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Πέµπτη 10 Απριλίου 2014
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1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 10453, 10471, 10556, 10622
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Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 11 Απριλίου 2014, σελ. 10558
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών", σελ. 10453, 10456
2. Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες
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3. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
i) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει
την Έκθεσή της στα σχέδια νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Α) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) Της Σύµβασης για την οδική κυκλοφορία και της
Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση, αβ)
Της Σύµβασης για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση,
της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση
και το Πρωτόκολλο για τις διαγραµµίσεις της οδού που συµπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συµφωνία» και Β) Κωδικοποίηση
των διατάξεων των ως άνω Συµβάσεων σε ενιαίο κείµενο»,
σελ. 10484
ii) H Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α’ 139)
και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ
της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων
µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω

του ποινικού δικαίου (L 328)», σελ. 10559
4. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις", σελ. 10498 10500
5. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών, σελ. 10502 – 10541, 10542 - 10546
6. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ.10502 - 10540
7. Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου Υπουργείου
Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις", σελ. 10547
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΕ’
Πέµπτη 10 Απριλίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 10 Απριλίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.48’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 9-4-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΚΔ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
9 Απριλίου 2014, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολό των
σχεδίων νόµου:
1) «Κύρωση της Συµφωνίας για την Τροποποίηση για δεύτερη
φορά της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της
Οµάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού,
αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των µελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000,
όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεµβούργο στις
25 Ιουνίου 2005, µε τη συνηµµένη σε αυτή Τελική Πράξη».
2) «Κύρωση της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και
της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων και Μνηµονίων Συµφωνίας»).
Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις και να
τις εξηγήσω, όπως είχε δεσµευθεί και η Κυβέρνηση την ηµέρα
της ψηφοφορίας του νοµοσχεδίου. Η µία αφορά το άρθρο 22 –
πρώην άρθρο 24– και λέει το εξής: «Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία
επιβάλλεται µε την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αµετάκλητης παραποµπής για κακούργηµα, εάν έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση».
Η δεύτερη νοµοτεχνική βελτίωση αφορά στο άρθρο 1 του σχεδίου νόµου, όπου προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/
2010 προστίθεται η φράση “καθώς και για θέµατα που αφορούν
στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων”», ούτως ώστε
να µη σταµατήσουν τα έργα κατά τη διάρκεια των εκλογών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Λεωνίδας Γρηγοράκος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Κουκουλόπουλε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ως προς την τροπολογία που
είπε ο κύριος Υπουργός, είναι αυτή που είχα πει ότι είχε αναφέρει
η πολιτική ηγεσία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το γνωρίζω, κύριε
Κουκουλόπουλε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Με αυτήν την προσθήκη ψηφίζουµε το άρθρο.
Κατά τα άλλα, αν µας δίνονταν τότε τριάντα δευτερόλεπτα –
όχι από το Προεδρείο, αλλά από τους συναδέλφους– θα είχαν
γίνει όλα κατανοητά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστώ, κύριε
Κουκουλόπουλε.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κάλλιο αργά παρά ποτέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ψήφιση στο σύνολο
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διενεµήθη και µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου
Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο ως διενεµήθη και µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου Υπουργού, κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:

καθήκοντά του ασκεί µέλος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του.
2. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας µπορούν µε γραπτή δήλωσή τους προς τον Δήµαρχο να
ανεξαρτητοποιηθούν από το συνδυασµό µε τον οποίο έχουν
εκλεγεί. Οι ανωτέρω είναι δυνατόν να διαγραφούν µε αιτιολογηµένη απόφαση που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία των 2/3, η
οποία υπολογίζεται επί του συνολικού αριθµού των δηµοτικών
συµβούλων και συµβούλων δηµοτικής κοινότητας στην οποία
είναι µέλος ο διαγραφείς. Πρόεδρος ή αναπληρωτής αυτού, δεν
µπορεί να γίνει ή να παραµείνει ο ανεξαρτητοποιηθείς ή ο διαγραφείς από το συνδυασµό µε τον οποίο εκλέχθηκε.
3. Αν η θέση του Προέδρου του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από
το αξίωµα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ή εκείνος που
έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης δεν αποδεχθεί
εγγράφως τη θέση, το αξίωµα του Προέδρου καταλαµβάνει ο
επόµενος, κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης, σύµβουλος του
συνδυασµού της πλειοψηφίας και σε περίπτωση µη αποδοχής,
ο πρώτος σε σταυρούς προτίµησης σύµβουλος από τους λοιπούς συνδυασµούς µε τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης στο
δήµο. Αν σε δηµοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του επιτυχόντος στο δήµο συνδυασµού, το αξίωµα του Προέδρου καταλαµβάνει ο πρώτος σε σταυρούς προτίµησης υποψήφιος του επόµενου σε εκλογική δύναµη συνδυασµού στο
δήµο, που έχει ανακηρυχτεί σύµβουλος στη δηµοτική κοινότητα.
Η µη αποδοχή του αξιώµατος του Προέδρου δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας του µέλους του συµβουλίου της δηµοτικής
κοινότητας.»
2.α. Στον τίτλο του άρθρου 81 του ν. 3852/2010 απαλείφεται η
φράση «και αντιπροέδρου».
β. Η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 3852/2010 καταργείται.

«Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση της, µε οποιονδήποτε τρόπο, ανεξαρτητοποίησης του Προέδρου του συµβουλίου τοπικής κοινότητας, αυτός
εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωµα του Προέδρου. Τη θέση του
Προέδρου λαµβάνει ο επόµενος σε σταυρούς προτίµησης σύµβουλος της τοπικής κοινότητας της ίδιας παρατάξεως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος σύµβουλος τοπικής κοινότητας
να δύναται και να δέχεται να αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου ή που να έχει εκλεγεί µε την ίδια παράταξη,
η θέση αυτή καταλαµβάνεται από το σύµβουλο της δεύτερης σε
σειρά εκλογής στη συγκεκριµένη τοπική κοινότητα, παράταξης
και, σε περίπτωση κωλύµατος και αυτού, τη θέση καταλαµβάνει
ο σύµβουλος της τρίτης σε σειρά εκλογής στη συγκεκριµένη τοπική κοινότητα, παράταξης.
Σε περίπτωση που άπαντες οι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, τα καθήκοντα του Προέδρου
ασκεί ο πρώτος σε σταυρούς προτίµησης σύµβουλος αυτής από
οποιαδήποτε παράταξη κι αν προέρχεται.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 1
1. Η παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συµβούλιο δεν συγκληθεί,
όπως ορίζει η παράγραφος 1, συνέρχεται χωρίς πρόσκληση, για
την πρώτη θητεία του Προέδρου δηµοτικού συµβουλίου, την
πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου της έναρξης της δηµοτικής περιόδου στις 10:00 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου και για τη δεύτερη θητεία του Προέδρου
δηµοτικού συµβουλίου, την πρώτη Κυριακή του µηνός Μαρτίου
του τρίτου έτους αυτής, στις 10:00 π.µ. στη αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου. Αν ο σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού που πλειοψήφησε απουσιάζει, τον αντικαθιστά
ένας σύµβουλος του ίδιου συνδυασµού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου.»
2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 προστίθεται η φράση: «, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην
υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων.»
Άρθρο 2
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 16 του άρθρου 6 του ν.
4071/2012, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Πρόεδρος του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας είναι ο
σύµβουλος του συνδυασµού της πλειοψηφίας που έχει λάβει
τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης και σε περίπτωση
ισοψηφίας αυτός που είναι γραµµένος πρώτος στην απόφαση
της ανακήρυξης. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα

Άρθρο 3

Άρθρο 4
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010
και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 179 του ν.
3852/2010, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«Η διαδικασία για την επιλογή του συµπαραστάτη γίνεται
εντός έξι (6) µηνών από την εγκατάσταση των αρχών.»
Άρθρο 5
1. Στο εδάφιο ε’ της παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010
(Α’ 87), µετά τις λέξεις «ιδιωτικού δικαίου», προστίθενται οι λέξεις
«αορίστου χρόνου».
2. Το εδάφιο α’ της παρ. 4 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010
(Α’ 87) τροποποιείται ως εξής:
«Ο Οργανισµός ψηφίζεται από το περιφερειακό συµβούλιο,
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ύστερα από γνώµη της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής
οργάνωσης των εργαζοµένων. Η σχετική απόφαση εγκρίνεται µε
πράξη του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 6
Στο άρθρο 94 της παρ. 2 του ν. 3852/2010, προστίθεται περίπτωση 40, ως εξής:
«40. Η παροχή υπηρεσίας δωρεάν ασύρµατης πρόσβασης των
πολιτών στο διαδίκτυο µέσω του Δικτύου Σύζευξις ΙΙ, δηµοτικού
δικτύου ή άλλου παρόχου».
Άρθρο 7
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης, αποστέλλονται προς έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των µονοµετοχικών ανωνύµων εταιρειών Ο.Τ.Α. που αφορούν: α) αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) λήψη δανείων.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 226 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας µπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων και των περιφερειών, των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των
ΔΕΥΑ και των µονοµετοχικών ανωνύµων εταιρειών Ο.Τ.Α., καθώς
και των συνδέσµων για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία
δύο (2) µηνών αφότου η απόφαση έχει δηµοσιευθεί ή εκδοθεί.»
Άρθρο 8
Το εδάφιο β’ της παρ. 7 του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε αυτόν περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικές µε τα αρµόδια
όργανα της εταιρείας, τις προϋποθέσεις και τους όρους ανάθεσης ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη διαδικασία (ανοικτός, κλειστός διαγωνισµός, ανάθεση µε διαπραγµάτευση) τα κριτήρια, τη
διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής και την εκτέλεση των συµβάσεων, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας
και αντικειµενικότητας, όπως αυτές συνάγονται από την
ισχύουσα νοµοθεσία.»
Άρθρο 9
1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 τίθεται κόµµα και προστίθεται η φράση:
«, υπαγόµενες, σε κάθε περίπτωση, σε ήδη υπάρχουσα δηµοτική ενότητα του δήµου αυτού».
2. Στο τέλος της περίπτωσης 32.Α.2 της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται η φράση:
«, καθώς και από τη Δηµοτική Ενότητα Ανάληψης, αποτελούµενης από τις Τοπικές Κοινότητες Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών
και Περβολακίων, µε έδρα τον οικισµό Ανάληψης της Τοπικής
Κοινότητας Πεύκων. »
Άρθρο 10
Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), καθώς και την
έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α.
α’ και β’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών
συµβασιούχων αµιγώς αµειβοµένων από την καταβολή αντιτίµου
και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
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σης, Εσωτερικών και Οικονοµικών, µε την οποία κατανέµονται οι
εγκρινόµενες θέσεις ανά φορέα.
Οι ως άνω συµβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης
της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του περιορισµού της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως
ισχύει κάθε φορά.»
Άρθρο 11
Η παρ. 34 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 τροποποιείται
ως εξής:
«34. Δηµόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι που κατέχουν οργανική
θέση σε υπηρεσία του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού ή
Ν.Π.Δ.Δ. εκτός των υπαλλήλων εκείνων, οι οποίοι έχουν ανειληµµένες υποχρεώσεις υποχρεωτικής παραµονής στον φορέα, όπου
ανήκουν, βάσει ειδικών διατάξεων, µπορούν να διοριστούν, εφόσον επιλεγούν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, σε άλλη
θέση του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού ή Ν.Π.Δ.Δ.,
χωρίς να θεωρείται ότι ο διορισµός τους εµπίπτει στους περιορισµούς του άρθρου 11 του ν. 3833/ 2010 υπό την προϋπόθεση
προγενέστερης ή ταυτόχρονης µε το διορισµό παραίτησής τους
από τη θέση που κατέχουν.»
Άρθρο 12
Η παρ. 4 του άρθρου 230 του ν. 3584/2007 όπως ισχύει καταργείται.
Άρθρο 13
Στην παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), αντί των
λέξεων « µε βαθµό Α’» τίθενται οι λέξεις « τουλάχιστον µε βαθµό
Γ’».
Στην παρ. 3β του άρθρου 249 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντί των
λέξεων «µε βαθµό Α’» τίθενται οι λέξεις « τουλάχιστον µε βαθµό
Γ’».
Άρθρο 14
H παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Οργανισµού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε άλλον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε
αίτηση του υπαλλήλου και κατόπιν θετικής γνώµης του φορέα
προέλευσης, µε απόφαση του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου του Ο.Τ.Α., υποδοχής. Η απόσπαση γίνεται για δύο (2) έτη
και µπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόµη.»
Άρθρο 15
1. Επιτρέπεται η µετακίνηση υπαλλήλων από δήµο σε νοµικά
πρόσωπα ή ιδρύµατα του ιδίου δήµου, ή σε σύνδεσµο στον
οποίο συµµετέχει ο δήµος, και αντίστροφα, καθώς και µεταξύ
των φορέων αυτών και η διάθεσή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) έτη, που µπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόµα έτη εφόσον υφίσταται η
υπηρεσιακή ανάγκη. Εξαιρείται το προσωπικό του κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών των ΚΕΠ το οποίο µπορεί να µετακινείται µε την ίδια διαδικασία σε αντίστοιχη υπηρεσία (ΚΕΠ)
εντός του ιδίου δήµου και διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 19
του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.
2. Η µετακίνηση διενεργείται µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου, µετά από αίτηµα του φορέα υποδοχής. Ειδικά η µετακίνηση
υπαλλήλου από ή προς σύνδεσµο Ο.Τ.Α., διενεργείται µε κοινή
απόφαση του οικείου Δηµάρχου και του προέδρου του Συνδέσµου.
3. Με την απόφαση µετακίνησης καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που µετακινείται.
4. To προσωπικό µετακινείται µε την σχέση που υπηρετεί και
εξακολουθεί να διέπεται από το υπηρεσιακό, µισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν
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τη µετακίνησή του.
5. Η απόφαση µετακίνησης υπόκειται στον υποχρεωτικό
έλεγχο νοµιµότητας των άρθρων 225 και 238 του ν. 3852/2010.
6. Μετακινήσεις που έχουν ήδη συντελεστεί, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, θεωρούνται νόµιµες και εντάσσονται στις ανωτέρω
ρυθµίσεις.

3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 283 του ν.
3852/2010, όπως ισχύει, η φράση «µέχρι 31.12.2011,» αντικαθίσταται µε τη φράση «µέχρι 31.12.2014,».

Άρθρο 16

1. Η διάταξη της παρ. 1 εδάφιο α’ του άρθρου 215 του ν.
3852/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Συστήνεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., η οποία εντάσσεται στην
οργανωτική δοµή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης υπαγόµενη απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα.»
2. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 216 του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συστήνεται
θέση προϊσταµένου αυτής, που φέρει τον τίτλο «Ελεγκτής Νοµιµότητας», αντίστοιχη µε θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης.
Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας διορίζεται µε πενταετή θητεία.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 216 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τον Ελεγκτή Νοµιµότητας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Ο ίδιος προϊστάµενος ασκεί τα καθήκοντα
του Ελεγκτή Νοµιµότητας εάν η θέση είναι κενή και µέχρι την εκ
νέου πλήρωσή της.»
4.α. Στη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 217 του ν. 3852/2010
µεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ προστίθεται κατηγορία ΤΕ.
β. Η διάταξη της παρ. 4 του ιδίου άρθρου καταργείται.
5. Tο άρθρο 218 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως
εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 193 του ν. 3852/
2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Περιφερειακού
Ταµείου Ανάπτυξης καταρτίζεται ο κανονισµός προσωπικού του
Ταµείου, ο οποίος εγκρίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Οµοίως, ο Γενικός Γραµµατέας είναι αρµόδιος και για την έγκριση της τροποποίησης του
κανονισµού προσωπικού.»
2. Τροποποιούνται τα εδάφια β’ και γ’ της παρ. 4 του άρθρου
193 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
ως εξής:
«β) Οι αποσπάσεις της προηγούµενης περίπτωσης γίνονται για
χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) ετών, το οποίο µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα µία ή και περισσότερες φορές. Οι
αποσπασµένοι υπάλληλοι λαµβάνουν τις αποδοχές τους από το
φορέα της οργανικής τους θέσης.
γ) Οι υπηρετούντες αποσπασµένοι υπάλληλοι στο Ταµείο,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους µέχρι τη λήξη του χρόνου της απόσπασής τους. Ο Περιφερειάρχης µπορεί µετά από γνώµη του
φορέα της οργανικής θέσης να παρατείνει την απόσπασή του
για µια ακόµα διετία, µία ή και περισσότερες φορές.»
Άρθρο 17
Οι αποφάσεις των µονοµελών οργάνων των Δήµων, των Ιδρυµάτων, των Συνδέσµων και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών που εκδίδονται βάσει του ν. 3584/2007, καθώς και
των περιφερειών και των Ιδρυµάτων αυτών που εκδίδονται βάσει
του ν. 3528/2007, υπόκεινται στην ειδική διοικητική προσφυγή
του άρθρου 227 του ν. 3852/2010.
Άρθρο 18
Στο άρθρο 171 του ν. 3852/2010, προστίθεται παράγραφος 6
ως εξής:
«6. Οι διατάξεις του άρθρου 61 παράγραφος 4 εφαρµόζονται
ανάλογα για τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τα µέλη
της οικονοµικής επιτροπής και τα µέλη των διοικητικών επιτροπών των άρθρων 164, καθώς και για τα µέλη των µητροπολιτικών
επιτροπών του άρθρου 212 και 213 του παρόντος.»
Άρθρο 19
1. Η περίπτωση δ’ της παρ. 10 του άρθρου 283 του ν. 3852/
2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.»
2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 10 του άρθρου 283 του
ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του
έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα µέλη της γραµµατείας της Επιτροπής και ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη λειτουργία,
στη διοικητική µέριµνα και στη γραµµατειακή υποστήριξή της.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών
καθορίζεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η αποζηµίωση
των µελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των µελών
της γραµµατείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της. Το
σχέδιο του «Κώδικα Εσόδων Δήµων και Περιφερειών» που θα
συντάξει η Επιτροπή υποβάλλεται στη Βουλή προς κύρωση, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του
Συντάγµατος.»

Άρθρο 20
Ελεγκτής Νοµιµότητας

«Αρθρο 218
Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Α. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στις λοιπές, πλην
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις διαρθρώνεται ως ακολούθως:
1. Ελεγκτής Νοµιµότητας.
2. Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α.
α. Τµήµα Γενικών και Οικονοµικών Υποθέσεων.
β. Τµήµα Τεχνικών Υποθέσεων.
3. Σε κάθε νοµό της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, πλην του
νοµού της έδρας, συστήνεται οργανική µονάδα επιπέδου Γραφείου µε τίτλο «Γραφείο Εποπτείας Ο.Τ.Α. και την ονοµασία του
νοµού» ως αποκεντρωµένη µονάδα του Τµήµατος Γενικών και Οικονοµικών Υποθέσεων.
4. Μέχρι την επαρκή στελέχωση του Τµήµατος Τεχνικών Υποθέσεων, η οποία διαπιστώνεται µε πράξη του Ελεγκτή Νοµιµότητας, οι αρµοδιότητες του ανωτέρω Τµήµατος ασκούνται από
τις λοιπές οργανικές µονάδες της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α..
Β. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αιγαίου διαρθρώνεται ως ακολούθως:
1. Ελεγκτής Νοµιµότητας.
2. Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α.
α. Τµήµα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου µε έδρα τη Μυτιλήνη.
β. Τµήµα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Κυκλάδων µε έδρα την Ερµούπολη.
γ. Τµήµα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Δωδεκανήσου µε έδρα τη Ρόδο.
Καθένα εκ των ανωτέρω Τµηµάτων ασκεί αρµοδιότητες επί Γενικών, Οικονοµικών και Τεχνικών Υποθέσεων.
3. Σε κάθε νοµό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πλην του
Νοµού Λέσβου, συστήνεται οργανική µονάδα επιπέδου Γραφείου
µε τίτλο «Γραφείο Εποπτείας Ο.Τ.Α. και την ονοµασία του νοµού»
ως αποκεντρωµένη µονάδα του Τµήµατος Εποπτείας Ο.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου.
4. Στην έδρα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης συστήνεται οργανική µονάδα επιπέδου Γραφείου µε τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Εποπτείας Ο.Τ.Α.» η οποία υπάγεται στο Τµήµα Εποπτείας
Ο.Τ.Α. Κυκλάδων.
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Γ. Το προσωπικό που υπηρετεί στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, το οποίο τοποθετείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., ασκεί τις αρµοδιότητες του ελέγχου νοµιµότητας
σε οργανική µονάδα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
Ο.Τ.Α. του νοµού στον οποίο υπηρετούσε κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.»
6. Οι διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 3852/2010 καταργούνται.
7. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 220 του ν. 3852/2010
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
Ο.Τ.Α. για τα θέµατα που αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
8. Οι διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 3852/2010 τροποποιούνται ως ακολούθως:
α. Στην παρ. 2 διαγράφεται η φράση «Υπηρεσιακό Συµβούλιο
της παρ. 1 του άρθρου 219 του παρόντος νόµου» και εισάγεται
η φράση «Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο». Επίσης, διαγράφεται η φράση «ίδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο» και εισάγεται η
φράση «ανωτέρω Πειθαρχικό Συµβούλιο».
β. Οι διατάξεις των εδαφίων α’ και β’ της παρ. 3 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«α. Ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης
β. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο».
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης δύναται να επιβάλει στον Ελεγκτή Νοµιµότητας µέχρι την ποινή του
προστίµου έως τις αποδοχές ενός µηνός. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή.»
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που υπηρετούν
στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. ασκούν:
α. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α..
β. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας.
γ. Ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
δ. Το κοινό Πειθαρχικό Συµβούλιο των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των φορέων που υπάγονται σε αυτές.»
9. Από τη διάταξη της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου
232 του ν. 3852/2010 διαγράφεται η φράση «που ορίζεται από
τον Ελεγκτή Νοµιµότητας».
10. α. Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 234 του ν. 3852/2010
διαγράφεται η λέξη «έναν» η οποία ακολουθεί της απαρίθµησης
γ’ και εισάγεται η λέξη «τον»,
β. Η διάταξη της περίπτωσης γ’ της παρ. 4 του ιδίου άρθρου
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Ο αναπληρωτής του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και ο γραµµατέας ορίζονται από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας.»
11. Στη διάταξη της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου 237
του ν. 3852/2010 µετά τη λέξη βαθµού διαγράφεται η λέξη «Α’»
και εισάγεται η λέξη «Δ’».
12. Στο γ’ εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 229 του ν. 3852/2010
µετά τη λέξη «Ο.Τ.Α.» τίθεται κόµµα, εισάγεται η φράση «οι
οποίες κοινοποιούνται στους Γενικούς Γραµµατείς των οικείων
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων» και τίθεται κόµµα.
13. Το άρθρο 239 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 239
Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1. Κατά την πρώτη πενταετία από την έναρξη της λειτουργίας
της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., το προσωπικό που
υπηρετεί σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση και ασχολείται µε τον
έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τα θέµατα της

10459

πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
τοποθετείται στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας
Ο.Τ.Α., από την έναρξη της λειτουργίας αυτών, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων ή κατηγορίας.
2. Μόνιµοι υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθµού, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού µε
πτυχίο Νοµικού Τµήµατος ή Πολιτικών Επιστηµών ή Δηµόσιας
Διοίκησης, ΠΕ Οικονοµικού και ΠΕ Μηχανικών διαφόρων κλάδων
που διαθέτουν, είτε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είτε προϋπηρεσία σε θέσεις µε αντικείµενο συναφές µε αυτό της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., µπορούν µε αίτησή τους να ζητήσουν τη µετάταξή τους σε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α..
Επίσης µπορεί να ζητήσουν τη µετάταξή τους στην εν λόγω Υπηρεσία δηµόσιοι υπάλληλοι, απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
κάτοχοι πτυχίου νοµικού τµήµατος Α.Ε.Ι. ή οικονοµικών επιστηµών, πολιτικών επιστηµών ή δηµόσιας διοίκησης ή πολυτεχνικών
σχολών. Για την υποβολή αιτήσεων από τους αποφοίτους της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν ισχύουν οι περιορισµοί της παρ. 5 του
άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) που προστέθηκε µε την παρ.
1 του άρθρου 19 του ν. 3801/ 2009 (Α’ 163).
Η αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση της
σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνοδευόµενη από τα στοιχεία εκείνα
που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Με την αίτηση ο υποψήφιος µπορεί να εκδηλώσει προτίµηση για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία
θέλει να υπηρετήσει. Η µετάταξη του προσωπικού αυτού γίνεται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3)
µηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας για την υποβολή
των αιτήσεων ύστερα από γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Η επιλογή γίνεται µε βάση τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα των υποψηφίων προς µετάταξη. Με τις σχετικές κοινές
υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο χρόνος µετάταξης των υπαλλήλων, καθώς και η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην
οποία τοποθετούνται µε βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες αφού συνεκτιµηθεί η προτίµηση των υπαλλήλων. Οι µετατασσόµενοι καταλαµβάνουν θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή
ειδικότητας. Δεν επιτρέπεται να µεταταγούν περισσότεροι από
οκτώ (8) υπάλληλοι από κάθε φορέα. Ειδικά για τους δήµους δεν
επιτρέπεται να µεταταγούν περισσότεροι από δύο (2) υπάλληλοι
από κάθε δήµο, για δε τις περιφέρειες δεν επιτρέπεται να µεταταγούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε περιφέρεια.
3. Με την ανωτέρω διαδικασία µπορούν να ζητήσουν τη µετάταξή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. υπάλληλοι
ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού.
Η επιλογή των µετατασσόµενων γίνεται µε βάση τα στοιχεία του
µητρώου τους. Δεν επιτρέπεται να µεταταγούν περισσότεροι
από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε φορέα.
4. Οι θέσεις του προσωπικού των προηγούµενων παραγράφων
περιλαµβάνονται στις προβλέψεις του οικείου Οργανισµού κάθε
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το προσωπικό των προηγούµενων παραγράφων µε
απόφαση του αρµόδιου οργάνου, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
14. (α) Κατόπιν της δηµοσίευσης του παρόντος οι αρµόδιες
οικονοµικές υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων µεριµνούν για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισµούς, για την αντιµετώπιση των αναγκών της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α..
(β) Οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. µέχρι την
επαρκή στελέχωσή τους υποστηρίζονται από τις οικείες υπηρεσίες Γραµµατείας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(γ) Οι επιλεγέντες µε την υπ’ αριθµ. 36366/2011 προκήρυξη
(Τεύχος ΑΣΕΠ 4/5.8.2011) ως Ελεγκτές Νοµιµότητας, κατόπιν
σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών, αποδέχονται
εγγράφως τη θέση τους, στην οποία τοποθετούνται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Οι λοιπές θέσεις, µέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τους
Ελεγκτές Νοµιµότητας οι οποίοι θα επιλεγούν κατόπιν νέας προκήρυξης, καλύπτονται µε αναπλήρωση από πρόσωπα ανάλογων
προσόντων, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου.
(δ) Οι υποβληθείσες αιτήσεις για µετάταξη στις Αυτοτελείς
Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. εξετάζονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συµβούλια των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Προς τούτο,
οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν γραπτή δήλωσή
τους, µε την οποία θα εµµένουν στην αρχική αίτηση µετάταξής
τους. Η γραπτή δήλωση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, εντός προθεσµίας ενός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος.
(ε) Κατά το µεταβατικό στάδιο, από την έναρξη λειτουργίας
της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. µέχρι την επιλογή
προϊσταµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ο Γενικός
Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε απόφασή του
ορίζει αναπληρωτές προϊσταµένους της Διεύθυνσης Εποπτείας
Ο.Τ.Α. και των Τµηµάτων αυτής. Οι προϊστάµενοι επιλέγονται εκ
των υπαλλήλων οι οποίοι τοποθετούνται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., µε εξαίρεση το Τµήµα Τεχνικών Υποθέσεων, στο οποίο δύναται να τοποθετηθεί υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Μηχανικών άλλης υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί υπάλληλος ιδίου κλάδου στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Κατά την
επιλογή, λαµβάνονται υπόψη η θέση στην οποία υπηρετεί ο
υπάλληλος, ο οποίος ασκεί έλεγχο νοµιµότητας κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, καθώς και η θητεία του σε θέσεις ευθύνης,
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του υπαλληλικού
κώδικα.»
15. Ο έλεγχος νοµιµότητας τελειούται µε την έκδοση σχετικής
απόφασης του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
16. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 215 έως και 238 του ν.
3852/2010 αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται ο Υπουργός Εσωτερικών και όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται το Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
νοείται το Υπουργείο Εσωτερικών.
Άρθρο 21
Το άρθρο 235 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 22
Η παρ. 2 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, για τα πληµµελήµατα της προηγούµενης παραγράφου ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθµό για
κακουργήµατα, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία
επιβάλλεται µε την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αµετάκλητης παραποµπής για κακούργηµα, εαν έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη
αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως, η αργία και
το διοικητικό µέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδροµικά η αντιµισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε
βάρους του πράξης.»
Άρθρο 23
Στο άρθρο 186 του ν. 3852/2010 παρ. ΖΙΙ προστίθεται περίπτωση 8α:
«Η επιχορήγηση φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων

Ν.Π.Ι.Δ., των οποίων ο σκοπός τους αναφέρεται στην προστασία
ανηλίκων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα εγκατάλειψης, ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης και γενικά αδυναµία αντιµετώπισης της φροντίδας τους από τις οικογένειές τους λόγω
ένδειας, παραβατικότητας, ή ψυχοκοινωνικών προβληµάτων.»
Άρθρο 24
1. Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3852/2010
αναδιατυπώνεται ως εξής:
«στ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο
µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της
τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώµατα, στους δήµους, στους οποίους έχουν την έδρα τους τα
ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν από τη
διενέργεια των δηµοτικών εκλογών.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 117
του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τµηµάτων, µονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ..»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«1. Τον περιφερειάρχη επικουρούν οι αντιπεριφερειάρχες που
εκλέγονται άµεσα, καθώς και τρεις (3) έως και έξι (6) επιπλέον
αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του περιφερειάρχη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Τους υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους, σε αριθµό ίσο
τουλάχιστο µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας µε δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατό τοις εκατό
(100%).»
Άρθρο 25
Δηµιουργείται µητρώο των Ν.Π.Δ.Δ. των δήµων και των περιφερειών το οποίο περιλαµβάνει στοιχεία που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία τους. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται
από τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση, η οποία τηρεί σχετική βάση δεδοµένων, γνωστοποιούνται
δε µετά από έλεγχο της πληρότητάς τους στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Με βάση τα στοιχεία του Μητρώου, η οικεία Αποκεντρωµένη
Διοίκηση εκδίδει κάθε χρόνο βεβαίωση, η οποία περιέχει τα στοιχεία κάθε δηµοτικού νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου και
κάθε περιφερειακού ιδρύµατος, που είναι καταχωρηµένα στο
ανωτέρω Μητρώο.
Δεν επιτρέπεται η είσπραξη οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού,
από φορέα του δηµόσιου τοµέα, αν δεν υποβληθεί, από τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, µαζί µε τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και η βεβαίωση του προηγούµενου εδαφίου.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται µετά
από γνώµη της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών, για τους
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, αντίστοιχα, ορίζονται µεταξύ άλλων, τα
στοιχεία που γνωστοποιούν τα Ν.Π.Δ.Δ., ο χρόνος και ο τρόπος
υποβολής τους, η διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης του µητρώου, καθώς και κάθε θέµα αναγκαίο για την λειτουργία του.
Άρθρο 26
Δηµιουργείται Μητρώο επιχειρήσεων των Δήµων και των περιφερειών, το οποίο περιλαµβάνει στοιχεία που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία τους. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται
από τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού στην οικεία Αποκεντρωµένη Δι-
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οίκηση η οποία τηρεί σχετική βάση δεδοµένων, γνωστοποιούνται
δε µετά από έλεγχο της πληρότητάς τους στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Με βάση τα στοιχεία του Μητρώου, η οικεία Αποκεντρωµένη
Διοίκηση εκδίδει κάθε χρόνο βεβαίωση, η οποία περιέχει τα στοιχεία κάθε δηµοτικής και περιφερειακής επιχείρησης, που είναι
καταχωρηµένη στο ανωτέρω Μητρώο. Η βεβαίωση αυτή συνυποβάλλεται στην οικεία Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
µαζί µε τη φορολογική δήλωση της επιχείρησης.
Επιχείρηση Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει σε δηµόσιο διαγωνισµό ή να εισπράξει οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό από φορέα του δηµόσιου τοµέα, αν δεν υποβάλλει,
µαζί µε τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τη βεβαίωση του προηγούµενου εδαφίου.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται µετά
από γνώµη της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών, για τους
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, αντίστοιχα, ορίζονται µεταξύ άλλων, τα
στοιχεία που γνωστοποιούν οι επιχειρήσεις, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, η διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης του
µητρώου, καθώς και κάθε θέµα αναγκαίο για τη λειτουργία του.
Προηγούµενες διατάξεις που ρυθµίζουν τα ανωτέρω καταργούνται.
Άρθρο 27
Στην παρ. 2 του άρθρου 177 του ν. 3584/2007, µετά το πρώτο
εδάφιο προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ο µισθωτός που έχει κατά τις κείµενες διατάξεις διακοπές εργασίας µπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να
λαµβάνει κανονική άδεια µε αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιµες
ηµέρες, κατ’ έτος.»
Άρθρο 28
1. Στην παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3584/2007 (Α’143) και
µετά τη φράση «και Ο.Τ.Α. β’ βαθµού» προστίθεται η φράση «και
αντίστροφα».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 247 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και
µετά τη φράση «και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου» προστίθεται η φράση «και αντίστροφα».
Άρθρο 29
Για το προσωπικό που µεταφέρθηκε από Δηµοτικές Επιχειρήσεις Δήµων σε Δήµους και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, µε ειδικές διατάξεις
οι οποίες προέβλεπαν ρητά ότι το προσωπικό αυτό µεταφέρεται
στους νέους φορείς λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας
του, η προϋπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται και για την καταβολή
της αποζηµίωσης του άρθρου 204 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει.
Άρθρο 30
Τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων, ο Πρόεδρος, ο διευθύνων σύµβουλος και οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές των νοµικών προσώπων µε τις επωνυµίες «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο
«Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.», «Πληροφόρηση Επιµόρφωση Τοπική Ανάπτυξη
Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο
«ΠΕΤΑ Α.Ε.», «Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό
τίτλο «Ι.Τ.Α.» και το «Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας» και
διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Θ.Ι.» υποχρεούνται να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία και να τη δηµοσιοποιούν µε ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του νοµικού προσώπου.
Άρθρο 31
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της, από 31.12.2012,
πράξhς νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4147/2013, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνεχίζουν να
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έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της περίπτωσης α’ της παρ. 6 του
άρθρου 95 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206
του ανωτέρω νόµου, κατά παρέκκλιση της προβλεπόµενης σε
αυτά σχετικής προθεσµίας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της, από 31.12.2012, πράξhς νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4147/2013 αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των οριζόµενων στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν.
3852/2010, για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη, ορίζεται το τέλος της διάρκειας εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016. Μέχρι το
τέλος της διάρκειας εφαρµογής του ανωτέρω Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου συνεχίζουν να έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/ 2010, κατά παρέκκλιση της προβλεπόµενης σε αυτά σχετικής προθεσµίας.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του διοικητικά υποστηριζόµενου Δήµου δύναται
να διαπιστώνεται η επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής για την άσκηση συγκεκριµένης αρµοδιότητας ή αρµοδιοτήτων των προηγούµενων εδαφίων των υπηρεσιών του Δήµου
και να καθορίζεται ο χρόνος έναρξης άσκησής τους. Η απόφαση
αυτή δύναται να έχει αναδροµική ισχύ από 1.1.2013.
Η απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου δηµοσιεύεται µε µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 32
Η παρ. 5α του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5α. Τακτικοί υπάλληλοι των Δήµων, των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυµάτων αυτών, υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ., πλην αστικών εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία
συµµετέχουν οι δήµοι, στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα, και τακτικοί υπάλληλοι των δήµων που συνενώνονται στο
νέο Δήµο που προκύπτει από τη συνένωση, καθώς και τακτικοί
υπάλληλοι των Περιφερειών, που παραιτούνται, υποχρεωτικώς,
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα, κατά περίπτωση, εκλογική
νοµοθεσία, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία,
εάν δεν εκλεγούν ή λήξει, σε περίπτωση εκλογής τους, για οποιονδήποτε λόγο η θητεία τους. Οι λοιπές ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και για τους
υπαλλήλους της παραγράφου αυτής. Οι εν λόγω υπάλληλοι,
εφόσον εκλεγούν, εάν καταλάβουν θέση ευθύνης ως Πρόεδροι
Δηµοτικού Συµβουλίου ή Αντιδήµαρχοι ή Πρόεδροι Νοµικών
Προσώπων του Δήµου µπορούν να επιλέγουν τις αποδοχές της
θέσης που καταλαµβάνουν ή της οργανικής θέσης που κατείχαν.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 33
Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α’ 302) που ισχύουν για τους
δήµους, περί του Διπλογραφικού Συστήµατος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και για τα δηµοτικά ιδρύµατα, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου και τους συνδέσµους αυτών, εξαιρουµένων των σχολικών επιτροπών. Οµοίως, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία από τους
ανωτέρω φορείς, οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 209 του
ν. 3463/2006 (Α’ 114), στην περίπτωση που η ταµειακή τους λειτουργία δεν διεξάγεται από τους δήµους που τους έχουν συστήσει.
Άρθρο 34
Ρύθµιση δανείων των ΔΕΥΑ
Οι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές κατά την 1.1.2014, καθώς και
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κατά την 1.1.2015 από χορηγηθέντα δάνεια από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ΔΕΥΑ, τα οποία εξυπηρετούνται µε
παρακράτηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των οικείων
δήµων οι οποίοι είχαν παράσχει τη σχετική εγγύηση για τη συνοµολόγησή τους δύναται να εξοφληθούν χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις, εντός του 2014 για οφειλές έτους 2013 και εντός του
2015 για οφειλές έτους 2014, κατά το µέγιστο σε έντεκα (11) µηνιαίες ισόποσες δόσεις κατά έτος, αρχής γενοµένης από
1.1.2014, για τις οφειλές του 2013 και από 1.1.2015 για τις οφειλές του 2014 µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Άρθρο 35
Ταµειακές υπηρεσίες δήµων
Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης διαπιστώσει την έλλειψη ή την αδυναµία σύστασης από δήµο ίδιας ταµειακής υπηρεσίας, κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α’
87) και την εξάντληση της δυνατότητας σύναψης διαδηµοτικής
συνεργασίας για το σκοπό αυτόν, µε αιτιολογηµένη απόφασή
του, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος, ορίζει το Δήµο που θα τον εξυπηρετήσει ταµειακά, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τη γεωγραφική εγγύτητα και την
επιχειρησιακή δυνατότητα.
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τυχόν ειδικότερα διαδικαστικά ζητήµατα, το αντισταθµιστικό όφελος για το Δήµο που θα
παρέχει τις υπηρεσίες του, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις και
δικαιώµατα των δύο εµπλεκόµενων Δήµων.
Αποφασιστικές ή γνωµοδοτικές αρµοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για τα µονοµελή ή συλλογικά αιρετά όργανα, ασκούνται από το δήµο που εξυπηρετείται.
Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ταµειακή λειτουργία των εν λόγω Δήµων, δύναται να διεξάγεται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 166 του ν. 3463/2006
(Α’ 114).
Σε περίπτωση που ο εξυπηρετούµενος Δήµος αποκτήσει ίδια
ταµειακή υπηρεσία, η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης παύει αυτοδίκαια να ισχύει.
Άρθρο 36
Προγραµµατικές Συµβάσεις
Στην παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ. Σε νησιωτικούς δήµους είναι δυνατή η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µε αντικείµενο δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας µεταξύ των φορέων της
περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’
87) και αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών, εφόσον το µεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου τους κατέχει ένας από
τους φορείς της περίπτωσης α’ και, εάν πρόκειται για δράσεις
πολιτικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης, κατόπιν σχετικής
πιστοποίησής τους από την Πυροσβεστική Ακαδηµία. Κατά την
εκτέλεση των ως άνω προγραµµατικών συµβάσεων οι ανωτέρω
εταιρείες θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου, κατά την
έννοια της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 (A’ 116) και
εκτελούν τις συµβάσεις αυτές µε τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’ του ιδίου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που
συνιστούν µε αποφάσεις των διοικητικών τους συµβουλίων. Με
την παρούσα δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.
3013/2002 για τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 118 του ν. 4249/2014
(Α’ 73), καθώς και οι διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α’ 245). Στο
πλαίσιο των ως άνω προγραµµατικών συµβάσεων δεν επιτρέπεται η πιστοποίηση ή εκπαίδευση εθελοντικών ή άλλων οργανώσεων για δραστηριοποίηση στον τοµέα της πολιτικής
προστασίας. Επιµέρους ζητήµατα εφαρµογής της παρούσας δύνανται να ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.»

