς µπορεί αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργού -και του
Υπουργείου γενικότερα- να βοηθηθεί και όχι να κάνουµε κριτική
έτσι απλά, λες και σήµερα αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει
είναι ιδανική. Κάθε άλλο, θα έλεγα. Για το λόγο αυτό, λοιπόν,
αυτή η προσπάθεια του Υπουργείου πρέπει να βοηθηθεί από
κάθε κατεύθυνση και από όλες τις πολιτικές δυνάµεις.
Βεβαίως, µε αφορµή αυτήν την πρωτοβουλία έρχεται και µια
σειρά άλλων θεµάτων από διάφορες περιοχές -ή και για όλη τη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χώρα- που το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να τα δει. Πρέπει, όµως, τα θέµατα αυτά να τα δουν και οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι όλων των πτερύγων.
Υπάρχουν τροπολογίες που αφορούν πολύ συγκεκριµένα θέµατα και για τα οποία θέλουµε αύριο –γι’ αυτό πήρα το λόγο σήµερα- να έχουµε τις απόψεις όλων των πτερύγων της Βουλής.
Για παράδειγµα, έχει κατατεθεί µια τροπολογία για τη Νέα Ζωή
Μάνδρας. Την υπόθεση την ξέρουν όλα τα κόµµατα και οι τοπικοί
συνάδελφοι και όχι µόνο. Είναι σηµαντικό να ακούσουµε αύριο
τις απόψεις όλων των συναδέλφων, για να δούµε εάν θέλουµε
να αγγίξουµε πραγµατικά κοινωνικά προβλήµατα και να δώσουµε
λύση ή αν θέλουµε να θεωρητικολογούµε.
Η πρωτοβουλία, λοιπόν, του Υπουργού είναι η αφορµή που
ανοίγει την κουβέντα για µια σειρά από θέµατα σηµαντικά για
την κάθε περιοχή. Κι εδώ είναι που πρέπει όλοι να σταθούµε στο
ύψος των περιστάσεων.
Δεν θα σταθώ στην προηγούµενη τοποθέτηση συναδέλφου,
σε γενικόλογες καταγγελίες «κάποιος είπε, κάπου είπε» και όλα
τα υπόλοιπα. Αυτά δεν οδηγούν πουθενά. Εδώ πρέπει να αντιµετωπίσουµε την πραγµατικότητα µε συγκεκριµένες, ρεαλιστικές
παρατηρήσεις. Διότι καλοπροαίρετα ξεκινάει το Υπουργείο και ο
Υπουργός. Καλοπροαίρετα πρέπει κι εµείς να συµβάλλουµε µε
όλες µας τις δυνάµεις για να δώσουµε λύσεις.
Αυτήν την παρέµβαση ήθελα να κάνω, κυρία Πρόεδρε, σήµερα, ανοίγοντας την κουβέντα για τη συζήτηση επί των άρθρων,
που θα γίνει αύριο, καθώς επίσης και για µια σειρά τροπολογιών
που έχουν κατατεθεί.
Πρέπει, όπως είπα –και µε αυτό κλείνω- να ακουστούν οι απόψεις όλων των πτερύγων. Διότι δεν είναι υπόθεση µόνο του
Υπουργείου, τι κάνει δεκτό και τι δεν κάνει. Πρέπει όλοι να πάρουµε θέση, για να ξέρουµε τι λέµε και στην κοινωνία. Δεν µπορεί
να λέµε άλλα µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα κι άλλα να λέµε στους
πολίτες, στην κάθε περιοχή όπου πολιτεύεται ο καθένας. Αυτή η
διγλωσσία πρέπει να τελειώσει. Πρέπει ο καθένας µας να πάρει
την ευθύνη και να πει «ναι» ή «όχι» µε καθαρή φωνή και καθαρές
κουβέντες µια για πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Βλάχο.
Κύριε Αποστόλου, έχετε το λόγο για δυο λεπτά για να δευτερολογήσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Πράγµατι, αυτό στο οποίο πρέπει
να απαντήσουµε είναι εάν η τωρινή νοµοθετική πρωτοβουλία
συµβάλλει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Δεν θα πρέπει, όµως, να κάνουµε µια αναδροµή για το κατά
πόσον οι προηγούµενες νοµοθετικές πρωτοβουλίες έλυσαν κάποιο πρόβληµα ή εάν η συµπεριφορά της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση;
Ο κύριος Υπουργός –εννοώ τον κ. Λιβιεράτο- επιµένει ότι
υπάρχουν εκατό µέτρα απόκλιση µεταξύ των ορθοεικόνων του
’45 και των σηµερινών. Αντιλαµβάνεται τι σηµαίνει αυτό όταν η
Ελλάδα –τουλάχιστον η µισή της επιφάνεια- έχει χαρακτηριστεί
στη µορφή; Καταλαβαίνετε τι δηµιουργεί; Εµείς λέµε ότι δεν
υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο ίδιος, όµως, καταλαβαίνει µε την
τοποθέτησή του τι ανοίγει; Θα σας αναφέρω κι άλλα περιστατικά.
Όταν άλλαξε ο ορισµός του δάσους το 2003 µε το ν. 3208/
2003, τότε τριακόσιοι τριάντα ΟΤΑ, που είχαν προηγουµένως
προχωρήσει πολύ τη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών, βρέθηκαν «στον αέρα». Ακυρώθηκε όλο αυτό και χρειαζόταν
πάλι επικαιροποίηση.
Έρχεται ο ν. 3889/2010 και ξαναµπαίνει στη διαδικασία αλλαγής του ορισµού του δάσους, που σηµαίνει ότι όλη αυτή η δουλειά προς τα πίσω έπρεπε να επικαιροποιηθεί πάλι να την ξαναδούµε. Έρχεται προχθές ο Υπουργός και λέει: «Πρέπει να δούµε
και µε τον ορισµό του δάσους τι θα γίνει. Πρέπει να τον αλλάξουµε.».
Άρα, όταν ήδη συζητώντας λέµε ότι έχει προχωρήσει το 17%
περίπου όλης της επιφάνειας και το 60% των εδαφών δασικού
χαρακτήρα έχει µπει στη διαδικασία και ανοίγονται τέτοιοι δρόµοι, αντιλαµβάνεστε πού θα βρεθούµε; Εποµένως το ότι καθυ-
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στερεί η συγκεκριµένη διαδικασία οφείλεται κυρίως στον τρόπο
µε τον οποίο η εκτελεστική εξουσία και οι εκάστοτε κυβερνήσεις
λειτουργούσαν µέχρι σήµερα.
Και ξέρετε τι έχει συµβεί, αγαπητοί συνάδελφοι; Όλες αυτές
οι παρεµβάσεις είχαν ένα αποτέλεσµα: τη διαρκή µείωση των δασικού χαρακτήρα εδαφών, ιδιαίτερα των περιαστικών. Γιατί αυτό
είναι το πρόβληµα και αυτό είναι σήµερα που καθυστερεί ιδιαίτερα στην ανατολική Αττική. Μήπως εκεί θα πρέπει να δούµε
αυτό που σας είπα και επαναλαµβάνω, κύριε Υπουργέ, πρώτα να
κυρώσουµε τους χάρτες, αγνοώντας τα προβλήµατα που υπάρχουν πάνω; Διότι στο κάτω-κάτω η αναφορά µας είναι αν αυτά
ήταν δασικού χαρακτήρα ή όχι και από εκεί και πέρα έρχεται το
πολιτικό κόστος. Όποιος κυβερνάει αναλαµβάνει να λύσει τα
προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αποστόλου.
Κύριε Υπουργέ, θα θέλατε να τοποθετηθείτε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μάλιστα, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πόσο χρόνο
θέλετε, κύριε Υπουργέ;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε, λοιπόν,
το λόγο για πέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, άκουσα προσεκτικά όλες τις απόψεις. Θέλω να πω
ότι αυτό το νοµοσχέδιο εντάσσεται σε µία γενικότερη στρατηγική
του ΥΠΕΚΑ, που έχει να κάνει µε µία ριζική αλλαγή στο πώς αντιλαµβανόµαστε τη ρύθµιση του χώρου, µε µία ριζική αλλαγή σε
σχέση µε το πώς την αντιλαµβανόταν η διοίκηση -και αυτή η αντίληψη αποτυπωνόταν στη συµπεριφορά της διοικήσεως απέναντι στον πολίτη- και σε σχέση µε την αναγκαιότητα που υπάρχει για να γίνουν πραγµατικά εκσυγχρονιστικές τοµές όσον
αφορά τη διαφάνεια των διαδικασιών σε σχέση µε τα ζητήµατα
του Κτηµατολογίου, την επιτάχυνση των διαδικασιών, την αποτελεσµατικότητα και βεβαίως την ενίσχυση των συναλλαγών.
Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο κινούµαστε.
Μου δίνεται η ευκαιρία µέσα από αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία να αναφερθώ στο ότι υπάρχουν αυτά τα ίδια στοιχεία, οι
αξίες, οι αρχές, αν θέλετε, η αρχή της οριζόντιας πολιτικής, η
αντίληψη ότι είµαστε εδώ ως νοµοθέτες για να αντιµετωπίσουµε
µία πραγµατικότητα. Και σέβοµαι πολύ, κύριε Αποστόλου, αυτό
που είπατε προηγουµένως, όµως δεν έχουµε το περιθώριο άλλο,
κατά την άποψή µου, γι’ αυτό και κινούµαστε στο πλαίσιο αυτό.
Και οι δύο έχουµε την ίδια αντίληψη, να υπηρετήσουµε το δηµόσιο συµφέρον και τους πολίτες, αλλά, αν πάµε απλώς να αναδείξουµε τα προβλήµατα και φέρουµε σε µια θέση αδιεξόδου
δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συµπολιτών µας, τότε δεν µπορώ
να πω ότι αυτήν τη στιγµή ανταποκρινόµαστε στο ρόλο µας απέναντι σε µια κοινωνία που πραγµατικά βάλλεται, νιώθει κατατρεγµένη και νιώθει ότι καταδιώκεται, αντί να υπηρετείται, από την
πολιτεία.
Σέβοµαι πάρα πολύ αυτό που είπατε, αλλά σας λέω ποια είναι
και η δικιά µου τοποθέτηση σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα
που καλούµαστε επιτέλους να δείξουµε αναφορικά µε την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες συµπολιτών µας.
Γιατί πρέπει να το δεχτούµε ότι βεβαίως και υπάρχουν πάρα
πολλές περιπτώσεις, αν θέλετε, αδιαφάνειας που έγιναν εκµεταλλεύσιµες από ιδιώτες, από πολίτες και βεβαίως εκεί πέρα
πάµε να κάνουµε τα νοµοθετήµατά µας και να βάλουµε ένα οριστικό στοπ, έναν οριστικό φραγµό σε εκείνους που εκµεταλλεύονται ακριβώς ένα αδιαφανές θεσµικό πλαίσιο για να µπορέσουν παρατύπως να κινηθούν.
Υπάρχουν, όµως, και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι συµπολίτες
µας και αυτό είναι µια γενική αρχή που την έχω στο µυαλό µου δεν σας κρύβω- και για τις άλλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες που
θα ακολουθήσουν σε σχέση µε το -να σας το πω πολύ απλά- «τι
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έφταιγε ο καηµένος ο συµπολίτης µας»;
Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες συµπολιτών µας. Πιστεύω ότι
οι περισσότεροι από εµάς θητεύσαµε και φοιτήσαµε στο «πανεπιστήµιο του πεζοδροµίου» -µε την καλή του όρου έννοια- και
γνωρίζουµε ότι σε πάρα πολλές λαϊκές οικογένειες είναι χιλιάδες
συµπολιτών µας που είναι παγιδευµένοι ακριβώς για δεκαετίες,
γιατί εµπιστεύθηκαν τη διοίκηση.
Εξεδόθησαν συγκεκριµένες πράξεις από τη διοίκηση και ξαφνικά η διοίκηση, µετά από λίγα χρόνια, µε µία άλλη της µορφή
έρχεται και ουσιαστικά παγιδεύει και «θάβει» όχι µονάχα –αν θέλετε- την εµπιστοσύνη που επέδειξε ο πολίτης προς το κράτος,
αλλά «θάβει» ουσιαστικά και βασικά του δικαιώµατα, όπως είναι
το ατοµικό δικαίωµα της περιουσίας.
Οφείλουµε, λοιπόν, να βρούµε τη χρυσή τοµή. Δεν σας κρύβω
ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα, γιατί αντιλαµβάνοµαι και τους
κινδύνους που ελλοχεύουν και τις εύλογες αντιδράσεις που µπορούν να υπάρχουν και λόγω αντίθετης ιδεολογικής -αν θέλετεκαταβολής αλλά και οπωσδήποτε λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας.
Όµως, πιστεύω ότι πρέπει να πάµε σε µία τέτοια κατεύθυνση
αντιµετώπισης της αληθινής πραγµατικότητας, γιατί νιώθω ότι
για πολλά χρόνια πολλοί από εµάς κινούµασταν σε µία φανταστική πραγµατικότητα. Είναι, λοιπόν, επιλογή αυτού του Υπουργείου, τουλάχιστον στα νοµοθετήµατα, που –αν µου επιτρέπετεεγώ έχω το ρόλο της επίσπευσής τους.