Άρθρο 37
Ανάληψη υποχρεώσεων Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και νοµικών προσώπων αυτών
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που
συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η
έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου
αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη
υποχρέωση τέτοιου είδους.
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική
δαπάνη.»
2. Πράξεις ανάληψης υποχρεώσεων, που έχουν εκδοθεί από
τους ανωτέρω φορείς πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και βαρύνουν τµηµατικά ή εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη
του Μεσοπρόθεσµου Σχεδίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής,
είναι ισχυρές και παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
Άρθρο 38
Η παρ. 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα» του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1Α. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η
παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων:
i. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων
και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών
ορίων του Δήµου,
ii. σε τοπικά παραρτήµατα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης,
που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,
iii. σε συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε πανελλήνια
δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε µορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύµατα εξάρτησης, κακοποίησης, παραµέλησης, οικονοµικής εκµετάλλευσης
και παράνοµης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράµµατος δράσης του συλλόγου, για τον
αντίστοιχο Δήµο και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
iv. σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στον οικείο Δήµο για την πραγµατοποίηση κοινωνικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και
v. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του Δήµου, περιλαµβανοµένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαµβάνουν.
Β. Η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται µόνον
εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων
δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα και µισό εκατοστό (1,5%) των
τακτικών εσόδων του δήµου.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν έχει εφαρµογή, αν
τα ποσά των χορηγούµενων ενισχύσεων από τους δήµους προς
τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονοµικές
ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι
φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές.»
Άρθρο 39
Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου Δήµου, µετά τη λήξη
κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό
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διάστηµα από την αρχή του οικονοµικού έτους έως το τέλος του
συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι
τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή
η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και η
έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου.
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των
εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως
το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται
εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε
αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα
παραπάνω έσοδα, σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως
το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται
από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται
εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του οικείου Δήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα Διαύγεια»), γνωστοποιούµενοι οι
σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή
Νοµιµότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/ 2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και
να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή
της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»
Άρθρο 40
Η παρ. 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε τη παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών της οικείας περιφέρειας, µετά
τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο περιφερειακό συµβούλιο
έκθεση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού,
κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του οικονοµικού έτους
έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών
υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η
έκθεση µετά των συνηµµένων της υποβάλλεται στο περιφερειακό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη
λήξη κάθε τριµήνου.
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των
εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως
το τέλος της χρήσης, το περιφερειακό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή
σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας
τα παραπάνω έσοδα, σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται
από το περιφερειακό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε
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αναµόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των συνηµµένων της και η απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας και στο διαδίκτυο σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα Διαύγεια»), γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης
(ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και
να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή
της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»
Άρθρο 41
Η µεταγραφή των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 274 του
ν. 3463/2006 (Α’ 114), εφόσον δεν έχει συντελεστεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, συντελείται µε απόφαση του Δηµάρχου,
η οποία µετά τον κατά νόµο έλεγχο, δηµοσιεύεται στο Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και µεταγράφεται ατελώς στα οικεία άµισθα ή έµµισθα υποθηκοφυλακεία και στα κτηµατολογικά
γραφεία εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 42
Στο άρθρο 194 του ν. 3463/2006 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως ακολούθως:
«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δηµοπρασία
µίσθωση ακινήτου για την προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες
της δηµοπρασίας έως και δύο (2) µήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους ή προκύπτουν επείγοντες και απρόβλεπτοι λόγοι
κατά τη διάρκεια αυτού που υπαγορεύουν την προσωρινή µεταστέγαση του σχολείου σε άλλο κτήριο. Για τη σύναψη της σύµβασης απαιτείται ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου που λαµβάνεται µε τα 2/3 του συνόλου των µελών
του, καθώς και εκτίµηση της αρµόδιας επιτροπής καταλληλότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, η διάρκεια της µίσθωσης
ορίζεται για ένα (1) έτος µε δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα
έτος, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι ανωτέρω λόγοι.
Αναµίσθωση δεν επιτρέπεται.»
Άρθρο 43
Στο άρθρο 209 του ν. 3463/2006 προστίθεται ενδέκατη παράγραφος ως εξής:
«11. Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από
ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δηµοσίων
συµβάσεων ιδίως έργου, προµήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύµπραξης δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα κατά το ν.
3389/2005 και σύµβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν.
3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους Δήµους µε σκοπό
αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν
της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη.»
Άρθρο 44
Στη διάταξη της παρ. 4 περίπτωση 14 του άρθρου 94 του ν.
3852/2010 (Α’ 82) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω ισχύουν και για µισθώσεις κτηρίων προς στέγαση σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
από τους Δήµους. Σχετικές αποφάσεις συγκρότησης της επιτροπής καταλληλότητας για µίσθωση σχολικών ακινήτων που εκδόθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010 µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος είτε από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης είτε από τον Δήµαρχο, θεωρούνται νόµιµες.»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 45

Άρθρο 48

1. Στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου
9 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) υπάγονται, από την έναρξη ισχύος του
παρόντος και οι πάσης φύσεως και κατηγορίας µισθώσεις ακινήτων, που εκµισθώνουν οι Δήµοι και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των µισθώσεων προσοδοφόρων ακινήτων κατά
την έννοια των άρθρων 638 επ. του Αστικού Κώδικα. Αποφάσεις
που έχουν ληφθεί για µείωση µισθωµάτων επί των ανωτέρω ακινήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.
4071/2012 θεωρούνται νόµιµες.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση
νόµων περί Εµπορικών Μισθώσεων», όπως αυτή ισχύει βάσει του
άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 2741/1999, µετονοµάζεται σε παράγραφο
2α..
Ακολούθως, µε το παρόν προστίθεται στο υφιστάµενο άρθρο
5 παρ. 2α µία νέα παράγραφος 2β, µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«2.β. Ειδικά οι επαγγελµατικές µισθώσεις δηµοτικών ακινήτων
µε εκµισθωτή Ο.Τ.Α. α’ βαθµού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δηµοτική
ή κοινωφελή επιχείρηση ή δηµοτικό ίδρυµα, υπαγόµενα σε
αυτόν, που έχουν συµπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια
από την αρχική έναρξη της µίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως µε επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του µισθωτή,
για χρόνο ίσο µε τον αρχικώς συµπεφωνηµένο συµβατικό, εφόσον: α) ο µισθωτής παραµένει στο µίσθιο κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος, β) καταβάλει το µίσθωµα κατά τους
τελευταίους δώδεκα µήνες προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος
και γ) έχει συναφθεί η µίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δηµόσιας
πλειοδοτικής διαδικασίας.»

Η παρ. 2 του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αρµόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων της
παραγράφου 1 είναι ο προϊστάµενος της ταµειακής υπηρεσίας
των δήµων για βασική οφειλή ύψους µέχρι 50.000 ευρώ, η οικονοµική επιτροπή για βασική οφειλή που υπερβαίνει τα 50.000
ευρώ και ανέρχεται σε ύψος µέχρι 150.000 ευρώ και το δηµοτικό
συµβούλιο για βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ. Στους οφειλέτες των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αρµόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων
είναι το διοικητικό συµβούλιο αυτών, το οποίο δύναται µε απόφασή του να εκχωρεί την αρµοδιότητα, είτε εν συνόλω είτε για
συγκεκριµένα όρια βασικών οφειλών, σε υπηρεσίες ή υπαλλήλους του νοµικού προσώπου.
Τυχόν παράβολο προβλεπόµενο από τη νοµοθεσία της παραγράφου 1 κατατίθεται υπέρ του δήµου, στην ταµειακή του υπηρεσία. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών
δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα που αφορά
στην εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 46
1. Η παρ. 8 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αναριθµείται σε
9 και προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι ρυθµίσεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 7β του
παρόντος, εφαρµόζονται αναλόγως και για τις οφειλές των ανωνύµων και αναπτυξιακών εταιριών, που οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του
εταιρικού τους κεφαλαίου. Το ύψος ποσού των οφειλών, που δύναται να αναλάβει ο κάθε φορέας, προκύπτει από το λόγο συµµετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση, όπου
µέτοχος είναι Περιφέρεια ή ήταν τέως νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση,
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν, γίνεται έπειτα από αιτιολογηµένη απόφαση του
περιφερειακού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.»
2. Η προθεσµία που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της
παρ. 7β του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) παρατείνεται
από τη λήξη της έως τις 30.6.2015.
3. Η παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 εφαρµόζεται αναλόγως και για τους εκκαθαριστές των επιχειρήσεων του άρθρου
αυτού.
Άρθρο 47
Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) τροποποιείται
ως εξής:
«5. Στα έργα των Δήµων και των Περιφερειών, όταν γίνεται
ρητή µνεία στα συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης σύµφωνα µε την
παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008, µπορεί να διαχωρίζονται
οι τιµές και να προστίθεται στο τέλος ποσοστό γενικών εξόδων
και οφέλους του εργολάβου που ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως
της πηγής χρηµατοδότησης. Για έργα των οποίων η Διακήρυξη
δηµοσιεύθηκε πριν την ισχύ του παρόντος, το ποσοστό για τα
γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου και οι κρατήσεις
υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο, είναι αυτά τα
οποία έχουν οριστεί στη διακήρυξη της δηµοπρασίας. Για τις
συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στη Διακήρυξη της δηµοπρασίας βαρύνουν τον κύριο του έργου και αποδίδονται από αυτόν.»

Άρθρο 49
Οι πάσης φύσεως αποδοχές, αµοιβές, αποζηµιώσεις και απολαβές οι οποίες κατατίθενται στον ειδικό λογαριασµό του άρθρου 12 της υπ’ αριθµ. 2/37345/0004/ 4.6.2010 κ.υ.α. των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που
τηρείται από τους υπόχρεους Ο.Τ.Α. και αποδίδονται στο προσωπικό τους µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής δεν δύνανται
να υποθηκευτούν ή ενεχυριαστούν ή κατασχεθούν.
Στον ανωτέρω λογαριασµό, δύναται να κατατίθεται από τους
υπόχρεους φορείς το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών,
αµοιβών, αποζηµιώσεων και απολαβών του προσωπικού τους, το
οποίο καλύπτει διάστηµα έως δύο µηνών.
Άρθρο 50
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του
από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 1080/1980 και όπως η περίπτωση γ’ τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.
3254/2004, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με όµοια απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να
προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του
έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ
της παράδοσης της άδειας µέρος του τέλους. Με την απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου
τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της
άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθµός
των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόµενου ποσού.
Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόµενων προθεσµιών, αναγραφοµένης επί
αυτής του αριθµού του γραµµατίου είσπραξης που αντιστοιχεί
στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθµού των δόσεων που αποµένουν προς εξόφληση και των προθεσµιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσµη καταβολή ή µη καταβολή
έστω και µίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς
να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ µέρους του υπόχρεου.
Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήµο, αναγραφοµένων επί αυτής των αριθµών
των σχετικών γραµµατίων είσπραξης.»
2. Η παρ. 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
3 του ν. 1080/1980 και όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
µε την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 και το άρθρο 6
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του ν. 1900/1990, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των
οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται σε
βάρος του παραβάτη, µε απόφαση του δηµάρχου, εκτός από το
αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιµο, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης. Με όµοια απόφαση επιβάλλεται
πρόστιµο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση
χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό
µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια χρήση.
Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το δήµο ή τις αστυνοµικές αρχές. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του
χώρου καθ’ υποτροπήν, τα ανωτέρω πρόστιµα επιβάλλονται
µέχρι και δύο φορές και αν διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο δήµος µε συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση
κάθε είδους αντικειµένων, δυνάµενος να ζητήσει για το σκοπό
αυτόν τη συνδροµή της οικείας αστυνοµικής αρχής. Τα αντικείµενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από
τον επικεφαλής του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν
καταβληθεί, ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου
αυτού. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ηµέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να
εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήµο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 199 του ν. 3463/2006.»
3. Οφειλές από πρόστιµα της ανωτέρω παραγράφου που
έχουν επιβληθεί από 1.1.2010 και µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου καταβάλλονται µειωµένα κατά ποσοστό 50%
ανεξαρτήτως άλλων τυχόν µειώσεων. Τυχόν καταβληθέντα ποσά
δεν επιστρέφονται.
Άρθρο 51
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους δήµους δύνανται να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
Α) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως
31.12.2009 υπάγονται στις ρυθµίσεις των σχετικών διατάξεων
του ν. 3801/2009.
Β) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από
1.1.2010 δύνανται να ρυθµίζονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων.
β) Για οφειλές µέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των
προστίµων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των 100 ευρώ.
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ µέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
καταβολής και των προστίµων.
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ µέχρι 20.000,00 ευρώ σε
εβδοµήντα δύο (72) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων.
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100)
δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των
προστίµων.
Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόµενων δόσεων ύστερα από σχετική αίτηση του
οφειλέτη και κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι δόσεις είναι µηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που µπορεί να είναι µικρότερη των υπολοίπων και
επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, οι
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οποίες υπολογίζονται µε βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για
πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οχτώ
εκατοστιαίων µονάδων ετησίως υπολογισµένο, το οποίο και παραµένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης.
2. Στην παρούσα ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένων των µισθωµάτων µε τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, τόκους
υπερηµερίας, ή τυχόν προβλεπόµενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, χωρίς δικαίωµα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση µέρους αυτών.
Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση:
α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιµα αυθαίρετων κατασκευών,
β) οφειλές υπαγόµενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις.
Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει στην εφάπαξ εξόφληση των οφειλών µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%) των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής.
3. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται στον οικείο Δήµο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση το αίτηµα εξετάζεται από την οικονοµική επιτροπή του δήµου, η οποία αποφαίνεται µετά από σχετική
εισήγηση του προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας του
δήµου.
4. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθµιζόµενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση και σε περίπτωση
µη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως µη υποβληθείσα, µη
επιτρεποµένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόµενες δόσεις
καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
5. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυµεί σε οποιοδήποτε στάδιο της
ρύθµισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται,
µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της παραγράφου 3 της παρούσας.
6. Στη ρύθµιση υπάγονται, µετά από επιλογή του οφειλέτη και:
α) ληξιπρόθεσµες οφειλές που τελούν, µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση, σε διοικητική
ή δικαστική αναστολή,
β) ληξιπρόθεσµες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση
τµηµατικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του
ν. 2648/1998 (Α’ 238) ή άλλη ρύθµιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήµατος για υπαγωγή στην παρούσα
ρύθµιση,
γ) οφειλές που µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
για υπαγωγή στη ρύθµιση εκκρεµούν στα δικαστήρια µετά από
άσκηση προσφυγής ή έφεσης από τον υπόχρεο, καθώς και οφειλές οι οποίες εκκρεµούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 ή έχουν
συζητηθεί και οι προτάσεις δεν έχουν εισαχθεί προς συζήτηση
στο οικείο δηµοτικό συµβούλιο µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
7. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον τηρούνται µε συνέπεια οι όροι αυτής και ο οφειλέτης έχει καταβάλλει το τριάντα
τοις εκατό (30%) της ρυθµιζόµενης οφειλής του:
α) Ο δήµος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσµευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας προς την αρµόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσµευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και µίας εκ των δόσεων.
β) Ο οφειλέτης καθίσταται δηµοτικά ενήµερος κατά την έννοια
του άρθρου 285 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).
Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η συνέχιση
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της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο χρέη που
ρυθµίζονται µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή
αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια
τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα
όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης
ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
8. Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική
αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της
τελευταίας δόσης αυτής.
9. Πρόσωπα που ευθύνονται, µαζί µε τον πρωτοφειλέτη για την
καταβολή µέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθµίσουν µόνο το
µέρος αυτό της οφειλής µε τις παρούσες διατάξεις.
10. Η καθυστέρηση πληρωµής µιας δόσης συνεπάγεται την
επιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Η δόση αυτή µε την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
καταβολής της επόµενης δόσης.
11. Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση
καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύµφωνα µε τα στοιχεία
της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξης
του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία
µέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν
της µίας φοράς,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µήνα,
γ) δεν υποβάλλει στο δήµο τις προβλεπόµενες δηλώσεις για
την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδηµούντων, µετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί µεταβολής
της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς
ισχύουσες διατάξεις,
δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµεροµηνία
υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά,
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειµένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση.
12. Ποσά που έχουν καταβληθεί µέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση δεν επιστρέφονται ούτε συµψηφίζονται.
13. Στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοτικού Φόρου Δωδεκανήσου.
14. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την ψήφισή του.
Άρθρο 52
1. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής τα κριτήρια και η διαδικασία κατανοµής του συνόλου των εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009
(Α’ 53) που αναλογούν σε κάθε δικαιούχο δήµο, αφαιρουµένων
των ποσών των οφειλών αυτών προς το Δηµόσιο της παραγράφου 5 του άρθρου δεύτερου του ν. 4079/2012 (Α’ 180) καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνώµη της ΚΕΔΕ. Στα προς απόδοση ποσά
περιλαµβάνονται και αυτά της παρ. 4α του άρθρου 281Α του ν.
3852/2010 όπως ισχύει.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 281Α του ν.
3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 20
της παρ. 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98), αναδιατυπώνεται ως εξής:
«β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη της ΚΕΔΕ, δύναται µέρος των εσόδων των
δήµων που κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
και προέρχονται από την επιβολή του φόρου ζύθου [άρθρο 9 του
ν.δ. 703/1970 (Α’ 219) και άρθρο 12 του ν. 1080/1980 (Α’ 246)),

του τέλους διαφήµισης της κατηγορίας Δ’ (άρθρο 9 παρ. 6α του
ν. 2880/2001 (Α’ 9)) και του 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
(άρθρο 24 παρ. 19 του ν. 2130/1993 (Α’ 62)), να αποδίδονται υπέρ
της χρηµατοδότησης του προγράµµατος «ΑΚΣΙΑ». Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος του συνολικά αποδιδόµενου
ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 53
Στην παρ. 3 του άρθρου 22γ του π.δ. 774/1980 (Α’ 189), όπως
αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 82 του
ν. 4055/2012 (Α’
51) και κωδικοποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.
4129/2013 και όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου
29 του ν. 4223/2013, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά
τους πρόσωπα, οι παραπάνω υποχρεώσεις εξαντλούνται µε την
ενσωµάτωση των οικονοµικών τους στοιχείων στις βάσεις δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στις υπ’
αριθµ. 74712 και 74713/29.12.2010 (Β’ 2043) αποφάσεις του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως κάθε φορά ισχύουν.»
Άρθρο 54
Επιτρέπεται η παροχή αγαθών κάθε είδους, από δήµο σε νοµικό του πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, καθώς και ιδιωτικού δικαίου
που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα για την άσκηση
των αρµοδιοτήτων του, έπειτα από σχετικό αίτηµα του τελευταίου και απόφαση αποδοχής αυτού, εν όλω ή εν µέρει, από το
οικείο δηµοτικό συµβούλιο. Η αξία των αγαθών σε χρήµα καθορίζεται µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και αποτυπώνεται σε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής τους.
Το συνολικό ποσό των ανωτέρω παροχών για κάθε οικονοµικό
έτος δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) του ύψους της επιχορήγησης-µεταβιβαστικής πληρωµής
που ο δήµος οφείλει να καταβάλλει στο νοµικό του πρόσωπο για
το έτος αυτό και συµψηφίζεται µε την επιχορήγηση ή τη µεταβιβαστική πληρωµή του ίδιου ή του επόµενου οικονοµικού έτους.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να καθορίζεται
κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 55
Δαπάνες για την καταβολή του διατροφικού επιδόµατος νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων µηνός Δεκεµβρίου 2012, για τις
οποίες δεν τηρήθηκαν οι κείµενες περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις λόγω ανεπάρκειας πιστώσεων, δύναται να εκκαθαριστούν, όλως εξαιρετικά, σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισµού των οικείων περιφερειών τρέχοντος οικονοµικού έτους, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Άρθρο 56
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997
Οι διατάξεις της υποπαραγράφου ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 2503/1997 (Α’ 107) αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε
απόφασή του δύναται να µεταβιβάζει στους προϊσταµένους των
οργανικών µονάδων της ορισµένες από τις αρµοδιότητές του ή
το δικαίωµα υπογραφής «µε εντολή Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης», τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 54 του π.δ. 63/2005. Τον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραµµατέα όταν η
θέση είναι κενή.
Σε περίπτωση µη ύπαρξης αρχαιότερου Γενικού Διευθυντού
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αναπληρώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας.»
Άρθρο 57
1. Τα κοινά υπηρεσιακά συµβούλια των υπαλλήλων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από την
Αποκεντρωµένη Διοίκηση δύνανται να συγκροτούνται ανά Περιφέρεια και σε περίπτωση που αυτό απαιτείται, είναι δυνατή η
συγκρότηση ενός κοινού υπηρεσιακού συµβουλίου ανά Αποκεντρωµένη Διοίκηση.
2. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της
διαδικασίας ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στα κοινά υπηρεσιακά συµβούλια της προηγούµενης παραγράφου µέχρι τις
31.12.2012, παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση, η εκλογική διαδικασία
για τέσσερις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος. Οι Γενικοί
Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων έχουν την ευθύνη
καθορισµού των προθεσµιών της εκλογικής διαδικασίας, καθώς
και του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήµατος.
3. Μέχρι τη συγκρότηση των νέων υπηρεσιακών συµβουλίων
της παραγράφου 1 παρατείνεται η λειτουργία των υφισταµένων
κατά τις 31.12.2012 υπηρεσιακών συµβουλίων.
Άρθρο 58
Η διάταξη της υποπαραγράφου η’ παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2503/1997 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης για
τα θέµατα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση
υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών.»
Άρθρο 59
Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011
(Α’ 215) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ύψος της χρηµατοδότησης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων για την εκτέλεση των εν λόγω προγραµµατικών συµβάσεων
συναρτάται προς το εκτιµώµενο κόστος από τη χρήση των διατιθέµενων υποδοµών και την απασχόληση των διατιθέµενων
υπαλλήλων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 60
Η παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Οι περιφέρειες δύνανται να αναθέτουν, απευθείας ή µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό), δηµόσιες συµβάσεις
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α’ 42), µε τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν.
2362/1995 (Α’ 247), ως προς τα επιτρεπόµενα χρηµατικά όρια,
όπως αυτά καθορίζονται µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις
του Υπουργού Οικονοµικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του περιφερειάρχη, χωρίς προηγούµενη απόφαση
του συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόµενα τεύχη
εγκρίνονται από τον περιφερειάρχη. Για τη συνοπτική διαδικασία
(πρόχειρο διαγωνισµό) απαιτείται απόφαση της οικονοµικής επιτροπής που εγκρίνει και τα συντασσόµενα τεύχη.»
Άρθρο 61
Οι διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 171/1987 αναδιατυπώνονται ως εξής:
«Σύσταση επιτροπής παραλαβής
1. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008
(Α’ 116), επιτροπές παραλαβής των έργων ορίζονται από το Δηµοτικό Συµβούλιο, αφού προηγουµένως η Διευθύνουσα Υπηρε-
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σία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιµετρήσεως στην Προϊσταµένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του. Οι επιτροπές παραλαβής, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α’ 84),
αποτελούνται από έναν δηµοτικό σύµβουλο και:
α) Για έργα προϋπολογισµού µέχρι και 1.000.000 ευρώ από
δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ
Μηχανικών.
β) Για έργα προϋπολογισµού άνω του 1.000.000 ευρώ από
τρεις υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή δύο υπαλλήλους
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ
Μηχανικών.
2.α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα µέλη των υπαλλήλων αυτής, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 73 του
ν. 3669/2008.
β) Ο προϊστάµενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου δεν δύνανται να είναι µέλη της επιτροπής παραλαβής.
γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συµµετέχει τεχνικός υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας µε την κύρια κατηγορία
του έργου το οποίο παραλαµβάνεται.
3. Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρµόζεται
υποχρεωτικά η διαδικασία της προβλεπόµενης από τις διατάξεις
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) κλήρωσης. Σε περίπτωση όπου οι τεχνικοί υπάλληλοι του φορέα κατασκευής του
έργου δεν είναι διπλάσιοι από αυτούς που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος για να διεξαχθεί η προβλεπόµενη από τις
ισχύουσες διατάξεις κλήρωση, τότε είναι δυνατή η συµµετοχή
και τεχνικών υπαλλήλων του Δήµου της έδρας του νοµού, άλλου
Δήµου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας η της οικείας Περιφέρειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον ο διπλάσιος
αριθµός των απαιτούµενων υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν µέρος στην κλήρωση και δεν ανήκουν στην Αναθέτουσα
Αρχή, υποδεικνύονται από τα αρµόδια όργανα των φορέων στον
οποίο ανήκουν. Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια τεχνική
υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 2β’ του παρόντος άρθρου.
4. Για την επιλογή του προβλεπόµενου στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου Δηµοτικού Συµβούλου διεξάγεται κλήρωση
µεταξύ του συνόλου των µελών του Δηµοτικού Συµβουλίου.
5. Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής του συνόλου των µελών
της επιτροπής παραλαβής καταβάλλονται µε µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
Άρθρο 62
Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που εκτελούν τις προµήθειές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’
αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, µπορούν να συνάπτουν συµφωνίες - πλαίσιο και να προσφεύγουν σε
ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς των άρθρων 26 και 28 αντίστοιχα του π.δ. 60/2007 και κάτω των προβλεπόµενων κατωτέρων ορίων του άρθρου 6 του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος.
Άρθρο 63
Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του
π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ’ αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισµούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαµορφούµενη, για
έκαστο είδος, µέση τιµή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου
Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισµού. Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς
να υπερβαίνει το 5%.
Άρθρο 64
Επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, η σύναψη σύµβασης µε εται-
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ρείες που τηρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, µετά από πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε βάση τα οριζόµενα στο π.δ. 270/1981 «περί
καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δηµοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των
δήµων και κοινοτήτων», µε αντικείµενο την εντός των διοικητικών
του ορίων:
α) περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, σύµφωνα µε
το π.δ. 116/2004 (Α’ 81), «µέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου
ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήµατα στο
τέλος κύκλου ζωής τους» Σεπτεµβρίου 2000»,
β) συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε το π.δ. 117/2004 (Α’ 82), «µέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις των Οδηγιών 2002/1995 «σχετικά µε τον περιορισµό
της χρήσης ορισµένων επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και «σχετικά µε τα απόβλητα
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» της 27ης Ιανουαρίου 2003».
Άρθρο 65
Η προβλεπόµενη στην παρ. 2 άρθρο 1 του α.ν. 582/ 1968 επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:
α) Τον Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου
Δήµου και σε περίπτωση µη ύπαρξης από τον Προϊστάµενο της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου της έδρας του.
β) Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας.
γ) Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Ως Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος υπάλληλος ο οποίος µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη και τους νόµιµους αναπληρωτές τους ορίζονται µε την απόφαση συγκρότησης από τον
Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Οι αρµοδιότητες της επιτροπής ισχύουν ως έχουν από τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 66
Η παρ. 4 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που δηµοσιεύθηκε στις 12.12.2012 (Α’ 240) και κυρώθηκε µε
το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 (Α’ 18) τροποποιείται ως εξής:
«4. Σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, οι Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του ν. 1069/1980 και
του ν. 890/1979, καθώς και οι ανώνυµες εταιρείες των άρθρων
265 και 266 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 194 του ν.
3852/2010 µπορούν να προµηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος µέσω της διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών οποιουδήποτε εκ
των δήµων ή των περιφερειών που τους έχουν συστήσει έπειτα
από αίτησή τους, διαφορετικά η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών των ειδών αυτών, µπορεί να γίνεται και χωριστά από κάθε νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
εξουσιοδότηση.»
Άρθρο 67

των αντίστοιχων µελετών, µε αναγραφή στον προϋπολογισµό
του Δήµου κατατµηµένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών,
ανά δηµοτική ή τοπική κοινότητα ή σε οργανωµένους οικισµούς
µε λιγότερους από 200 κατοίκους των νησιωτικών δήµων µε πληθυσµό µέχρι 2000 κατοίκους.»
Άρθρο 69
1. Στο άρθρο 100 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) επέρχονται, µε ισχύ
από τη δηµοσίευσή του, οι εξής µεταβολές:
α) στην παράγραφο 2 µετά τη φράση «οι παρατάσεις γίνονται
κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συµβουλίου» προστίθεται η φράση «, η οποία µπορεί να έχει αναδροµικό χαρακτήρα,».
β) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«6. Δαπάνες µεταφοράς µαθητών, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από την έναρξη του σχολικού έτους στις 11.9.2013 µέχρι την
κατά την παράγραφο 1 παράταση των συµβάσεων ή τη σύναψη
των συµβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος, καταβάλλονται νοµίµως κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και
γενικής διάταξης εφόσον ο Περιφερειάρχης βεβαιώσει, µε σχετική πράξη του, την εκτέλεση της µεταφοράς µαθητών και το
ύψος της σχετικής δαπάνης το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.»
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται εδάφιο 18, µε ισχύ από 1.7.2013, ως εξής: «Η σίτιση µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.»
Άρθρο 70
Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας που έχουν δικαιωθεί µετά από αµετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς επίσης και υποψήφιοι οι
οποίοι έχουν καθ’ οιονδήποτε νόµιµο τρόπο συµπεριληφθεί
στους τελικούς πίνακες διορισθέντων σε Δήµους, εξαιρούνται
της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
10 του π.δ. 135/ 2006, διορίζονται στους οικείους Δήµους και τίθενται σε διαθεσιµότητα από τη δηµοσίευση του παρόντος. Κατά
τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 81 του ν. 4172/2013.
Άρθρο 71
Κατάργηση των σχολών δηµοτικής αστυνοµίας

Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 199 «Κινητά πράγµατα των
Δήµων και Κοινοτήτων» του ν. 3463/2006 (Α’ 114) καταργείται.

1. Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε τις επωνυµίες
«Σχολή Δηµοτικής Αστυνοµίας Πτολεµαΐδας», «Σχολή Δηµοτικής
Αστυνοµίας Τσοτυλίου» και «Σχολή Δηµοτικής Αστυνοµίας Κόνιτσας», που έχουν συσταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 62 του
ν. 3801/2009 (Α’163), καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος. Τα περιουσιακά στοιχεία των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που λύονται περιέρχονται στους οικείους δήµους, η
δε εκκαθάριση διενεργείται από ειδική επιτροπή που ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
2. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω νοµικών προσώπων µεταφέρεται, αυτοδικαίως, στο Δήµο Κόνιτσας, µε την ίδια σχέση εργασίας και
κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα προσωποπαγείς θέσεις, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του, για κάθε συνέπεια.
3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο των Σχολών Δηµοτικής Αστυνοµίας, το
οποίο συγκροτήθηκε δυνάµει των διατάξεων της υπ’ αριθµ.
46302/7.12.2012 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Άρθρο 68

Άρθρο 72

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2539/1997
(Α’ 244), όπως αντικαταστάθηκε αρχικά µε την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3274/2004 (Α’ 195) και στη συνέχεια µε την παρ.
8 του άρθρου 24 του
ν. 3613/2007 (Α’ 263), αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Επιτρέπεται η κατάτµηση των δηµοτικών έργων και η σύνταξη

Στο άρθρο 22 του ν. 4147/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως
εξής:
«5. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του ν.
3870/2010 και αφορούν την επιβολή προστίµων αναπροσαρµόζονται, τροποποιούνται ή ανακαλούνται, σύµφωνα µε τις διατά-
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ξεις των προηγούµενων παραγράφων, ύστερα από ένσταση του
επικεφαλής του συνδυασµού ή του διαχειριστή των οικονοµικών
του συνδυασµού ή του υποψηφίου, η οποία ασκείται ενώπιον της
επιτροπής µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η ισχύς της διατάξεως αρχίζει από της δηµοσιεύσεως του ν. 3870/2010.»
Άρθρο 73
Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1069/1980 προστίθεται εδάφιο θ’ ως εξής:
«θ. Αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του περί
παροχής χρηµατικών επιχορηγήσεων προς το Δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται µε προγράµµατα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη,
προστασία και συντήρηση αρχαιολογικών µνηµείων, οι παρεµβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισµούς, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισµικών λειτουργιών. Επίσης,
αποφασίζει µε την ίδια ως άνω πλειοψηφία περί παροχής χρηµατικών επιχορηγήσεων, που θα διατίθενται για κοινωνικούς σκοπούς. Οι παραπάνω αποφάσεις λαµβάνονται εφόσον έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό για τους
σκοπούς αυτούς, που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων καθαρών τακτικών εσόδων.»
Άρθρο 74
1. Στο άρθρο 68 παρ. 3 του π.δ. 26/2012, προστίθεται στοιχείο
ιε’ ως ακολούθως:
«ιε) Οι δικαστικοί υπάλληλοι µε βαθµό Α’, Β’, Γ’ ή Δ’ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο.»
2. Το άρθρο 68 παρ.6 περίπτωση δ’ του π.δ. 26/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
«δ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ονοµαστικούς καταλόγους των παρέδρων και εισηγητών του, καθώς και των δικαστικών υπαλλήλων
που αναφέρονται στην παρ.3 στοιχείο ιε’.»
Άρθρο 75
1. Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, όσοι έχουν τοποθετήσει επιγραφές σε όψεις κτιρίων,
όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 56 του άρθρου 2 του ν.
4067/2012 (Α’ 79) πλην των στεγών, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2946/2001 (Α’ 224) και της κατ’ εξουσιοδότησής του εκδοθείσας απόφασης, πρέπει να τις
προσαρµόσουν στο περιεχόµενο των ρυθµίσεων αυτών, όπως
ισχύουν κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Κατά το διάστηµα αυτό δεν επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις προαναφερθείσες παραβάσεις.
2. Οφειλές από πρόστιµα που έχουν επιβληθεί για τις παραβάσεις της προηγούµενης παραγράφου και δεν έχουν εισπραχθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υπάγονται στις
ρυθµίσεις του άρθρου 53 του παρόντος.
3. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των αξιόποινων πράξεων της παραγράφου 1 που έχουν τελεστεί µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 76
Η υποπαράγραφος ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α’ 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΣΤ.2.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ
ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ.
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32) εφαρµόζονται και για την
παραχώρηση, έναντι ανταλλάγµατος, του δικαιώµατος χρήσης
των περιπτέρων του ν. 1044/1971, καθώς και των κυλικείων, κα-
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φενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ..
2. Οι προθεσµίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 και
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 εκκινούν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά
διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, στα οποία απεικονίζονται
ευκρινώς και µε βάση την τέχνη και την επιστήµη, το κουβούκλιο
του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται
µετά από γνώµη της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και
εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται.
Με όµοια απόφαση, επιτρέπεται η µετατόπιση περιπτέρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971.
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώµη της
οικείας αστυνοµικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα
του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και
των οχηµάτων, µη επιτρεπόµενου του καθορισµού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής γνώµης. Η γνώµη παρέχεται
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του ερωτήµατος του δήµου και παρερχοµένης άπρακτης αυτής, τεκµαίρεται η θετική γνώµη αυτής ως προς την
καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας.
Για τον καθορισµό των θέσεων περιπτέρων λαµβάνονται
υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών
τόπων, της δηµόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική
φυσιογνωµία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει
προστασία της κοινής χρήσης. Με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
4. Το 30% των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης, παραχωρούνται µε την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος και εφόσον
πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν. 3463/2006:
α) σε άτοµα µε αναπηρία (Α.µε.Α.),
β) πολύτεκνους και
γ) σε όσους µόνιµους αξιωµατικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικούς, δόκιµους έφεδρους αξιωµατικούς και οπλίτες θητείας συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεµικά
γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την
20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που
έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967
στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την
εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους µε οποιονδήποτε τρόπο σε
παράνοµες δραστηριότητες σε βάρος της νόµιµης λειτουργίας
του πολιτεύµατος της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη
ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. Το τέλος καθορίζεται από το δηµοτικό συµβούλιο
και εισπράττεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του
από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Για την παραχώρηση του δικαιώµατος αυτού, υποβάλλονται
αιτήσεις από τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικής προκήρυξης,
στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις και το ύψος του ετήσιου τέλους. Πέραν της αίτησης υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο,
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής του ταυτότητας
και εκκαθαριστικό σηµείωµα από την αρµόδια Δ.Ο.Υ..
Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται: α) για τα
άτοµα µε αναπηρία η προσκόµιση πιστοποιητικού της Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του άρθρου
6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήµερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, β) για τους πολυτέκνους πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα και γ) για
τους πολεµιστές Κύπρου πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής
κατάστασης τύπου Α’ και βεβαίωση του οικείου συνδέσµου ή
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συλλόγου πολεµιστών, αναγνωρισµένου από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Οι θέσεις παραχωρούνται στους δικαιούχους µε δηµόσια κλήρωση, στην οποία µπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεών τους. Ειδικές διατάξεις περί απαλλαγής των ανωτέρω
προσώπων από την καταβολή τέλους ή ανταλλάγµατος δεν
ισχύουν.
5. Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων γίνεται µε δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρασιών προς εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων, αποκλεισµένης της δυνατότητας
απευθείας παραχώρησης αυτών. Η διακήρυξη, πέραν των οριζοµένων στις ανωτέρω διατάξεις, υποχρεωτικά περιλαµβάνει και
τους εξής όρους:
α) Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώµατος
χρήσης σε τρίτους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7.
β) Για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης απαιτείται η
κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήµου για την εξασφάλιση
της καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που αφορούν στη
χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήµο η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός
αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχοµένης άπρακτης της προθεσµίας αυτής, η
εγγύηση επιστρέφεται από το δήµο. Ο καθορισµός του ύψους
της ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζεται από το όργανο που έχει
την αρµοδιότητα διεξαγωγής της δηµοπρασίας και αναφέρεται
διακριτά στη σχετική διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται
σε ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του
περιπτέρου και επαναφοράς των πραγµάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του.
Για τον καθορισµό της τιµής εκκίνησης του καταβλητέου µισθώµατος, λαµβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο προσδιοριστικό της
αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδοµένα, η εµπορικότητα των οδών και η δυνατότητα περαιτέρω
παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την
ανάπτυξη της οικονοµικής του δραστηριότητας.
Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης
κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως εκάστοτε
ισχύουν.
6. Με την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζεται ο
χρόνος παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης των θέσεων των
περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται
κληρονόµοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστηµα αυτό
υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωµα, εφόσον δηλώσουν την επιθυµία τους στην αρµόδια αρχή. Σε περίπτωση
πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκοµίζεται
και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνεται
η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωµα στον αιτούντα.
7. Εκµίσθωση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται µόνον για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας
του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται
βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Η διάρκεια της µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής παραχώρησης. Αντίγραφο του µισθωτηρίου προσκοµίζεται εντός
τριάντα (30) ηµερών στον οικείο δήµο, ο οποίος εκδίδει πράξη
µε την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω παραχώρηση.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόµοι αυτού
ή ο µισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός µηνός το θάνατο στον οικείο δήµο. Στην περίπτωση αυτή, οι συµβάσεις µίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη
λήξη τους. Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η µίσθωση συνεχίζεται
µέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήµατος του µισθωτή και τα µισθώµατα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται στο δήµο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον δικαιούχο µπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη
παραχώρησης.
8. Τα οριζόµενα στις ανωτέρω παραγράφους εφαρµόζονται
αναλόγως και από το Δηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. β’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου στους χώρους αρµοδιότητάς
τους.
9. Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες
του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου προς εξυπηρέτηση του προσωπικού αυτών και των συναλλασσοµένων µε αυτούς γίνεται µε δηµοπρασία από τους στεγαζόµενους φορείς, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις περί δηµοπρασιών προς εκµίσθωση ακινήτων τους,
αποκλειοµένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης
αυτών. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως τα αναφερόµενα
στις παραγράφους 3 έως και 7, περιλαµβανόµενης της σχετικής
πρόβλεψης για τα άτοµα µε αναπηρία, τους πολύτεκνους και
τους πολεµιστές Κύπρου.
10. Υφιστάµενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Περαιτέρω µεταβίβαση αυτών επιτρέπεται µόνον άπαξ και για χρονικό διάστηµα 10 ετών: α) στον/η σύζυγο του αποθανόντος
δικαιούχου ή β) στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν στην
κατηγορία των Α.µε.Α µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση
καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαµβάνει
η κατασκευή του περιπτέρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος. Για τη
χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος,
εφαρµόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού. Τον δικαιούχο µπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µισθώµατα και τέλη από
εκµετάλλευση περιπτέρων, καθώς και κυλικείων, καφενείων και
κουρείων εντός κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.,
των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στους
οικείους Ο.Τ.Α., µέχρι τη λήξη της µίσθωσης.
Σε υφιστάµενες, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος άδειες
κατά ιδανικά µερίδια, εφόσον παύσει να υφίσταται δικαιούχος
µεριδίου, κατόπιν αιτήσεως των λοιπών, παραχωρείται σε αυτούς
το ανωτέρω αποµένον µερίδιο.
11. Όσοι κατέστησαν δικαιούχοι λόγω διαδοχής πριν την
έναρξη ισχύος του ν.4093/2012 (Α’ 222) και δεν ολοκληρώθηκε
η σχετική διαδικασία µεταβίβασης της άδειας εκµετάλλευσης περιπτέρου, αυτή ολοκληρώνεται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου.
12. Ο έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν
στη νοµοθεσία που διέπει την εν γένει λειτουργία των περιπτέρων ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνοµία και σε υπαλλήλους του
δήµου, κατά τα ειδικώς οριζόµενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4
του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Όσες επιτροπές έχουν
συσταθεί κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. κ.υ.α. Φ.454/10/159768
(Β’ 1080), καταργούνται.
13. Καταργείται η υπ’ αριθµ. Φ.443531/24/3030/1969 (Β’ 588)
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αµύνης, Συντονισµού και Δηµοσίων Έργων «Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων» και κάθε ειδική ή γενική διάταξη που
αντίκειται στις ρυθµίσεις της υποπαραγράφου ΣΤ. 2.»
Άρθρο 77
1. Το προβλεπόµενο στο εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρου 16
του ν. 4071/2012, όπως ισχύει, διάστηµα συγχώνευσης των υφιστάµενων Φο.Δ.Σ.Α. στους Περιφερειακούς Συνδέσµους
Φο.Δ.Σ.Α. του άρθρου 13 του ανωτέρου νόµου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31.12.2015. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1.2014.
2. Η έναρξη εφαρµογής του ειδικού τέλους ταφής που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4042/ 2012 αναστέλλεται µέχρι 31.12.2015.
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Άρθρο 78
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3870/2010
Το άρθρο 17 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) ισχύουν
για το χρονικό διάστηµα του ενός µηνός που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών
και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. Κατά την
πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι περιορισµοί του παρόντος δεν
ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου,
καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους
Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, προκειµένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονοµέων άρδευσης, των
χειριστών µηχανηµάτων, των εργαζοµένων στους τοµείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθµών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) και των
αµειβοµένων µέσω προγραµµάτων ΕΣΠΑ, των εργαζοµένων στις
Παιδικές Κατασκηνώσεις.»
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ψήφισή του.
Άρθρο 79
Στην παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως
ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Δήµοι των οποίων δηµοτική ανώνυµη εταιρεία συµµετέχει ή
θα αποκτήσει, εντός χρονικού διαστήµατος ενός έτους από την
έναρξη εφαρµογής της ισχύος, των διατάξεων του παρόντος
εδαφίου, µετοχική ιδιότητα σε τρίτη ανώνυµη εταιρεία, δύνανται
να αποδέχονται µετοχές της τρίτης ανώνυµης εταιρείας, µεταβιβαζόµενες σε αυτούς µε χαριστική αιτία (εν ζωή ή αιτία θανάτου),
υπό την προϋπόθεση ότι η συµµετοχή τους στην τρίτη ανώνυµη
εταιρεία, συνυπολογιζοµένου του ποσοστού που κατέχει ή θα
αποκτήσει σε αυτή η δηµοτική ανώνυµη εταιρεία, δεν υπερβαίνει
σε ποσοστό το 30% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της τρίτης ανώνυµης εταιρείας.»
Άρθρο 80
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

7. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

9. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

10. ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

11. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ»
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εισερχόµεθα στη
συµπληρωµατική 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: «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις
θεµάτων για τα υδατορέµατα – ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 3-4-2014 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δυο συνεδριάσεις. Προτείνω η συζήτηση του νοµοσχεδίου επί της αρχής και
επί των άρθρων να γίνει ενιαία και µε άνεση χρόνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Δηλαδή, η συζήτηση θα πάει ενιαία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ενιαία, κύριε Σηφουνάκη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Έως;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα το δούµε. Με
άνεση χρόνου.
Αν µπορέσουµε να τελειώσουµε σήµερα, έχει καλώς, αν όχι
πάµε και το απόγευµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τοποθετηθούµε και στο
σύνολο και στα άρθρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όλα µαζί. Ενιαία είπαµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σενετάκης για δεκαπέντε λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο που έχω την τιµή να εισηγούµαι σήµερα, οµολογώ ότι δεν
ξεκίνησε µε τους καλύτερους οιωνούς. Πολλοί συνάδελφοι της
Αντιπολίτευσης υποψιάστηκαν ότι υπάρχει οσµή σκανδάλων, ότι
υπάρχουν σκοτεινές ρυθµίσεις και έσπευσαν να επαναλάβουν ότι
ξεπουλάµε τη χώρα, ότι την παραδίδουµε σε µεγάλα ιδιωτικά
συµφέροντα και άλλα τέτοια που τραβούν την προσοχή των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Η συνέχεια όµως ήταν διαφορετική.
Στις συνεδριάσεις των επιτροπών που ακολούθησαν, µε τις τοποθετήσεις των αρµοδίων φορέων και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του Υπουργού, η εικόνα άλλαξε.
Οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, µπορεί να κράτησαν ορισµένες εκ των αρχικών τους διαφωνιών, πλην όµως απέφυγαν
τους αρχικούς ακραίους χαρακτηρισµούς. Τι συνέβη ξαφνικά και
υπήρξαν ηπιότεροι; Η απάντηση είναι πολύ απλή. Διαπίστωσαν
πως δεν υπάρχουν φαντάσµατα για να κυνηγούν. Διαπίστωσαν
πως στο λαϊκισµό και τη δηµαγωγία υπάρχει αντίλογος. Υπάρχουν επιχειρήµατα και κυρίως υπάρχει η πολιτική βούληση για
συνεργασία και συνεννόηση µε τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Η διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεων θεµάτων για τα υδατορέµατα που ψηφίζουµε σήµερα, αποτελεί άλλη µια απόδειξη
της επιδίωξής µας για µεγαλύτερες δυνατές πολιτικές συναινέσεις, όταν το αντικείµενο συζήτησης δεν είναι µόνο οι ιδέες µας
αλλά αυτονόητα καθηµερινά χειροπιαστά προβλήµατα που βελτιώνουν την ζωή των πολιτών.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποτελεί ένα ψηφιδωτό τέτοιων
προβληµάτων. Μετά από είκοσι χρόνια ως πολιτεία, καταφέραµε
να δώσουµε και να συµφωνήσουµε στον ορισµό του υδατορέµατος. Όσο κι αν φαντάζει αστείο, η αδυναµία του κράτους να κάνει
κάτι τόσο στοιχειώδες δηµιουργούσε µια σειρά άλλων προβληµάτων. Εξέτρεφε ένα καθεστώς ανοµίας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο αυτό τελειώνει. Όχι µόνο διευθετείται
µια εκκρεµότητα χρόνων αλλά δηµιουργείται και µια ηλεκτρονική
βάση δεδοµένων που θα συνδεθεί και θα συµπληρώσει το Κτηµατολόγιο. Ένα πάγιο αίτηµα δεκαετιών επιτέλους ικανοποιείται.
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Τώρα θα ξέρουµε σε ποιον ανήκει τι, πού και πώς µπορεί κανείς
να αξιοποιήσει την περιουσία του είτε είναι δηµόσιο είτε ιδιώτης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ δεν µιλάµε γενικά και αφηρηµένα. Υποσχεθήκαµε στον ελληνικό λαό ότι παράλληλα µε τη
µεγάλη προσπάθεια να αποφύγουµε τη µεγάλη καταστροφή της
ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας, έχουµε σήµερα και το παράδειγµα
της χώρας που βγαίνει στις αγορές, που είναι ένα αισιόδοξο µήνυµα για όλους µας.
Υποσχεθήκαµε, λοιπόν, ότι θα επιδιώκαµε να εκσυγχρονίσουµε
το κράτος. Υποσχεθήκαµε να µειώσουµε τη γραφειοκρατία, να
διευκολύνουµε την καθηµερινότητα του πολίτη, να αναβαθµίσουµε την ποιότητα των υπηρεσιών που του προσφέρονται από
τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Αυτή η γενική πολιτική υπόσχεση, γίνεται καθηµερινά µε τις µικρές και µεγάλες παρεµβάσεις µας στη νοµοθεσία. Επικαιροποιούµε τη νοµοθεσία, την προσαρµόζουµε στις νέες συνθήκες και
όπου χρειάζεται καταργούµε περιττές διατάξεις.
Αν κοιτάξει κανείς µε προσοχή το παρόν νοµοσχέδιο, θα αναγνωρίσει του λόγου το ακριβές.
Θα αναφερθώ σε ορισµένα χαρακτηριστικά σηµεία του νοµοσχεδίου, για να καταλάβει και ο απλός πολίτης που µας ακούει
τι εννοώ.
Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα και σε ιδιώτες να υποβάλλουν µελέτες και να κάνουν
έργα για υδατορέµατα σε βιοµηχανικές περιοχές. Να µην περιµένουν, δηλαδή, µόνο το κράτος.
Κάποιοι συνάδελφοί µου της Αντιπολίτευσης, θορυβούνται στο
άκουσµα της λέξης ιδιώτης. Την αντιµετωπίζουν µε καχυποψία.
Εµείς εµπιστευόµαστε τους ιδιώτες, εµείς εµπιστευόµαστε την
ιδιωτική πρωτοβουλία, εµείς πιστεύουµε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτή είναι µία ιδεολογική µας διαφορά. Δεν έχουµε τίποτα εναντίον των ιδιωτών, των ελευθέρων επαγγελµατιών, των
επιχειρηµατιών και θέλουµε να µην έχει ούτε το κράτος. Το κράτος οφείλει και πρέπει να διατηρεί τον εποπτικό και ελεγκτικό
του ρόλο αλλά από την άλλη να µην παρεµβαίνει ανασταλτικά
στην πρόοδο και στη δηµιουργία.
Αν ένας ιδιώτης, λοιπόν, ήθελε να κάνει ένα έργο βελτίωσης
στην περιοχή του για να προχωρήσει µια δουλειά, έπρεπε να περιµένει ένα αργοκίνητο κράτος για να το κάνει. Τώρα, λοιπόν,
µπορεί να κάνει τη µελέτη που θα την ελέγξει το κράτος και να
προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου ώστε να πραγµατοποιηθεί η δουλειά.
Κάτι ανάλογο γίνεται και µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου
αντιµετωπίστηκε µία πραγµατική κατάσταση. Οι περισσότερες
εγκαταστάσεις είναι πεπαλαιωµένες και δεν πληρούν τα διεθνή
στάνταρτς. Μιλάµε για εγκαταστάσεις, ως επί το πλείστον, χωρητικότητας επτά χιλιάδων έως είκοσι χιλιάδων φιλάθλων που
δεν χρησιµοποιούνται µόνο από µεγάλες οµάδες, αλλά και από
µικρότερες.
Έπρεπε, λοιπόν, να δώσουν κίνητρα ώστε να γίνουν επενδύσεις και το µεγαλύτερο κίνητρο ήταν να εξορθολογήσουµε το νοµικό πλαίσιο. Επιπλέον, έπρεπε να φροντίσουµε ώστε οι χώροι
αυτοί να πληρούν στοιχειώδη κριτήρια ασφάλειας και να είναι
πάντα προσβάσιµοι σε άτοµα µε αναπηρία.
Μια άλλη απλή και λογική λύση. Ανοίξαµε το δρόµο για χρήση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Έτσι, µειώνουµε δραστικά το υψηλό κόστος συντήρησης και της
λειτουργίας τους, ενώ µε νοµοτεχνική βελτίωση που δόθηκε, η
χρήση από ανανεώσιµες πηγές θα αφορά αποκλειστικά και µόνο
τις αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν θα πωλείται αλλού. Αυτό ίσως
ήταν και το εµπόδιο που δεν επέτρεπε στις αθλητικές εγκαταστάσεις να λειτουργούν αξιοποιώντας τον ήλιο και τον αέρα της
πατρίδας µας.
Ένα άλλο παράλογο που αποσαφηνίσαµε σε αυτό το νοµοσχέδιο Στο κεφάλαιο µε τις πολεοδοµικές παρεµβάσεις και σε ό,τι
αφορά τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, εξηγούµε µια διάταξη
που περιόριζε τον επενδυτή να κατασκευάσει ένα κτήριο ύψους
έντεκα µέτρων, αν δεν είχε προβλέψει υποχρεωτικά την κατασκευή τριών ορόφων. Τώρα λέµε ρητά ότι αυτό γίνεται και ότι
είναι άλλο το ύψος, χωρίς να χρειάζεται αποκλειστικά να υπάρχουν τρεις όροφοι. Το κτήριο µπορεί να είναι είτε µέχρι τρεις
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ορόφους είτε µέχρι έντεκα µέτρα ύψος.
Άλλη λύση που δόθηκε µε το παρόν νοµοσχέδιο, αφορά τη ναοδοµία της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέχρι σήµερα για όλα τα εκκλησιαστικά ακίνητα, ιδιωτικά και της Εκκλησίας, η άδεια εκδιδόταν από την Εκκλησία χωρίς σχέδια, χωρίς έλεγχο κατά την
κατασκευή και χωρίς κρατικό έλεγχο των όρων δόµησης. Τώρα
το κράτος θα δίνει πλέον τους όρους δόµησης, θα εγκρίνει και
θα ελέγχει µε ελεγκτές δόµησης. Τα ιδιωτικά εκκλησιαστικά κτήρια θα ελέγχονται από τις αρµόδιες ΥΔΟΜ, υπηρεσίες δόµησης,
και η άδεια θα εκδίδεται από τις ΥΔΟΜ. Συνεπώς, το κράτος θα
ελέγχει και θα εγκρίνει τους όρους δόµησης, θα ελέγχει την κατασκευή µε ελεγκτές δόµησης κι ένα ειδικό συµβούλιο αρχιτεκτονικής θα γνωµοδοτεί για τα εκκλησιαστικά αρχιτεκτονικά
χαρακτηριστικά.
Όλα αυτά δείχνουν ότι δίνουµε λύσεις συνεχώς και διαρκώς.
Εντοπίζουµε τα προβλήµατα και τα αντιµετωπίζουµε για να προχωράµε µπροστά.
Στο τρίτο, τώρα, κεφάλαιο του νοµοσχεδίου θεσπίστηκαν τροποποιήσεις στο νέο οικοδοµικό κανονισµό. Μετά από δύο χρόνια
εφαρµογής του, όπως αυτός καθορίστηκε µε το ν. 4067/12, εντοπίστηκαν κι επισηµάνθηκαν τόσο από τις αρµόδιες υπηρεσίες
και τους αντίστοιχους φορείς όσο και από τους ίδιους τους πολίτες, επιµέρους ζητήµατα του νέου οικοδοµικού κανονισµού
που χρήζουν τροποποίησης, καθώς και διάφορα κενά που χρήζουν κάλυψης και συµπλήρωσης.
Είναι αλλαγές που κρίνονται αναγκαίες, προκειµένου να επιτευχθεί κατ’ αρχάς η ορθή ενιαία και απρόσκοπτη εφαρµογή του
ΝΟΚ, να µην απαιτούνται συνεχείς ερµηνείες από τις κατά τόπου
υπηρεσίες δόµησης και να αποφευχθούν λάθη, παραλείψεις και
σφάλµατα από τη διοίκηση κατά την εφαρµογή των ρυθµίσεών
του.
Με το ίδιο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου, εισάγονται ρυθµίσεις
που φέρνουν τροποποιήσεις σε υφιστάµενες διατάξεις περί των
συµβουλίων αρχιτεκτονικής και των συµβουλίων πολεοδοµικών
θεµάτων κι αµφισβητήσεων. Επίσης, περιλαµβάνει διατάξεις σχετικές µε τις χρήσεις ακινήτων του δηµοσίου, κυρίως, µέσω της
δηµιουργίας περιφερειακών πάρκων περιβαλλοντικής προστασίας και αξιοποίησης, καθώς και ρυθµίσεις που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους όρους δόµησης των προσωρινών
καταλυµάτων διαβίωσης των εργατών γεωργικής γης.
Μέχρι σήµερα για το επίµαχο ζήτηµα εντοπίζεται νοµοθετικό
κενό που συµβάλλει, µε άλλους παράγοντες, στην απουσία, σε
αρκετές περιπτώσεις, στοιχειωδών συνθηκών διαβίωσης των εργατών γης. Πολυάριθµα είναι τα περιστατικά που έχουν δηµοσιοποιηθεί και µας έχουν απασχολήσει ως κοινωνία, όπου εργάτες γης διαβιούν υπό απαράδεκτες συνθήκες που προκαλούν σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα και θίγουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Την απαράδεκτη αυτή εικόνα εξαλείφει το παρόν νοµοσχέδιο,
θεσπίζοντας συγκεκριµένες προδιαγραφές για τα προσωρινά καταλύµατα διαβίωσης των εργατών γης και κυρίως θεσπίζει το
θεσµό, βάζει σε ενέργεια το θεσµό, ο οποίος δεν υπάρχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι καιροί απαιτούν πραγµατισµό. Ωραία τα µεγάλα λόγια και οι φιλοσοφικές αναλύσεις, πλην
όµως τα προβλήµατα είναι µπροστά µας και χρειάζονται λύσεις.
Εγώ, ως πολιτικός µηχανικός, είµαι άνθρωπος της πράξης. Ξέρω
ότι πρέπει να δίνονται λύσεις σε κάθε πρόβληµα, άσχετα αν χρησιµοποιούµε διαφορετικούς τρόπους επίλυσης. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται λογική.
Αυτήν την κοινή λογική περιµένουν οι πολίτες από εµάς. Την
κοινή λογική περιµένουν από εµάς οι δηµιουργικές δυνάµεις του
τόπου, για να απελευθερωθούν από τις παθογένειες του παρελθόντος και να προχωρήσουν τη χώρα µπροστά. Αυτήν την κοινή
λογική υπηρετούµε µέρα µε τη µέρα στην Κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο, την κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Σενετάκη.
Σας γνωστοποιούµε ότι στη µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Διαδικασία
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Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας», ορίζεται, από το Γραµµατέα
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, κ. Παναγιώτη Ρήγα,
ως ειδικός αγορητής ο κ. Χρήστος Γκόκας.
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων µάς
γνωστοποιεί ότι στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας της 10ης Απριλίου 2014 κατά την οποία θα συζητηθεί το σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
«Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας» ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Επαµεινώνδας Μαριάς.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Φώτης Κουβέλης ορίζει ως ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
κ. Νίκη Φούντα.
Από τον Λαϊκό Σύνδεσµο Χρυσή Αυγή ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος
και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Αχαΐας, κ. Μιχαήλ Αρβανίτης.
Ορίζεται ως ειδικός αγορητής εκ µέρους των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Γεώργιος Κασαπίδης και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής
Μαγνησίας κ. Παρίσης Μουτσινάς. Εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ορίζεται Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος
η κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
Τον λόγο έχει η κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου για δεκαπέντε
λεπτά.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχει γίνει πια κανόνας να έχουµε προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο
που περιλαµβάνει µια πληθώρα διατάξεων άσχετων µεταξύ τους.
Αλλάζει η διαδικασία οριοθέτησης των υδατορεµάτων, ρυθµίζονται θέµατα γεωργικών εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων, των εκκλησιαστικών ακινήτων της Κρήτης, τροποποιείται
και πάλι ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, οι διατάξεις της εκτός
σχεδίου δόµησης και άλλα πολλά, έτσι ώστε µετά τις τόσες παραποµπές να µην είναι κατανοητό στους αρµόδιους φορείς,
πόσω µάλλον στον απλό πολίτη, το τι είναι σε ισχύ.
Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η πρακτική του να βγαίνει ένα µέρος
µόνο του νοµοσχεδίου σε διαβούλευση και στο σχέδιο νόµου να
βλέπουµε περισσότερες διατάξεις ή και διαφορετικές απ’ αυτές.
Ακόµα δε περισσότερο, βλέπουµε να κατατίθενται τροπολογίες
εκπρόθεσµες, της τελευταίας στιγµής. Μόνο χθες το βράδυ ενηµερωθήκαµε για έξι τροπολογίες για σχετικά και άσχετα θέµατα.
Αυτό το λέω, γιατί, όπως είπε και ο προλαλήσας συνάδελφος,
στη διαδικασία της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου, η συµµετοχή των περισσότερων συναδέλφων έδειξε ότι υπάρχει διάθεση για δηµοκρατικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων. Πραγµατικά, είναι προς τιµή του Υπουργού που ορισµένες απ’ αυτές
τις έκανε δεκτές και αυτό είναι ένα σηµάδι ότι θα πρέπει να
εξαντλείται ένα-ένα θέµα που έρχεται σε διαβούλευση και να µη
χρειάζονται συνεχώς αλλαγές και συµπληρώσεις, οι οποίες εντέλει αλλοιώνουν και τον ίδιο τον αρχικό νόµο.
Τι είναι τα υδατορέµατα, τα ρέµατα δηλαδή; Είναι φυσικοί
αγωγοί µε σηµαντική ευεργετική δράση στο µικροκλίµα των περιοχών που διασχίζουν, οι οποίοι χρήζουν προστασίας και δεν
αποτελούν εµπόδιο για την ανάπτυξη µιας περιοχής, αντίθετα
είναι ένα µέρος του φυσικού της πλούτου. Προστατεύουν την
περιοχή από πληµµύρες, αναπτύσσουν ιδιότυπους οικότοπους,
προσφέρουν ηχοµόνωση µέσα στις πόλεις, καθαρίζουν τον ατµοσφαιρικό αέρα από ρύπους, εµπλουτίζουν τα υπόγεια νερά.
Σύµφωνα και µε σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, τα ρέµατα επιβάλλεται κατ’ αρχάς να διατηρούνται στη
φυσική τους κατάσταση, να αναδεικνύονται ως αυτόνοµοι φυσικοί σχηµατισµοί και να διασφαλίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους.
Αντίθετα, αυτό το νοµοσχέδιο προσανατολίζεται περισσότερο
στο ότι τα ρέµατα είναι εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν.
Ενώ, λοιπόν, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι θα πρέπει
η οριοθέτηση του ρέµατος που βρίσκεται µέσα σε δάσος, σε
προστατευόµενη περιοχή, σε κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο ή
σε παραδοσιακό οικισµό, να εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα,
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σήµερα σε αυτό το σχέδιο νόµου, που καλούµαστε να ψηφίσουµε, η οριοθέτηση του ρέµατος µέσα σε προστατευτέα περιοχή ή δάσος, οριοθετείται µε µονοπρόσωπη απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή του Υπουργού
ΠΕΚΑ.
Για άλλη µια φορά διαπιστώνουµε και εδώ χρόνιες ελλείψεις
και παραλείψεις, την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του Εθνικού
Κτηµατολογίου –η ύπαρξη του οποίου θα εξασφάλιζε τη µείωση
της γραφειοκρατίας, που έτσι και αλλιώς απαιτείται για την οριοθέτηση των ρεµάτων– τη χαρτογράφηση των ρεµάτων σε ενιαίο
υπόβαθρο, τους όρους προστασίας τους κατά περίπτωση, την
αναγκαιότητα των τεχνικών έργων και τη συντήρησή τους και
πολύ περισσότερο το συστηµατικό έλεγχό τους. Αυτό, γιατί δεν
προσδιορίζονται σαφώς οι αρµοδιότητες που ανατίθενται και στα
πέντε επίπεδα της διοίκησης. Σήµερα, αυτό το έργο έχουν αναλάβει οι διευθύνσεις έργων στις περιφερειακές ενότητες, κυρίως
διά των επιτροπών ρεµάτων.
Στο παρόν νοµοσχέδιο, ενώ αναφέρεται ότι τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο στην αποκεντρωµένη διοίκηση, στη Διεύθυνση Υδάτων, στο επόµενο άρθρο αναφέρεται ότι τηρείται αρχείο στο
ΥΠΕΚΑ, το οποίο το προωθεί προς το Εθνικό Κτηµατολόγιο για
ενηµέρωσή του. Επίσης, στο επόµενο άρθρο ανατίθενται αρµοδιότητες και στους δήµους και στις περιφερειακές ενότητες και
στις περιφέρειες.
Θα ήθελα εδώ να πω ένα παράδειγµα. Τα νησιά µας είναι ένα
νησί-ένας δήµος. Όλα τα υδατορέµατα βρίσκονται εντός του
ιδίου δήµου. Οπότε, µοιραία οι αρµοδιότητες µελέτης, ανάθεσης
και εκτέλεσης έργων, διευθέτησης αντιπληµµυρικής προστασίας
και οι εργασίες συντήρησης περιέρχονται στους δήµους, οι
οποίοι ήδη λόγω «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» έχουν αυξηµένες αρµοδιότητες
και απογυµνωµένες τις υπηρεσίες από προσωπικό. Δεν συζητάω,
βέβαια, για τα µηχανήµατα και το σχετικό εξοπλισµό, αφού έχουν
µειωθεί δραµατικά τα έσοδά τους.
Επισηµαίνουµε, λοιπόν, την αναγκαιότητα συνολικού σχεδιασµού παρακολούθησης και ελέγχου των υδατορεµάτων σε επίπεδο υδρογραφικού δικτύου µε καθορισµένο αρµόδιο φορέα.
Ποιος σήµερα κάνει τον συνολικό σχεδιασµό και τον έλεγχο για
τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης των υδατορεµάτων;
Στη διαδικασία οριοθέτησης εισάγεται το πνεύµα που έχουµε
συναντήσει σε τόσα και τόσα νοµοσχέδια µέχρι σήµερα: προθεσµίες έκδοσης γνωµοδοτήσεων από τις υπηρεσίες, που σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες – ανεξάρτητα από το αν έχει
προβλήµατα η µελέτη ή αν δεν έχουν προσωπικό – τότε η αρµόδια αρχή καθορίζει τις οριογραµµές χωρίς τη γνώµη τους. Η διαδικασία αυτή είναι ίδια, ακόµα και σε περιπτώσεις που το προς
οριοθέτηση υδατόρεµα είναι σε περιοχή «NATURA», σε αρχαιολογικές περιοχές, σε δάση κ.λπ., που η άποψη είναι απαραίτητη
επί ποινή ακύρωσης.
Εν κατακλείδι, τι απαιτείται; Κατ’ αρχάς, ο σχεδιασµός, η συγκεκριµενοποίηση των αρµοδιοτήτων για το κάθε υδατόρεµα, ο
εντοπισµός των επικίνδυνων περιοχών για πληµµύρες κατοικηµένων περιοχών λόγω ανθρωπογενών δράσεων στα υδατορεµάτα και, επίσης, οι όροι και οι φορείς προστασίας και ελέγχου
των υδατορεµάτων.
Στη συνέχεια, βλέπουµε θετικά σ’ αυτό το σχέδιο νόµου την
παράταση ισχύος των οικοδοµικών αδειών, κυρίως λόγω της οικονοµικής κρίσης που έχουν επιφέρει τα τελευταία τέσσερα µνηµονιακά χρόνια µε συνέπεια η οικοδοµική δραστηριότητα να έχει
µειωθεί δραµατικά.
Επίσης, βλέπουµε θετικά την υπαγωγή των εσόδων από τα αυθαίρετα στο «Πράσινο Ταµείο» για περιβαλλοντικό ισοζύγιο στο
νοµό µας, στο Νοµό Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, που πλήγηκε πρόσφατα από τους σεισµούς.
Έχουµε ήδη καταθέσει προτάσεις για σχετικές δράσεις, όπως
είναι η ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων. Μπορούµε να ξεκινήσουµε από τα δηµόσια κτήρια, κυρίως από τα σχολεία, ώστε
να έχουµε µείωση του ενεργειακού τους κόστους. Ακόµη υπάρχει µεγάλη ανάγκη για συντήρηση και αναβάθµιση των κοινόχρηστων χώρων της πόλης του Ληξουρίου και των γύρω χωριών του,
που πλήγηκαν περισσότερο.
Επειδή πανελλαδικά προβλέπεται µόνο το 2,5% από τα έσοδα
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των αυθαίρετων να περιέρχεται για περιβαλλοντικό ισοζύγιο, νοµίζουµε ότι θα πρέπει να επεκταθεί αυτό το µέτρο, ώστε να άρει
κατά ένα µεγάλο µέρος τις επιπτώσεις από την τακτοποίηση της
αυθαίρετης δόµησης.
Εδώ θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι ορισµένες φορές υπάρχουν κάποιες θετικές διατάξεις. Είναι, όµως, τόσο ανακατεµένες
µε άλλες αρνητικές, που πραγµατικά αναγκαζόµαστε να τις καταψηφίσουµε.
Ως προς τη δηµιουργία υπηρεσίας δόµησης κατ’ αναλογίαν µε
την Εκκλησία της Ελλάδος, και για την Εκκλησία της Κρήτης θα
επισηµάνουµε ότι δεν ορίζεται σαφώς η αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού, παρά µόνο στη συµµετοχή ενός αρχιτέκτονα
στο Κεντρικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής. Νοµίζουµε ότι η συµµετοχή του αρχιτέκτονα, δεν µπορεί να υποκαταστήσει την άποψη του Υπουργείου Πολιτισµού, καθόσον τα
περισσότερα εκκλησιαστικά ακίνητα, οι ιεροί ναοί και οι µονές
υπάγονται στα νεώτερα µνηµεία ή στα βυζαντινά.
Επίσης, µε την απόφαση του Υπουργού που δίνει την έγκριση
δόµησης, κατά την άποψή µας, διευκολύνεται η µείωση των κοινοχρήστων χώρων σε περίπτωση επέκτασης ιερών ναών εντός
σχεδίου, οι οποίοι κατά κανόνα βρίσκονται σε κεντρικά σηµεία
της πόλης. Επίσης, επιτρέπει σε ενδιαφερόµενους κατά την έκδοση της άδειας, αντί τίτλου ιδιοκτησίας, να προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη διεκδικήσεων του ακινήτου από το δηµόσιο
ή τον ΟΤΑ.
Τα επόµενα άρθρα, αναφέρονται στον εκσυγχρονισµό υφισταµένων αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου. Ορισµένες διατάξεις φαίνονται φωτογραφικές για συγκεκριµένα γήπεδα.
Όµως, τουλάχιστον επτά γήπεδα στην Αττική –της λεωφόρου
Αλεξάνδρας, του Περιστερίου, του Αιγάλεω, της Νέας Φιλαδέλφειας, της Ριζούπολης, της Νέας Σµύρνης– και η πλειονότητα
των γηπέδων της επαρχίας καταρρέουν χωρίς άδειες λειτουργίας, χωρίς στατική επάρκεια, παρ’ ότι είναι χώροι συνάθροισης
κοινού, ενώ τα κατασκευασµένα µε πολύτιµο δηµόσιο δανεικό
χρήµα ολυµπιακά έργα έχουν εγκαταλειφθεί.
Επειδή σε δυο σηµεία των σχετικών διατάξεων αναφέρεται η
χρηµατοδότηση των ερασιτεχνικών σωµατείων είτε από τον τακτικό προϋπολογισµό είτε από τις περιφέρειες, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι το πρόβληµα των εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου δεν
είναι µόνο το κτηριακό. Πώς εξασφαλίζουµε τη βιωσιµότητά
τους, τα λειτουργικά τους έξοδα; Ποια είναι η σηµασία τους για
την οικονοµία της περιοχής τους; Ποια είναι η σηµασία τους για
την κοινωνική ζωή της πόλης, την άθληση των σχολείων και των
ενηλίκων και όχι µόνο των εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου αλλά
και όλων των αθληµάτων;
Στο επόµενο κεφάλαιο, αναφερόµαστε σε ρυθµίσεις πολεοδοµικής νοµοθεσίας, τροποποιήσεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού. Είναι αλήθεια ότι ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός είναι
πολύπλοκος και αντιφατικός. Μέσα σε ένα χρόνο εφαρµογής του
ουσιαστικά, απαιτήθηκαν ένας τροποποιητικός νόµος, εννέα
υπουργικές αποφάσεις, έντεκα εγκύκλιοι και δεκαέξι ερµηνευτικά έγγραφα. Έχουµε αναφέρει και στο παρελθόν ότι η γραφειοκρατία οφείλεται εν πολλοίς στην πολυπλοκότητα της νοµοθεσίας και µε το παρόν σχέδιο νόµου αυτή επιτείνεται. Τροποποιούµε διατάξεις νόµου που ψηφίστηκε µόλις το 2012.
Τα θέµατα που µπαίνουν είναι πολλά και θα αναφερθούµε αναλυτικότερα, όπως άλλωστε και για τα υπόλοιπα, στην κατ’ άρθρον συζήτηση του νοµοσχεδίου. Αναγνωρίζουµε ότι ορισµένα
προσπαθούν να επιλύσουν προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί
στην εφαρµογή του ΝΟΚ, θέµατα ερµηνείας και διατύπωσης.
Όµως, άλλα φαίνονται «φωτογραφικά» και άλλα θα βρεθούµε
πάλι σε λίγο καιρό να τα τροποποιούµε. Αναφέροµαι σε παρεκκλίσεις ως προς τους όρους που επέβαλε το καθεστώς προστατευόµενης περιοχής, παρεκκλίσεις ως προς το ύψος και το
συντελεστή κατ’ όγκον, παρεκκλίσεις ως προς την υποχρέωση
έκδοσης άδειας δόµησης κτηρίων µεγάλου όγκου.
Η άποψή µας είναι ότι η ήδη πολεοδοµική νοµοθεσία δεν είναι
απλή και κατανοητή για τους πολίτες αλλά είναι πολύπλοκη και
διφορούµενη. Εκεί που κάτι απαγορεύεται, υπό προϋποθέσεις
επιτρέπεται και το αντίστροφο. Για άλλη µια φορά κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηµατολογίου, των
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δασικών χαρτών και του καθορισµού χρήσεων γης, γιατί η γη µας
δεν προορίζεται µόνο για κτίσιµο αλλά πρέπει να προστατεύεται,
γιατί είναι και ο φυσικός µας πλούτος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 4ο Γυµνάσιο Ζωγράφου (Α’ Τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Γκόκας για
δεκαπέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα
που συζητάµε το νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ είναι µια µέρα-ορόσηµο
για τη χώρα µας. Είναι µια µέρα-ορόσηµο η έξοδος στις αγορές
που σηµατοδοτεί τη στροφή της χώρας µας προς την έξοδο από
την κρίση. Δηµιουργούνται νέες συνθήκες για αναζωογόνηση της
ελληνικής οικονοµίας, µε την εµπιστοσύνη των αγορών, την αναβάθµιση από διεθνείς ιδιωτικούς και δηµόσιους οργανισµούς,
την επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων και τις νέες δυνατότητες για
ανάπτυξη, απασχόληση, εισοδήµατα για τους πολίτες και έσοδα
για το κράτος. Επίσης, αυτό αποτελεί την απαρχή της δικαίωσης
των θυσιών του ελληνικού λαού αλλά και της δικής µας προσπάθειας που καταβάλαµε ως ΠΑΣΟΚ µε το γνωστό πολιτικό και
προσωπικό κόστος, διαµορφώνοντας τη στρατηγική πάνω στην
οποία σήµερα προχωράµε. Οφείλουµε να βάλουµε πλέον τη
χώρα σε µια νέα παραγωγική και αναπτυξιακή πορεία και µπορούµε να το πετύχουµε.
Συζητώντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην επιτροπή για
το σχέδιο νόµου που αφορά την απλοποίηση και την επικαιροποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας για θέµατα και ζητήµατα
που εµπίπτουν στην άµεση αρµοδιότητα του ΥΠΕΚΑ και αφορούν
τόσο στο θεσµικό πλαίσιο για τα υδατορέµατα όσο και σε ρυθµίσεις πολεοδοµικής νοµοθεσίας, τονίσαµε, πως η οποιαδήποτε
νοµοθετική παρέµβαση πάνω σε ζητήµατα που αφορούν στο φυσικό αλλά και στο οικιστικό περιβάλλον, όπως και τα ζητήµατα
πολεοδοµίας και χωροταξίας, θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή
και µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση του δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου.
Διότι, στόχος µας πρέπει να είναι η αναβάθµιση της ποιότητας
ζωής των πολιτών, η συνεχής µέριµνα και σωστή περιβαλλοντική
διαχείριση των φυσικών µας πόρων µε την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και µε σεβασµό στις ανάγκες και στην προστασία των
δικαιωµάτων των πολιτών.
Αυτό είναι το πλαίσιο αρχών που µας εκφράζει και βάσει αυτού
κινηθήκαµε στην επιτροπή και θα κινηθούµε µέχρι και το τέλος
της κοινοβουλευτικής διαδικασίας στην Ολοµέλεια.
Οφείλω να πω ότι στις συνεδριάσεις της επιτροπής έγινε αναλυτική συζήτηση µε παρατηρήσεις και προτάσεις αφ’ ενός και
αρκετές διευκρινίσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις από την
πλευρά του κυρίου Υπουργού που δίνουν λύσεις και δυνατότητα
για ουσιαστικό αποτέλεσµα, αλλά και ευρύτερη συναίνεση για
την ψήφιση του νοµοσχεδίου.
Το σχέδιο νόµου ξεκινά µε τις διατάξεις για τα υδατορέµατα
και τη διαδικασία οριοθέτησής τους. Με τις διατάξεις αυτές γίνεται µια σηµαντική προσπάθεια βελτίωσης του νοµοθετικού
πλαισίου προστασίας των υδατορεµάτων, διασφάλισης της περιβαλλοντικής τους λειτουργίας και φυσικής τους µορφής αλλά
και πρόληψης της υποβάθµισής της.
Για το σκοπό αυτόν επιχειρείται ένας προσδιορισµός της διαδικασίας οριοθέτησης µε τη θέσπιση συγκεκριµένων όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών που πρέπει να πληρούνται, µε σκοπό να υπάρξει για πρώτη φορά ένα πολύ συγκεκριµένο, ολοκληρωµένο και σαφές πλαίσιο, ένα πλαίσιο που θα
αποσαφηνίζει και θα προσδιορίζει µε ακρίβεια τις δυνατότητες
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παρέµβασης και τους περιορισµούς δόµησης πλησίον τους, που
µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για όλους τους εµπλεκόµενους, όπως υπηρεσίες του κράτους ή ιδιώτες µελετητές, για
την κατηγοριοποίηση, τη σύνταξη µελετών και τον έλεγχο των
διαδικασιών.
Και αυτό το αναφέρω, σε συνδυασµό µε την ανάγκη ύπαρξης
ολοκληρωµένων χαρτών για τα υδατορέµατα. Έχουµε επισηµάνει πως το πλαίσιο που θα θεσµοθετήσουµε όσο καλό και να
είναι, για να καταστεί αποτελεσµατικό και λειτουργικό θα πρέπει
να στηρίζεται σε επικαιροποιηµένους χάρτες που θα καλύπτουν
όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας.
Παράλληλα, µε τους χάρτες υδατορεµάτων είναι γνωστή και
η ανάγκη για την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών. Έχουµε τονίσει -και είναι σηµαντικό αυτό- ότι το πλαίσιο πρέπει να µπορέσει
µελλοντικά να συµπληρωθεί, να συνοδευτεί και από µια διαδικασία καταγραφής όλων των υδατορεµάτων για να µην υπάρχουν
περιπτώσεις, όπως έχει συµβεί και στο παρελθόν, σηµαντικών
αναπτυξιακών και κοινωνικών έργων που προσκρούουν σε διάφορα νοµικά εµπόδια και να µην µπορούν να ολοκληρωθούν.
Οι ορισµοί που αφορούν στα υδατορέµατα είναι σηµαντικοί
και αφορούν τόσο στην περιγραφή όσο και στη λειτουργία τους,
όπως και ο καθορισµός των απαιτούµενων τεχνικών προδιαγραφών και µελετών του φακέλου οριοθέτησης και των διαδικασιών
που απαιτούνται για τον προσδιορισµό, την αποτύπωση και την
επικύρωση των οριογραµµών των υδατορεµάτων, τα οποία επίσης αποτελούν θετικά στοιχεία.
Και βέβαια πρέπει πάντα να έχουµε σαν στόχο την απλοποίηση
και κατ’ επέκταση, τη µείωση του χρόνου της ολοκλήρωσης
αυτών των διαδικασιών που ξέρουµε ότι είναι χρονοβόρες.
Έγινε πολλή συζήτηση για τις εξαιρέσεις από τη διαδικασία
οριοθέτησης και ιδιαίτερα για τα φράγµατα όπου διευκρινίστηκε
ότι αναφερόµαστε γενικά σε υδάτινα φράγµατα, όπως και έγινε
αρκετή συζήτηση για τις προσωρινές οριοθετήσεις, που παρ’ ότι
αποτελούν µια δύσκολη διαδικασία και συνιστούν οικονοµική επιβάρυνση και ταλαιπωρία για τους ιδιώτες, δίνουν λύσεις σε
υπαρκτές ανάγκες είτε για δόµηση είτε για αναπτυξιακές και παραγωγικές δραστηριότητες που πρέπει να προχωρήσουν.
Επίσης, η πρόβλεψη για την τήρηση των ηλεκτρονικών αρχείων που προβλέπονται στις αποκεντρωµένες διοικήσεις και το
πληροφοριακό σύστηµα του ΥΠΕΚΑ, πραγµατικά µπορεί να στηρίξει και να διευκολύνει την όλη διαδικασία και ταυτόχρονα να
αποτρέψει συµπεριφορές που οδηγούν σε αυθαιρεσίες. Πρέπει
να δηµιουργηθεί αυτή η ολοκληρωµένη ενιαία βάση δεδοµένων
-που αναφέρατε και εσείς, κύριε Υπουργέ- διασυνδεδεµένη βέβαια µε όλα τα άλλα αντίστοιχα αρχεία, χάρτες, αυθαίρετα κ.ο.κ..
Θετικές είναι, επίσης, οι διατάξεις παράτασης των προθεσµιών
έκδοσης πράξεων έγκρισης οικοδοµικών αδειών καθώς και της
ισχύος όσων αδειών λήγουν εντός του 2014. Ήδη µε τη νοµοτεχνική βελτίωση πάµε για το 2015. Θεωρώ πως πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα επέκτασης αυτής της ρύθµισης για να
συµπεριλάβει και κάποιες περιπτώσεις αδειών που χρήζουν παράτασης, σύµφωνα µε το σκεπτικό της διάταξης, τις οποίες
έχουµε επισηµάνει στην επιτροπή και αφορούν άδειες που έχουν
εκδοθεί µέχρι την 1-3-2012.
Επίσης στο κεφάλαιο αυτό, υπάρχουν διατάξεις που προβλέπουν για τους Δήµους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, κατά παρέκκλιση
της κείµενης νοµοθεσίας, τα έσοδα από το ειδικό πρόστιµο τακτοποίησης αυθαιρέτων στους δήµους αυτούς, να πηγαίνουν σε
περιβαλλοντικές δράσεις εξισορρόπησης του περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και σε έργα αναβάθµισης υποδοµών και αποκατάστασης ζηµιών από τον πρόσφατο σεισµό στις περιοχές αυτές που
επλήγησαν.
Με αφορµή αυτό θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο γενικό θέµα,
που έχει να κάνει µε την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και να θυµίσω τη νοµοθετική εκκρεµότητα που είχαµε
αφήσει κατά τη συζήτηση του νόµου για τα αυθαίρετα και η
οποία αφορά στην τράπεζα γης. Είχαµε τότε συµφωνήσει, να
υπάρξει κάποιο νοµοθέτηµα το οποίο θα προσδιορίζει µε λεπτοµέρεια τις διατάξεις του νόµου σχετικά µε τον τρόπο ορισµού,
υπολογισµού της τιµής των τίτλων µεταφοράς συντελεστή δόµησης και εν γένει τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις της όλης
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διαδικασίας.
Συνεχίζοντας θα πω ότι στο νοµοσχέδιο υπάρχουν ειδικές ευνοϊκές ρυθµίσεις που προβλέπονται για τις εγκαταστάσεις εκτροφής σαλιγκαριών, όπως και για τα ξηραντήρια και τα θερµοκήπια,
που θεωρούµε ότι µπορούν να δώσουν σηµαντική ώθηση σε µια
νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση να προσφέρουν νέες επαγγελµατικές ευκαιρίες σε ανέργους, νέους επιχειρηµατίες και αγρότες.
Ολοκληρώνοντας το πρώτο Κεφάλαιο, εισάγονται διατάξεις µε
τις οποίες επαναπροσδιορίζεται το θεσµικό πλαίσιο έκδοσης και
έγκρισης αδειών δόµησης ακινήτων χωρικής δικαιοδοσίας της
Εκκλησίας της Κρήτης και Δωδεκανήσου. Με το πλαίσιο αυτό,
όπως είπαµε, που ουσιαστικά συµπληρώνει προηγούµενη νοµοθετική ρύθµιση, δηµιουργείται Υπηρεσία Δόµησης και Κεντρικό
Εκκλησιαστικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής στην
Εκκλησία της Κρήτης και Δωδεκανήσου, ορίζονται οι αρµοδιότητές τους καθώς και οι διαδικασίες για την έκδοση των αδειών
εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών. Είναι σηµαντικό ότι η όλη διαδικασία ξεκινά από το κράτος µε την έγκριση της δόµησης και
τελειώνει µε το κράτος µε τον έλεγχο της δόµησης. Είχαµε πει
ότι ενδεχοµένως θα µπορούσε να εξεταστεί η περίπτωση, η
άδεια δόµησης να εκδίδεται από αντίστοιχες υπηρεσίες που
υπάρχουν και να ισχύουν παράλληλα και όλα όσα προβλέπονται
για τις νεοσυσταθείσες υπηρεσίες της Εκκλησίας και τις ειδικές
διατάξεις σχετικά µε προδιαγραφές και λειτουργία των αντίστοιχων κτηρίων.
Στο δεύτερο Κεφάλαιο, εισάγονται διατάξεις που αποσκοπούν
στη διευθέτηση ζητηµάτων αδειοδότησης των γηπεδικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου Α’ και Β’ επαγγελµατικής κατηγορίας.
Πρόκειται για αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός
αστικών περιοχών οι οποίες κτίστηκαν δεκαετίες πριν µε τους
τότε πολεοδοµικούς και χωροταξικούς κανόνες, µε αποτέλεσµα
σήµερα οι όροι και οι προδιαγραφές λειτουργίας τους να είναι
ξεπερασµένοι, βάσει των σύγχρονων ευρωπαϊκών δεδοµένων και
προδιαγραφών που συναντούνται σε άλλα γήπεδα του εξωτερικού. Είναι προφανές πως οι αθλητικές αυτές εγκαταστάσεις, µε
τα γνωστά λειτουργικά ζητήµατα, θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να
ανταποκριθούν στις αυξηµένες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας και προσβασιµότητας που ορίζουν τόσο οι ελληνικοί κανονισµοί όσο και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Η πολιτεία, η οποία αναµφισβήτητα έχει ένα
µεγάλο µερίδιο ευθύνης για τη σηµερινή κατάσταση, έρχεται σήµερα µε τη θέσπιση ειδικών πολεοδοµικών διατάξεων να ανταποκριθεί στην ανάγκη αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού των
υφιστάµενων ποδοσφαιρικών γηπέδων, ορίζοντας όλο το πλαίσιο
παρεµβάσεων και εργασιών που απαιτούνται και µε όρους που
θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των αθλητών και των φιλάθλων.
Οι εργασίες αυτές, θα επιτρέπονται κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας και θα καλύπτουν θέµατα πυρασφάλειας, προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία, ασφάλειας, στατικής
επάρκειας του φέροντος οργανισµού, εγκατάστασης στεγάστρων, πυλώνων φωτισµού αλλά και φωτοβολταϊκών συστηµάτων, για την ενεργειακή τους αναβάθµιση, χωρίς κάποια άλλη
οικονοµική εκµετάλλευση.
Επίσης, προβλέπεται αύξηση της χωρητικότητάς τους µέχρι
40% µε τη δηµιουργία νέων κερκίδων, καθώς και ανάπτυξη εµπορικών δραστηριοτήτων, όπως παραδείγµατος χάριν αναψυκτηρίων, εµπορικών καταστηµάτων, εστιατορίων, σε ποσοστό
πάντως µέχρι 15% της υφιστάµενης υλοποιηµένης δόµησης,
όπως διευκρινίστηκε.
Αυτές οι θετικές διατάξεις συµπληρώνονται και µε την εναλλακτική επιλογή που παρέχεται µέσα από τις δυνατότητες και τα
κίνητρα που θεσπίζονται για τη µετεγκατάστασή τους σε νέους,
πιο ανοιχτούς και λειτουργικούς χώρους, οι παλιοί θα µπορούν
να αξιοποιηθούν από το δηµόσιο, για να δηµιουργηθούν πάρκα
και άλση που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και θα αναβαθµίζουν την καθηµερινότητα των πολιτών. Βέβαια, πάντα σε αυτές
τις περιπτώσεις συνυπολογίζονται και άλλες παράµετροι ως
προς τη δυνατότητα µετεγκατάστασης, που έχουν να κάνουν µε
άλλα στοιχεία και συνθήκες, όπως είναι η ιστορία και οι δραστηριότητες των σωµατείων που αναπτύσσονται.
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Στο τρίτο και τελευταίο Κεφάλαιο του νοµοσχεδίου, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εισάγονται ρυθµίσεις που τροποποιούν διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και ρυθµίζουν ειδικά θέµατα δόµησης, παράλληλα µε την αποσαφήνιση ερµηνευτικών
κενών κυρίως όσον αφορά στην εφαρµογή των ν.4067/2012 και
4030/2011.
Στα άρθρα αυτού του Κεφαλαίου έχουµε τις διατάξεις που
τροποποιούν το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό, τις ρυθµίσεις που
φέρνουν αλλαγές στις αρµοδιότητες των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής και Συµβουλίων Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων, καθώς και αυτές που αποσαφηνίζουν και ρυθµίζουν ειδικές
διατάξεις όρων δόµησης και αδειοδότησης, όπως παραδείγµατος χάριν για τις δυνατότητες διάσπασης του όγκου στα εκτός
σχεδίου κτήρια, την αδειοδότηση κατασκευών σε οικισµούς που
είχαν χαρακτηριστεί ως κατολισθήσιµοι, την αδειοδότηση εγκατάστασης µονάδων υδατοκαλλιέργειας, τις ρυθµίσεις για τα
τυφλά οικόπεδα, τις επιφάνειες κοινοχρήστων κλιµακοστασίων
κ.λπ.. Περιµένουµε την ακριβή διατύπωση που αφορά τις προϋποθέσεις εφαρµογής της διάσπασης όγκου, ώστε να είναι δυνατή αυτή σε όλες τις µορφές οικοπέδων εκτός σχεδίου, αφού
η αρχική πρόβλεψη απόστασης 2δ δεν µπορούσε να εφαρµοστεί
σε ορισµένες µορφές οικοπέδων, όπως τα επιµήκη.
Επίσης, προωθούνται ρυθµίσεις για τη δηµιουργία περιφερειακών πάρκων περιβαλλοντικής προστασίας και αξιοποίησης,
όπως και ρυθµίσεις για τον καθορισµό των προϋποθέσεων και
των προδιαγραφών δόµησης, µε σκοπό την κατασκευή προσωρινών καταλυµάτων σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις, αντιµετωπίζοντας ένα υπαρκτό πρόβληµα µε κοινωνική διάσταση, χωρίς να
υπεισέρχεται σε άλλες παραµέτρους που αφορούν αυτό το ζήτηµα.
Τέλος, δίνεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης αθλητικών υποδοµών από τις αιρετές περιφέρειες. Είναι ένα βήµα αποκέντρωσης αρµοδιότητας, που αντίστοιχα συνεπάγεται και την ευθύνη
των επιλογών για τις αποφάσεις που λαµβάνει κάθε περιφέρεια
σε σχέση και µε άλλους τοµείς στους οποίους µπορεί να υπάρχουν ανάγκες. Αντίστοιχα αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν από
την πλευρά της πολιτείας και στην κατανοµή των πόρων που αντιστοιχούν σε αθλητικές υποδοµές.
Προτού κλείσω την τοποθέτησή µου, θα ήθελα να αναφερθώ
σε ένα ζήτηµα που έχουµε επισηµάνει και αφορά στο πρόβληµα
που έχει προκύψει από την εφαρµογή των διατάξεων του ν.
4178/2013 για τον υπολογισµό του ενιαίου ειδικού προστίµου τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών για περιοχές που δεν έχει
καθοριστεί τιµή ζώνης, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών
αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών. Το έχω αναφέρει και στην
επιτροπή.
Αυτό το πρόβληµα το είχα θίξει και µε σχετική ερώτησή µου
προς το Υπουργείο, κύριε Υπουργέ -δεν ήσασταν εσείς τότε
Υπουργός- και είχα πάρει την απάντηση ότι θα υπάρξει σχετική
νοµοθετική βελτίωση στο αµέσως επόµενο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου. Δεν ξέρω τι µπορούµε να κάνουµε στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Αν µπορούσαµε, θα ήταν ευχής έργον, γιατί η ισχύουσα διάταξη επιβαρύνει οικονοµικά το ίδιο ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές, όπως για παράδειγµα του νοµού µου, στην
Άρτα αλλά αντίστοιχα αφορά και άλλες περιοχές. Επιβαρύνει το
ίδιο αυτές τις δυσπρόσιτες περιοχές µε περιοχές που είναι στα
όρια, στα άκρα της πόλης της Άρτας, όπου είναι η χαµηλότερη
τιµή ζώνης της πόλης.
Και επειδή θεωρώ πως το πρόβληµα αυτό είναι γενικότερο, θα
ήθελα να δείτε επί της ουσίας τι αλλαγές µπορούν να γίνουν για
να διορθωθεί αυτή η στρεβλή αντιµετώπιση, στη βάση και της
πρότασής µου κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, για µια απόφαση, παραδείγµατος χάριν, που µπορεί να λαµβάνεται από ένα
τοπικό όργανο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ψηφίσουµε επί της αρχής το
παρόν σχέδιο νόµου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και επί των άρθρων,
αν θέλετε να τοποθετηθείτε, κύριε συνάδελφε, µιας και θα γίνει
ενιαία συζήτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ναι, και επί των άρθρων, εφόσον πρέπει
να τοποθετηθούµε αυτήν τη στιγµή, γιατί θεωρούµε πως το νο-
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µοσχέδιο αυτό ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο
στις απαιτήσεις και στις ανάγκες για την επικαιροποίηση και τη
βελτίωση της υφιστάµενης νοµοθεσίας για όλα τα θέµατα που
αναφέραµε προηγουµένως.
Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, όπως είπαµε, για τα υδατορέµατα, δηµιουργεί ένα πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών, που
είναι σαφέστερο από κάθε άλλη φορά, και ένα πλαίσιο καθορισµού των δυνατοτήτων παρέµβασης και δόµησης. Πιστεύω πως
οι διατάξεις που προτείνονται, προσεγγίζουν το ζήτηµα της οριοθέτησης των υδατορεµάτων µε την απαραίτητη περιβαλλοντική
ευαισθησία αλλά και δηµιουργούν και τις απαραίτητες συνθήκες
προστασίας τους.
Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ήταν δεδοµένη η ανάγκη
ρύθµισης των θεµάτων που άπτονται της πιστοποίησης και αδειοδότησης των επαγγελµατικών γηπέδων ποδοσφαίρου, µε τις
πιο σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργίας τους, όπως και για την τροποποίηση διατάξεων του Νέου
Οικοδοµικού Κανονισµού και τη ρύθµιση των ειδικών θεµάτων
δόµησης θεωρούµε ότι ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες ανάγκες µε θετικό τρόπο.
Στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ ίσως σε
ορισµένα ειδικότερα σηµεία, εκτός αν προκύψουν περαιτέρω διευκρινίσεις ή νοµοτεχνικές βελτιώσεις από πλευράς του κυρίου
Υπουργού, καθώς και στις τροπολογίες.
Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε. Είπαµε ότι έχετε άλλωστε άνεση χρόνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 4ο Γυµνάσιο Ζωγράφου (Β’
Τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Μακρή για δεκαπέντε λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε το νοµοσχέδιο για την
οριοθέτηση των υδατορεµάτων και όχι µόνο. Κατά απαράδεκτο
τρόπο, στα εννέα άρθρα που σχετίζονται µε τα υδατορέµατα,
προστέθηκαν άλλα δεκαέξι µε εντελώς άσχετες ρυθµίσεις.
Σαν να µην έφτανε αυτό, από εχθές που τελείωσε η δεύτερη
ανάγνωση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου µέχρι
και σήµερα το πρωί, ξεφύτρωσαν επτά υπουργικές τροπολογίες,
τροπολογίες επί παντός επιστητού, από ευαίσθητα θέµατα του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για υποβρύχια µέχρι ζητήµατα του
Υπουργείου Εξωτερικών και παρατάσεις εγκρίσεων για πρόσληψη προσωπικού σε δήµους.
Κατανοείτε βέβαια ότι αυτά δεν συνάδουν µε πρακτικές ορθής
νοµοθέτησης. Καταλαβαίνουµε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων
ηµερών έχουν οδηγήσει σε πανικό τον Πρωθυπουργό, ο οποίος
φαίνεται να εξετάζει βέβαια το ενδεχόµενο προσφυγής στις κάλπες και έχει αρχίσει τις προεκλογικές παροχές. Δεν µπορεί να
εξηγηθεί αλλιώς το άρθρο 25, µε το οποίο οι περιφέρειες µπορούν να διοχετεύουν το δηµόσιο χρήµα σε κατασκευή γηπέδων
και µε το οποίο «φωτογραφίζεται ο κ. Σγουρός, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα.
Επίσης, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1386 και ειδικό 173 της
9ης Απριλίου 2014, παρέχει τη δυνατότητα σε εκµεταλλευτές λατοµείων που δεν έχουν λάβει άδεια για τις επιχειρήσεις τους ή
δεν έχουν συνάψει συµβάσεις µε το δηµόσιο αλλά είχαν καταθέσει αίτηµα στο δασαρχείο για την αναγνώριση της κυριότητάς
τους, να υποβάλουν αίτηµα για άδεια παραχώρησης και εκµετάλλευσης, καθώς και αίτηση για τη σύναψη απευθείας σύµβασης µίσθωσης ή αναγνώρισης της αίτησης.
Επιπρόσθετα, αναβάλλει την είσπραξη προστίµων εκτέλεσης
των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής των λατοµείων, καθώς
και των πρωτοκόλλων καθορισµού αποζηµίωσης χρήσης που
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έχουν επιβληθεί, µε βάση τη δασική νοµοθεσία µέχρι την επίλυση
των ιδιοκτησιακών ζητηµάτων.
Μόνο ως προεκλογική παροχή µπορούν να εκληφθούν τα παραδείγµατα των ανωτέρω διατάξεων, τα οποία δεν είναι τα µόνα.
Εάν ο κ. Σαµαράς επιθυµεί να πάει σε εκλογές, παραδεχόµενος την αδυναµία του να κυβερνήσει, ας έχει το θάρρος να το
κάνει µε δηµόσια δήλωσή του. Μην εκθέτει τους Υπουργούς του,
οι οποίοι επικαλούνται την κοινωνική συνοχή στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας για τα λατοµεία την ίδια στιγµή που η Κυβέρνηση, αδιαφορώντας για την κοινωνία, κλείνει κτηνοτροφικές
επιχειρήσεις, ελληνικές γαλακτοβιοµηχανίες, φούρνους, φαρµακεία και κάθε άλλη ελληνική µικροµεσαία επιχείρηση για χάρη
των πολυεθνικών εταιρειών. Κατανοούµε ότι οι πολυεθνικές αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα από την τρόικα, που δίνει εντολές
στον κ. Σαµαρά αλλά δεν καταλαβαίνουµε γιατί προκαλείτε ένα
λαό που βιώνει ανθρωπιστική κρίση από την υφεσιακή πολιτική
σας, βαφτίζοντας τις προεκλογικές παροχές σας ως προσπάθειες διατήρησης της κοινωνικής συνοχής.
Ύστερα από τη γενική επισκόπηση του νοµοθετήµατος, του
οποίου η µειοψηφία των άρθρων αφορά δυστυχώς τα υδατορέµατα και µε δεδοµένη την ανωτέρω πρακτική εισαγωγής άσχετων διατάξεων, θα καταψηφίσουµε αναγκαστικά επί της αρχής
το νοµοσχέδιο. Αναγνωρίζουµε ότι αυτό το σχέδιο νόµου το
άφησε κληρονοµιά ο απερχόµενος για τη διεκδίκηση του αυτοδιοικητικού θώκου της Θεσσαλονίκης, κ. Καλαφάτης. Αναγνωρίζουµε, βέβαια, ότι ο νυν Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Ταγαράς,
άκουσε µε πραγµατικό ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις στις συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής και προέβη σε νοµοτεχνικές
ρυθµίσεις προς την ορθή κατεύθυνση. Γι’ αυτόν το λόγο ζητούµε
την απόσυρση του νοµοσχεδίου, την πρέπουσα επεξεργασία του
ανά θεµατική ενότητα ρύθµισης, την παροχή επαρκούς χρόνου
διαβούλευσης όλων των διατάξεων και την εισαγωγή του µε κατάθεση αντίστοιχου αριθµού σχεδίων νόµου.
Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να υπογραµµίσουµε ότι ύστερα
από την ανάδειξη της ασαφούς και γενικής αναφοράς των φραγµάτων της περιπτώσεως 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 4, το
συγκεκριµένο σηµείο επαναδιατυπώθηκε ορθά από τον κύριο
Υπουργό. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί η ανωτέρω παράγραφος σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9, θα µπορούσε να δώσει τη δυνατότητα µη οριοθέτησης
των ρεµάτων Καρατζά και Λοτσάνικο στις Σκουριές Χαλκιδικής
υπέρ της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» και µε καταστροφικές
συνέπειες για την περιοχή.
Ως ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων και Τοµεάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εξέθεσα από την πρώτη ανάγνωση του νοµοσχεδίου το συγκεκριµένο πρόβληµα, υποστηρίζοντάς το µε τα απαιτούµενα επιστηµονικά τεκµηριωµένα επιχειρήµατα. Ο κύριος Υπουργός την επόµενη µέρα µε νοµοτεχνική
βελτίωση τροποποίησε τη διάταξη και αποσαφήνισε ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση αφορά υδατοπαροχές και όχι στερεοπαροχές.
Έχοντας εµπιστοσύνη στην θεσµική του θέση και καθώς δεν
προσοµοιάζει σε οµολόγους του στο Υπουργικό Συµβούλιο,
όπου µπερδεύουν τα Πρακτικά της Βουλής µε δηµοσιεύµατα των
εφηµερίδων και κυρίως της εφηµερίδας το «ΒΗΜΑ», αρκούµαστε
προς το παρόν στην επάρκεια των ανωτέρω ενεργειών. Σε κάθε
περίπτωση, όµως, η οριοθέτηση των υδατορεµάτων δεν πραγµατοποιείται µε ολοκληρωµένο και ορθό τρόπο, όπως θα αναλύσουµε στη δευτερολογία µας στην κατ’ άρθρον τοποθέτησή µας.
Παράλληλα, στο νοµοσχέδιο υπάρχουν και αποσπασµατικές διατάξεις διευθέτησης και µάλιστα από ιδιώτες, οι οποίες δεν είναι
µόνο ανεπαρκείς αλλά και πιθανόν επικίνδυνες.
Το δεύτερο Κεφάλαιο του νοµοσχεδίου για τον εκσυγχρονισµό
των υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου, ουσιαστικά εµπεριέχει τα περισσότερα άρθρα του νοµοσχεδίου:
«Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις», το οποίο είχε τεθεί σε διαβούλευση από τις 27 Ιανουαρίου µέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2014.
Επί αυτών θα ήταν χρήσιµο να λάβετε υπ’ όψιν σας, κύριε
Υπουργέ, το κοινό υπόµνηµα του Τµήµατος Δωδεκανήσου του
ΤΕΕ µε τους συλλόγους πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτόνων
Δωδεκανήσου, το οποίο ανέδειξε η Τοµεάρχης Ναυτιλίας και Αι-
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γαίου των Ανεξάρτητων Ελλήνων και Βουλευτής Δωδεκανήσου,
η κ. Μίκα Ιατρίδη. Καταθέτουµε στα Πρακτικά το σχετικό υπόµνηµα µε αριθµό πρωτοκόλλου 189/11-2-2014.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόµνηµα, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνοντας την παρούσα τοποθέτηση, επαναλαµβάνουµε την
καταψήφιση επί της αρχής του νοµοσχεδίου για όλους τους ανωτέρω λόγους που αναφέραµε. Ορισµένα από τα άρθρα του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου κρίνονται θετικά, όµως, θα αναλυθούν
διεξοδικά στην τοποθέτησή µας επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Μακρή, βεβαίως έχετε τη δευτερολογία σας και θα έχετε και αρκετό χρόνο.
Το νοµοσχέδιο συζητείται ενιαία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Είπατε ότι θα µας δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως. Στη δευτερολογία σας θα έχετε αρκετό χρόνο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Ζησιµόπουλος για δεκαπέντε
λεπτά.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο µε τίτλο: «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα – Ρυθµίσεις πολεοδοµικής νοµοθεσίας» απαρτίζεται στην ουσία από δύο διαφορετικά νοµοσχέδια, εν πολλοίς άσχετα µεταξύ τους και εύκολα διακριτά, Κεφάλαιο Α’ και Κεφάλαια Β’ και Γ’.
Το µεν Κεφάλαιο Α’ αφορά τα υδατορέµατα, ενώ τα Κεφάλαια
Β’ και Γ’ έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο µε την εξυπηρέτηση
συµφερόντων ποδοσφαιρικών σωµατείων, χωρίς να λείπουν και
κάποιες εµβόλιµες αποσπασµατικές ρυθµίσεις.
Το νοµοσχέδιο µοιάζει να εξυπηρετεί φωτογραφικά τα συµφέροντα δήθεν επενδυτών και να προωθεί τα επενδυτικά τους σχέδια µέσα σε δάση.
Έχει την υπογραφή του υποψηφίου Δηµάρχου Θεσσαλονίκης,
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη, ο οποίος δήλωνε ότι η προστασία των δασών είναι εθνική προτεραιότητα και
πρέπει να γίνει προσωπική υπόθεση του καθενός.
Στο Κεφάλαιο Α’ το νοµοσχέδιο ανατρέπει τελείως το υφιστάµενο καθεστώς προστασίας των υδατορεµάτων και εισάγει πολλαπλές εξαιρέσεις, που επιτρέπουν σχεδόν οποιαδήποτε παρέµβαση, παρακάµπτοντας αρµόδιες υπηρεσίες.
Υπάρχει φόβος ότι θα δώσει σε εταιρείες, όπως για παράδειγµα η «Ελληνικός Χρυσός», τη δυνατότητα να παρακάµψουν
την υποχρέωση οριοθέτησης ρεµάτων και ενδεχοµένως να τα
µετατρέπουν σε χώρους απόρριψης µεταλλευτικών αποβλήτων.
Αν και το άρθρο 3 παράγραφος 4 προβλέπει «Κατ’ εξαίρεση,
όταν το προς οριοθέτηση τµήµα του υδατορέµατος βρίσκεται σε
κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο ή σε παραδοσιακό οικισµό ή σε
δάση ή σε περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας, η επικύρωση του καθορισµού των οριογραµµών του γίνεται
µε προεδρικό διάταγµα», το άρθρο 4, εισάγει εξαιρέσεις από την
απαίτηση οριοθέτησης των υδατορεµάτων, ακόµα κι αν αυτά βρίσκονται µέσα σε δάσος, σε αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή ειδικού καθεστώτος προστασίας.
Η παράγραφος 4.1.3. αναφέρει ότι «δεν απαιτείται οριοθέτηση
για την κατασκευή φραγµάτων, υδροληψίες, υδροηλεκτρικούς
σταθµούς, εφόσον αυτοί βρίσκονται άνω στο σώµα του φράγµατος, καθώς και αναβαθµών συγκράτησης φερτών υλών στις ορεινές κοίτες», οπότε πλέον η µη απαίτηση οριοθέτησης δεν είναι
δυνητική αλλά θα είναι νοµοθετηµένη και αδιαµφισβήτητη πρακτική.
Ταυτόχρονα, εκχωρούνται σε ιδιώτες αρµοδιότητες σχεδιασµού και κατασκευής έργων διευθέτησης και αντιπληµµυρικής
προστασίας των ρεµάτων.
Εντός επιχειρηµατικών πάρκων ή οργανωµένων υποδοχέων
µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων προβλέπεται η διευθέτηση ρεµάτων, όπως και η πολεοδόµηση της επιφά-
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νειας της αρχικής κοίτης, εφόσον µειωθεί η παροχή ενός υδατορέµατος. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι µεγάλα επιχειρηµατικά
συµφέροντα θα µπορούν κατά το δοκούν να «διευθετούν» υδατορέµατα. Ταυτόχρονα, θα επέλθουν σηµαντικές επιπτώσεις στο
µικροκλίµα και στη χλωρίδα και πανίδα πέριξ των υδατορεµάτων.
Στα θετικά του νοµοσχεδίου, συγκαταλέγεται και η παράταση
της ισχύος οικοδοµικών αδειών, ειδικά των αδειών επισκευής κτισµάτων σε σεισµόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές, λόγω της
οικονοµικής δυσχέρειας της χώρας, αν και το πρόβληµα της επισκευής των κτισµάτων αυτών, θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί
ταχύτερα µε άµεσα οικονοµικά βοηθήµατα και άτοκα δάνεια
προς τους πληγέντες, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πολύχρονη ταλαιπωρία τους.
Στο Κεφάλαιο Β’ θεωρείται θετικό το µέτρο για την µετεγκατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου, γιατί θα
δώσει πνεύµονες ζωής στον πολεοδοµικό ιστό όπου βρίσκονται
συνήθως οι εγκαταστάσεις αυτές, µε την επιφύλαξη ότι θα τηρηθεί η δέσµευση για τη δηµιουργία πάρκου και άλσους από την
πολιτεία.
Από εκεί και πέρα, δίνεται η δυνατότητα να ληφθούν µέτρα
κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία για
την εξυπηρέτηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, καθώς και για
την αύξηση της πυρασφάλειας και της στατικής επάρκειας των
αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ενεργειακή αυτονόµηση των ΑΕΠ, συµβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, πράγµα σηµαντικό λόγω του
γεγονότος ότι οι εγκαταστάσεις αυτές είναι αρκετά ενεργοβόρες.
Στις εµπορικές χρήσεις που επιτρέπονται στις ΑΕΠ θα αναφερθούµε στη συνέχεια.
Στο Κεφάλαιο Γ’ που αφορά ρυθµίσεις πολεοδοµικής νοµοθεσίας, άλλο άρθρο –άρθρο 23 παράγραφος 1- αποχαρακτηρίζει
δάση και δασικές εκτάσεις του δηµοσίου και απαγορεύει την κήρυξή τους ως αναδασωτέων µε τον ισχυρισµό ότι απώλεσαν το
χαρακτήρα τους προ του 1975.
Προσθέτει και άλλες κατηγορίες κτηρίων για τακτοποίηση αυθαιρεσιών µε δύο διαφορετικές διατάξεις, διορθώνοντας το ίδιο
άρθρο του ν. 4178/2013.
Στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται ρυθµίσεις που αφορούν τον
εκσυγχρονισµό υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου. Ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης εµπορικών δραστηριοτήτων-χρήσεων όπως προαναφέρθηκε, όπως
αναψυκτήρια, εστιατόρια, µαγειρεία, εµπορικά καταστήµατα, συνεδριακό κέντρο ως τριακόσιες θέσεις, κινηµατογράφο ως τριακόσιες θέσεις, χώρους ψυχαγωγίας και αναψυχής κ.λπ..
Με τις διατάξεις επέκτασης-γιγάντωσης των ποδοσφαιρικών
γηπέδων, συνοδεία εµπορικών χρήσεων και τις τροποποιήσεις
στο ΝΟΚ, πρώτη φορά επιχειρείται η ακύρωση του δηµόσιου χαρακτήρα των κοινόχρηστων χώρων, όπως πεζοδρόµια, δρόµους
ήπιας κυκλοφορίας κ.ο.κ, αφού επιτρέπεται η δόµηση σε αυτούς.
Στο προτελευταίο άρθρο, προβλέπεται η χρηµατοδότηση µε δηµόσιο χρήµα από τις περιφέρειες για κατασκευή ολικά ή µερικά,
όπως και η επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν
κατά κυριότητα ή κατά χρήση σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία ή συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η διάταξη προφανώς δεν αφορά µικρά αθλητικά σωµατεία της περιφέρειας
αλλά µεγάλες πρώην ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες που
χρεοκόπησαν.
Θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση επί της ειδικής έκθεσης
που σχετίζεται µε το παρόν νοµοσχέδιο και εξετάζει τις οικονοµικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισµό. Αναφέρεται στην
ειδική έκθεση ότι οι ενδεχόµενες απαιτούµενες δαπάνες που θα
απαιτηθούν για εκτέλεση έργων διευθέτησης και αντιπληµµυρικής προστασίας και για χρηµατοδότηση ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων ή συλλόγων για κατασκευή, ανακαίνιση ή
επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, θα προέλθουν από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των
οικείων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εκτός από το ερώτηµα που τίθεται για το πώς θα βρεθούν
αυτά τα χρήµατα, δεδοµένης της οικονοµικής δυσχέρειας της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χώρας, να σηµειώσουµε πως είδαµε τα λεγόµενα «αντιπληµµυρικά έργα» και στις πρόσφατες πληµµύρες στη Ρόδο το Νοέµβριο του 2013, όπου δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους αθώοι
Έλληνες πολίτες. Μήπως τελικά οι πόροι, αυτοί θα χρησιµοποιηθούν για άλλους σκοπούς και όχι για πραγµατική αξιοποίηση
σε έργα υποδοµής για την αποτροπή των πληµµυρών;
Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, θα ήταν καλύτερα το Υπουργείο
Περιβάλλοντος να µετονοµαζόταν σε Υπουργείο Παρεκκλίσεων
και Αυθαιρεσιών, µε προσωπική ευθύνη του απερχόµενου Αναπληρωτή Υπουργού, ο οποίος, όπως φαίνεται, φρόντισε να τακτοποιήσει όλες τις εκκρεµότητες, πριν αποφασίσει να προσφέρει τα φώτα του στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο και θα τοποθετηθούµε αναλυτικότερα επί των άρθρων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Φούντα για δεκαπέντε λεπτά.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι εµείς µόλις χθες ολοκληρώσαµε τη διαδικασία των επιτροπών. Ενηµερωθήκαµε από
τον πρόεδρο της επιτροπής ότι σήµερα θα υπάρχουν δύο συνεδριάσεις. Καθότι σήµερα υπήρξε µία επείγουσα κατάσταση στο
κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσαµε και δεν µας δόθηκε η δυνατότητα να πούµε ότι διαφωνούµε πλήρως µε τη σύντµηση αυτών
των δύο συνεδριάσεων. Ουσιαστικά, είναι υποβάθµιση του Κοινοβουλίου να ερχόµαστε εδώ και να συζητάµε ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο –ουσιαστικά τρία νοµοσχέδια σε ένα- µε τη
µορφή της µίας συνεδρίασης και µε αυτόν τον τρόπο να µην κάνουµε ό,τι µπορούµε για να διορθώσουµε διάφορες διατάξεις και
να επικοινωνήσουµε στον κόσµο την άποψή µας.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, έχει µέχρι στιγµής στηρίξει κινήσεις
νοµοθετικές του ΥΠΕΚΑ που έκρινε ότι συνεισέφεραν στην τακτοποίηση και στην εξοµάλυνση της χαώδους κατάστασης που
επικρατεί στα πολεοδοµικά ζητήµατα. Δυστυχώς, δεν µπορούµε
να πούµε ότι και αυτό το νοµοσχέδιο κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση και το καταψηφίζουµε επί της αρχής.
Είπαµε και στην επιτροπή ότι το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
δίνει ένα προεκλογικό σήµα: «Αυθαιρετήστε ελεύθερα». Καταστρατηγείται σηµαντικός αριθµός εννοιών των πολεοδοµικών
ρυθµίσεων, του χωροταξικού σχεδιασµού και των περιβαλλοντικών όρων. Απ’ ό,τι φαίνεται, όσον αφορά τις προεκλογικές παροχές, η κρίση δεν έγινε ευκαιρία για αλλαγή νοοτροπίας στο
πολιτικό προσωπικό. Απλώς, περιορίστηκαν οι επιδοµατικού χαρακτήρα παροχές. Το δικαίωµα, όµως, στην αυθαιρεσία είναι κάτι
που το ΥΠΕΚΑ µπορεί να το προσφέρει ακόµα. Ωστόσο, η πολεοδοµία, δηλαδή η ρύθµιση του δοµηµένου χώρου και του περιβάλλοντος, δεν είναι για εµάς πολυτέλεια. Είναι αναπόσπαστο
στοιχείο της ποιότητας ζωής για όλους, είναι µία επιστήµη µε
αρχές και κανόνες και εµείς έτσι θέλουµε να την αντιλαµβανόµαστε.
Περνάω στο πρώτο µέρος του σχεδίου νόµου που αφορά τα
κριτήρια χαρακτηρισµού των υδατορεµάτων και τη νέα διοικητική
διαδικασία οριοθέτησης. Θεωρούµε ότι, πρώτον, όπως προτάσσει και το άρθρο 24 του Συντάγµατος, τα υδατορέµατα πρέπει
να προστατεύονται ως στοιχεία διά των οποίων συντελείται η
απορροή πλεοναζόντων υδάτων και ως φυσικοί αεραγωγοί, ως
οικοσυστήµατα.
Αυτό σηµαίνει προστασία και διατήρηση στη φυσική κατά το
δυνατό κατάσταση και εκτέλεση των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων, όχι εκτροπή, όχι επίχωση ή κάλυψη της κοίτης. Δεν
είναι τέτοια, δυστυχώς, η προοπτική και η οπτική του νοµοσχεδίου.
Δεύτερον, η οριοθέτηση πρέπει να γίνεται για το σύνολο του
υδατορέµατος και η τµηµατική οφείλει να γίνεται µόνο κατ’ εξαίρεση, όπως σε περίπτωση ένταξης του λοιπού τµήµατος σε ρυµοτοµικό σχέδιο. Τέτοια είναι και η νοµολογία του ΣτΕ. Στο
σχέδιο νόµου µια δυνατότητα που θα έπρεπε να είναι εξαιρετική,
δηλαδή αυτή της διευθέτησης, µετατρέπεται σε απλή ευχέρεια
του επισπεύδοντα. Δηµιουργείται έτσι η δυνατότητα οι οριοθετήσεις να γίνονται κατ’ εξαίρεση.
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Τρίτον, κακώς η έκδοση προεδρικού διατάγµατος κατ’ εξαίρεση προβλέπεται µόνο για οριοθετήσεις υδατορεµάτων εντός
παραδοσιακών οικισµών και κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων.
Θα έπρεπε να αφορά και παραλιακές περιοχές, τουριστικούς τόπους, δάση, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ευαίσθητα οικοσυστήµατα, περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
και περιοχές υπαγόµενες σε ειδικό καθεστώς προστασίας, όπως
ακριβώς προβλεπόταν και στο αντίστοιχο άρθρο της διαβούλευσης. Αυτά εξαλείφθησαν από το σχέδιο νόµου όταν έφθασε στην
επιτροπή. Είναι περιβαλλοντική έκπτωση αυτή η διάταξη, έτσι
όπως διαµορφώθηκε.
Τέταρτον, τα µικρά υδατορέµατα εξαιρούνται της οριοθέτησης και άρα της προστασίας. Θα έπρεπε να υπάρχει µια συνολικότερη πρόσληψη ως µέρη ενός συνόλου και εκτίµηση του
αντιπληµµυρικού κινδύνου σε περίπτωση επίχωσης και κάλυψης.
Είχαµε προτείνει ότι η δική µας θέση θα ήταν κάθε υδατόρεµα
ουσιαστικά να είναι χαρακτηρισµένο σε επίπεδο σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής, για να µπορούν µετά σε υποκείµενο
στάδιο και επίπεδο σχεδιασµού, περιφερειακού δηλαδή σχεδιασµού, να γίνουν όλες οι οριοθετήσεις.
Πέµπτο πρόβληµα και ένσταση που έχουµε στο νοµοσχέδιο
όσον αφορά τα υδατορέµατα, είναι ότι η διαδικασία επανακαθορισµού της οριοθέτησης, εφόσον έχει επέλθει σηµαντική µεταβολή, όπως προβλέπεται, συνιστά µια εξαιρετικά αυθαίρετη
διάταξη που δίνει πάτηµα δυστυχώς και για περαιτέρω επεµβάσεις. Να πούµε –για να είµαστε απολύτως σωστοί- ότι έγιναν κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις που ευτυχώς βελτιώνουν κάποια
πράγµατα αλλά το σύνολο και αυτού του κεφαλαίου δεν µας βρίσκει σύµφωνους.
Περνώντας στα δύο επόµενα µέρη του σχεδίου νόµου, τις διατάξεις για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου και τα πολεοδοµικά, θα ήθελα να κάνω και εδώ ένα γενικότερο σχόλιο.
Παρατηρούµε µια πλήρη υπαναχώρηση από την έννοια του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και µάλιστα από το ΥΠΕΚΑ. Η έννοια
«περιβαλλοντικό ισοζύγιο» συνδέεται µε την εξισορρόπηση της
πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής ζηµιάς που προκαλείται από
την πολεοδοµική αυθαιρεσία µε εφαρµογή ενός συστήµατος ανταποδοτικών δράσεων για τον αστικό χώρο. Πρόκειται για ένα
ζήτηµα άµεσα συναρτηµένο µε κάτι όχι αµελητέο, την αποκατάσταση των όρων διαβίωσης των πολιτών που δεν παρανοµούν
και οι συνθήκες ζωής τους δυσχεραίνονται από τις παρανοµίες
των άλλων. Αυτός είναι και ο ρόλος του Πράσινου Ταµείου που
δυστυχώς απαξιώθηκε.
Η τήρηση, λοιπόν, της ευνοµίας και η αρχή της ισότητας, δεν
επιτρέπουν στις κρατικές ενέργειες να εξυπηρετούν κάποιους
εις βάρος κάποιων άλλων. Αυτό κάποια στιγµή πρέπει να το λάβουµε υπ’ όψιν µας και να πάψουµε να νοµοθετούµε πελατειακά.
Όσον αφορά, λοιπόν, τα άρθρα 13 µε 19 για τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων, το πρώτο σχόλιό µας ήταν και στην επιτροπή ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και
άρθρα για τις νέες εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να σταµατήσει αυτό
το κακό που συµβαίνει γύρω µας.
Με το πρόσχηµα, όµως, εδώ των προδιαγραφών των κανονισµών της UEFA για τα ποδοσφαιρικά γήπεδα δύνανται να νοµιµοποιούνται κατά παρέκκλιση, αυθαιρεσίες αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου ανά την επικράτεια.
Στις ρυθµίσεις για την πυρασφάλεια, τη στατική επάρκεια και
την πρόσβαση ΑΜΕΑ φυσικά δεν θα µπορούσαµε παρά να συµφωνούµε, παρ’ ότι γνωρίζουµε όλοι ότι ανοίγουν τεράστια παραθυράκια αυθαιρεσίας. Εκεί, όµως, είµαστε υποχρεωµένοι να
δούµε τη µεγαλύτερη, τη συνολικότερη εικόνα και να συµφωνήσουµε. Ούτε φυσικά µπορούµε να διαφωνήσουµε για τα στέγαστρα ή για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή για τους πυλώνες
φωτισµού.
Το πρόβληµα σε αυτό το νοµοσχέδιο, είναι οι εµπορικές χρήσεις που εισάγονται ουσιαστικά στο άρθρο 17 αλλά και οι ρυθµίσεις για το διπλασιασµό της χωρητικότητας των εγκαταστάσεων.
Και σε αυτά θα αναφερθώ τώρα.
Οι ρυθµίσεις, λοιπόν, που αφορούν το διπλασιασµό της χωρητικότητας των εγκαταστάσεων, ενώ προβλέπονται χωρίς καµµία
σοβαρή αξιολόγηση -και ενδεικτικό είναι ότι και αυτές δεν συν-
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δυάζονται µε το άρθρο 13 για τη στατική επάρκεια και ελπίζουµε
κάτι τέτοιο να διορθωθεί κατά τη διάρκεια- πέραν των συµφερόντων και των συλλόγων εξυπηρετούν µόνο πολεοδοµικές αυθαιρεσίες, ώστε να καλυφθούν εµπορικές χρήσεις από αναψυκτήρια, καταστήµατα, µέχρι συνεδριακά κέντρα και ουσιαστικά
κινηµατογράφους τριακοσίων θέσεων σε παράνοµες εγκαταστάσεις που νοµιµοποιούµε και τους παραχωρούµε επιπλέον πολεοδοµικά δωράκια. Αυτό λέει ο νόµος.
Έτσι, οι κατά παρέκκλιση, οι καθ’ υπέρβαση και εκτός του νοµίµου περιγράµµατος του κτηρίου ή των κτηρίων παρεµβάσεις,
µπορούν απλώς να αφορούν την αναβάθµιση της αθλητικής εγκατάστασης.
Εµείς, λοιπόν, τις αναβαθµίσεις δεν τις νοούµε έτσι και δυστυχώς, αυτός ο νόµος παραβλέπει οποιονδήποτε πολεοδοµικό ή
χωροταξικό κανονισµό. Η λέξη δε και η φράση «κατά παρέκκλιση» ή ουσιαστικά πάνω από οποιονδήποτε πολεοδοµικό ή χωροταξικό νόµο, είναι κάτι που δεσπόζει µέσα στο σύνολο του
νοµοσχεδίου. Σηµειωτέον ότι η προσθήκη «µεταβολή των χρήσεων» γίνεται χωρίς πρόβλεψη για µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι εντυπωσιακό, λοιπόν, πόσo πρόδηλα το ΥΠΕΚΑ
τάσσεται υπέρ των οικονοµικών συµφερόντων των αθλητικών
συλλόγων εις βάρος, φυσικά, των κοινόχρηστων χώρων και των
πολιτών.
Για εµάς, το όραµα της διπλής ανάπλασης στην Αλεξάνδρας
δεν ήταν κάτι απλό. Ήταν µία νέα πνοή και ένα νέο στοίχηµα για
το σύνολο της Αθήνας αλλά και για τους πολίτες, ένα µικρό παράδειγµα στο οποίο θα αφορά µάλλον ο νόµος.
Επίσης, ακόµα και η λογική της παροχής κινήτρων για µετεγκατάσταση των αθλητικών δραστηριοτήτων που έχει γίνει στο
άρθρο 14, γίνεται µε τρόπο ώστε τα κίνητρα αυτά να είναι ουσιαστικά αύξηση της παρανοµίας που δύναται να ασκήσει ο αθλητικός σύλλογος στο χτίσιµο της εγκατάστασης.
Είναι αντιληπτό, λοιπόν, ότι οι αθλητικοί σύλλογοι µπορεί να
έχουν ποικίλα οικονοµικά προβλήµατα, όχι όµως µε φωτογραφικές διατάξεις ούτε εις βάρος των νόµων και κυρίως ούτε εις
βάρος των νοµοταγών πολιτών µπορούν να επιβιώνουν εσαεί
ούτε µε χρήµατα της περιφέρειας -και εδώ, φυσικά, αναφέροµαι
στο άρθρο 25 και τη χρηµατοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο ισχυρισµός ότι τα κονδύλια της περιφέρειας δίνονται σε
εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ξέρουµε όλοι ότι δεν
στηρίζεται πουθενά, αφού ο ερασιτέχνης σύλλογος στον οποίο
ανήκουν τα περισσότερα ιδιόκτητα γήπεδα, τα παραχωρεί στις
ΠΑΕ ή ΚΑΕ.
Διαφωνούµε µε το να χρηµατοδοτούνται, ως εκ τούτου, µε δηµόσια κονδύλια ουσιαστικά ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες
που ως γνωστόν στο σύνολό τους, έχουν πολύ µεγάλα χρέη
προς το δηµόσιο. Στο σύνολό τους, ναι, όχι ειδικά, όχι τώρα, όχι
σε καιρούς που για 1.000 ευρώ έχουµε ψηφίσει -έχει ψηφιστεί,
έχουν κάποιοι άλλοι ψηφίσει- αντίστοιχο νόµο και ένας πολίτης
µπορεί να χάσει το σπίτι του ή ό,τι έχει υποθηκευµένο. Θεωρούµε
ότι σε τέτοιους καιρούς δεν µπορούµε να κάνουµε τέτοιες παραχωρήσεις.
Φθάνω στο Κεφάλαιο Γ’. Είναι γνωστό στους παροικούντες την
Ιερουσαλήµ ότι ο νέος ΝΟΚ θεσµοθετήθηκε το 2012 -και αυτός
προεκλογικά- και ουσιαστικά ποτέ δεν λειτούργησε, µολονότι
ήταν καθολική απαίτηση ένας νέος κανονισµός που να ενσωµατώνει ουσιαστικά τις κατασκευές σε ένα περιβάλλον αναπτυξιακό
µεν, γιατί θέλουµε την ανάπτυξη, µε κυρίαρχη όµως την περιβαλλοντική διάσταση.
Οι προτεινόµενες διατάξεις φυσικά δεν έχουν καµµία σχέση
µε την απλοποίηση των διαδικασιών και µε την τακτοποίηση ασαφειών. Κάποτε µιλούσαµε για έλλειψη κωδικοποίησης της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, που δηµιούργησε προβλήµατα για πολίτες, υπηρεσίες και τεχνικό κόσµο ή µιλούσαµε για «παραθυράκια» και παράλληλη εφαρµογή διατάξεων, που επέτρεπαν ερµηνείες ή παρερµηνείες και για ποικίλες παρεκκλίσεις από το
κανονιστικό πλαίσιο. Κάποτε λέγαµε πως ένα κράτος δεν µπορεί
να επιβραβεύει την αυθαιρεσία και να διαµορφώνει δύο κατηγορίες πολιτών, τους νοµοταγείς και τους παρανοµούντες.
Εµείς γι’ αυτό υποστηρίξαµε και το σχέδιο νόµου για τα αυθαίρετα, θεωρώντας ότι θα βάλουµε εκείνη την πολυπόθητη
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«κόκκινη γραµµή» στην αυθαιρεσία που ορίστηκε τον Ιούλιο του
2011. Πλέον, όµως, φαίνεται ότι έχουµε απενοχοποιηθεί. Απλώς,
τα νοµιµοποιούµε όλα και αποκλειστικά επιβραβεύουµε τους παρανοµούντες.
Άρα, πριν περάσω στο τρίτο µέρος που αφορά στις ρυθµίσεις
της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, θα ήθελα να κάνω, αφού συντµήθηκαν και οι συνεδριάσεις, µια αναφορά στο άρθρο 12 και στις
άδειες δόµησης των εκκλησιαστικών ακινήτων της Εκκλησίας της
Κρήτης.
Ουσιαστικά ερχόµαστε εδώ να καλύψουµε τον προηγούµενο
νόµο ο οποίος είχε οριστεί για την Εκκλησία της Ελλάδας. Είπαµε
και στην επιτροπή ότι θεωρούµε ότι είναι πολύ σηµαντικό η Εκκλησία να ορίζει τους κανόνες της όσον αφορά τις µητροπόλεις
της ή κάποιους ιερούς ναούς. Θεωρούµε απαράδεκτο το ότι θα
υπάρχει αυτή η αυθαίρετη διαδικασία για να µπορεί κάποιος στο
όνοµα της ναοδοµίας, όπως εκφράστηκε µε τα διάφορα παρεκκλήσια ή τις ιερές µονές, πρόδηλα να φτάνει σε όλο αυτό το αυθαίρετο πάρτυ που γινόταν.
Είπαµε ότι το ΥΠΕΚΑ προφανώς δε θεωρεί ούτε σκάνδαλο
ούτε όνειδος όλη αυτήν την κατάσταση στην οποία έχουν περιπέσει τα νησιά µας και η οποία δεν τιµά κανέναν µας. Άρα, πρόκειται για µια προέκταση του άρθρου 53 του νόµου του 2013 για
την αυθαίρετη δόµηση µε την οποία ουσιαστικά είχε επανασυσταθεί η παλιά ναοδοµία.
Εµείς είχαµε ψηφίσει επί της αρχής το συγκεκριµένο νόµο. Φυσικά το συγκεκριµένο άρθρο το είχαµε καταψηφίσει. Είχαµε διατυπώσει και τότε την κάθετη διαφωνία µας. Θέλω να διευκρινίσω
όπως είπα και πριν ότι η διαφωνία αυτή δεν συνίσταται στο ότι η
Εκκλησία θα έχει δικαίωµα να καθορίζει µορφολογικά τους χώρους λατρείας της αλλά στο αν επιτρέπουµε να χτίζονται µε απόλυτη αυθαιρεσία κάποια άλλα κτίσµατα στο όνοµα αυτών των
λατρευτικών χώρων.
Στο αν ποτέ η Ελλάδα, λοιπόν, θα αποκτήσει λατρευτικούς χώρους που θα αποτελούν σηµεία αναφοράς αρχιτεκτονικής και
πολιτισµικής κληρονοµιάς, πέρα από κουτάκια συντηρητισµού,
αυτό για µας είναι το µεγάλο στοίχηµα.
Στο τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου, θα αναφερθώ ενδεικτικά σε
κάποια σηµεία διαφωνίας ουσίας που καταστρατηγούν πολεοδοµικές ρυθµίσεις. Τα πρώτα άρθρα, αυτά που καθορίζουν κάποιες σηµαντικές λεπτοµέρειες και διασαφηνίσεις, που έχουν να
κάνουν µε τη διευθέτηση κάποιων ασαφειών που υπήρχαν στο
προηγούµενο κανονιστικό πλαίσιο πολεοδοµικού σχεδιασµού και
αρχιτεκτονικής προσέγγισης ενός ακινήτου, συµφωνούµε ότι διευθετούνται κάποια πράγµατα.
Ζητήσαµε και κατά τη διάρκεια της επιτροπής η πρώτη παράγραφος στο άρθρο 22 να εξαιρεθεί ουσιαστικά. Αφορά στην αλλαγή των χρήσεων γης. Να απαλειφθεί η συγκεκριµένη παράγραφος στα εκτός σχεδίου δόµησης. Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε,
κοιτάξτε το αυτό. Θα αναφερθώ µόνο στο ότι είναι εξαιρετικά
προβληµατική αυτή η αλλαγή χρήσεως γης των εκτός συγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου όπως και η επέκταση υφιστάµενων
παραγωγικών εγκαταστάσεων ή η δηµιουργία νέων, κατά παρέκκλιση των όρων δόµησης, σε εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή
εκτός ορίων οικισµού που ορίζονται από ειδικότερες διατάξεις
ΚΥΑ ή προεδρικού διατάγµατος.
Σηµαντικά είναι και τα άρθρα 24 και 25 και µε αυτά θα κλείσω.
Το ζήτηµα της προσωρινότητας των καταλυµάτων διαβίωσης
των εργατών γεωργικής γης του άρθρου 24, δυστυχώς δεν προκύπτει από πουθενά. Είχαµε συνυπογράψει ως Δηµοκρατική Αριστερά µια τροπολογία που θεωρούµε ότι έλυνε το πρόβληµα.
Δηµιουργούσε πραγµατικά εποχικά καταλύµατα τα οποία είχαν
αναφορά στο Υπουργείο Εργασίας και στο αίσθηµα αυτό της κοινωνικής ασφάλισης ανθρώπων, που είναι αναγκασµένοι κάτω
από αντίξοες πολλές φορές συνθήκες να ζουν και να δουλεύουν
οληµερίς και ολονυκτίς στις γεωργικές γαίες.
Θεωρούµε ότι η αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων είναι πολύ
σηµαντικό στοίχηµα, το οποίο όµως, δυστυχώς, δεν επιτυγχάνεται εδώ. Δεν επιτυγχάνεται, γιατί δεν µας πείθει καθόλου αυτό
το άρθρο όπως είναι διαµορφωµένο ότι είναι όντως προσωρινό.
Είναι προφανές ότι πρόκειται για µόνιµες κατασκευές κατά παρέκκλιση των όρων δόµησης, γιατί προσωρινότητα θα σήµαινε
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προσδιορισµένο χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια κατεδάφιση.
Θα καταθέσουµε τις όποιες προτάσεις µας.
Στη συνέχεια να πω ολοκληρώνοντας ότι όσον αφορά στο
εξαιρετικό, το ευαίσθητο ζήτηµα των τυφλών οικοπέδων χαιρόµαστε που επιδιώκει το ΥΠΕΚΑ να το ανοίξει. Ωστόσο ο τρόπος
που το κάνει θεωρούµε ότι δεν είναι ορθός. Είχαµε προτείνει και
θα επαναλάβω την προσωρινή µου άποψη ότι πρέπει να δηµιουργείται δίοδος αναγκαστικά πλάτους έξι µέτρων η οποία θα µπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση στο οικόπεδο και όχι τεσσάρων
για τη διαµόρφωση των εντός σχεδίου περιοχών για να υπάρχει
πρόσβαση και να δηµιουργηθεί µια νέα ουσιαστικά πολεοδοµική
κατάσταση και ρυµοτοµία.
Η κατάτµηση να µην είναι µεγάλη -για να µη δηµιουργούνται
πάρα πολλές ιδιοκτησίες- και να διασφαλίζονται όροι δόµησης
στους ιδιοκτήτες παλαιών ιδιοκτησιών.
Για τις τροπολογίες θα µιλήσουµε στη δευτερολογία µας αλλά
θέλω µόνο να πω ότι ως Δηµοκρατική Αριστερά θεωρούµε ότι
πρέπει να αποσυρθεί η τροπολογία για τα υποβρύχια ή τουλάχιστον, αν θέλει να την υποστηρίξει, να έρθει ο αρµόδιος Υπουργός ή η αρµόδια Υφυπουργός.
Επίσης, θα θέλαµε το ΠΑΣΟΚ να κρατήσει τη δέσµευσή του
και οι τροπολογίες που έρχονται εκπρόθεσµα άλλων Υπουργείων
να µην γίνονται δεκτές ούτε από το ΠΑΣΟΚ αλλά να αποσύρονται
και να έρχονται στα αρµόδια νοµοσχέδια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανωλάκου για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Θεωρούµε ότι είναι απαράδεκτο
αυτό που γίνεται, την τελευταία στιγµή να έρχονται υπουργικές
τροπολογίες για άσχετα ζητήµατα, που δεν προλαβαίνει κανείς
ούτε να τα δει ούτε να τα ψάξει ούτε καν να µιλήσει. Τελικά, σαν
διακοσµητικό χρησιµοποιείτε το Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η αστική
σας δηµοκρατία και κρίνεται.
Εµείς ζητάµε να πάρετε πίσω τις τροπολογίες. Χτες συζητούσαµε τη δεύτερη ανάγνωση και δεν ειπώθηκε λέξη. Παρακαλώ
και το Προεδρείο να παρέµβει. Δεν µπορεί να συνεχίζεται αυτή
η κατάσταση. Αυτή είναι, όµως, η πολιτική σας και φαίνεται και
σήµερα.
Μπορεί να πανηγυρίζετε µε στηµένη έξοδο στις χρηµαταγορές
και να καλλιεργείτε εντυπώσεις ότι έρχεται το τέλος του Γολγοθά
για τη λαϊκή οικογένεια, όµως κοροϊδεύετε. Λέτε ψέµατα. Κρύβετε και εσείς και η Αντιπολίτευση ότι η πληθώρα των αντιλαϊκών,
αντεργατικών, νόµων δεν έχουν τέλος, γιατί αυτή είναι η πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εξάλλου, έξοδος στις χρηµαταγορές σηµαίνει χρέος, σηµαίνει
δανεικά που θα βγουν από τις πλάτες των φτωχών λαϊκών στρωµάτων. Όµως, αυτή είναι η ευρωκοινοτική πολιτική που στηρίζουν και τα άλλα κόµµατα -είτε µε µνηµόνια είτε χωρίς µνηµόνιαγιατί υπάρχει το µόνιµο µαστίγιο της εποπτείας της Κοινότητας,
που σηµαίνει γιγάντωση των µονοπωλίων και λιτότητα, φτώχεια
και ακόµα χειρότερες συνθήκες για τους λαούς.
Μέσα από αυτό το νοµοσχέδιο οριοθέτησης και ρυθµίσεων
των υδατορεµάτων και πολεοδοµικής νοµοθεσίας, η Κυβέρνηση
δεν στοχεύει σε καµµιά περιβαλλοντική ή αντιπληµµυρική προστασία για τα λαϊκά στρώµατα. Το αντίθετο, µάλιστα. Ούτε, βέβαια, στοχεύει σε πράσινη ανάπτυξη, όπως υποκριτικά θέλουν
να λένε οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ουσιαστικά εµπορεύονται, καταστρέφουν
ακόµα πιο πολύ το περιβάλλον για τα κέρδη τους και το κάνουν
σε βάρος των λαϊκών αναγκών.
Παίρνονται, λοιπόν, µέτρα που θα εξυπηρετούν την κερδοφορία του κεφαλαίου. Τα µέτρα αυτά έχουν να κάνουν µε παράκαµψη και εξαφάνιση κάθε εµπόδιου και φραγµού που θεωρούν
ότι υπάρχει για τις ιδιωτικές επενδύσεις που θα τους φέρουν και
νέα κέρδη.
Γι’ αυτό, παρά τις κριτικές παρατηρήσεις για την αναγκαιότητα
αναφοράς προστασίας περιοχών ακόµα και «NATURA», αυτές
δεν περιέχονται µε τη δικαιολογία ότι προβλέπεται άλλο νοµικό
πλαίσιο και δεν χρειάζεται η αναφορά των διατάξεων που προ-
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στατεύονται. Όµως, στις άδειες δόµησης εκκλησιαστικών ακινήτων αναφερόσαστε στην υπάρχουσα νοµοθεσία και την επεκτείνετε. Το ίδιο κάνετε και στις αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου και σε ό,τι άλλο εξασφαλίζει κέρδος για τον ιδιώτη.
Εξάλλου, παρατήρηση κάνει και η Διεύθυνση Επιστηµονικών
Μελετών της Βουλής, µιλάω για το Τµήµα Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας -είναι στη σελίδα 7- που ζητάει να προστατευτούν και οι
περιοχές «NATURA» που αφήνετε ακάλυπτες και προβάλλετε
διάφορες δικαιολογίες.
Τελικά το Νοµοτεχνικό Τµήµα της Βουλής, γιατί το έχουµε, αν
εσείς το αγνοείτε;
Σε ό,τι αφορά ορισµένους επιστηµονικούς κα τεχνικούς όρους
που αφορούν τα υδατορέµατα, τους βελτιώσατε. Όµως, µε καθαρό τρόπο ιδιωτικοποιούνται υπηρεσίες που έχουν να κάνουν
µε την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια από
πληµµυρικά φαινόµενα που σχετίζονται και µε την προστασία της
ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Για παράδειγµα, επιτρέπεται
κατ’ εξαίρεση να πραγµατοποιούνται και από ιδιώτες µε δαπάνες
τους, έργα διευθέτησης και αντιπληµµυρικής προστασίας, αφού
πρώτα µεριµνήσουν και για τη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης.
Ταυτόχρονα, δίνετε πλήρη ελευθερία κινήσεων στους επιχειρηµατίες, στους διαχειριστές των επιχειρηµατικών πάρκων και
των οργανωµένων υποδοχέων µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, για να οριοθετούν, να διευθετούν υδατορέµατα, χωρίς να βάζετε κάποιο όρο και προϋπόθεση, δηλαδή
δίνετε πλήρη ελευθερία στον ιδιώτη, βέβαια για το όφελός του,
το κέρδος του και όχι για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.
Γνώµονας, λοιπόν, είναι η κερδοφορία των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων και όχι οι ανάγκες των λαϊκών στρωµάτων. Εξάλλου, υπάρχει εµπειρία και έχουµε ζήσει και νεροποντές από τις
οποίες πλήττονται διάφορες περιοχές και η Αττική, που προκαλούν µεγάλες καταστροφές και δείχνουν πόσο επικίνδυνες είναι
για τη ζωή και την ασφάλεια των κατοίκων οι τεράστιες, και επί
δεκαετίες, ελλείψεις που υπάρχουν σε έργα αντιπληµµυρικής
προστασίας, µελέτες, υποδοµές και µηχανισµούς βοήθειας,
καθώς και η εµπορευµατοποίηση της γης, η καταστροφή δασών,
η άναρχη δόµηση, η καταπάτηση και το κλείσιµο ρεµάτων.
Μάλιστα, σύµφωνα µε επιστήµονες, τα ανοιχτά ρέµατα µόνο
στην Αττική έχουν µειωθεί σήµερα από το 1945 κατά 66% και
συγκεκριµένα από χίλια διακόσια ογδόντα χιλιόµετρα που ήταν,
έχουν φτάσει τα τετρακόσια τριάντα τέσσερα χιλιόµετρα. Όµως
και ρέµατα που αποµένουν ανοιχτά, τα περισσότερα έχουν υποστεί τόσες παρεµβάσεις, ώστε δύσκολα πια µπορούν να επιτελέσουν το έργο τους, δηλαδή να κατευθύνουν τα νερά προς τη
θάλασσα ή σε µεγαλύτερους αποδέκτες.
Εµείς θεωρούµε ότι οι εργαζόµενοι, τα λαϊκά στρώµατα, πρέπει να θέτουν στην πρώτη γραµµή των διεκδικήσεών τους το ζήτηµα των κρίσιµων υποδοµών αντιπληµµυρικής προστασίας,
πρέπει να απορρίψουν την πολιτική που επιδεινώνει τους όποιους περιβαλλοντικούς περιορισµούς στις χρήσεις γης, για να
στηρίξει την καπιταλιστική κερδοφορία.
Επίσης, αρκετά άρθρα αποτελούν φωτογραφικές διατάξεις για
τους επιχειρηµατίες και τις δραστηριότητες που θέλετε εσείς να
ευνοήσετε. Εξ άλλου, υπάρχουν ειδικές διατάξεις, που µε την
αξιοποίησή τους µπορεί να γίνει κατάληψη και εκποίηση δηµόσιας περιουσίας, αφού ο ιδιώτης ξέρει εκ των προτέρων ότι δεν
υπάρχει οριοθέτηση.
Σκόπιµα, προφανώς, δεν ξεκαθαρίζετε για τα τµήµατα υδατορεµάτων που εκτρέπονται, αν θα οριοθετούνται, µε ποιες παροχές θα οριοθετούνται, αν αυτό γίνεται και πώς τελικά θα υπολογίζεται η έκταση της οριοθέτησης.
Μάλιστα, στην περίπτωση της απλής οριοθέτησης, που δεν γίνονται έργα και αφήνετε το ρέµα στη φυσική του µορφή, χωρίς
καµµία παρέµβαση, τότε δεν είναι απαραίτητη η περιβαλλοντική
έκθεση. Αντίθετα, αν προβλέπονται έργα, επιβάλλεται όχι περιβαλλοντική έκθεση, αλλά περιβαλλοντική µελέτη, όπως αναφέρεται και στην υπουργική απόφαση 1058/2012.
Να, λοιπόν, γιατί θεωρούµε ότι αυτές οι προκλητικές ρυθµίσεις
στο νοµοσχέδιο στοχεύουν, µεταξύ άλλων και στην άρση σοβα-
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ρών εµποδίων που έβαλε ακόµα και η τελική έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που αποτυπώθηκε στην πράξη βεβαίωσης της παράβασης το Μάρτη του 2014, για την ολοκλήρωση
κατασκευής και στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Γραµµατικού.
Η βασικότερη από τις έξι παραβάσεις που καταγράφονται είναι
η εκτέλεση έργων σε έκταση από την οποία διέρχεται υδατόρεµα, χωρίς προηγούµενη οριοθέτηση και άδεια.
Βέβαια, την ίδια στιγµή κανένα µέτρο δεν παίρνετε για τις αµµοληψίες, Δεν το θεωρείτε επείγον, αν και είναι γνωστά τα προβλήµατα που προκύπτουν από τις αυθαίρετες παρεµβάσεις στις
κοίτες των ρεµάτων από τους µεγαλοκατασκευαστές. Δεν θέλετε
να εµποδίσετε την κερδοφορία τους και την αυθαιρεσία τους.
Όταν το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις αµµοληψίες είναι µια
κοινή υπουργική απόφαση του 1938, εδώ δεν ενδιαφέρεστε για
εκσυγχρονισµό!
Το ότι ουσιαστικά είναι ρυθµίσεις πολιτικής γης υπέρ µονοπωλιακών οµίλων, προκύπτει από τη χαλάρωση της περιβαλλοντικής προστασίας σε µια σειρά περιπτώσεων, παραδείγµατος χάριν από τις ρυθµίσεις για τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που
είναι εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισµού ή ακόµα από
διατάξεις εξειδίκευσης του νέου αντιλαϊκού Οικοδοµικού Κανονισµού, που εµείς τον έχουµε καταψηφίσει.
Ωστόσο, οι νέες διατάξεις είναι σε βάρος των εργαζοµένων
και σε όφελος των κατασκευαστικών οµίλων, αφού δίνουν δυνατότητα αλλαγής χρήσεων. Παραδείγµατος χάριν, ακίνητα που
είχαν κατασκευαστεί ως κατοικίες, θα µπορούν να µετατρέπονται
σε τουριστικά καταλύµατα, ενώ προβλέπεται ρύθµιση υπέρ ιδιωτικοποιηµένων πλέον δοµών διαχείρισης των απορριµµάτων, που
βεβαίως εξασφαλίζουν και µεγάλα κέρδη. Επιπλέον, καταργούνται τα όρια απόστασης για οικοδόµηση µεταποιητικών εγκαταστάσεων από παρακείµενους οικισµούς.
Σε ό,τι αφορά το «Πράσινο Ταµείο» για την Κεφαλλονιά, είναι
ανεπαρκές, δεν λύνει τα οξυµένα προβλήµατα που δηµιούργησε
ο σεισµός. Ουσιαστικά αποτελεί αυτοχρηµατοδότηση των επισκευών, αφού οι κάτοικοι θα πληρώνουν από τα πρόστιµά τους.
Είναι ρύθµιση που στοχεύει να συγκαλύψει την τεράστια υποχρηµατοδότηση στην αντιµετώπιση των σεισµών.
Εµείς ως κόµµα έχουµε καταθέσει πρόταση και θα επιµείνουµε, γιατί µε τα ψίχουλα δεν κλείνουν του σεισµού οι πληγές.
Χρειάζεται να καλυφθούν οι πραγµατικές ανάγκες. Αυτό σηµαίνει: πλήρης αποκατάσταση των ζηµιών και των πληγέντων από
το σεισµό, πλήρης αποζηµίωση των πληγέντων για ασφαλείς κατοικίες, σχολεία και τόπους µαζικής συγκέντρωσης και βεβαίως,
κατασκευή και πάλι των δηµόσιων υποδοµών, όπως και διαγραφή δανείων, χρεών, κατάργηση των χαρατσιών, διασφάλιση στέγασης, καθώς εξασφαλισµένη παροχή ρεύµατος και νερού σε
όλο το νησί.
Σε ό,τι αφορά τα προσωρινά καταλύµατα, δηλαδή τις παράγκες δίπλα στα χωράφια –αυτό εννοούµε–, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των όρων δόµησης και χρήσεων γης, η κατασκευή
προσωρινών καταλυµάτων για τους εργάτες γεωργικής γης σε
αγρόκτηµα πάνω από τα δέκα στρέµµατα. Τα καταλύµατα µπορούν να καλύπτουν ως το 1% της έκτασης. Δηλαδή, τι κάνετε;
Εξασφαλίζετε το να είναι ο εργάτης, µετανάστης ή όχι, στην εικοσιτετράωρη διάθεση του εργοδότη, σκλάβος στην κυριολεξία.
Μπορεί ο κύριος Υπουργός να λέει ότι η αρµοδιότητά του είναι
οι πολεοδοµικοί όροι, όµως τους βάζει µε τέτοιο τρόπο ώστε ο
εργάτης να κάνει και φύλαξη της παραγωγής στο χωράφι χωρίς
να αµείβεται –απλήρωτη δουλειά δηλαδή–, αφού ο εργοδότης
χρησιµοποιεί τη µισθωτή εργασία του εργάτη γης, ο οποίος µπορεί να δουλεύει οκτώ, δέκα ή δώδεκα ώρες, και τις υπόλοιπες
που µένει στο σπίτι που είναι δίπλα στο χωράφι, φυλάει και την
παραγωγή του χωραφιού. Αυτό εξυπηρετείται µέσα από αυτήν
τη ρύθµιση και είναι και άδικο και απάνθρωπο.
Ακόµα, δηµόσια δασικά ακίνητα που έχουν χάσει το δασικό
τους χαρακτήρα πριν από το 1975, λόγω επεµβάσεων που έγιναν, δεν θα χαρακτηρίζονται πλέον ως δάση και δασικές εκτάσεις
και φυσικά δεν κηρύσσονται αναδασωτέα, αφού είναι µη αναστρέψιµη η κατάστασή τους.
Ουσιαστικά τι κάνετε; Επιβραβεύεται ο έµπορος δασικής γης
και ο µεγαλοκατασκευαστής και δηµιουργούνται κίνητρα για τη
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συνέχιση και τη δικαίωσή τους µετά από µερικά χρόνια. Ελπίζω,
να µη φωτογραφίζει η διάταξη αυτή συγκεκριµένη εταιρεία η
οποία έχει αγοράσει καταπατηµένες εκτάσεις στην περιοχή της
Αταλάντης και σχεδιάζει εξοχικές κατοικίες, γήπεδα γκολφ και
ξενοδοχεία.
Και φυσικά δεν ξεχνάτε και τους µεγάλους ιχθυοκαλλιεργητές,
αφού νοµιµοποιούνται οι εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών, των
οποίων οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, οι αποφάσεις µίσθωσης εκδόθηκαν πριν από την έγκριση του xωροταξικού, δηλαδή πριν από το 2011. Τους δίνετε δωρεάν ολόκληρα
θαλάσσια πεδία σε βάρος ακόµα και παραλιών τουριστικού ενδιαφέροντος µικροεπαγγελµατιών, προκειµένου να κερδοφορήσουν οι µεγάλες ιχθυοκαλλιεργητικές εταιρείες.
Ακόµα, ενισχύετε την ξεχωριστή υπηρεσία δόµησης για την
Εκκλησία της Κρήτης, που θα εκδίδει άδειες δόµησης και χρήσης
για µητροπολιτικά µέγαρα, ναούς και µοναστήρια. Δεν συµφωνούµε µε τις ειδικές διατάξεις ναοδοµίας. Εξ άλλου, δεν ψηφίσαµε και τους προηγούµενους νόµους, για να συνεχίσουµε και
στην εξέλιξή τους.
Στα άρθρα για τα γήπεδα επαγγελµατικού αθλητισµού που
ανήκουν σε ανώνυµες εταιρείες, να πω ότι αξιοποιούνται προβλήµατα των γηπέδων που είναι υπαρκτά και πρέπει να διορθωθούν. Σε αυτά θα συµφωνήσουµε και για την ανάγκη πυρασφάλειας και για την ανάγκη στατικής επάρκειας και πρόσβασης
ΑΜΕΑ. Ωστόσο, δεν θα συµφωνήσουµε στην αύξηση δόµησης
για εµπορικές χρήσεις καταστηµάτων. Και η έκθεση του νοµοπαρασκευαστικού έχει παρατηρήσεις σ’ αυτό το ζήτηµα. Βεβαίως, τις περιορίσατε, αλλά είναι στο στόχαστρο, αφού εµπορεύονται και εκµεταλλεύονται το φίλαθλο συναίσθηµα.
Συνολικά –και εδώ τελειώνω– είναι ένα νοµοσχέδιο που δεν
αφορά τα λαϊκά συµφέροντα, αλλά την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. Γι’ αυτό το καταψηφίζουµε επί της αρχής και
στα περισσότερα άρθρα. Είναι και αυτό το νοµοσχέδιο ένας κρίκος για τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων και τη συνέχιση
της βάρβαρης, άγριας πολιτικής σας και δεν πρέπει να επιτρέψουµε να πάρει µόνιµα χαρακτηριστικά, αλλά µε την ανασύνταξη
και το δυνάµωµα του λαϊκού κινήµατος και τη συµµετοχή της νεολαίας να την ανατρέψουµε. Εκεί είναι η δύναµη και η ελπίδα
µαζί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε την κ.
Μανωλάκου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Σητείας
Λασιθίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Γεώργιος Κασαπίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου έρχεται
στην Ολοµέλεια, αφού συζητήθηκε εκτενώς σε διαδοχικές συνεδριάσεις στην επιτροπή µας, όπου στην αρχή είχαν διατυπωθεί
αρκετές ενστάσεις και παρατηρήσεις από όλες τις πτέρυγες
αλλά και από τη δική µας Κοινοβουλευτική Οµάδα.
Φοβούµενοι πιθανές φωτογραφικές διατάξεις, ζητήσαµε εξηγήσεις και διευκρινίσεις από τον κύριο Υπουργό σε συγκεκριµένα
άρθρα, τα οποία θα επηρέαζαν και τη θέση µας επί της αρχής.
Δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις, κατ’ εµάς, και θεωρούµε ότι
αποφεύγονται τέτοιου είδους φωτογραφικές διατάξεις για έργα
που λαµβάνουν χώρα αυτήν την περίοδο στην Σκουριές Χαλκιδικής.
Θεωρούµε ότι αυτές οι διευκρινίσεις µάς δίνουν το δικαίωµα
να δούµε θετικά επί της αρχής το παρόν σχέδιο νόµου. Υπάρχουν ορισµένες παρατηρήσεις, όµως, από πλευράς µας, ώστε
να βοηθήσουµε, κύριε Υπουργέ, σ’ αυτό το πρώτο βήµα που γίνεται από το Υπουργείο σας, για τη διευθέτηση κάποιων προβλη-
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µάτων, που αφορούν τα υδατορέµατα, κατ’ αρχάς, ή την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και ρυθµίσεις πολεοδοµικού χαρακτήρα, όπως είναι και οι τίτλοι των τριών κεφαλαίων
του σχεδίου νόµου, ώστε αυτή η προσέγγιση που γίνεται από
πλευράς του Υπουργείου να διανθιστεί σε επόµενες νοµοθετικές
πρωτοβουλίες από εσάς και µε στοιχεία και παρατηρήσεις που
στη συνέχεια της οµιλίας µου θα καταθέσω.
Γίνεται, λοιπόν, για πρώτη φορά, εξ όσων θυµάµαι τουλάχιστον από την παρουσία µου στα έδρανα της Βουλής εδώ και µία
δεκαετία, µια προσέγγιση επί των θεµάτων που αφορούν τα υδατορέµατα. Πρόκειται ουσιαστικά, σύµφωνα και µε τον τελικό ορισµό που δόθηκε µετά από επισηµάνσεις και παρατηρήσεις
συναδέλφων στην επιτροπή, για οικοσυστήµατα. Έτσι θα πρέπει
να τα προσεγγίζουµε και όχι απλά και µόνο σαν τεχνικούς αγωγούς, οχετούς –κατά κύριο λόγο σε πολλές περιπτώσεις στη
χώρα µας– µεταφοράς ύλης, κυρίως λυµάτων, µέσω των διαύλων αυτών προς τη θάλασσα και, µάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, µε παράνοµο τρόπο.
Αυτά, λοιπόν, τα µικρά οικοσυστήµατα, που ουσιαστικά συγκροτούν τον ιστό των αρτηριών των υδρογεωλογικών λεκανών
της χώρας, συνιστούν και σε αρκετές περιπτώσεις τη φυσικογεωγραφική ταυτότητα κάθε περιφέρειας και συνολικά της χώρας
µας. Σ’ αυτά τα ευαίσθητα οικοσυστήµατα, λοιπόν, κρύβεται ένας
τεράστιος πλούτος για την πατρίδα µας, που σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκεται ανεκµετάλλευτος, σε ορισµένες άλλες, βέβαια, έχει ήδη καταστραφεί οριστικά και ανεπανόρθωτα.
Έτσι, λοιπόν, χαιρετίζουµε, κύριε Υπουργέ, τη νοµοθετική
πρωτοβουλία για την οριοθέτηση των υδατορεµάτων µε συγκεκριµένα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία, µάλιστα, θα καταγραφούν µε ηλεκτρονικό τρόπο για τη δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής
βάσης δεδοµένων, η οποία και προφανώς θα είναι πολύ εύχρηστη από τις αρµόδιες υπηρεσίες, αλλά και από ενδιαφερόµενους
πολίτες, επαγγελµατίες, που θέλουν να αντλήσουν αυτές τις πληροφορίες, που, κατ’ αρχάς, θα αποτυπωθούν σ’ αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, θέλουµε να προτείνουµε επιπλέον,
όπως σας είπαµε και στην επιτροπή, αυτή η καταγραφή, που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του σχεδίου νόµου, να περιλαµβάνει και κάθε µορφή παράνοµης, παράτυπης παρέµβασης, που
εντοπίζεται µέσα σ’ αυτά τα υδατορέµατα, είτε αφορά παράνοµη
δόµηση είτε αφορά παράνοµη ρίψη µπαζών, λυµάτων, σκουπιδιών. Δυστυχώς, κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιµετωπίζονταν, όπως
προανέφερα, σε πολλές περιπτώσεις µέχρι σήµερα τα υδατορέµατα στην πατρίδα µας.
Εάν αυτό δεν γίνει, κύριε Υπουργέ, φοβάµαι ότι και το παρόν
σχέδιο νόµου θα είναι ναι µεν µια θετική προσέγγιση, όπως προανέφερα, για τα υδατορέµατα, αλλά θα αποτελεί απλά και µόνο
µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα.
Αν δεν προχωρήσουµε και σε δραστικές παρεµβάσεις, που να
σταµατούν την από εδώ και πέρα υποβάθµιση αυτών των οικοσυστηµάτων και την αποκατάστασή τους στη συνέχεια, δεν µπορούµε να αισιοδοξούµε ότι και αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία
θα φέρει θετικά αποτελέσµατα, όπως µπορεί να το κάνει.
Έτσι, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της πρότασης και προβληµατισµού, που σας προανέφερα, θα ήθελα να σας καταθέσω και
µια πρωτοβουλία ανάλογου περιεχοµένου, που είχε ληφθεί και
από τον οµιλούντα και από άλλους ευαισθητοποιηµένους πολίτες
στη δυτική Μακεδονία, σχετικά µε τη δηµιουργία ενός πρότυπου
ολοκληρωµένου αειφορικού µοντέλου διαχείρισης της λεκάνης
περισυλλογής ή, όπως λέγεται, υδρογεωλογικής λεκάνης του
Αλιάκµονα ποταµού στη δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για το µεγαλύτερο ποτάµι της χώρας.
Η συγκεκριµένη υδρογεωλογική λεκάνη ουσιαστικά καλύπτει
τη συντριπτική πλειοψηφία της επιφάνειας της Δυτικής Μακεδονίας και ένα κοµµάτι της Κεντρικής Μακεδονίας.
Η πρωτοβουλία που είχε αναληφθεί το 2004 µε την επωνυµία
«Υδάτινες Διαδροµές» µετεξελίχθηκε σε µία κίνηση πολιτών. Οι
γενεσιουργές αιτίες που τη δηµιούργησαν είχαν να κάνουν µε
αυτό που σας προανέφερα. Βλέπαµε παντού στη δυτική Μακεδονία ανεξέλεγκτη ρίψη µπαζών, λυµάτων, σκουπιδιών, παράνοµες αµµοληψίες και τέτοιου είδους παράνοµες ενέργειες µέσα
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σε αυτά τα ευαίσθητα οικοσυστήµατα, οι οποίες όχι µόνο προκαλούσαν το κοινωνικό αίσθηµα, αλλά υποβάθµιζαν ουσιαστικά
και την ποιότητα ζωής όλων µας στη δυτική Μακεδονία, µε πολύ
αρνητικές επιπτώσεις συνολικά στο περιβάλλον της ακριτικής
αυτής περιφέρειας αλλά τελικά και στον Θερµαϊκό, αφού όλα
αυτά τα υλικά που συγκεντρώνονταν µέσω αυτής της υδρογεωλογικής λεκάνης κατέληγαν στον Θερµαϊκό Κόλπο και φόρτιζαν
µε σκουπίδια την ευρύτερη περιοχή του ευαίσθητου οικοσυστήµατος.
Η αφορµή, όµως, για να ληφθεί αυτή η πρωτοβουλία, κύριε
Υπουργέ –και θα σας το καταθέσω εδώ- είναι το γεγονός ότι το
2000-2001 το µεγαλύτερο ποτάµι της χώρας, στα όρια των
Νοµών Κοζάνης και Γρεβενών, είχε αποξηρανθεί εντελώς. Και
αυτό που σας λέω δεν είναι σχήµα λόγου. Το έχουµε αποτυπώσει, το έχουµε καταγράψει, το έχουµε επισκεφθεί.
Από την υπεράντληση των υδάτων, εξαιτίας της αλόγιστης
χρήσης των υδάτων και του ανεξέλεγκτου σχεδιασµού των αρδευτικών, µικρών ή µεγάλων, πάνω από αυτό το σηµείο των συνόρων Κοζάνης και Γρεβενών, ο Αλιάκµονας δυστυχώς πολλά
καλοκαίρια από το 2001 και µετά καταλήγει να είναι ένα µικρό
ρυάκι το οποίο µπορεί να υπερπηδήσει ένας απλός πολίτης, ένα
µικρό παιδί. Είναι ασύλληπτο αυτό που σας λέω, αλλά, εάν δεν
το δείτε, δεν θα το πιστέψετε. Το µεγαλύτερο ποτάµι της χώρας
σχεδόν κάθε καλοκαίρι αποξηραίνεται εξαιτίας αυτού του ανεξέλεγκτου τρόπου χρήσης των υδάτων και της έλλειψης σχεδιασµού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο A’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ )
Εποµένως δεν µπορούµε να υπερηφανευόµαστε ούτε να λέµε
ότι είµαστε µια ευρωπαϊκή χώρα µε ευαισθησία για το περιβάλλον, όταν το µεγαλύτερο ποτάµι της χώρας σχεδόν κάθε χρόνο
σε πολλά του σηµεία αποξηραίνεται.
Και µάλιστα εδώ το πρόβληµα δεν είναι µόνο στις τοπικές κοινωνίες. Αντιλαµβανόµαστε ότι το νερό ως αγαθό τα αµέσως επόµενα χρόνια ολοένα και θα αυξάνει την αξία του, διότι ολοένα και
θα σπανίζει το καθαρό νερό. Εποµένως, εάν στη χώρα µας, που
έχουµε –ευτυχώς, δόξα τω Θεώ– µέχρι σήµερα αρκετές τέτοιες
καθαρές φυσικές πηγές, εµείς αδιαφορήσουµε γι’ αυτές, τότε
θα είµαστε υπεύθυνοι όχι µόνο για τη δική µας τύχη αλλά και για
τη µοίρα των επόµενων γενεών.
Κύριε Υπουργέ, καταθέτοντας αυτήν την πρόταση θα ήθελα
να υπογραµµίσω ότι δεν αφορά µόνον µια περιγραφή τεχνικών
χαρακτηριστικών που σχετίζονται µε την οριοθέτηση των παραποτάµων ή των υδατορεµάτων αλλά µια καταγραφή και άλλων
δεδοµένων συνολικά πολιτισµικών πόρων, φυσικών πόρων, ανθρωπογενών πόρων, τα οποία συγκροτούν ένα ολοκληρωµένο
µοντέλο αειφορικής διαχείρισης αυτών των λεκανών περισυλλογής των υδάτων, τα οποία είναι ζωτικής σηµασίας.
Και µάλιστα, κύριε Υπουργέ, αυτή η πρόταση µε το υπόµνηµα,
το οποίο θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής, µπορεί να αποτελέσει ένα πιλοτικό µοντέλο εφαρµογής αυτής της ολοκληρωµένης αειφόρου διαχείρισης και για άλλα οικοσυστήµατα,
ποτάµια στη χώρα µας, που είναι πολύ πιο πάνω από τις οδηγίες
που δίνει η οδηγία 2060 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ποσοτικό και ποιοτικό καθορισµό συγκεκριµένων χαρακτηριστικών
των υδάτων της χώρας.
Δεν στεκόµαστε –και δεν πρέπει να σταθούµε– µόνο σε αυτά
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και σε δεδοµένα, όπως προανέφερα, που αφορούν τον πολιτισµό, την ιστορία, τις κοινωνικές
αξίες της χώρας. Διότι, αυτά τα στοιχεία εντοπίζονται πάνω ακριβώς σε αυτές τις υδρογεωλογικές λεκάνες.
Και δεδοµένου ότι το νερό είναι πηγή ζωής, επέτρεψε να αναπτυχθούν αυτοί οι πολιτισµοί των τοπικών κοινωνιών σε περιοχές
που σήµερα µας φαίνεται εντελώς ασύλληπτο. Παραδείγµατος
χάριν, σε υψόµετρο δύο χιλιάδων µέτρων δεν µπορεί κανείς να
φανταστεί σήµερα πώς ευηµερούσε µια τοπική κοινωνία στην
οροσειρά του Γράµµου, η οποία καταστράφηκε κατά τη διάρκεια
του εµφυλίου πολέµου. Τα Γραµµοχώρια που είχαν αναπτύξει
έναν εξαιρετικό πολιτισµό, µε ανεπτυγµένες τέχνες και γράµµατα, ήταν γνωστά ευρύτερα στην Βαλκανική.
Ακριβώς αυτές οι αξίες σε αυτές τις κοινωνίες επιχειρεί αυτή
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η πρόταση που σας κατέθεσα να προσεγγιστούν, µέσα από
αυτές τις υδάτινες διαδροµές που είναι τα υδατορέµατα των
πηγών των ποταµών µας, τα οποία καταλήγουν στους παραποτάµους και στη συνέχεια στους κεντρικούς ποταµούς και από
εκεί στη θάλασσα.
Αν δούµε, λοιπόν, αυτά τα υδατορέµατα ως ζωντανές αρτηρίες µεταφοράς αυτών των υλικών – όχι µόνο των ποσοτικών που
βλέπουµε, αλλά και κάποιων άυλων αξιών που εντοπίζονται στις
τοπικές κοινωνίες εκεί, όπου δηµιουργούν και παράγουν και αναπτύσσονται ιστορικά, σήµερα, αλλά και για το µέλλον– θα µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε πολλά προβλήµατα που αφορούν
το οικοσύστηµα, αλλά και την τοπική ανάπτυξη για τις επόµενες
γενεές.
Και το λέω αυτό διότι εξαιτίας του καθαρού νερού, όπως
υπήρχε µέχρι σήµερα, και των καθαρών υδατορεµάτων, που επιχειρεί το σχέδιο νόµου να οριοθετήσει, µπορεί να διασφαλιστεί
και η συνέχιση αυτών των δραστηριοτήτων ή η αναγέννησή τους
µέσα από στοχευµένες και συγκεκριµένες αναπτυξιακές δράσεις.
Παραδείγµατος χάριν, οι δράσεις αυτές µπορεί να σχετίζονται
µε την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, όπως προανέφερα, και
συγκεκριµένα της χλωρίδας. Υπάρχουν πάρα πολλά σπάνια φυτά, άλλα ενδηµικά και άλλα αυτοφυή, στη χώρα µας, τα οποία
εντοπίζονται σε αυτά τα τελευταία καταφύγια, θα έλεγε κανείς,
στην πατρίδα µας, που δεν έχουν δεχθεί τις έντονες παρεµβάσεις από οικιστικές δραστηριότητες ή από εκχερσώσεις ή από
κάθε άλλης µορφής τέτοιες έντονες παρεµβάσεις.
Αυτήν, όµως, τη χλωρίδα, κύριε Υπουργέ, δεν την προστατεύουµε µέχρι σήµερα. Θα καταθέσω στην Ολοµέλεια µια έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης, της Δασολογικής Σχολής σε συνεργασία µε το Βιολογικό Τµήµα, όπου
καταγράφεται ότι το 2012 έχει αποκαλυφθεί µια λεηλασία του
γενετικού υλικού της πατρίδας µας, που γίνεται συστηµατικά τα
τελευταία χρόνια και αφορά στη χλωρίδα, στα σπάνια φυτά. Μάλιστα, γίνεται τόσο προκλητικά που αυτοί οι λαθροσυλλέκτες
αυτών των φυτών δεν διστάζουν να τα εµπορεύονται και µέσω
του internet. Και αυτό αποτυπώνει αυτή η εργασία, το µεταπτυχιακό.
Αποτιµούνε δε ότι το κέρδος αυτής της λαθρεµπορίας ανέρχεται µέχρι και τα 20 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Μιλάµε για τουλάχιστον εκατόν σαράντα πέντε ενδηµικά φυτά που έχουν
αποτυπωθεί µέσω του internet. Περίπου το 10% της ενδηµικής
χλωρίδας της πατρίδας µας είναι αντικείµενο λαθρεµπορίας,