Αυτές είναι οι λογικές της αντίληψης της πραγµατικότητας,
της επίλυσης των προβληµάτων, του να µην κλείσω τα µάτια, του
να µη µιλήσουµε απλώς πολιτικά και να περάσει ο καιρός, του
να µην αφήσουµε όσοι είµαστε σε µία θέση ευθύνης απλώς να
περάσουν κάποιοι µήνες και να φύγουµε από το δηµόσιο βίο,
αλλά να αφήσουµε κάτι πίσω πραγµατικό, που θα έχει ωφέλεια
για τον πολίτη.
Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν οι νοµοθετικές µας πρωτοβουλίες, που αφορούν στο Κτηµατολόγιο. Το ίδιο προσπαθούµε να
κάνουµε µε τα αυθαίρετα. Το ίδιο θα υπάρξει στη χωροταξική και
πολεοδοµική µεταρρύθµιση. Το ίδιο θα υπάρξει στο ζήτηµα των
επιτρεπτών επεµβάσεων στο δάσος. Το ίδιο θα υπάρξει στην
ελεγκτική λειτουργία του κράτους, ακριβώς για να προασπίσουµε το περιβάλλον µε πιο σοβαρούς ελέγχους. Το ίδιο θα
υπάρξει στο ειδικό χωροταξικό που έχουµε βγάλει για διαβούλευση, όπως το ίδιο θα υπάρξει και σε σηµαντικά εργαλεία που
πρέπει να βάλουµε δίπλα στον πολίτη και στο δηµόσιο, για να το
προασπίσουµε, όπως είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου,
όπως είναι η τράπεζα γης και όπως είναι, βεβαίως, και άλλα ζητήµατα που προσπαθούµε να επιλύσουµε και να ακουµπήσουµε.
Αυτά ενδεχοµένως είναι θέµατα «ταµπού», που ουσιαστικά
όµως «θάβουν», όπως λέω, πολλές φορές θεµελιώδη ατοµικά δικαιώµατα πολλών συµπολιτών µας. Αναφέροµαι, παραδείγµατος
χάριν, στους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, όπου θα είναι και µία
ευκαιρία να υποστηρίξουµε την οικοδοµική δραστηριότητα.
Έτσι, λοιπόν, µε ένα πλέγµα τέτοιων δραστηριοτήτων, µε αυτά
τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα, νοµίζω ότι θα µπορέσουµε
να κάνουµε πραγµατικά το άλµα προς τα εµπρός.
Θα ήθελα µε την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω ακόµη µία
φορά. Δεν αναφέρθηκα στο άρθρο 10, αναφέρθηκε κάποιος άλλος συνάδελφος. Αποτελεί ένα παράδειγµα για τη συµβολή όλων
των πτερύγων της ελληνικής Βουλής, που τιµά το ελληνικό Κοινοβούλιο, η συζήτηση που έχουµε κάνει µέσα στο πλαίσιο αυτής
της επιτροπής, για να µπορέσουµε να δώσουµε πραγµατικές λύσεις σε πολλές χιλιάδες συµπολιτών µας.
Ευχαριστώ πολύ και επιφυλάσσοµαι αύριο να συνεχίσουµε τη
συζήτηση επί των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Συµπλήρωση
των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού
Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις» έγινε δεκτό επί της αρχής
κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τρίτης 14 Μαΐου 2013, της Τετάρτης 15 Μαΐου 2013,
της Πέµπτης 16 Μαΐου 2013, της Παρασκευής 17 Μαΐου 2013,
της Δευτέρας 20 Μαΐου 2013 και της Τρίτης 21 Μαΐου 2013 και
ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς τα
Πρακτικά της Τρίτης 14 Μαΐου 2013, της Τετάρτης 15 Μαΐου
2013, της Πέµπτης 16 Μαΐου 2013, της Παρασκευής 17 Μαΐου
2013, της Δευτέρας 20 Μαΐου 2013 και της Τρίτης 21 Μαΐου 2013
επικυρώθηκαν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.28’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 20 Ιουνίου 2013 και ώρα 9.30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία: 1) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού
όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας» και 2) Συνέχιση της
συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου
και άλλες ρυθµίσεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