χωρίς καµµία άδεια από τις αρµόδιες αρχές, που είναι τα δασαρχεία, χωρίς να ενηµερώσουν καµµία τοπική αρχή, χωρίς να έχει
κανένα όφελος η πατρίδα µας. Αντιθέτως, ζηµιώνεται συστηµατικά, γιατί πολλά απ’ αυτά µπορεί να εξαφανίζονται.
Αν, λοιπόν, αυτόν το φυσικό πόρο δεν τον εκµεταλλευτούµε
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών για αναπτυξιακή προοπτική,
τότε δεν µπορούµε να ελπίζουµε ότι αυτή η τεχνική προσέγγιση
που γίνεται στο παρόν σχέδιο νόµου για την οριοθέτηση των
υδατορεµάτων, µπορεί να αποτελέσει εχέγγυο για κάτι καλύτερο
στην πατρίδα µας.
Αυτό το φαινόµενο έχει γίνει αντικείµενο και δηµοσιευµάτων
και θα το καταθέσω επίσης για τα Πρακτικά. Επίσης υπάρχει και
µια ευρωπαϊκή οδηγία που λέει πώς πρέπει να γίνεται αυτή η
συλλογή και εµπορία αυτών των σπάνιων φυτών, αλλά δεν τηρείται στη χώρα µας.
Τέλος, θα καταθέσω επίσης, για να δείτε πόσο σηµαντικό είναι,
ότι στο εξωτερικό αποτελούν αντικείµενο προβολής και τουριστικής εκµετάλλευσης οι επισκέψεις στην Ελλάδα για περιπάτους µέσα σε σπάνια οικοσυστήµατα. Είναι ένα άρθρο από ένα
site του εξωτερικού, µε το οποίο καλούνται ξένοι τουρίστες να
δούνε στην Κρήτη, στη Λέσβο, στην Πελοπόννησο –δεν είναι τυχαία αυτά τα µέρη, είναι τα µέρη που έχουν την µεγαλύτερη βιοποικιλότητα σε αυτήν τη ζώνη του πλανήτη που είναι και η
Ελλάδα– δεκάδες εκατοντάδες σπάνια φυτά να ανθίζουν. Δεν ξέρουµε, όταν τα επισκέπτονται, τι άλλο κάνουν.
Αυτό, λοιπόν, προς γνώση και ενηµέρωση, για να προστατεύσουµε αυτό το σπάνιο γενετικό υλικό της πατρίδας µας που αν
το αξιοποιήσαµε θα µπορούσαµε να δηµιουργήσουµε, τουλάχι-
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στον, δέκα θύλακες από δέκα διαφορετικά φυτά διάσπαρτους
σε όλη τη χώρα, δηλαδή εκατό τέτοιους θύλακες, όπως αυτός ο
θύλακας που είναι στη Χίο, όπου γύρω από το ευλογηµένο φυτό
της µαστίχας ζούνε είτε αποκλειστικά είτε συµπληρωµατικά είκοσι δύο Μαστιχοχώρια.
Καταλαβαίνετε ότι από τα εκατόν σαράντα πέντε σπάνια, µοναδικά ενδηµικά είδη της χώρας, που τα εκµεταλλεύονται µέσω
της λαθρεµπορίας αυτοί οι λαθρέµποροι και εµείς κλείνουµε τα
µάτια και δεν ξέρουµε τι µας γίνεται, θα µπορούσε η πατρίδα µας
να δηµιουργήσει αναπτυξιακούς θύλακες διάσπαρτους σε όλη
τη χώρα. Το καταθέτω, κύριε Υπουργέ, γιατί θεωρώ ότι είναι
πολύ σηµαντικό στο πλαίσιο αυτού του νοµοσχεδίου, εφόσον θα
ξεκινήσει να γίνει η οριοθέτηση, όπως προανέφερα, να γίνεται
και η καταγραφή αυτών των φυσικών πόρων, των πολιτισµικών
και των ανθρωπίνων πόρων στη χώρα µας, που θα αποτελέσουν
κυριολεκτικά ένα «χαλί» πάνω στο οποίο µπορεί να πατήσει η
πραγµατική ανάπτυξη στη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, σε ένα λεπτό.
Τέλος, για τα Κεφάλαια Β’ και Γ’, που αφορούν τον εκσυγχρονισµό των υφισταµένων αθλητικών εγκαταστάσεων και τις ρυθµίσεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, έχουµε κάποιες παρατηρήσεις επί των άρθρων, που στην απογευµατινή συνεδρίαση θα τις
καταθέσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχόµενη θα είναι η
συνεδρίαση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Τότε µπορούµε να επισηµάνουµε
από τώρα ότι χαιρετίζουµε την πρωτοβουλία για την καταγραφή
των προδιαγραφών στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας
µας που θα πρέπει να τηρούνται, για να διασφαλίζονται οι όροι
της ασφάλειας σε αυτά τα γήπεδα. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ,
οφείλει το Υπουργείο να δώσει στις τοπικές κοινωνίες και αρχές
αυτά τα δεδοµένα που αφορούν τα γήπεδα, για τα οποία δαπανήθηκαν πολλά χρήµατα για να γίνουν, για να ξέρουν σε ποια κατάσταση είναι και τι πρόκειται να ακολουθήσει στις τοπικές
κοινωνίες, ώστε να βελτιωθούν αυτοί οι χώροι µε κάποια έργα
και παρεµβάσεις, τα οποία εκτιµώ ότι θα επιβαρυνθούν οι τοπικές
κοινωνίες, γιατί ανήκουν κατά κύριο λόγο στους δήµους ή στις
νοµαρχίες και τώρα στις περιφέρειες. Πρέπει να ξέρουµε σε όλη
την Ελλάδα πόσο θα κοστίσει αυτή η αναβάθµιση, η οποία
σαφώς θα είναι για το καλό των τοπικών κοινωνιών και γενικότερα για τη χώρα µας.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, όπως προανέφερα, µετά και τις
διευκρινίσεις που µας δώσατε στην επιτροπή, δίνουµε θετική
ψήφο επί της αρχής στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου. Ωστόσο,
επί συγκεκριµένων άρθρων θέτουµε κάποιες ενστάσεις και δεν
τα υπερψηφίζουµε, εάν και στη συνέχεια της συζήτησης δεν βελτιωθούν. Πρόκειται για το άρθρο που αφορά τα προσωρινά καταλύµατα για τους εργάτες γης στις αγροτικές περιοχές,
δεδοµένου ότι, όπως σας είπαµε, έτσι όπως είναι διατυπωµένο
δεν διασφαλίζει τις συνθήκες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Θεωρούµε ότι έστω και για έναν εργάτη γης θα πρέπει να είναι υποχρεωµένος ο εργοδότης να διασφαλίζει αξιοπρεπείς ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης για αυτόν και όχι µόνο εάν έχει πάνω από
δέκα στρέµµατα, να είναι υποχρεωµένος να κάνει ένα προσωρινό
κατάλυµα.
Επίσης, θεωρούµε θετικό ότι δίνετε τη δυνατότητα στην αποκεντρωµένη περιφέρεια να χρηµατοδοτεί έργα των ερασιτεχνικών σωµατείων. Όµως, καταθέσαµε ενστάσεις, γιατί πίσω από
το άρθρο 25 εµείς διακρίνουµε µια «φωτογραφική» διάταξη, µε
την οποία ευνοείται ένα συγκεκριµένο ιστορικό σωµατείο, για το
οποίο τρέφουµε ιδιαίτερη συµπάθεια, αλλά υπάρχει µια µεθόδευση η οποία έγινε µέχρι σήµερα –µιλάω για την ΑΕΚ- να πέσει
στην Γ’ Εθνική Κατηγορία, για να µην αποπληρώσουν ο πρόεδρος και το συµβούλιο τις οφειλές στο ΙΚΑ, ύψους 130 εκατοµµυρίων ευρώ και επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό και στη συνέχεια
να δοθούν άλλα 20 εκατοµµύρια ευρώ, που ούτως ή άλλως θα
δίνονταν από το κράτος για να γίνουν αυτές οι υποδοµές. Δηλαδή, δίδεται µέσα από αυτό το σχέδιο νόµου η δυνατότητα στον
περιφερειάρχη να χρηµατοδοτεί. Εµείς καταθέτουµε την έν-
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στασή µας και ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» σε αυτό το άρθρο, διότι δεν
έχει αποκατασταθεί αυτή η αδικία εις βάρος του ελληνικού λαού
για τα 130 εκατοµµύρια ευρώ που κάποιοι χρέωσαν αυτό το Σωµατείο και µε αυτόν τον τρόπο απέφυγαν να τα αποπληρώσουν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να µην ευχαριστείτε και
πολύ, διότι ο χρόνος σας θα κρατηθεί από τη δευτερολογία σας.
Τα είπατε όλα αλλά θα κρατηθεί από τη δευτερολογία σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Α) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) Της Σύµβασης για την Οδική Κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση, αβ) Της
Σύµβασης για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση και το Πρωτόκολλο για τις Διαγραµµίσεις της οδού που συµπληρώνει την
Ευρωπαϊκή Συµφωνία» και Β) Κωδικοποίηση των διατάξεων των
ως άνω Συµβάσεων σε ενιαίο κείµενο».
Τον λόγο έχει ο κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ασφαλώς έχουµε ένα πολύ ενδιαφέρον νοµοσχέδιο και θα τοποθετηθώ κι εγώ επ’ αυτού. Δεν
µπορώ όµως να µην κάνω κι έναν σχολιασµό της περιρρέουσας
πολιτικής και οικονοµικής ατµόσφαιρας και να µην τοποθετηθώ
στην Ολοµέλεια της Βουλής για τις οικονοµικές και όχι µόνο εξελίξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα για πρώτη φορά, µετά
από τέσσερα χρόνια, βγήκε στις αγορές, πέτυχε µία υπερκάλυψη
του ζητούµενου χρηµατικού ποσού περίπου έξι µε επτά φορές,
το οποίο σηµαίνει ότι οι αγορές δίνουν µία ψήφο εµπιστοσύνης
στην πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας. Αναµένεται το επιτόκιο,
το οποίο απ’ ό,τι φαίνεται θα είναι κάτω από το 5,3%, µπορεί να
έχουµε και µία έκπληξη κάτω από το 5%. Κι όλα αυτά ασφαλώς
δείχνουν ότι βρισκόµαστε σε µία πορεία άκρως ικανοποιητική,
πορεία η οποία πρόκειται να τοκίσει στο µέλλον για την ανάπτυξη, για την ελληνική οικονοµία και κυρίως για την αποδέσµευση από το µνηµόνιο.
Άκουσα τις τελευταίες ώρες κάποιες µεµψίµοιρες δηλώσεις,
κυρίως από την Αντιπολίτευση, και άκουσα επίσης και συγκρίσεις
από κόµµατα και πολιτικούς που µέχρι τώρα πολεµούσαν λυσσαλέα το µνηµόνιο, ότι δηλαδή το επιτόκιο είναι µεγαλύτερο του
επιτοκίου µε το οποίο δανειζόµαστε από την δανειακή σύµβαση.
Πρόκειται περί πλάνης, γιατί δεν συγκρίνονται αυτά τα δύο. Το
επιτόκιο µε το οποίο δανειζόµαστε συγκρίνεται µε το επιτόκιο
των εντόκων οµολόγων του δηµοσίου και είναι ασφαλώς µικρότερο. Και ο λόγος για τον οποίον βγαίνουµε στις αγορές είναι
ακριβώς για να πάρουµε την ψήφο εµπιστοσύνης.
Ένα παράδειγµα θα αναφέρω και θα κλείσω αυτήν την παρένθεση. Η Ιρλανδία βγήκε για πρώτη φορά στις αγορές το 2012 µε
5,8%. Σήµερα, το 2014, πόσο δανείζεται από τις αγορές; Κάτω
και από το µισό από τη δανειακή της σύµβαση, δηλαδή 1,4%, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η Πορτογαλία βγήκε στις αγορές το
2013 µε 4,9%. Σήµερα βρίσκεται στο 3% και κατηφορίζει.
Άρα δεν άλλαξε το σύµπαν για τη χώρα αλλά η χώρα πήρε
ψήφο εµπιστοσύνης και εκτιµώ ότι από εδώ και πέρα το πρόβληµα δεν είναι η οικονοµική αστάθεια αλλά είναι η πολιτική σταθερότητα. Γιατί από εδώ και πέρα πολιτική σταθερότητα στη
χώρα και συνέχιση αυτού του καλού ρυθµού σηµαίνει επιδότηση
επιτοκίου δανεισµού για τη χώρα. Αυτή είναι η σηµερινή εξέλιξη
κι είναι πολύ ουσιαστική και δεν σταµατάει ούτε µε µεµψίµοιρες
δηλώσεις ούτε µε τροµοκρατικές εκδηλώσεις -άσχετο το ένα µε
το άλλο- διότι προφανώς φαίνεται ότι κάποιες ακραίες δυνάµεις
ενοχλούνται από αυτή την πρόοδο και θέλησαν να στείλουν το
µήνυµά τους. Εµείς όµως ως πολιτικό σύστηµα οφείλουµε να συνεχίσουµε.
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Κλείνω αυτή την παρένθεση και µπαίνω στο σχέδιο νόµου.
Κύριε Υπουργέ, αφού σας ευχηθώ και καλή επιτυχία γιατί είναι
το πρώτο σας σχέδιο νόµου και παρίστασθε εδώ για λογαριασµό
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, θα πω ότι πράγµατι τα υδατορέµατα αποτελούσαν τροχοπέδη στην ανάπτυξη, σε όλων των ειδών τις αναπτύξεις: σε
κτισίµατα, λατοµεία, οικοδοµικές εργασίες, παντού. Και αυτό το
σχέδιο νόµου πραγµατικά οριοθετεί, βάζει σε ένα τρένο, σε µια
σιδηροτροχιά τη διαδικασία αυτή, ούτως ώστε να ξεφύγουµε
από µία ακόµη γραφειοκρατική και όχι µόνο διαµαρτία της νοµοθεσίας, η οποία µας ενοχλούσε και εµπόδιζε ουσιαστικά και την
προστασία του περιβάλλοντος από τη µία πλευρά αλλά και την
πρόοδο της ανάπτυξης από την άλλη πλευρά. Νοµίζω ότι πριµοδοτούσε τη γραφειοκρατία περισσότερο από το να λύνει προβλήµατα.
Το ίδιο θετικό είναι το σχέδιο νόµου και για τα νεότερα στον
Οικοδοµικό Κανονισµό, διότι πράγµατι αυτές οι αλλαγές που
φέρνετε είναι αλλαγές οι οποίες εκπορεύονται από τα πραγµατικά προβλήµατα τα οποία συναντάει ο Οικοδοµικός Κανονισµός
και εποµένως θεωρώ ότι λύνετε προβλήµατα. Τα λύσατε όλα;
Προφανώς όχι.
Προφανώς θα υπάρχει πρόοδος στο βάθος του χρόνου. Είναι
δεδοµένο ότι αυτά που έρχονται µέσα λύνουν πολλά υπαρκτά,
ουσιαστικά προβλήµατα. Υπ’ αυτήν την έννοια, στηρίζω και υπερψηφίζω.
Επίσης, θέλω να πριµοδοτήσω και για την υπόθεση των σταδίων. Διότι τα στάδια που έχουµε στη χώρα πρέπει να εκσυγχρονιστούν, να έχουν άλλες δυνατότητες. Πρέπει να ακολουθήσουµε το ρυθµό της Ευρώπης, να δηµιουργήσουµε εστίες ανάπτυξης και εµπορίου. Και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, που είναι ο
βασιλιάς των αθληµάτων, εκτός από ένα άθληµα που όλοι το
αγαπάµε και το παρακολουθούµε, να µετατρέψουµε αυτές τις
δοµές όχι σε επιδοτούµενες διαδικασίες των σταδίων –εννοώ για
τα στάδια- αλλά σε εµπορική διαδικασία, σε µια ολοκληρωµένη
αθλητική εγκατάσταση, που θα προωθήσει και τα αθλητικά και
τα εµπορικά και τα αναπτυξιακά ζητήµατα της χώρας.
Θέλω να µείνω σε δύο τροπολογίες στα δύο λεπτά που έχω
ακόµα και να κλείσω.
Η µία τροπολογία, την οποία κατέθεσα, κύριε Υπουργέ, αφορούσε την παράταση της λειτουργίας των λατοµείων των σχιστολιθικών πλακών. Βλέπω µε µεγάλη χαρά ότι την υπερκαλύψατε
µε µια δικιά σας τροπολογία, την οποίαν έχω εδώ και η οποία
πράγµατι δίνει µία λύση σε ένα τεράστιο πρόβληµα που έχουν
τα λατοµεία σχιστολιθικών πλακών. Στην πραγµατικότητα έληξε
χθες η δυνατότητά τους να λειτουργούν. Και µιλώ για τη δικιά
µου περιοχή, την περιοχή της νοτίου Καρυστίας. Είναι γνωστή η
πλάκα Καρύστου για το τι έχει προσφέρει στην ανάπτυξη του
τόπου αλλά και ευρύτερα. Στα προβλήµατα τα ιδιοκτησιακά, που
έχουµε εκεί, καθώς επίσης και στα προβλήµατα τα περιβαλλοντικά των λατοµείων βλέπω ότι δίνετε µια ουσιαστική λύση, µια
παράταση για µια τριετία, ούτως ώστε να λυθούν και τα ιδιοκτησιακά και τα περιβαλλοντικά και όλα τα άλλα προβλήµατα. Επίσης, µε αυτό που εισάγετε, πιέζετε το Συµβούλιο Ιδιοκτησίας των
Δασών να δώσει γρήγορα λύσεις, γιατί και εκεί η γραφειοκρατία
µας εµπόδισε. Το τιµώ, το υπερψηφίζω και σας λέω ότι πραγµατικά δίνετε µία λύση.
Θα έρθω σε µία ακόµα τροπολογία και κλείνω. Είναι του συναδέλφου κ. Αναγνωστάκη από τη Δηµοκρατική Αριστερά.
Στη νότια Εύβοια, κύριε Υπουργέ, όπου είναι η ισχυρότερη αιολική ενέργεια της χώρας, ερίζουν διάφορες εταιρείες να φτιάξουν αιολικά πάρκα µε άδειες, οι οποίες υπάρχουν. Όλες οι
ορεινές περιοχές έχουν στην πραγµατικότητα υπενοικιαστεί από
τους φερόµενους ιδιοκτήτες σε αιολικά πάρκα και όχι µόνο για
την εκµετάλλευση. Υπάρχει ένα πρόβληµα ιδιοκτησιακό: Ξαφνικά
οι δασικές υπηρεσίες ανακάλυψαν ότι αυτές οι περιοχές ανήκουν
στο δηµόσιο. Η αλήθεια είναι, όµως, εξόχως διαφορετική. Διότι,
όπως προκύπτει από ένα τελευταίο δικαστήριο που έγινε και
αθωώθηκαν είκοσι πέντε άνθρωποι στο Μεταβατικό Πρωτοδικείο
στην Κάρυστο, η ιδιοκτησία της νοτίου Ευβοίας, όπως προκύπτει
από το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830, δεν κατελήφθη από
τις ειρηνικές δυνάµεις, αλλά παρεδόθη από τον τουρκικό στρατό
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µε τη δέσµευση της χώρας να αγοράσει τις ιδιοκτησίες αυτές. Η
χώρα δεν αγόρασε τις ιδιοκτησίες διότι δεν είχε χρήµατα. Την
αγόρασαν, όµως, οι ιδιώτες. Έτσι, οι ιδιώτες έχουν χαρτιά ιδιοκτησίας πριν από το 1885, τα οποία παραδίδουν ο ένας στον
άλλον. Αυτό η Δασική Υπηρεσία το αµφισβητεί. Και αυτό δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα. Διότι, πρώτον, σύρονται άνθρωποι
αδίκως στα δικαστήρια και δεύτερον, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν τα αιολικά πάρκα εκεί. Ποτέ.
Σας ζητώ, λοιπόν, να το δείτε. Στηρίζω και εγώ την τροπολογία
που κατέθεσε ο κ. Αναγνωστάκης, που µαζί εκλεγόµαστε στο
νοµό και γνωρίζουµε εξίσου και ενδιαφερόµαστε για τα προβλήµατα. Και τι σας ζητούµε; Σας ζητούµε να αναγνωρίσει το κράτος
–και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι όσοι έχουν χαρτιά ιδιοκτησίας
πριν από το 1885 να θεωρούνται ότι έχουν τη νοµή και την ιδιοκτησία των περιοχών αυτών. Γιατί το 1885; Γιατί εφαρµόστηκε
στη Χίο, στη Λέσβο, στη Σάµο και σε αναγκαστικούς συνεταιρισµούς στην Εύβοια. Γιατί το 1885 θεωρείται ότι είναι µία ηµεροµηνία-κλειδί –όχι από εµένα, από τους νόµους τους κράτουςπίσω από την οποία, όσοι έχουν χαρτιά ιδιοκτησίας, τα οποία
έχουν οι κάτοικοι εκεί, δεν πρόκειται να αµφισβητείται αυτό από
τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Τι θα κερδίσουµε µε αυτό; Δεν έχει µεγάλη αξία η γη εκεί. Μηδενική αξία έχει. Απέκτησε κάποια µικρή αξία για τα αιολικά
πάρκα. Θα πετύχουµε να εκµεταλλευθούµε την αιολική ενέργεια.
Έχουµε δώσει άδειες είκοσι χρόνια πίσω και είναι ελάχιστα αυτά
που έχουν υλοποιηθεί. Δεύτερον, θα αποκτήσουν αυτοί οι άνθρωποι, που είναι κατ’ εξοχήν κτηνοτρόφοι, ένα πρόσθετο εισόδηµα -όχι πολύ µεγάλο, µικρό- και το κράτος θα κερδίσει γιατί
θα φορολογηθούν και εκείνοι θα ζήσουν καλύτερα.
Σας ζητώ να το δείτε µε ενδιαφέρον. Είναι παλλαϊκό το αίτηµα
από την περιοχή και είµαι σίγουρος ότι θα το αντιµετωπίσετε
καλά, όπως και για τις σχιστολιθικές πλάκες.
Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γλέζος.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Το νοµοσχέδιο «οριοθέτηση υδατορεµάτων» µε µεγάλη µου λύπη διαπιστώνω ότι δεν αντιµετωπίζει το
θέµα, ότι έχουµε µετατρέψει όλους τους δρόµους του νερού σε
αυτοκινητόδροµους, σε σταθµούς αυτοκινήτων, σε οικόπεδα, σε
οικισµούς και σε χωράφια. Δεν αναφέρει τίποτα το νοµοσχέδιο.
Πώς θα ρυθµίσουµε το δρόµο του νερού, το υδατόρεµα, όταν
επιµένουµε να χτίζουµε πάνω στην κοίτη του και στις παρόχθιες
περιοχές του και να τις κάνουµε αυτοκινητόδροµους; Ο Κηφισός
µονάχα είναι ένα δείγµα από το οποίο άµεσα, όσοι δεν γνωρίζουν, µπορούν να κατανοήσουν. Ο Κηφισός έχει µετατραπεί σε
αυτοκινητόδροµο. Και σε όλη την Ελλάδα έχουν µετατραπεί σε
γκαράζ, σε σταθµούς αυτοκινήτων, σε οικόπεδα και σε χωράφια.
Τίποτα γι’ αυτά δεν αναφέρει το νοµοσχέδιο.
Οι συνέπειες είναι οι πληµµύρες και όχι µόνο. Είναι και η συνεχής απορροή και απογύµνωση των περιοχών των βουνών µας,
µε αποτέλεσµα κάθε χρόνο να χάνουµε καλλιεργήσιµη γη όσο
είναι µία Πάτµος. Δεν είναι διαπίστωση δική µου, είναι επισήµανση επιστηµόνων.
Αλλά ας δούµε από την αρχή το πρόβληµα.
Από µορφολογική πλευρά ο δρόµος του νερού έχει την κοίτη,
έχει τις όχθες και έχει και τις παρόχθιες περιοχές. Τα υδατορεύµατα, τα ρυάκια δέχονται τα νερά της λεκάνης απορροής κατ’
αρχάς και επίσης και της υδρογεωλογικής λεκάνης. Τώρα αυτό
για να το αναλύσω θέλω πολλή ώρα, γι’ αυτό σταµατάω εδώ,
αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητέ Υπουργέ. Χωρίζεται σε άνω ρου,
µέσο ρου, κάτω ρου και στις εκβολές. Όταν είναι σύµµετρος η
διαρροή λέγεται συνάγκεια κι όταν είναι ασύµµετρος λέγεται µισγάγγεια. Κάποιο λάθος κάνετε εδώ πέρα και σε αυτό το θέµα.
Συνεχίζω. Από µορφολογική πλευρά είναι απλοί νεροσυρµοί,
µπορεί να είναι αυλακωτοί, δακτυλιοειδείς ή να είναι και αµαξοτροχιά. Η κοίτη παίρνει διάφορα σχήµατα. Μοιάζει µε χωνί, µοιάζει µε χύτρα, µοιάζει µε ανάποδο κόλουρο κώνου, µοιάζει µε
σκάφη, µοιάζει µε ανάποδη σκάφη. Δηµιουργεί καταρράκτες και
ως συνέπεια και τις περίφηµες χύτρες, όπως λέµε και επιστηµονικά ακόµα «χύτρες του διαβόλου». Έτσι τις ονοµάζουµε.
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Η στερεοπαροχή που φέρνει ένα υδατόρευµα από πέτρες, χώµατα, άµµο, χαλίκια, λάσπη και οργανικές ύλες εναποτίθεται στα
κοιλώµατα της κοίτης, σε πλευρικές αποθέσεις που είναι τα περίφηµα, γόνιµα χωράφια που τα έχουν οικειοποιηθεί οι κάτοικοι
των γύρω χωριών και ακόµα περισσότερο, σε προσχωσιγενείς
αλλουβιακές αποθέσεις σε ειδικές κοιλάδες που δηµιουργούνται.
Από οικολογική πλευρά ένα υδατόρευµα έχει την υδρόβια πανίδα, η οποία χωρίζεται σε κρηναίον, σε ρέεθρον και σε ποτάµιον.
Έχει τη χλωρίδα που έχει τα υδρόβια φυτά, τα υδρόφιλα και τα
ξηρόφυτα.
Από υδρολογική πλευρά µπορεί να χρησιµοποιηθεί, επίσης, ως
πηγή ενέργειας µε την κατασκευή νεροτριβών, υδρόµυλων, ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι πασίγνωστοι οι Μπαρουτόµυλοι της Δηµητσάνας.
Από πλευράς δίαιτας νερού, τα υδατορέµατα διακρίνονται:
Πρώτη κατηγορία: σε εκείνα που έχουν νερό µόνο όταν βρέχει,
δηλαδή η άναυρος των αρχαίων από το στερητικό α και τη λέξη
«αύρα» που ήταν η παλαιότερη ονοµασία του ύδατος στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Η Άναυρος στο Βόλο διασώζει ακόµα το
όνοµα από την παλιά «άναυρο».
Διακρίνονται, επίσης, δεύτερη κατηγορία, σε υδατορέµατα µε
στεκάµενα νερά. Κρατάνε το νερό όταν δεν βρέχει ή ανάλογα µε
την λιθολογική σύσταση της κοίτης του χειµάρρου.
Η τρίτη κατηγορία είναι οι νεροχείµαρροι µε διαλείποντα δροµιστικά νερά που εξαρτώνται κι από την υδρογεωλογική λεκάνη.
Τέταρτη κατηγορία είναι οι νεροχείµαρροι µε συνεχή δροµιστικά νερά, που σηµαίνει ύπαρξη πηγών κατά µήκος της κοίτης
και έχει σχέση µε το φρεάτιο υδροφορέα και όταν τα νερά που
παρουσιάζονται υπερβαίνουν και την κατείσδυση και την εξατµισιοδιαπνοή.
Έχουµε και την πέµπτη κατηγορία, είναι οι νεροχείµαρροι µε
δροµιστικά νερά που φθάνουν ως τις εκβολές τους, ως τη θάλασσα δηλαδή, όπου δηµιουργούν και ειδικές λίµνες στις εκβολές των ποταµών.
Δεν θέλω να υπερβώ το χρόνο µου. Θέλω να πω όµως πως όχι
µόνο έχω µελετήσει αυτά τα θεωρητικά θέµατα, τα έχω σπουδάσει ειδικά και γι’ αυτό και δύο πανεπιστήµια µε έχουν ανακηρύξει
επίτιµο διδάκτορα γι’ αυτές µου τις µελέτες. Έχω, όµως, κάνει
και έµπρακτη δουλειά, προσπαθώντας να δηµιουργήσω φράγµατα ανάσχεσης της χειµαρρικής ροής προς εµπλουτισµό των
υδροφορέων, προς διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας,
προς καταπολέµηση των πληµµυρών και διατηρώντας τα, αν θέλετε να το δείτε και από γεω-αισθητική πλευρά. Αλλά εµείς έχουµε επιπέσει πάνω και καταστρέφουµε τα πάντα.
Ζητάω συγγνώµη γιατί έκανα υπέρβαση δεκατεσσάρων δευτερολέπτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είστε ο µόνος που το
παραδέχεται, κύριε Γλέζο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Ξάνθης
και από το Δηµοτικό Σχολείο Μεταξάδων Έβρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Σηφουνάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
το να διαδέχεσαι στο Βήµα τον Μανώλη Γλέζο δεν είναι και εύκολο, όχι µε την πολιτική έννοια -στην πολιτική είναι σαφώς πάρα
πολύ δύσκολο- αλλά µε την έννοια του περί γεωλογίας γιατί είναι
και ένας γεωλόγος και γνωρίζει πάρα πολλά πράγµατα. Θα του
θυµίσω µόνο ότι το 1985, πριν από τριάντα χρόνια, που τον είχα
φιλοξενήσει -ήταν Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου- στη
Λέσβο, είδαµε τα γεωλογικά πετρώµατα και κατάλαβα ότι ένας
πολιτικός µπορεί να έχει και µία ειδικότητα την οποία να µην την
έχει σπουδάσει ποτέ. Εγώ είµαι ένας απλός αρχιτέκτονας, άρα
δύσκολα µπορώ να µπω στην ανάλυση των υδατορεµάτων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα ασχοληθώ, όµως, µε το κοµµάτι που αφορά το οικιστικό,
πολεοδοµικό του νοµοσχεδίου, όπως έκανα και στην επιτροπή.
Όµως, δεν µπορώ κι εγώ να µην τοποθετηθώ πολιτικά γι’ αυτό
που συνέβη από χθες-προχθές, δηλαδή το γεγονός ότι η Ελλάδα
µετά από τέσσερα χρόνια ξαναβγήκε στις αγορές, έστω και ως
συµβολισµός.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θέλω να πω ότι έζησα από τον
Οκτώβρη του 2009 µέχρι τώρα, τεσσεράµισι χρόνια –σε πέντε
µήνες θα κλείσουµε τα πέντε χρόνια- χρόνια άγους, όπως και
πολλοί συνάδελφοι Βουλευτές. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσουµε
ποτέ. Άλλαξαν πάρα πολλά πράγµατα σε αυτά τα τεσσεράµισι
χρόνια. Δεν άλλαξε µόνο η σύνθεση της Βουλής -συγκυρία των
µνηµονίων- άλλαξε και η ψυχολογία µας, άλλαξε ο κόσµος.
Δεν ξέρω αν δικαιώθηκαν από αυτά τα γεγονότα εκείνοι οι πολιτικοί που εκφράζονταν κατά κύριο λόγο από τον αείµνηστο
Κωνσταντίνο Καραµανλή και έλεγαν ότι είναι προφάσεις οι ετικέτες «Δεξιά», «Αριστερά», «Κέντρο». Ναι, περάσαµε πολλά χρόνια µε τους «δεξιούς» και τους «αριστερούς» και ό,τι αυτό
σηµατοδοτούσε. Περάσαµε τα «πράσινα» και τα «µπλε» καφενεία
και ό,τι αυτό σηµατοδοτούσε.
Θέλω να ελπίζω ότι πέρασε και έκλεισε η φάση «µνηµονιακοί»,
«αντιµνηµονιακοί», για έναν και µόνο λόγο, διότι η Ελλάδα εκείνο
το οποίο θέλει είναι να ζήσει πλέον καλύτερες µέρες και να επανέλθει η πολιτική και η κοινωνική ζωή σε ένα επίπεδο όχι όπως
ήταν παλιά –δεν θα το πω- αλλά τουλάχιστον όσο γίνεται πιο αποτελεσµατικό και πιο υπεύθυνο.
Κύριε Υπουργέ, στα δύο χρόνια -από το 2010 έως το 2012- που
ήµουν στη θέση σας έγιναν τρία βασικά και σηµαντικά νοµοθετήµατα, όπως σας είπα και στην επιτροπή.
Ο ν. 4030, ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών, ουσιαστικά ήρθε να αλλάξει το σύστηµα, το κατεστηµένο µετά από
ογδόντα χρόνια µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ενεπλάκη όλη η κοινωνία και όχι µόνο αυτό το κράτος που είχε σηµείο αναφοράς το
πολεοδοµικό γραφείο, στο οποίο ταυτιζόταν και εγκριτικό και
εποπτικό έργο και έργο παρακολούθησης και τα πάντα. Αυτό
ήρθε και ξεκαθαρίστηκε. Και δόξα τω Θεώ, περπατάει καλά. Ουαί
και αλίµονο αν το πειράξουµε ποτέ αυτό!
Ο δεύτερος σηµαντικός νόµος είναι ο ν. 4067, ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός. Το συζητήσαµε τότε στην επιτροπή και στη
Βουλή και είπαµε όλοι οι συνάδελφοι ότι επειδή υπήρχαν ο ΓΟΚ
του 1973, ο ΓΟΚ τάδε κ.λπ., θα τον ονοµάσουµε ΝΟΚ. Και τι είναι
ο ΝΟΚ; Είναι ουσιαστικά το 20% του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού του τελευταίου, του πιο ουσιαστικού, του 1973. Αυτό
είναι.
Και λέµε µακάρι να φθάσουµε κάποια στιγµή, κύριε Πρόεδρε,
που να προσδιορίζεται το δοµείν –να µην πω Οικοδοµικός Κανονισµός, δεν µου αρέσει ούτε τη λέξη να χρησιµοποιώ- µέσα από
τον όγκο ενός κτηρίου και να υπάρχουν απλώς οι επιµέρους σηµειώσεις όσον αφορά περιοχές, ιδιαιτερότητες. Και δεν αναφέροµαι µόνο στους παραδοσιακούς οικισµούς, αναφέροµαι σε
αυτό το εξαίσιο τοπίο το οποίο έχουµε ως χώρα.
Ο άλλος σηµαντικός νόµος ήταν ο ν. 4014, όπου για πρώτη
φορά αντιµετωπίσαµε µετά από το ν. 1337/1983 το θέµα των αυθαιρέτων. Λύθηκαν τα αυθαίρετα, όπως είχε πει ο µακαρίτης ο
Τρίτσης το 1983; Όχι. Απεδείχθη ότι επιταχύνθηκε η διαδικασία,
χωρίς να έχει ευθύνη αυτός. Η ευθύνη, όµως, µεταφέρθηκε.
Γιατί; Γιατί ουδέποτε προχώρησε η επιχείρηση πολεοδοµικής
ανασυγκρότησης ΕΠΑ. Αν αυτή είχε προχωρήσει, τότε θα ήταν
αλλιώς τα δεδοµένα, θα είχαµε προχωρήσει σε διαφορετικές
επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων, πολεοδόµησης κ.ο.κ..
Ποιο άλλο σηµαντικό κεφάλαιο δηµιουργήθηκε από αυτά τα
τρία µεγάλα νοµοθετήµατα, από αυτούς τους τρεις µεγάλους νόµους; Άλλαξε το καθεστώς –αν θέλετε- συναλλαγής µε το κράτος. Η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση των αυθαίρετων
δεν ήταν ένα µικρό πράγµα και άκουσα µε χαρά από τον
Υπουργό ότι θα το προχωρήσει από εδώ και πέρα σε όλα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη, δείξτε την ανοχή σας
για πολύ λίγο ακόµα.
Εγώ ως νέος αρχιτέκτονας, αν δεν ακολούθησα κατά κανόνα,
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όπως µου άρεσε, το επάγγελµα του αρχιτέκτονα, ξέρετε όσοι
είστε παλαιότεροι γιατί;
Διότι όταν είχα συντάξει την πρώτη οικοδοµική άδεια και πήγα
στην Πλατεία Θεάτρου που ήταν τότε το Πολεοδοµικό Γραφείο
στην Αθήνα, αισθάνθηκα ντροπή, γιατί ήµουν πίσω από έναν
πάγκο, όπου κατέθετα, µου πετούσαν «παρ’ το πίσω, δεν κάνει,
παρ’ το πίσω, δεν κάνει, άλλαξε αυτό το σχέδιο, κάνε εκείνο».
Αυτά την εποχή που δεν υπήρχαν κανόνες, ήταν απλά τα πράγµατα. Έλεγα: «Είµαι εγώ επιστήµονας; Σπούδασα αυτό το πράγµα; Τι λάθος έκανα που δεν πήγα να γίνω γιατρός να µε σέβονται
οι πάντες;».
Σήµερα, µε την ηλεκτρονική κατάθεση, εφόσον προχωρήσει
αυτό -και πρέπει να προχωρήσει- σε όλο το δηµόσιο, θα αλλάξει
η χώρα µας, θα αλλάξουν όλοι νοοτροπία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Αν έχετε την καλοσύνη, δώστε
µου ένα-δύο λεπτά.
Το άρθρο 10 του νόµου 4067 είναι ένα σηµαντικό άρθρο και
θέλω, κύριε Υπουργέ, να καθίσετε µε τους συνεργάτες σας και
να το επανεκτιµήσετε. Τι κάνει; Στις φορτωµένες περιοχές, στις
φορτωµένες πόλεις, όπως είναι η Αττική, δίνει τη δυνατότητα να
δηµιουργηθούν χώροι ελεύθεροι και χώροι πρασίνου. Εκεί που
έχεις µία µεγάλη έκταση, δίνεις µπόνους στην οικοδόµηση, αλλά
ταυτόχρονα αποδίδει στο κοινό την έκταση του ακάλυπτου
χώρου. Δηλαδή, εάν έχεις τέσσερις χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα
σε µία περιοχή µε τη συνένωση -γιατί δίνει µπόνους και στη συνένωση- 60% η κάλυψη, δηλαδή, τέσσερα επί τέσσερα µας δίνει
δεκαέξι, που σηµαίνει χίλια εξακόσια τετραγωνικά µέτρα δίδονται
σε κοινή ωφέλεια. Να τον προχωρήσουµε παραπάνω όπου χρειάζεται, προκειµένου αυτός ο νόµος να είναι χρήσιµος.
Το θέµα των φυτεµένων δωµάτων γιατί το κάναµε να µη χρειάζεται οικοδοµική άδεια ούτε καν µικρής κλίµακας; Για να µπορεί
να βοηθήσει ο κάθε πολίτης στις µεγάλες πόλεις να υπάρξει λίγο
παραπάνω οξυγόνο. Γιατί εγώ πρέπει να τρέχω για να καταθέτω
τον ίδιο φάκελο -και όταν λέω «εγώ», εννοώ ο πολίτης- για να
κάνω στο δώµα που είναι δικό µου, είκοσι τετραγωνικά και να
βάλω φασολιές ή πράσινο µαρούλι και να το βλέπω; Στην Αµερική δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Καταθέτεις ένα χαρτί και
λες «αυτό είναι δικό µου», να και ο µηχανικός που σου λέει ότι
υπάρχει στατική επάρκεια και το κάνεις. Ίσως δεν µπορεί να
ισχύει για όλα. Αναφέροµαι στον προηγούµενο νόµο που άλλαξε
τις κατηγορίες. Τουλάχιστον να το πάτε κλιµακωτά, να βρεθεί
ένας τρόπος. Αυτό το «απαγορεύω» µάς ξαναγυρνά στο κράτοςαφέντη και µάλιστα, ενώ έχουµε ανάγκη να δηµιουργήσουµε
πράσινο.
Έρχοµαι στο άρθρο 53, που αλλάζετε και που αφορά στον
τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών στις εκκλησίες. Σεβόµαστε
την Εκκλησία, αλλά είναι µία µεγάλη τοµή µε το ν. 4030, που σας
είπα και πριν. Και η Εκκλησία είναι υποχρεωµένη να ακολουθεί
µία συντεταγµένη πολιτεία, στην οποία είναι µέρος της. Εάν η
Εκκλησία θέλει να χτίζει τις εκκλησίες διαφορετικά, γιατί είναι
ένα ξεχωριστό έργο, τι να πούµε για τα νοσοκοµεία, που πραγµατικά είναι εξειδικευµένο ως έργο; Τότε να κάνουµε ένα νοµοσχέδιο και να πούµε ότι όλες οι ειδικές κατασκευές θα ανήκουν
στους φορείς οι οποίοι τις εποπτεύουν.
Θα µπορούσαµε κάλλιστα -και δεν το λέω επειδή είναι νόµος
δικός µου και επανέφερε µία τάξη που είµαστε η µόνη πολιτεία
που δεν την έχει- στο νοµοσχέδιο, εκεί που υπάρχουν ιδιάζουσας
σηµασίας θέµατα στην Εκκλησία, να συµµετέχει στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή ένας αρχιτέκτονας τον οποίο θα υποδεικνύει η Εκκλησία ή ένας ιστορικός, αλλά όχι να φτιάξουµε Υπηρεσία
Δόµησης που να ανήκει στην Εκκλησία, Αρχιτεκτονική Επιτροπή
που να ανήκει στην Εκκλησία κ.ο.κ. Αυτά είναι υπερβολές.
Εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, δυστυχώς, οδηγούν τα πράγµατα στα άκρα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η καύση των νεκρών. Έχουµε νοµοθετήσει τέσσερις
φορές -εγώ έχω τύχει σε τέσσερα νοµοσχέδια και έχω εισηγηθεί
µόνος µου ένα- και δεν έχουµε κάνει ακόµα ένα αποτεφρωτήριο;
Το ξεκίνησε ο Μπουτάρης στη Θεσσαλονίκη και δεν προχώρησε.
Το ξεκίνησε ο Δήµος Λαυρεωτικής, πήρε απόφαση ο Δήµος Λαυ-
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ρεωτικής. Παρενέβη η Μητρόπολη και ο γνωστός Μητροπολίτης
και έκαναν πίσω όλοι. Και πρώτοι απ’ όλους οι δηµοτικοί σύµβουλοι του ΠΑΣΟΚ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ο Δήµος Ζωγράφου, επίσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά; Σήµερα, σε ποια χώρα του κόσµου γίνεται αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Θα ήθελα να παρακαλέσω τον
Υπουργό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι να παρακαλέσετε; Ο
επιπλέον χρόνος σας θα παρακρατηθεί από τη δευτερολογία
σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Υπουργό στο επόµενο νοµοσχέδιο να το λύσουµε αυτό. Έχει γίνει µία πολύ ωραία πρόταση, την
οποία έχει συντάξει, απ’ ό,τι ξέρω, ο Νίκος Αλεβιζάτος. Υπάρχει
µία επιτροπή της Βουλής. Δείτε την µήπως χρειάζεται να προσθέσουµε κάτι και να το λύσουµε αυτό. Αποτελεί ντροπή να φεύγει όποιος δεν θέλει, γιατί έχει αφήσει συµβολαιογραφική πράξη
ή διαθήκη και να τον πηγαίνουµε στη Βουλγαρία.
Θα σας θυµίσω το γεγονός της καύσης της Μαρίας Κάλλας.
Εκάφθη εις Παρισίους, ήρθε εδώ στην Αθήνα, µπήκε σε σκάφος
του Πολεµικού Ναυτικού ο αµφορέας µε την τέφρα της και ο
τότε Υπουργός Πολιτισµού ο κ. Νιάνιας, τη σκόρπισε στο Αιγαίο.
Αυτό θα κάνουµε; Πρέπει να είµαστε όλοι επώνυµοι; Να ξοδεύουµε ένα κάρο λεφτά; Πρέπει να το λύσουµε αυτό.
Η πρόταση που γίνεται είναι σωστή. Να φύγουµε έξω από τα
κοιµητήρια. Τα κοιµητήρια ανήκουν στις εκκλησίες, τους παπάδες. Ωραία. Οι δήµοι µπορούν να πάνε σε άλλους χώρους. Υπάρχουν προδιαγραφές, δεν είναι οχλούσες. Να το λύσουµε, να
τελειώσει.
Κύριε Υπουργέ, θα είστε ο πέµπτος Υπουργός ο οποίος ασχολείται µε αυτό. Νοµίζω ότι η πρόταση που έχει γίνει είναι σωστή.
Και νοµίζω ότι σ’ αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσουµε.
Δε θα σας καθυστερήσω µε τα άλλα. Σας τα έθεσα. Περιµένω
τις τελικές βελτιώσεις σας κυρίως αυτό που αφορά στις κατασκευές πάνω από τα κτήρια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και εµείς σας ευχαριστούµε. Για την τροπολογία σας µένουν δύο λεπτά. Καταγράφεται.
Η κ. Ιγγλέζη έχει τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άλλο ένα νοµοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή µε συνοπτικές διαδικασίες. Μέσα σε µια εβδοµάδα οι τέσσερις επιτροπές και η συζήτηση στην Ολοµέλεια σε
µια και µόνο µέρα. Εύλογη απορία: Γιατί τόση βιασύνη αφού το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ούτε προαπαιτούµενα για την εκταµίευση κάποιας δόσης έχει ούτε προαπαιτούµενα για κάποια συµφωνία µε την τρόικα ούτε κάποια µνηµονιακή δέσµευση εξυπηρετεί;
Εξυπηρετεί όµως, κύριοι Βουλευτές άλλες δεσµεύσεις της Κυβέρνησης. Εξυπηρετεί πρώτα απ’ όλα τους µνηµονιακούς δηµάρχους στους οποίους κάνει δωράκια για να τα χρησιµοποιήσουν
στον προεκλογικό τους αγώνα και έτσι να προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν τη χασούρα από τις µνηµονιακές πολιτικές τους. Δε
θα σας περάσει όµως, κύριοι της συγκυβέρνησης. «Ξύπνησαν οι
σκλάβοι, Αντωνάκη µου» που έλεγε και η Μάρω Κοντού στην
παλιά ελληνική ταινία. Δεν ισοφαρίζονται οι απολύσεις, οι αυξήσεις στα δηµοτικά τέλη, το ξεπούληµα των κοινωνικών αγαθών
µε µερικές χαριστικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις. Ο λαός στις προσεχείς εκλογές θα στείλει όλους τους µνηµονιακούς αυτοδιοικητικούς στα σπίτια τους. Και θα αναδείξει αυτοδιοικητικές αρχές
που θα ανατρέψουν την πολιτική του µνηµονίου υπερψηφίζοντας
τις αυτοδιοικητικές κινήσεις που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το συγκεκριµένο, όµως, νοµοσχέδιο έρχεται να εξυπηρετήσει και τους εκλεκτούς της Κυβέρνησης, αυτούς στους οποίους έχει στρώσει
κόκκινο χαλί. Αυτούς για τους οποίους ισχύει το δόγµα Σαµαρά

10488

«επενδύσεις µε κάθε κόστος». Πρώτοι απ’ όλους είναι οι Καναδοί
και ντόπιοι χρυσοθήρες της «ELDORADO GOLD», η µεγαλύτερη
τάχα µου επένδυση στην Ελλάδα. Η µεγαλύτερη καταστροφή θα
έλεγα εγώ. Αυτή για την οποία ο κύριος Πρωθυπουργός υποσχέθηκε στους εργατοπατέρες της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» στις
9/6/2013 όταν τους συνάντησε στη Θεσσαλονίκη ότι η επένδυση
στη Χαλκιδική θα προχωρήσει κι άσε τους άλλους να λένε. Έδωσε µάλιστα και εντολή στον περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα –τα είχαν καλά τότε- να φροντίσει να εκδοθούν οι άδειες το συντοµότερο δυνατόν. Η έκδοση των αδειών
όµως σκόνταφτε στους νόµους και το Σύνταγµα. Τα εµπόδια
αυτά, λοιπόν, έπρεπε να αρθούν.
Άκουσα προηγουµένως αρκετούς συναδέλφους να λένε ότι οι
φωτογραφικές διατάξεις αποσύρθηκαν µε τις βελτιώσεις του
Υπουργού.
Η αλήθεια είναι ότι µόνο την πιο εξόφθαλµη από τις διατάξεις
του νοµοσχεδίου διόρθωσε µε νοµοτεχνική βελτίωση ο Υπουργός. Αυτή που προέβλεπε ότι δεν απαιτείται οριοθέτηση για τα
ρέµατα όταν πρόκειται να κατασκευαστούν φράγµατα. Διευκρίνισε ότι αφορά µόνο φράγµατα υδροληψιών και όχι απόθεση µεταλλευτικών αποβλήτων.
Δυο είναι αυτά τα εµπόδια τα οποία οι χρυσοθήρες της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» βιάζονται να ξεπεραστούν για να συνεχίσουν, µε εντολή Σαµαρά, το καταστροφικό τους έργο.
Πρώτο εµπόδιο είναι η οριοθέτηση των ρεµάτων Καρατζά και
Λοτσάνικο την οποία θέτει ως απαράβατο όρο για την έναρξη
των τεχνικών εργασιών και την κατασκευή των φραγµάτων απόθεσης των µεταλλευτικών αποβλήτων. Είναι η απόφαση 1492/13
του ΣτΕ.
Τα ρέµατα αυτά βρίσκονται –δυστυχώς γι’ αυτούς- µέσα σε
δάση και η οριοθέτησή τους γίνεται, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, µε προεδρικό διάταγµα. Η έκδοση όµως του προεδρικού διατάγµατος είναι µια µάλλον πολύ δύσκολη υπόθεση γιατί
ο φάκελος της οριοθέτησης πηγαινοέρχεται από το 2012 µεταξύ
αποκεντρωµένης διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και ΥΠΕΚΑ,
χωρίς να µπορεί να επιτευχθεί η οριοθέτηση.
Τελικά, η Γενική Διεύθυνση Πολεοδοµίας, Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ, στις 25-7-2013 δίνει εντολή στη
Διεύθυνση Νοµοθετικού Έργου να προχωρήσει στη σύνταξη
προεδρικού διατάγµατος. Από τότε όµως, οκτώ µήνες µετά, προεδρικό διάταγµα δεν έχει εκδοθεί. Η οριοθέτηση δεν επιτεύχθηκε. Η εταιρεία όµως έχει αποψιλώσει όλη την κοίτη και τις
όχθες του ρέµατος Καρατζά και έχει κατασκευάσει δρόµους,
αλλά το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής δεν θεωρεί τις συγκεκριµένες
εργασίες τεχνικές και έτσι απορρίπτει τα ασφαλιστικά µέτρα των
κατοίκων.
Έρχεται, λοιπόν, σήµερα το ΥΠΕΚΑ µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 σβήνει τις λέξεις
«δάση» και «προστατευόµενες περιοχές» που υπήρχαν στην προηγούµενη έκδοση του νοµοσχεδίου, αλλά και στην αιτιολογική
έκθεση. Έτσι, πλέον, για την οριοθέτηση των δύο ρεµάτων, στα
οποία –σηµειωτέον- θα κατασκευαστούν φράγµατα ύψους εκατόν πενήντα µέτρων το καθένα και θα αποτεθούν στο καθένα περίπου σαράντα τέσσερα εκατοµµύρια κυβικά µέτρα τοξικών
αποβλήτων, δεν θα χρειάζεται προεδρικό διάταγµα, αλλά θα
µπορεί να γίνει µε µία απλή απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Την αναντιστοιχία της παραγράφου 4 του άρθρου 3 µε την
πάγια νοµολογία επισηµαίνει και η έκθεση του Επιστηµονικού
Συµβουλίου της Βουλής, η οποία αναφέρει «υπό το φως των
ανωτέρω θα ήταν σκόπιµο να συµπληρωθεί στο κείµενο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 ότι η επικύρωση του καθορισµού των
οριογραµµών υδατορέµατος πρέπει να γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, όχι µόνο όταν το προς οριοθέτηση σηµείο του υδατορέµατος ευρίσκεται σε κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο ή σε παραδοσιακό οικισµό, αλλά και στις περιπτώσεις που αυτό βρίσκεται
στις ως άνω αναφερόµενες περιοχές είτε σε παραλιακές περιοχές ή οικισµούς, τουριστικούς τόπους, δάση ή δασικές εκτάσεις,
τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ευαίσθητα οικοσυστήµατα,
περιοχές ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και γενικώς
σε περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας,
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όπως οι περιοχές NATURA 2000».
Οι φωτογραφικές όµως διατάξεις για την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» συνεχίζονται και στα άρθρα που αφορούν πολεοδοµικές
ρυθµίσεις. Μεγάλο πρόβληµα για την εταιρεία είναι ότι δεν έχει
κατορθώσει ακόµα να εκδώσει πολεοδοµικές άδειες για την ανέγερση του εργοστασίου εµπλουτισµού στις Σκουριές, πρόβληµα
που επισηµαίνει και το διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας κ. Θεοδωρακόπουλος σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Παρουσιάζω.gr όπου λέει: «Το πρόβληµα σύµφωνα µε τη διοίκηση
έγκειται στο ότι το εργοστάσιο δεν έχει πρόσοψη σε δρόµο. Ο
υπάρχων νόµος επιτρέπει την ανέγερση βιοµηχανίας στα πρότυπα σπιτιού». Ο κ. Θεοδωρακόπουλος επισηµαίνει ότι το άρθρο
15 του νέου νοµοσχεδίου καλύπτει το υπάρχον νοµικό κενό και
δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή του εργοστασίου στις
σκουριές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας να κάνω χρήση και της
δευτερολογίας µου.
Το δηµοσίευµα αυτό είναι στις 8 Μαρτίου, δηλαδή ένα µήνα
πριν, όταν και οι Βουλευτές ακόµη δεν γνώριζαν το νοµοσχέδιο.
Ποια είναι λοιπόν τα προβλήµατα για τα οποία δεν είναι δυνατή
η έκδοση πολεοδοµικής άδειας; Σύµφωνα µε την αρµόδια πολεοδοµία Αρναίας είναι:
Πρώτον, το οικόπεδο εργοστασίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
ένα ενιαίο γήπεδο γιατί το µισό είναι παραχώρηση κατά χρήση,
το άλλο µισό είναι παραχώρηση κατά κυριότητα και ενδιάµεσα
υπάρχουν ιδιοκτησίες ιδιωτών. Το πρόβληµα λύνεται µε το
άρθρο 20 παράγραφος 29, όπου ορίζεται ότι αρκεί η συναίνεση
των ιδιοκτητών µε αυξηµένη πλειοψηφία 67% όµορων γηπέδων
για τη λειτουργική ενοποίηση των κτισµάτων, για όσο διάστηµα
προβλέπεται από την ιδιωτική σύµβαση.
Δεύτερον, δηµιουργήθηκε το οικόπεδο µετά το 2003 και δεν
έχει πρόσωπο στο δρόµο. Λύνεται και αυτό µε το άρθρο 20 παράγραφος 10.
Τρίτον, παρέκκλιση όρων δόµησης, κυρίως σχετικά µε το
ύψος. Επιτρέπεται 14,5 και ζητούν 37. Νοµιµοποιείται η παρέκκλιση µε το άρθρο 11 παράγραφος 10.
Κυριολεκτικά «κόκκινο χαλί» έχει στρώσει η Κυβέρνηση στους
επενδυτές της «ELDORADO GOLD» µε αυτό το νοµοσχέδιο. Η
εταιρεία µπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα το επενδυτικό της σχέδιο.
Τι κι αν όλοι οι επιστηµονικοί φορείς γνωµοδοτούν ότι το φαραωνικό σχέδιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» θα επιφέρει µη αναστρέψιµες καταστροφές στο περιβάλλον της Χαλκιδικής, ότι
υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, ότι θα στερήσει
από την περιοχή κάθε άλλη προοπτική οικονοµικής ανάπτυξης;
Τι κι αν η τοπική κοινωνία δεν συναινεί µε αυτό το σχέδιο και αντιδρά µε µεγαλειώδεις διαδηλώσεις και όλα τα ένδικα µέσα; Η
µνηµονιακή Κυβέρνηση είτε µε φωτογραφικές διατάξεις σε νοµοσχέδια είτε µε βίαιη καταστολή των αντιδράσεων των πολιτών
εφαρµόζει το δόγµα «επενδύσεις µε κάθε κόστος».
Ο ΣΥΡΙΖΑ, που πολύ σύντοµα θα είναι κυβέρνηση, θα σταµατήσεις τις καταστροφικές επενδύσεις και θα εφαρµόσει ένα πρόγραµµα ανάπτυξης της περιοχής που θα συµβαδίζει µε τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα του τόπου, τα φυσικά και τα ιστορικά.
Σε αγαστή συνεργασία µε την τοπική κοινωνία, ο αγώνας των κατοίκων της Χαλκιδικής θα δικαιωθεί, γιατί είναι αγώνας για τη γη
και το νερό, γιατί είναι αγώνας για τη ζωή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα ήθελα να υπενθυµίσω στο Σώµα ότι στη µία η ώρα έχουµε ονοµαστική ψηφοφορία. Θα διακόψουµε το νοµοσχέδιο στη µία µε µία και δέκα και
θα κάνουµε ονοµαστική ψηφοφορία.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Μιχαήλ Αρβανίτης – Αβράµης.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά στα άρθρα ,ανεφέρθη διεξοδικώς ο ειδικός αγορητής µας. Εγώ γενικά θέλω να πω ότι η καταστροφή του περι-
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βάλλοντος έγινε από τους προκατόχους της παρούσης Κυβερνήσεως, δηλαδή µε το µπάζωµα ρεµάτων µε καταστροφικές συνέπειες, µε την καταστροφή των ιστορικών κέντρων των πόλεων,
µε την καταπάτηση εκτάσεων.
Επίσης, πολλά άρθρα του νοµοσχεδίου είναι φωτογραφικά και
προφανώς θα ευνοήσουν τους γνωστούς µεγαλοεργολάβους
αλλά και τους υποψηφίους, εν όψει του γεγονότος ότι φαίνεται
να έχουν γίνει και για ψηφοθηρικούς λόγους.
Επίσης, σε ό,τι αφορά τα γήπεδα, σεβόµαστε την ιστορία όλων
των σωµατείων, αλλά τονίζουµε ότι προέχει η ασφάλεια των θεατών. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει κατ’ εξοχήν να προσεχθεί.
Επίσης, συµφωνούµε µε την παράταση των αδειών. Συµφωνούµε και µε την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου. Όµως αυτό είναι
αδύνατον, εφόσον δεν υπάρχει Κτηµατολόγιο. Τέλος, συµφωνούµε και απαιτούµε την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στους αθλητικούς
χώρους. Είναι απολύτως αναγκαίο για λόγους καθαρά ασφαλείας.
Επί τη ευκαιρία, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, θέλω να ενηµερώσω
το Σώµα για ένα µείζον θέµα, το οποίο ανέκυψε και είδε σήµερα
το φως της δηµοσιότητος. Συγκεκριµένα, κατά την έρευνα η
οποία είχε γίνει στο σπίτι του επιχειρηµατία Αναστασίου Πάλλη,
µε σκοπό να βρεθούν έγγραφα από τα οποία θα προέκυπτε ότι
χρηµατοδοτούσε τη Χρυσή Αυγή, ευρέθησαν περιέργως –
«αλλού τα κακαρίσµατα κι αλλού γεννάν οι κότες»- έγγραφα από
τα οποία προέκυπτε σαφώς και κατηγορηµατικώς –κατετέθη µάλιστα και από τον κοµιστή, θα σας πω ποιον- ότι ο κ. Πάλλης, ο
οποίος είναι προφυλακισµένος τώρα, χρηµατοδότησε τον
Υπουργό Εσωτερικών όταν ήταν Βουλευτής κ. Ιωάννη Μιχελάκη.
Εσχηµατίσθη η σχετική δικογραφία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, ένα
λεπτό παρακαλώ.
Και βέβαια είστε εκτός θέµατος και βέβαια δεν θα ήθελα να
σας διακόψω, αλλά επειδή αναφέρεστε σε συγκεκριµένα πρόσωπα και µάλιστα σε πρόσωπο Υπουργού, ο οποίος δεν είναι
παρών για να σας απαντήσει –και ξέρετε καλύτερα εσείς από τον
καθένα ότι πρέπει να είναι εδώ για να σας απαντήσει- θα ήθελα
να τελειώσετε, κλείνοντας αυτό το θέµα. Μη παρόντος του κυρίου Υπουργού, δεν µπορείτε να αναφέρεστε στο όνοµά του.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – ΑΒΡΑΜΗΣ: Καλώς για όσο λείπει ο
κύριος Υπουργός.
Όµως, το θέµα αυτό δεν αφορά µόνο τον κύριο Υπουργό,
αφορά και τη δικαιοσύνη. Διότι αυτή η δικογραφία, αξιότιµε κύριε
Πρόεδρε, έχει πάει στον Άρειο Πάγο από την Εισαγγελία Αθηνών
από το Δεκέµβριο µήνα όπως και άλλες δικογραφίες, οι οποίες
εκ των υστέρων σχηµατίσθηκαν και εστάλησαν από τον Άρειο
Πάγο στη Βουλή για άρση ασυλίας, συγκεκριµένα είκοσι δικογραφίες, αυτές προωθήθηκαν στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε σε αυτό
το θέµα, κύριε συνάδελφε. Μπείτε τώρα στα ρέµατα και τις πολεοδοµικές διατάξεις. Τα είπατε αυτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – ΑΒΡΑΜΗΣ: Ήδη έχει απαντήσει επισήµως το Προεδρείο της Βουλής ότι δεν έχει λάβει ακόµη τη δικογραφία, η οποία εκκρεµεί στον Άρειο Πάγο και αφορά βεβαίως
το συγκεκριµένο Υπουργό.
Θέλω να τονίσω µόνο αυτό και κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε,
το χαρακτηριστικό το οποίο είπε ο κ. Μπαλτάκος και φαίνεται καθαρά από το βίντεο.
Είπε ότι «σε πια Εισαγγελία να πάω να κάνω καταγγελία, στην
Γκουτζαµάνη; Θα το θάψει µέσα σε µισή ώρα και θα το βάλει στο
αρχείο».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Είναι µείζον θέµα και πρέπει
να µου δοθεί ο λόγος όταν θα είναι εδώ ο κ. Μιχελάκης αλλά και
ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Τα τελευταία χρόνια λόγω της οξύτατης οικονοµικής κρίσης
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έχει ατονήσει εξαιρετικά, σχεδόν εκλείψει το ενδιαφέρον και ο
διάλογος για τα µεγάλα περιβαντολογικά θέµατα και ιδιαίτερα
για τις µεγάλες ελλείψεις και εκκρεµότητες του θεσµικού µας
πλαισίου και των ελεγκτικών µηχανισµών της χώρας για την προστασία του περιβάλλοντος, των οικοσυστηµάτων, των ευπαθών
περιοχών, την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την
προστασία και την ανάδειξη των φυσικών πόρων, όπως επίσης
και για την ολοκληρωµένη χωροταξική πολιτική και το πλαίσιο
από το οποίο θα προκύψουν οι κατευθύνσεις και οι νοµοθετικές
πρωτοβουλίες για τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, τη δόµηση, τις
χρήσεις γης, τη συντεταγµένη αντιµετώπιση των πολεοδοµικών,
χωροταξικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Ο ολοκληρωµένος χωροταξικός σχεδιασµός και τα επιµέρους
χωροταξικά σχέδια, το Κτηµατολόγιο, το Δασολόγιο, οι δασικοί
χάρτες, µετά από συνεχή πίεση πολλών από εµάς, µε βάση και
τις βασικές διατάξεις του Συντάγµατος της χώρας και κυρίως
του άρθρου 24, αλλά ακόµα και τις πιέσεις και την απειλή των
προστίµων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την τελευταία δεκαετία
µπήκε σε µια σειρά. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπα, έχει σηµαντικότατες ελλείψεις και έχει σταµατήσει ο διάλογος γι’ αυτό.
Αντί αυτής της προσπάθειας να ολοκληρώσουµε αυτόν τον
χωροταξικό σχεδιασµό, το Κτηµατολόγιο, τους δασικούς χάρτες
κ.τ.λ., εισάγονται αυτήν την περίοδο, όπως και µε το παρόν νοµοσχέδιο, αποσπασµατικές ρυθµίσεις που δεν συµπληρώνουν
και δεν βελτιώνουν το θεσµικό πλαίσιο, αλλά πολλές φορές εισάγουν ρυθµίσεις παρεκκλίσεων από το ήδη φτωχό, όπως σας
είπα, πλαίσιο για το περιβάλλον.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα ούτε το κύριο θέµα
που εισάγει για τις διαδικασίες οριοθέτησης των υδατορεµάτων
επιλύει, ενώ µε την λογική και πάλι των νοµοσχεδίων «σκούπα»
περιλαµβάνει ρυθµίσεις πολεοδοµικής φύσεως, παραδείγµατος
χάριν δόµηση-εξαίρεση και δόµηση σε δασικές εκτάσεις, δόµηση
εκκλησιαστικών ακινήτων, τη χρηµατοδότηση από τις περιφέρειες των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν κοινό παρονοµαστή την παροχή εξαιρέσεων ή παρεκκλίσεων από την
περιβαλλοντική και πολεοδοµική νοµοθεσία και αποτελούν µια
συρραφή διατάξεων, αρκετές από τις οποίες έχουν -λυπάµαι- έντονο προεκλογικό χαρακτήρα.
Για µια ακόµη φορά παρακάµπτεται και αγνοείται ο ορθός και
ολοκληρωµένος σχεδιασµός έναντι αποσπασµατικών ρυθµίσεων,
που δήθεν τακτοποιούν εκκρεµότητες. Όµως, στην παρούσα
συγκυρία, όπως είπα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι
αναγκαίο ο χωρικός σχεδιασµός να έχει ένα συνεκτικό πλαίσιο
που θα συµβάλει στην βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών
της χώρας, µε όρους βιωσιµότητας, αειφορίας, αναβάθµισης του
αστικού περιβάλλοντος και εν τέλει της ζωής των ανθρώπων.
Ο σχεδιασµός και η ουσιαστική εφαρµογή µιας κεντρικής, ορθολογικής, ταχύτερης και ολοκληρωµένης διαδικασίας για το χωρικό σχεδιασµό θα µπορεί και πρέπει να αντικαταστήσει
σταδιακά την ανάγκη για «µπάι πας» διαδικασίες αµφιβόλου αποτελέσµατος τόσο για το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον
όσο και για το δηµόσιο συµφέρον.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα απαρτίζεται από δύο
µίνι νοµοσχέδια: Ένα για τα υδατορέµατα, που είχε δοθεί για διαβούλευση πέρυσι την άνοιξη και ένα για τα ποδοσφαιρικά γήπεδα εντός του οικιστικού ιστού κατά παρέκκλιση και καθ’
υπέρβαση των πολεοδοµικών κανόνων, που τέθηκε σε διαβούλευση φέτος τον Ιανουάριο και συµπληρώνεται κι αυτό µε µεγάλο αριθµό αποσπασµατικών ρυθµίσεων.
Πολλές από τις διατάξεις που προβλέπονται είναι κατά παράβαση της νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας, ενώ
άλλες πιθανόν, αντί να προστατεύσουν το περιβάλλον, να δηµιουργήσουν σε αυτό σοβαρότατες επιπτώσεις.
Παραδείγµατα τέτοιων διατάξεων είναι αυτές που αφορούν τα
υδατορέµατα, τα οποία σε όλους µας είναι γνωστό ότι προστατεύονται ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος στο άρθρο 24
του Συντάγµατος της χώρας, προκειµένου να διατηρηθούν στη
φυσική τους κατάσταση. Διαπιστώνουµε προβλήµατα, όπως και
η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής, προβλήµατα στην πληρότητα και την επάρκεια των ορισµών που δίδονται, στη σαφήνεια της συνοπτικής έκθεσης ιδιαίτερα για τα έργα διευθέτησης
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των υδατορεµάτων -φοβάµαι ότι δεν είναι σαφής αυτή η έκθεση
και δεν περιορίζονται µόνο στα έργα της διευθέτησης- στον καθορισµό των αρµοδίων αρχών και προσώπων για τον έλεγχο, την
καταγραφή και την τήρηση των αρχείων.
Με το σχέδιο νόµου καθορίζεται µια νέα διοικητική διαδικασία
οριοθέτησης. Πιο συγκεκριµένα, αντί της οριοθέτησής τους µε
προεδρικά διατάγµατα, όπως επιτάσσει η νοµολογία του Συµβουλίου Επικρατείας, εισάγεται ένα ουσιαστικά ευάλωτο καθεστώς. Επιτρέπεται και η τµηµατική οριοθέτηση των ρεµάτων, ενώ
σύµφωνα µε το Συµβούλιο της Επικρατείας γίνεται κατ’ αρχάς
οριοθέτηση για το σύνολο και µετά σε εξαιρετικές περιπτώσεις
υπάρχει και η σταδιακή οριοθέτηση και αυτό το τονίζει και η έκθεση. Επιτρέπεται αυτή η τµηµατική οριοθέτηση να γίνεται µε
απόφαση του γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Προβληµατισµός εντοπίζεται και στη δυνατότητα µε διοικητική πράξη
να γίνονται οριοθετήσεις ρεµάτων σε περιοχές τροποποίησης
του σχεδίου, ακόµα και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών, συνεταιρισµών και άλλων παρεκκλίσεων. Η έκδοση προεδρικού διατάγµατος οριοθέτησης στο σχέδιο σωστά προβλεπόταν µόνο
κατ’ εξαίρεση, όταν το ρέµα βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο και
σε παραδοσιακό οικισµό αλλά και σε δασικές εκτάσεις, προστατευόµενες περιοχές, ευαίσθητες περιοχές. Ξαφνικά αυτό το
άρθρο αφυδατώθηκε και προβλέπεται η οριοθέτηση µόνο σε κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο ή σε παραδοσιακό οικισµό µε προεδρικό διάταγµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω δυο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Θα τα πάρω από τη δευτερολογία µου.
Στις επόµενες διατάξεις νοµιµοποιείται η καταπάτηση και οικοπεδοποίηση δηµόσιων δασικών εκτάσεων, εφόσον έγινε προ
του 1975 και καλύφθηκε µε οποιαδήποτε διοικητική πράξη. Δίνετε δηλαδή συγχωροχάρτι σε καταπατητές διευκολύνοντας την
οικοπεδοποίηση δηµόσιων εκτάσεων. Να σηµειώσουµε εδώ κάτι
που έχουµε σηµειώσει πάρα πολλές φορές όλοι µας, ότι οι δασικοί χάρτες που θα µπορούσαν να ξεκαθαρίσουν αυτό το τοπίο
–γιατί όντως µπορεί να υπάρχουν και κάποιες αδικίες σε όλη
αυτή τη διαδικασία- θα δώσουν λύση σε µεγάλα προβλήµατα των
οικοδοµικών συνεταιρισµών και των µικρών οικισµών. Καρκινοβατούν, όµως, χωρίς συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την
προώθηση και ολοκλήρωσή τους.
Με άλλη διάταξη επιτρέπεται η επέκταση και η δηµιουργία
νέων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων µέσα σε προστατευόµενες
περιοχές.
Με αυτές τις διατάξεις, αλλά και µε άλλες που έχουν έρθει παλαιότερα, υπονοµεύεται το θεσµοθετηµένο καθεστώς των προστατευόµενων περιοχών που ο περιβόητος και πολύ καλός ν.
1650/1986 προέβλεπε για το περιβάλλον, καθώς κατά παρέκκλιση στις ζώνες προστασίας επιτρέπονται νέες εγκαταστάσεις
παραγωγικών δραστηριοτήτων και επέκταση των υφισταµένων.
Θα αφήσω κάποια άλλα θέµατα που έχω να αναφέρω, όπως
τη νοµιµοποίηση βιοµηχανιών που έχουν παράνοµους ορόφους,
τους πρόσθεστους ορόφους στα ειδικά κτήρια τα περισσότερα
εκ των οποίων είναι τα εµπορικά κέντρα κ.ο.κ..
Δηµιουργείτε ναοδοµία στην Εκκλησία της Κρήτης και προβλέπεται για την έκδοση αδειών ότι αντί τίτλου ιδιοκτησίας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό περί µη
διεκδίκησης ακινήτου από το δηµόσιο ΟΤΑ. Τα κτήρια αυτά ονοµάζονται «ειδικά κτίρια δηµόσιου ενδιαφέροντος» και για τις οικοδοµικές εργασίες επιτρέπονται παρεκκλίσεις.
Όµως, ας αναλογιστούµε όλοι ότι οι περισσότερες βίλες που
έχουν χτιστεί στα νησιά έχουν γίνει µε το πρόσχηµα της κατασκευής παρεκκλησίου. Αυτό φοβάµαι ότι θα γίνει και στην Κρήτη.
Για την κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης δήµων,
την κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ κ.λπ., δεν απαιτείται έκδοση
άδειας, αλλά έγκριση αδειών µικρής κλίµακας. Προφανώς, αυτό
γίνεται εν όψει των δηµοτικών εκλογών; Δεν θέλω να το πιστέψω.
Όµως, καταργείτε την έκδοση οικοδοµικής άδειας για τα τεχνικά
έργα. Εφεξής, θα απαιτείται έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας.
Αυτό, βέβαια, δεν έχει καµµία σχέση µε αυτό που σας είπα
στην αρχή, την ανάγκη που έχει η χώρα. Ξεκίνησε ένα οργανω-
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µένο πλαίσιο χωροταξικού, πολεοδοµικού σχεδιασµού, για να το
ολοκληρώσει σωστά και µε το Κτηµατολόγιο κ.λπ.. Αυτά «ξηλώνουν» τώρα και αυτό το ασθενές πλαίσιο το οποίο υπάρχει.
Έρχοµαι τώρα στην περιβόητη διάταξη για τη χρηµατοδότηση
από τις περιφέρειες για την κατασκευή εν όλω ή εν µέρει, όπως
και την επισκευή, αθλητικών εγκαταστάσεων, που ανήκουν κατά
κυριότητα και κατά κρίση σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία ή
συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι τρεις θητείες Βουλευτής.
Πάρα πολλές φορές και ιδιαίτερα τα κόµµατα της Αριστεράς ενισχύουν αυτήν την προσπάθεια των ερασιτεχνικών σωµατείων για
τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις κ.λπ.. Και θέλουµε να υπάρξει
αυτό.
Αλλά εδώ, αυτή η ρύθµιση έχει κατηγορηθεί απ’ όλους ότι
είναι µια φωτογραφική ρύθµιση. Δεν υπάγεται σ’ ένα πλαίσιο,
ώστε να δούµε τι θα κάνουµε µε αυτά τα ερασιτεχνικά σωµατεία
πράγµατι, την ενίσχυσή τους και τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων τις οποίες έχουν.
Αφορούν, πράγµατι, τον κοινωνικό αθλητισµό και τον αθλητισµό σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και ιδιαίτερα την ένταξη
των νέων σε αυτό. Όµως, εδώ φαίνεται ότι είναι µια φωτογραφική διάταξη. Σχετίζεται και µε την εξαγγελία του κ. Σγουρού ότι
θα µπορέσει να δώσει κάποιο ποσό από την περιφέρεια σε συγκεκριµένη οµάδα κ.ο.κ..
Δεν ξέρω τώρα πώς θα το τακτοποιήσουµε αυτό το θέµα, αλλά
θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να µη χρησιµοποιούµε, κύριε
Υπουργέ, τα ερασιτεχνικά σωµατεία, για να µπορέσουµε να δώσουµε και άλλες παραχωρήσεις στις ΠΑΕ. Δεν µπορεί άλλο το
κράτος να ενισχύει αυτές τις ΠΑΕ και αυτές να παρουσιάζουν τεράστια προβλήµατα – και όχι µόνο τεράστια προβλήµατα, αλλά
και µη νόµιµες διοικήσεις και πάρα πολλά, µα πάρα πολλά, χρωστούµενα στο ελληνικό κράτος σ’ αυτήν την περίοδο. Δεν πρέπει
να χρησιµοποιούνται τα ερασιτεχνικά σωµατεία για να καλύπτονται υποχρεώσεις των ΠΑΕ, τις οποίες δεν καλύπτουν µόνοι τους
και θέλουν εµµέσως την κρατική ενίσχυση.
Όπως καταλαβαίνετε, καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ, κυρία συνάδελφε. Ξέρετε ότι ο χρόνος σας παρακρατείται
από τη δευτερολογία σας.
Τον λόγο έχει ο κ. Αλεξόπουλος, ο οποίος είναι άκρως υποµονετικός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κριτική που
άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, παρά τα όσα ανέφερε
ο προλαλήσας συνάδελφος εισηγητής της Κυβέρνησης, ισχύει
στο ακέραιο και θα την επαναλάβω στη συνέχεια.
Η ουσιαστική και εποικοδοµητική συµµετοχή µας κατά την
εξαντλητική συζήτηση του σχεδίου νόµου, που σωστά επισηµάνθηκε από τον κ. Σενετάκη, αποδεικνύει τον υπεύθυνο τρόπο, µε
τον οποίο το κόµµα µας λειτουργεί στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, ασκώντας κριτική, αναλύοντας τα επιµέρους
άρθρα και καταθέτοντας συγκεκριµένες διορθώσεις και συγκεκριµένες προτάσεις.
Παρά το γεγονός ότι πράγµατι ο κύριος Υπουργός λειτούργησε συναινετικά και αποδέχθηκε πολλές από τις προτάσεις µας,
εν τούτοις αυτό δεν µας εµποδίζει να εκφέρουµε τη συνολική
άποψή µας για το νοµοσχέδιο. Την επαναλαµβάνω, λοιπόν, την
άποψή µας αυτή.
Πρόκειται για ένα ετερογενές συνονθύλευµα νοµοθετικών
ρυθµίσεων, που αφορούν τόσο στα υδρορέµατα όσο και σε µια
σειρά άλλων πολεοδοµικών θεµάτων, που µαζί µε κάποιες από
τις κατατεθείσες τροπολογίες αναδίδουν ρουσφετολογικές
οσµές προεκλογικού χαρακτήρα. Επιµένω σ’ αυτόν τον χαρακτηρισµό.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πολλοί από τους εκπροσώπους
φορέων που κατέθεσαν τις απόψεις τους την περασµένη εβδοµάδα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου,
άσκησαν έντονη κριτική και διατύπωσαν βασικές αντιρρήσεις για
τον τρόπο µε τον οποίο τροποποιούνται προηγούµενα νοµοθετήµατα σε βάρος της προστασίας του φυσικού και δοµηµένου
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περιβάλλοντος, αγνοώντας µάλιστα επιδεικτικά, θα έλεγα, πάµπολλες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι καθολικό αίτηµα του τεχνικού κόσµου
να γίνουν αλλαγές στο νέο Οικοδοµικό Κώδικα. Αλλά, οι αλλαγές
που εισάγονται σήµερα µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο κάθε
άλλο παρά ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του κόσµου αυτού,
που διαπιστώνει ότι το νοµοσχέδιο αντί να επιλύει λειτουργικά
και εφαρµοστικά προβλήµατα, δηµιουργεί νέα.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, θα πρέπει να αντιληφθείτε κάποια στιγµή ότι χωρίς την κατάρτιση και επικύρωση των δασικών χαρτών, χωρίς την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, χωρίς την ολοκλήρωση
του Κτηµατολογίου, αν δεν σταµατήσετε να προβαίνετε κατ’ επανάληψη σε λήψη γενικών οριζόντιων µέτρων που αφορούν πολεοδοµικές, περιβαλλοντικές παρατυπίες, όχι µόνο δεν επιλύονται
τα συσσωρευµένα και συνεχώς διογκούµενα προβλήµατα αλλά
τουναντίον διαµορφώνονται συνθήκες που διαιωνίζουν και επαναλαµβάνουν παρανοµίες και αποδοµούν τα όποια θετικά µέτρα
προστασίας υπήρχαν στους νόµους αυτούς.
Εντυπωσιάζει η διαρκώς επαναλαµβανόµενη σε τούτο το νοµοσχέδιο έκφραση: «κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων». Αυτή η έκφραση εκπέµπει ένα ξεκάθαρο µήνυµα προς
τους πολίτες τούτης της χώρας: «Αυθαιρετήστε ελεύθερα, όλα
θα νοµιµοποιηθούν, όλα νοµιµοποιούνται»! Να, λοιπόν, γιατί καταψηφίζουµε επί της αρχής τούτο το νοµοσχέδιο.
Κύριε Υπουργέ, ξενυχτώντας κατάφερα να µελετήσω την έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής. Θα σας προέτρεπα να την µελετήσετε και εσείς µε τη δέουσα προσοχή. Έτσι
θα διαπιστώσετε ότι αυτό που είπα στην αρχή της οµιλίας µου,
ότι δηλαδή αγνοείτε προκλητικά τις πάµπολλες αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας, είναι βάσιµο. Και ευελπιστώ πολλές
επισηµάνσεις της έκθεσης αυτής να τις λάβετε υπ’ όψιν σας και
να προχωρήσετε στην άµεση διόρθωση, τροποποίηση των σχετικών άρθρων.
Δυστυχώς, ο χρόνος πάντα µας κυνηγάει εδώ στη Βουλή. Θα
περιοριστώ έτσι στη συνέχεια σε ένα θέµα που και άλλοι συνάδελφοι το επεσήµαναν. Σχετίζεται µε την αναντιστοιχία που
υπάρχει ανάµεσα στην αιτιολογική έκθεση και στο ίδιο το σχέδιο
νόµου και αφορά την αναγκαιότητα επικύρωσης του καθορισµού
των οριογραµµών του υδρορέµατος µε την έκδοση προεδρικού
διατάγµατος και για υδρορέµατα που βρίσκονται σε δάση ή σε
περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας.
Σας διαβάζω την ακριβή διατύπωση απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας και παρακαλώ µε αυτή να συµπληρώσετε
την παράγραφο 4 του άρθρου 3. «Η επικύρωση του καθορισµού
των οριογραµµών του υδρορέµατος πρέπει να γίνεται µε προεδρικό διάταγµα όχι µόνο όταν το προς οριοθέτηση τµήµα του
υδρορέµατος βρίσκεται σε κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο ή σε
παραδοσιακό οικισµό, συµφώνως µε την προτεινόµενη διάταξη,
αλλά και στις περιπτώσεις που αυτό βρίσκεται σε παραλιακές περιοχές ή οικισµούς, τουριστικούς τόπους, δάση, δασικές εκτάσεις, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ευαίσθητα οικοσυστήµατα, περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και
γενικώς σε περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας, όπως οι περιοχές NATURA 2000».
Και αν ισχύει αυτό που µας είπατε χθες, κύριε Υπουργέ, ότι
προβλέπεται σε άλλους νόµους, προς άρση αµφιβολιών και προς
κατευνασµό δικαιολογηµένων περιβαλλοντικών ανησυχιών, δεν
νοµίζω ότι θα ήταν πλεονασµός η αναγραφή ή η παραποµπή στις
σχετικές διατάξεις των υφιστάµενων νόµων.
Θα κλείσω θέλοντας να καυτηριάσω το γεγονός ότι και εσείς
ως καινούργιος Υπουργός, δυστυχώς ακολουθείτε µια κακή πρακτική, µια αντισυνταγµατική πρακτική, µια πρακτική που είναι αντίθετη προς τον Κανονισµό λειτουργίας της Βουλής.
Για άλλη µια φορά διαπίστωσα µε έκπληξη και απογοήτευση –
και µάλιστα πολύ αργά χθες τη νύχτα– ότι κατετέθησαν, µεταξύ
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των άλλων, και έξι υπουργικές τροπολογίες. Οι τέσσερις από
αυτές δεν έχουν καµµία σχέση µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο.
Αναφέρω ενδεικτικά: η µία ρυθµίζει θέµατα που αφορούν το
Πολεµικό Ναυτικό, η άλλη παρατείνει τη λειτουργία του Γραφείου της Ελληνικής Προεδρίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η
άλλη συµπληρώνει το π.δ. 33/2011 που καθορίζει τη διαδικασία
αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, η τέταρτη
εγκρίνει προσλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού
και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της αυτοδιοίκησης για το
έτος 2013.
Το παράδοξο, βέβαια, είναι ότι αυτές οι τροπολογίες, ενώ θα
µπορούσαν να είχαν ενσωµατωθεί σε σχέδια νόµου, που µόλις
χθες ή σήµερα το πρωί ή την περασµένη εβδοµάδα ψηφίστηκαν,
εν τούτοις τις φέρνετε και αποδέχεστε και εσείς να µπουν σε
αυτό εδώ το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ. Γιατί άραγε; Τι να πω,
προχειρότητα, βιασύνη, παραπλάνηση των Βουλευτών, για να
µην γνωρίζουν τελικά τι ψηφίζουν.
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να αποσυρθούν αυτές οι τροπολογίες. Παράκληση, επίσης, να φροντίσετε να µην επαναληφθεί
αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Ταγαράς.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τρεις οµιλητές είµαστε. Να µην περιµένουµε, κύριε Πρόεδρε, να µιλήσουν οι οµιλητές και µετά να
πάρει τον λόγο ο κύριος Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είστε έξι, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους. γιατί στην έναρξη της
δικής µου θητείας είχα την τιµή και τη χαρά µε όλες και όλους
τους συναδέλφους να µιλήσουµε ανοικτά για θέµατα αρµοδιότητάς µας. Και, όπως εξήγησα εξαρχής, είµαι ανοικτός σε οποιαδήποτε πρόταση. Έχω µάθει να µην απορρίπτω τίποτα πριν
ακούσω, πριν καταλάβω και πριν αξιολογήσουµε και καταλήξουµε σε όλα αυτά που ο καθένας από την πλευρά του καταθέτει
δηµιουργικά ως απόψεις και ως θέσεις.
Είναι αλήθεια ότι σε όλα τα πράγµατα καθυστερήσαµε να σχεδιάσουµε, καθυστερήσαµε να βάλουµε κανόνες. Όλο αυτό είχε
ως αποτέλεσµα και για τα θέµατα που συζητάµε σήµερα, να
έχουν δηµιουργηθεί απαράδεκτες καταστάσεις, συνέπεια της έλλειψης σχεδιασµού, της έλλειψης οργάνωσης και ταυτόχρονα
της έλλειψης ελέγχου για τα αποτελέσµατα που αναφέρθηκαν.
Άκουσα µε πολύ προσοχή όλους τους οµιλητές που παρουσίασαν τις θέσεις και απόψεις τους και θα τις λάβω και αυτές υπ’
όψιν µου, όπως έλαβα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν και τις θέσεις και
απόψεις των συναδέλφων που διατυπώθηκαν στην επιτροπή µας.
Γι’ αυτό και υπήρξαν συνεχείς νοµοτεχνικές βελτιώσεις και
υπάρχουν και τροπολογίες που αναφέρονται και εµπεριέχουν
πολλές από τις θέσεις και απόψεις των συναδέλφων όπως διατυπώθηκαν στην επιτροπή. Θα καταθέσω και µια νοµοτεχνική
βελτίωση αυτήν τη στιγµή και µέχρι το τέλος της συζήτησης θα
ακολουθήσουν, αφού ακούω –άκουσα και πριν από λίγο, αλλά
θα ακούσω και στη συνέχεια όλους τους συναδέλφους– τις προτάσεις και τις θέσεις τους επί των άρθρων του νοµοσχεδίου που
συζητάµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Ταγαράς καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση η οποία έχει ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Είναι αλήθεια ότι
υπάρχει έλλειψη του πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού, που δεν είναι έργο, είναι όµως πλαίσιο που βάζει κανόνες
και αρχές, ώστε να ξέρουµε οποιαδήποτε δραστηριότητα αναπτύσσουµε και οποιοδήποτε έργο κατασκευάζουµε, για ποιο
λόγο στη συγκεκριµένη θέση και όχι σε άλλη, ποιος είναι ο στόχος και ο ρόλος που αυτό εξυπηρετεί. Υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση, αρνητικότατα αποτελέσµατα.
Άκουσα για δασικούς χάρτες, άκουσα για Εθνικό Κτηµατολόγιο, άκουσα όλα αυτά τα πλαίσια τα γενικότερα αλλά και τα ειδικότερα, στα οποία θα συµφωνήσω απόλυτα µαζί σας. Και θα σας
πω ότι –µε βάση την πρώτη ενηµέρωση που είχα στο Υπουργείο
και µε τις αρµοδιότητες τις οποίες έχω αναλάβει– ότι ο στόχος
είναι άµεσα –και θα τα συζητήσουµε µαζί– αυτά τα θέµατα όχι
απλά να τα αναδείξουµε ως κυρίαρχα, αλλά ένα-ένα να τα ολοκληρώσουµε για να ορίσουµε πλαίσια και σχεδιασµού αλλά και
κανονιστικά.
Αυτά ως µία πρώτη και σηµαντική παρατήρηση.
Σε ό,τι αφορά αυτά που έχουν δηµιουργηθεί και τις παρενέργειες έλλειψης σχεδιασµού και κανόνων, πρέπει να συµφωνήσουµε ότι το πρώτο που επιβάλλεται να κάνουµε είναι να σταµατήσουµε το να εξελίσσεται αρνητικά αυτή η κατάσταση. Αυτό
είναι το πρώτο, άµεσο και αποφασιστικό βήµα.
Το δεύτερο είναι το εξής: αυτά που έχουν δηµιουργηθεί καλώς
ή κακώς –τις περισσότερες φορές κακώς, όµως υπάρχει µία
πραγµατική κατάσταση– οφείλουµε να τα αντιµετωπίσουµε. Και
γι’ αυτά θα συζητήσουµε, σε ποιο πλαίσιο και µε ποιους όρους
και κανόνες πρέπει να παρέµβουµε.
Αυτά ως γενικές παρατηρήσεις. Έρχοµαι τώρα στα ειδικότερα
θέµατα, για να δώσω ορισµένες απαντήσεις.
Υδατορέµατα: είναι αλήθεια ότι είκοσι χρόνια τώρα υπάρχει
σε εξέλιξη συζήτηση, για να δώσουµε ορισµούς σε θέµατα τα
οποία έχουν συµβεί και έχουν τις παρενέργειές τους. Αναφέρθηκαν και από το συνάδελφο –επιτρέψτε µου την ειδική αναφορά
µε σεβασµό– τον κ. Γλέζο, και µάλιστα πολύ παραστατικά ιδιαίτερα τα θέµατα υδατορεµάτων, ορισµών, χαρακτηρισµών αλλά
και εικόνων που δεν περιποιούν τιµή σε κανέναν µας, Και δεν
πρέπει να ανεχθούµε περισσότερο αυτήν την κατάσταση.
Έλεγα, λοιπόν, ότι δίνουµε µετά από είκοσι χρόνια ορισµούς.
Είναι δύσκολη η αναφορά στη βιβλιογραφία, αλλά και στα επιστηµονικά συγγράµµατα. Είναι αλήθεια ότι αναφέρονται πολλοί
όροι και ορισµοί. Κάποιους όρους που παρέπεµπαν αλλού, όπως
η λέξη «µισγάγγεια», τους αφαιρέσαµε και προσπαθήσαµε να
δώσουµε έναν ορισµό που θα είναι πιο παραστατικός και δεν θα
παραπέµπει, ίσως και µε λάθος αναφορές, σε άλλα πράγµατα,
γιατί δεν θέλαµε σε καµµία περίπτωση να υπονοήσουµε ή να εννοήσουµε άλλα πράγµατα.
Θέλω να πω ότι µε αυτούς τους ορισµούς που κατ’ αρχάς δώσαµε –τίποτα βέβαια δεν είναι στατικό, όλα έχουν δυναµική στην
εξέλιξή τους– έχουµε µια βάση πιο ασφαλή, για να συζητήσουµε
για το τι εννοούµε. Βάζουµε κανόνες και όρους.
Και θέλω εισαγωγικά να πω, επειδή αναφέρθηκε από συναδέλφους, ότι αυτό το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει το θέµα της οριοθέτησης. Τα θέµατα διευθέτησης που αφορούν και αµµοληψίες και
τεχνικά έργα, τα οποία αναφέρθηκαν πριν, θα τα αντιµετωπίσουµε και θα είναι από τα θέµατα για τα οποία άµεσα θα φέρουµε νοµοσχέδιο. Και θα είµαστε ακριβείς στα της διευθέτησης,
όπου έχουµε και έργα και λειτουργίες, όπως ανέφερα πριν, στα
θέµατα αµµοληψίας, όπου έχουµε κάκιστα παραδείγµατα, µε
πολλά παράπλευρα ή κατ’ αναλογία προβλήµατα, όπως η διάβρωση ακτών, για την οποία ένα από τα αίτια είναι οι παράνοµες
αµµοληψίες σε υδατορέµατα.
Ορίζουµε, λοιπόν, πέρα από τους ορισµούς, και τις διαδικασίες που προβλέπονται. Εάν τα έργα οριοθέτησης προβλέπουν
και έργα διευθέτησης, αναφέρεται συγκεκριµένα και απόλυτα η
διαδικασία, τι δικαιολογητικά χρειάζονται, προς ποιον φορέα, σε
πόσο χρόνο θα πρέπει να δοθεί η απάντηση και να ολοκληρωθεί
η µελέτη αλλά και στις περιπτώσεις βεβαίως που δεν χρειάζονται
οριοθετήσεις.
Ξεκαθαρίσαµε ότι για µεγάλα αρδευτικά-υδρευτικά φράγµατα,
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για υδροηλεκτρικά φράγµατα, γι’ αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται οριοθέτηση, όχι γιατί θέλουµε αυτά να τα βγάλουµε απ’
έξω από το θέµα, αλλά διότι λόγω του είδους και της έκτασης
των έργων εµπεριέχονται οι µικρές ζώνες υδατορεµάτων µέσα
στις µεγαλύτερες εκτάσεις αυτών των έργων και προβλέπονται
αυστηρές και πολλαπλάσιες διαδικασίες για την προστασία, για
την αξιοποίηση και για το φυσικό τους ρόλο. Όπως αναφέρθηκε
πριν, δεν είναι µόνο για να απορρέουν τα νερά, αλλά και γενικότερα για τη βιοποικιλότητα, για το µικροκλίµα είναι πολύ ευρύς
και πολύ ανώτερος ο χαρακτηρισµός και η σηµασία των υδατορεµάτων στη δική µας κατάσταση.
Σε ό,τι αφορά το να µην υπάρχουν παρενέργειες και να µην
συνδέονται αυτά τα οποία αναφέρουµε, κάνουµε το χαρακτηρισµό του υδατορέµατος και τον ορισµό του µικρού υδατορέµατος
µε κάποια ελάχιστα γεωµετρικά, κατ’ αρχάς, χαρακτηριστικά.
Για να δώσουµε απαλλαγή από την οριοθέτηση, βάλαµε το ένα
τετραγωνικό χιλιόµετρο για την εκτός σχεδίου περιοχή και µισό
τετραγωνικό χιλιόµετρο για την εντός σχεδίου. Δεν τα βάλαµε
αυθαίρετα. Στηριχθήκαµε και στη διεθνή βιβλιογραφία και σε
ερευνητικές µελέτες, και διεθνείς αλλά και στη χώρα µας. Τελευταία µελέτη ήταν του κ. Τσακίρη, του καθηγητού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που είχε ορίσει από τη µελέτη ότι παροχή
µέχρι είκοσι πέντε κυβικά το δευτερόλεπτο, που αντιστοιχεί περίπου σε δέκα τετραγωνικά χιλιόµετρα ή τεσσεράµισι τετραγωνικά χιλιόµετρα σε άλλες περιοχές, δεν θεωρείται υδατόρεµα.
Εµείς βάλαµε ελάχιστο το ένα τετραγωνικό χιλιόµετρο. Ακόµη
και γι’ αυτό όµως και για ειδικές περιπτώσεις µπορεί ο αρµόδιος
γραµµατέας της περιφέρειας να απαιτήσει οριοθέτηση.
Επειδή πράγµατι αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση και αρχαιολογικοί χώροι και δάση και περιοχές «NATURA» και δεν φαίνονται οι περιοχές «NATURA» ή τα δάση στα άρθρα που
συζητάµε, θα έρθει νοµοτεχνική βελτίωση µέχρι το τέλος της συζήτησης, που θα το διευκρινίζει. Γιατί δεν θέλουµε να µένει τίποτα µετέωρο και να υπονοούνται πράγµατα που δεν εννοούµε
και δεν θέλουµε κι εµείς.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, για παράδειγµα στις περιοχές
«NATURA», λέµε στο νοµοσχέδιο ότι τα διαχειριστικά σχέδια που
προβλέπουν τον σχεδιασµό και τις παρεµβάσεις και µε προεδρικά διατάγµατα, όπως και για τα υδατορέµατα, εµπεριέχουν
µε αυστηρότερες διατάξεις, αυστηρότερες ακόµη και των υδατορεµάτων, και το θέµα της αντιµετώπισης των υδατορεµάτων
στις περιοχές αυτές. Θα παραπέµπουµε ακριβώς στους νόµους
στις αρµόδιες διατάξεις που πρέπει και χρειάζονται, για να µη
µείνει καµµία αµφιβολία ότι δεν θέλουµε να αφήσουµε κανένα
χώρο απ’ έξω, ούτε σε χώρους «NATURA», µε ειδικές προστασίες ούτε και σε δάση.
Σε ό,τι αφορά τώρα τον ορισµό των υδατορεµάτων, είπαµε ότι
δεν µιλάµε για στερεοπαροχές αλλά για υδροπαροχές. Αναφέρθηκα και στα µεγάλα υδατορέµατα, που θα δείτε στη νοµοτεχνική που καταθέσαµε πριν από λίγο. Δεν θέλουµε να διασυνδέσουµε ούτε µε την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ούτε µε τις
εγκαταστάσεις ούτε µε τα ρέµατα που υπάρχουν στην περιοχή,
και τα ρέµατα, αλλά και για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, για τις
οποίες δεν υπάρχει καµµία απολύτως φωτογραφική διάταξη.
Όταν λέµε «συνένωση» στο αντίστοιχο άρθρο –θα το δείτε–
δεν εννοούµε συνένωση γηπέδων, αλλά συνένωση κτηρίων. Δείτε
το, για να καταλάβετε τη διαφορά, γιατί είναι σηµαντική και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπονοούµε απολύτως τίποτε και δεν θέλουµε
να συσχετίσουµε ούτε να δώσουµε αφορµή για θέµατα που αφορούν κατασκευές ή την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ».
Σε ό,τι αφορά τα αντιπληµµυρικά έργα, ορίζουµε και εδώ
ποιος είναι αρµόδιος, ποια είναι η ευθύνη και ποιες είναι οι ενέργειες που ο κάθε φορέας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης οφείλει
να πραγµατοποιήσει.
Στα βιοµηχανικά πάρκα ή στις βιοµηχανικές περιοχές, δίνουµε
τη δυνατότητα, όπου υπάρχει διαφοροποίηση της χάραξης και
χωρίς να αλλάζει η υδραυλική λειτουργία και του όρου που πρέπει να υπηρετήσει το υδατόρεµα, να µπορούν να κάνουν παρεκκλίσεις, αφού εξηγηθούν όµως και αφού υλοποιηθούν όλες οι
εγκρίσεις και οι µελέτες που απαιτούνται κάθε φορά, και µε την
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προϋπόθεση ότι η ζώνη του υδατορέµατος που εκτρέπεται, ως
ζώνη µπορεί να προσµετρείται στην ιδιοκτησία, θα αφήνεται
όµως υποχρεωτικά ως ακάλυπτος χώρος και δεν θα καλύπτεται
ποτέ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Αυτές είναι µερικές αρχικές παρατηρήσεις για τα υδατορέµατα, τον ορισµό και τη χρησιµότητά τους. Επαναλαµβάνω ότι
όταν έρθουµε και στις διευθετήσεις, σε επόµενο νοµοσχέδιο, θα
ολοκληρώσουµε την παρέµβαση.
Βεβαίως, η καθυστέρηση οριοθέτησης και διευθέτησης δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα και παρενέργειες πληµµυρών,
ιδιαίτερα σε µεγάλα αστικά κέντρα και όχι µόνο.
Αλλά είπα ότι κάποια στιγµή πρέπει να βάλουµε κανόνες, να
µην επεκταθούν αυτά τα προβλήµατα, αλλά και να αντιµετωπίσουµε και τα υπάρχοντα.
Έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα που αφορά την έκδοση οικοδοµικών αδειών, ρυθµίσεις, τροποποιήσεις, συµπληρώσεις. Ο ν. 4030
είναι ένας σηµαντικός νόµος που βάζει κανόνες, σύγχρονους κανόνες και καινοτόµες διατάξεις στην έκδοση των οικοδοµικών
αδειών.
Όµως, λέει και καλύπτει όλα τα άλλα, πλην από περιπτώσεις
που καλύπτονται από ειδικές διατάξεις. Ειδικές διατάξεις είναι
θέµατα που αφορούν εκκλησιαστικά κτήρια. Θα αναφερθώ συγκεκριµένα στο ποια είναι αυτά. Απόρροια αυτού ήταν –επειδή δεν
περιλαµβανόταν στο ν. 4030– ότι ο ν. 4178, που ακολούθησε, κάλυψε για την Εκκλησία της Ελλάδος, µε τη διαδικασία που θα
αναφέρω.
Και ισχύει το ίδιο γι’ αυτό που καλύπτουµε εµείς σήµερα για
την Εκκλησία της Κρήτης λόγω αυτονοµίας, όπως όλοι γνωρίζουµε. Τα ίδια, δηλαδή, ακριβώς που προβλέπονται για την Εκκλησία της Ελλάδος και έχουν αποφασιστεί και ψηφιστεί στο ν.
4178, τα ίδια ακριβώς εφαρµόζουµε και για την Εκκλησία της
Κρήτης.
Για να είµαι πιο συγκεκριµένος: Χωρίς να δίνουµε κάτι παραπάνω ή να παίρνουµε κάτι παραπάνω σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες κατασκευές, το πρώτο βήµα είναι η έγκριση δόµησης και
για ιερές µονές, ιερούς ναούς και για ένα µητροπολιτικό κέντρο.
Γιατί γι’ αυτά µιλάµε – για εκκλησίες και µόνο για αυτά. Όλα τα
άλλα ακολουθούν τη διαδικασία που ακολουθούµε για οποιαδήποτε κατασκευή µέσα από τις ίδιες υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις: η έγκριση δόµησης δίνεται από το κράτος, από τη ΔΟΚΚ, την Διεύθυνση Οικοδοµικού και Κτιριοδοµικού Κανονισµού. Αυτό είναι το
πρώτο βήµα. Έγκριση δόµησης σηµαίνει ότι βάζουµε και όρους,
βάζουµε και όρια και κανόνες και βάζουµε και συντελεστές δόµησης, για το αν επιτρέπεται να χτιστεί, τι επιτρέπεται να χτιστεί
και µέχρι πια όρια επιτρέπεται να χτιστεί. Αυτά δίνονται από τη
ΔΟΚΚ, από το κράτος.
Η Υπηρεσία Δόµησης είναι το επόµενο στάδιο στη διαδικασία
έκδοσης και ολοκλήρωσης οικοδοµικών αδειών. Αυτή η Υπηρεσία δηµιουργείται στην Εκκλησία της Κρήτης, όπως και στην Εκκλησία της Ελλάδος. Όµως, κατά τα λοιπά, όλες οι εγκρίσεις που
θα προβλέπονταν και θα ήταν απαραίτητες –και είναι απαραίτητες– είτε η Υπηρεσία Δόµησης ήταν στο χώρο της Εκκλησίας της
Κρήτης είτε σε οπουδήποτε εκτός, όλες ισχύουν στο ακέραιο.
Δεν υπάρχει καµµία έκπτωση, καµµία παρέκκλιση. Επιπλέον,
λόγω της ιδιαιτερότητας αυτών των κατασκευών στο Εκκλησιαστικό Αρχιτεκτονικό Συµβούλιο…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, λίγο χρόνο θα ήθελα, σας παρακαλώ.
Στο Εκκλησιαστικό Αρχιτεκτονικό Συµβούλιο συµµετέχουν τέτοιοι και τόσοι εκπρόσωποι, για να καλύψουν τις ιδιαιτερότητες
που πράγµατι έχει, πέρα από τα γενικά που ισχύουν και αλλού.
Δεν είναι απλά ένα ειδικό κτήριο. Είναι ένα κτήριο που, πέρα από
την ιδιαιτερότητά του, έχει και κανονιστικού ή δογµατικού χαρακτήρα, κατά τα πρότυπα ή κατά τα δεδοµένα της εκκλησίας µας,
θέµατα.
Αυτά σε ό,τι αφορά στο γιατί κάνουµε τη ρύθµιση αυτή για την
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Εκκλησία της Κρήτης: για λόγους ισότητας, αλλά και ολοκλήρωσης των διαδικασιών και κατά αναλογία προς την Εκκλησία της
Ελλάδος.
Άκουσα πριν να αναφέρεται για τα θέµατα εκτός σχεδίου δόµησης ότι αλλάζουµε ύψη ή τον όγκο ή τους ορόφους. Δεν αλλάζουµε απολύτως τίποτα. Ό,τι αφορούσε στους όρους δόµησης για εκτός σχεδίου δόµηση, παραµένει. Φέρνουµε και περιλαµβάνουµε στο νοµοσχέδιό µας θέµα, παρ’ όλο που κατά την
άποψή µου – το είπα και στη συζήτηση στην επιτροπή – δεν χρειάζεται, επειδή ορισµένες πολεοδοµίες εξακολουθούσαν να µεταφράζουν διαφορετικά.
Λέµε, λοιπόν, ότι πέρα από το 30% της κάλυψης, που υπάρχει,
δεν το βάζουµε σήµερα. Τη δυνατότητα κατασκευής µέχρι τρεις
ορόφους, που υπάρχει, δεν την αλλάζουµε σήµερα. Και το µέγιστο ύψος, που υπάρχει, τα έντεκα µέτρα, δεν το διαφοροποιούµε. Και λέµε, για να µην δηµιουργούνται παρερµηνείες, ότι η
εξάντληση των έντεκα µέτρων του ύψους δεν είναι υποχρεωτικά
δυνατή, παρά µόνο στην περίπτωση που κατασκευάσουµε και
τους τρεις ορόφους, που κατά µέγιστο επιτρέπονται.
Μπορεί, δηλαδή, κάποιος και µε έναν όροφο να εξαντλήσει το
ύψος στην εκτός σχεδίου περιοχή. Άρα, είναι εσωτερική η αλλαγή. Δεν έχει καµµία σχέση µε όρους δόµησης, όγκους και ύψη.
Στην περίπτωση της Κεφαλλονιάς -έστω πιλοτικά, αν θέλετε,
έστω καθυστερηµένα- για να επιτελέσουν το στόχο αυτά τα χρήµατα που µαζεύουµε από τα αυθαίρετα, τις ρυθµίσεις, τα ειδικά
πρόστιµα, ερχόµαστε να δείξουµε ότι πράγµατι πάνε εκεί που θα
έπρεπε να πηγαίνουν χρήµατα που µαζεύει το κράτος από αυτήν
τη διαδικασία. Και δίνονται µάλιστα στους δήµους, για να αξιολογήσουν κατά προτεραιότητα προς ποιες κατευθύνσεις αυτά
τα χρήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο Δήµο Ιθάκης και
Κεφαλλονιάς. Και δεν έχουν, βεβαίως, καµµία σχέση τα χρήµατα
αυτά µε τις χρηµατοδοτήσεις για επισκευές και ενισχύσεις κτηρίων στις συγκεκριµένες περιοχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Παράταση οικοδοµικών αδειών. Αναφέρθηκε και από τους συναδέλφους. Το κάνουµε γιατί λόγω της κρισιµότητας της περιόδου, λόγω του ότι σε θέµατα γενικώς κατασκευών στον οικοδοµικό κλάδο η κατάσταση είναι δραµατική. Πολλοί ξεκίνησαν µε
προοπτικές, γρήγορα όµως βρέθηκαν σε δύσκολη κατάσταση.
Τους δίνουµε τη δυνατότητα και το χρόνο αυτά τα οποία είχαν
στόχο να δηµιουργήσουν και να κατασκευάσουν να µπορέσουν
να τα κάνουν κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ένα κρίσιµο θέµα.
Έρχοµαι σε ένα άλλο κοµµάτι που αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τι κάνουµε; Κατ’ αρχήν, αντιµετωπίζουµε την υπάρχουσα κατάσταση. Παράλληλα, όµως, προβλέπουµε και δίνουµε
κίνητρα για να υπάρξει µετεγκατάσταση αυτών των δραστηριοτήτων σε περιοχές που προβλέπονται από χρήσεις γης και µε
όρους και κανόνες που προβλέπονται από εθνικούς ή και διεθνείς κανονισµούς.
Σε ό,τι αφορά τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, δίνουµε τη δυνατότητα για λόγους πυρασφάλειας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε και τη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Το ξέρω. Να µου αφαιρέσετε τον χρόνο της δευτερολογίας. Είναι καλό να γνωρίζουν,
πιστεύω, οι συνάδελφοι, για να τοποθετηθούν κιόλας και επί της
ουσίας.
Έλεγα, λοιπόν, ότι για λόγους πυρασφάλειας ή στατικής επάρκειας ή για θέµα πρόσβασης των ΑΜΕΑ, όλα αυτά και συµπληρωµατικά και µε πρόσθετες δραστηριότητες της τάξης του 15%,
σε σχέση µε την υπάρχουσα δόµηση στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου, δίνεται η δυνατότητα να µπορούν να δηµιουργηθούν συνθήκες ανθρώπινες, ασφαλείς και που στοιχειωδώς θα συµπληρώνουν δράσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για

10498

τη λειτουργία µιας τέτοιας µονάδας.
Δίνουµε τη δυνατότητα µέχρι ενάµισι µέτρο για επέκταση έξω
από το περίγραµµα, για λόγους στατικής επάρκειας. Επίσης, δίνουµε και τη δυνατότητα προσαύξησης µέχρι και 40% των θέσεων στις κερκίδες µε κατασκευή νέων.
Εδώ θέλω να πω ότι όσον αφορά τις υπάρχουσες κατασκευές,
αλλά και για αυτές που θα προστεθούν µέχρι το όριο που ανέφερα, είναι δεδοµένο και είναι υποχρέωση το να εξασφαλίζουν
τους όρους από πλευράς στατικής επάρκειας που προβλέπουν
οι ελληνικοί, αλλά και οι διεθνείς κανονισµοί.
Σε ό,τι αφορά τώρα το θέµα της χρηµατοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο άρθρο 25, θέλω να σας πω ότι εµείς
από την πλευρά µας δεν µοιράζουµε χρήµατα σε κανέναν. Και
αφού δεν µοιράζουµε εµείς χρήµατα, δεν µπορούµε να φωτογραφίσουµε και κανέναν. Δίνουµε την αρµοδιότητα πρώτα και
κατ’ επέκταση τη δυνατότητα στις περιφέρειες όσον αφορά
αθλητικές εγκαταστάσεις, που είναι κατά κυριότητα ή κατά
χρήση σε ερασιτεχνικούς συλλόγους ή φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να µπορούν να χρηµατοδοτήσουν επισκευές,
συντηρήσεις ή επεκτάσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.
Έχουν ακουστεί πολλά, πράγµατι, και ακούστηκαν και αναφορές τις οποίες σέβοµαι απολύτως, από τους συναδέλφους. Δίνουµε την αρµοδιότητα, αλλά αρµοδιότητα σηµαίνει και ευθύνη
στην άσκησή της. Έτσι, για τον καθένα που θα ασκήσει την αρµοδιότητα αναφορικά µε τα χρήµατα που θα επιλέξει να δώσει
είτε σε µικρούς είτε σε µεσαίους είτε σε µεγάλους συλλόγους,
να είναι και δική του η ευθύνη -και θα κριθεί- να πει µε ποια επι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χειρήµατα επιλέγει τον τρόπο χρηµατοδότησης, σεβόµενος τα
χρήµατα του λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας θέλω να πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο,
σίγουρα δεν λύνει όλα τα προβλήµατα. Είναι αλήθεια ότι είναι
αποσπασµατικό. Είναι όµως εξίσου αλήθεια ότι θα έλθουν και θεµατικά και στοχευµένα νοµοσχέδια, όπως τα ανέφερα στην αρχή,
για να συµπληρώσουν όλα αυτά. Από τη µία προσπαθούµε να
βάλουµε πλαίσια και κανόνες και από την άλλη να αντιµετωπίσουµε µία υπάρχουσα πραγµατική κατάσταση.
Στα πλαίσια αυτά είµαι στη διάθεσή σας για δηµιουργικό διάλογο, σύνθεση απόψεων, διότι κοινός µας στόχος είναι αυτές τις
πληγές και τις αδικίες που έχουν δηµιουργηθεί να µπορέσουµε
στο µέγιστο δυνατό βαθµό να τις καλύψουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Στο σηµείο αυτό διακόπτουµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Επί της υπ’ αριθµόν 1357/75 τροπολογίας του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Εσωτερικών: «Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» έχει υποβληθεί αίτηση
ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής):Θα αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον
Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Από τη στιγµή που ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, δώστε µου τον
λόγο. Σας είχα ενηµερώσει πιο νωρίς και µου είχατε πει ότι θα
µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Παπαδηµούλη,
ξέρω ότι είστε έµπειρος. Αν δώσω σε εσάς τον λόγο, πρέπει να
µιλήσουν και οι υπόλοιποι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αν επιτρέπετε, έχει
ξεκινήσει η διαδικασία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Επί της διαδικασίας ζητώ
τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών και θα σας δώσω τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αν µου επιτρέπετε, κύριε
Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επιτρέψτε µου, κύριε
Παπαδηµούλη. Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, προτού αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση Βουλευτών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ενόσω ήταν στο Βήµα ο
Υπουργός κ. Ταγαράς, κύριε Πρόεδρε, σας ζήτησα το λόγο κατά
τον Κανονισµό, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Μου κάνατε νεύµα «ναι», δεν µου κάνατε νεύµα «έλα να συνεννοηθούµε, διότι θα κάνουµε κάτι άλλο». Μου κάνατε νεύµα «ναι».
Είναι έτσι ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το «ναι» τι σηµαίνει
δηλαδή; Είπα ότι θα έχετε τον λόγο. Σας είπα ότι θα σας τον
δώσω τώρα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
πολύ…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Να µαζέψουν τον κόσµο θέλουν.
Έλεος!
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, να επιβάλετε στους φωνασκούντες τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, αλλά κι εσείς δεν
θα ερµηνεύσετε εµένα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ πολύ να επιβάλετε στους φωνασκούντες τάξη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε δίκιο. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, µη θορυβείτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Περιµένω µέχρι το Προεδρείο κατά τον Κανονισµό να επιβάλει την τάξη στους φωνασκούντες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, ολοκληρώστε
τώρα όµως, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ:…γιατί οι φωνασκίες και οι
διακοπές προδίδουν έλλειψη επιχειρηµάτων. Έχετε κάθε δικαίωµα να πείτε «διακόπτουµε» και θα πάνε οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι µετά. Σας παρακαλώ, όµως, όταν η απάντηση του
Προεδρείου στο αίτηµα «δώστε µου το λόγο αµέσως µετά» είναι
«όχι», όπως τελικά είναι, να µας το λέτε, να µην µας παραπλανάτε. Επειδή υπήρξε και µία άλλη φορά, όπου µε σκόπιµη µεθόδευση, άλλο µέλος του Προεδρείου, ο κ. Μαρκογιαννάκης,
απέτρεψε την οµιλία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή γίνονται πάρα πολλά κόλπα,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν σας την απέτρεψε κανείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ:…παρακαλώ να σέβεστε τον
Κανονισµό. Δεν είναι λάστιχο ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όπως κι εσείς. Αµφίδροµα είναι αυτά.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναγνώσω τώρα τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Μητρόπουλος Αλέξιος. Παρών.
Ο κ. Ξανθός Ανδρέας. Απών.
Ο κ. Συρµαλένιος Νικόλαος. Παρών.
Η κ. Βαµβακά Ευγενία. Απούσα.
Η κ. Γιαταγάνα Χρυσούλα. Παρούσα.
Ο κ. Λαφαζάνης Παναγιώτης. Απών.
Ο κ. Αµανατίδης Ιωάννης. Απών.
Ο κ. Παναγούλης Ευστάθιος. Παρών.
Ο κ. Βούτσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Στρατούλης Δηµήτριος. Απών.
Ο κ. Γάκης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Βαρεµένος Γιώργος. Παρών.
Ο κ. Δηµήτριος Κοδέλας. Απών.
Η κ. Τριανταφύλλου Μαρία. Παρούσα.
Η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου. Απούσα.
Η κ. Κατριβάνου Βασιλική. Παρούσα.
Η κ. Καφαντάρη Χαρά. Παρούσα.
Ο κ. Δρίτσας Θεόδωρος. Παρών.
Η κ. Μπόλαρη Μαρία. Παρούσα.
Η κ. Σταµπουλή Αφροδίτη. Παρούσα.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ξαναδιαβάστε τον κατάλογο!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μετρήστε ξανά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξαναδιαβάζω τους
απόντες.
Ο κ. Ξανθός Ανδρέας. Απών.
Η κ. Βαµβακά Ευγενία. Απούσα.
Ο κ. Λαφαζάνης Παναγιώτης. Απών.
Ο κ. Αµανατίδης Ιωάννης. Απών.
Ο κ. Κοδέλας Δηµήτριος. Απών.
Άρα, δεν υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Διαβάζω τους απόντες.
Ο κ. Ξανθός Ανδρέας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Διαβάστε τους παρόντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Παπαδηµούλη,
ξέρετε ότι χάρη στην καλή µου διάθεση συνεχίζω. Δεν θα µου
πείτε ότι ήταν παρών. Είναι τώρα παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, διαβάστε τους
παρόντες µε αρίθµηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, τώρα ήρθε. Δεν
ήταν εδώ όταν διάβαζα τον κατάλογο προηγουµένως.
Διαβάζω ξανά.
Ο κ. Μητρόπουλος Αλέξιος. Παρών.
Ο κ. Ξανθός Ανδρέας. Παρών.
Ο κ. Συρµαλένιος Νικόλαος. Παρών.
Η κυρία Βαµβακά Ευγενία. Απούσα.
Η κυρία Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα. Παρούσα.
Ο κ. Λαφαζάνης Παναγιώτης. Παρών.
Ο κ. Αµανατίδης Ιωάννης. Απών.
Ο κ. Παναγούλης Ευστάθιος. Παρών.
Ο κ. Βούτσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Στρατούλης Δηµήτριος. Απών.
Ο κ. Γάκης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Βαρεµένος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Κοδέλας Δηµήτριος. Απών.
Η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία. Απούσα.
Η κ. Κατριβάνου Βασιλική. Παρούσα.
Η κ. Χαρούλα Καφαντάρη. Παρούσα.
Ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας. Παρών.
Η κ. Μπόλαρη Μαρία. Παρούσα.
Η κ. Σταµπουλή Αφροδίτη. Παρούσα.
Μετράω. Δεν υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός, είναι δεκατέσσερις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν θα το αποφύγετε! Υπάρ-
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χει ο απαιτούµενος αριθµός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, την ίδια ώρα λειτουργούν τρεις επιτροπές! Γιατί δεν ειδοποιεί η Έδρα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αφήστε τα κόλπα και τους
αιφνιδιασµούς!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Είχε ανακοινωθεί νωρίτερα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαστε στις επιτροπές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συµπληρώθηκε ο
απαιτούµενος αριθµός, αλλά συµπληρώθηκε µε την καλή διάθεση και προαίρεση όλων µας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ησυχία, καθίστε. Αρκετά! Συµπληρώθηκε ο αριθµός.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν δεν τελειώνουν οι επιτροπές στην ώρα τους, να τις ειδοποιείτε! Όταν δεν το κάνετε
αυτό, δεν έχετε δικαίωµα να µιλάτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συµπληρώθηκε ο
αριθµός, αφού ήρθε και ο κ. Αµανατίδης. Θα προχωρήσουµε,
λοιπόν, σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Δεν πρέπει, όµως, να βρισκόµαστε και χρεωµένοι για την καλή
µας διάθεση!
Κύριοι συνάδελφοι, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ο απαιτούµενος
από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πότε διαπιστώθηκε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Παπαδηµούλη,
θα διακόψουµε επ’ ολίγον τη συνεδρίαση και όταν θα ξεκινήσει
ξανά η διαδικασία, θα πάρετε τον λόγο.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επαναλαµβάνεται η
διακοπείσα συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Η αρχή της δεδηλωµένης, από τον Τρικούπη στο σήµερα», που
οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 18ο Γυµνάσιο Αθήνας.
Καλώς ορίσατε!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου υποσχεθήκατε ότι θα µου δώσετε τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, έχετε να πείτε
κάτι επί της διαδικασίας; Αν είναι επί της διαδικασίας, έχετε ένα
λεπτό στη διάθεσή σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτή η εικόνα δεν είναι καλή για το Κοινοβούλιο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσείς την προκαλέσατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Η δική σας απουσία δεν είναι εικόνα για εµάς; Μας ζητάτε και τα ρέστα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Η σπουδή σας να µε επιβεβαιώσετε µε φωνασκίες ενισχύει το επιχείρηµα…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ησυχία, παρακαλώ!
Ολοκληρώστε, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Οι φωνασκούντες συνάδελφοι επιβεβαιώνουν τον ισχυρισµό και ορισµένοι είναι και υβριστές. Τους προσπερνώ. Ενηµερώθηκα ποιος το κάνει. Δεν έχει
καµµία σηµασία.
Αυτό που ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω είναι να µην καταφεύγει το Προεδρείο στη µέθοδο του αιφνιδιασµού, γιατί οι συνάδελφοι που υπέγραφαν την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας
ήταν σε επιτροπές και δεν τους δόθηκε ο χρόνος ούτε των πέντε
λεπτών. Παρακαλώ, για να µην υπάρχουν εντάσεις -διότι δεν µας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εξυπηρετούν οι εντάσεις και εµείς δεν θα τις παρακολουθήσουµε, ούτε τις χυδαίες ύβρεις-…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ:…να διαβαστεί ο κατάλογος
των υπογραφόντων, για να διαπιστώσουν και οι κακόπιστοι ότι
όλοι είναι εδώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ανακοινώθηκε ότι θα είναι στη 13.00’
η ψηφοφορία.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Τον πρώτο κατάλογο να διαβάσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρετε, κύριε Παπαδηµούλη, τι συµβαίνει; Όταν δεν είναι αµοιβαία η καλή διάθεση
και η καλή προαίρεση, στο τέλος βρισκόµαστε και χρεωµένοι! Είδατε ότι προσπάθησα, αξιοποιώντας και χρησιµοποιώντας κάθε
δυνατή ευγένεια και καλή διάθεση, να δώσω τη δυνατότητα να
έρθουν οι συνάδελφοι Βουλευτές. Δεν ήσασταν παρόντες εν τη
αναγνώσει του καταλόγου. Όµως, επειδή ακριβώς έπρεπε να τηρηθεί και να µην είναι λόγος αυτός…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ήταν στις επιτροπές και δεν
τους ειδοποιήσατε, γιατί θέλατε να τους αιφνιδιάσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ! Σε εσάς
να τα λέτε αυτά! Ειδοποιήθηκαν. Εσείς φταίτε! Μην το λέτε τώρα
αυτό. Έχουν ειδοποιηθεί.
Εποµένως, θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία, µετά τη διαπίστωση του απαιτούµενου αριθµού Βουλευτών, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι την τροπολογία λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την τροπολογία λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, έχει δηµιουργηθεί πρόβληµα. Αυτή η ανωµαλία που δηµιουργήθηκε µας έχει δηµιουργήσει πρόβληµα. Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξεκίνησε τώρα η διαδικασία της ψηφοφορίας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εδώ πριν έγινε όλη αυτή η ιστορία, για
να µαζευτούν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που έλειπαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Βούλτεψη, µην
το συνεχίζετε. Το τι έγινε είναι φανερό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, για µας, αν δεν διαπιστωθεί ότι έχει αναιρεθεί αυτό που έγινε πριν, δεν µπορούµε να πάµε
σε ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχει διαπιστωθεί το
τι συνέβη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Με βάση τον Κανονισµό, µια φορά
ανακοινώνεται ο κατάλογος. Μια φορά!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν πρόκειται, αν δεν είναι εδώ οι Βουλευτές που έλειπαν, να δεχθούµε το αποτέλεσµα. Δεν θα µας
βγάλουν χαζούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχει ξεκινήσει η διαδικασία.
Σας ενηµερώνω, κύριοι συνάδελφοι, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το
άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους για την τροπολογία. Οι ψήφοι αυτές θα
ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση η
οποία θα ακολουθήσει.
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Υπάρχει συνάδελφος,
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να
προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του
αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Μέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση και η εξαγωγή του αποτελέσµατος µπορούµε να συνεχίσουµε τη διαδικασία της συζήτησης επί του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα επτά µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Σητείας Λασιθίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει τον λόγο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Θέλω να µιλήσω για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω και επειδή καθ’
οδόν προς τη Βουλή µου τέθηκε το ερώτηµα, θα ήθελα να µου
επιτρέψετε να εξηγήσω στο Σώµα τον εκπρόθεσµο, κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία, χαρακτήρα της τροποποίησης που συζητάµε σήµερα για τα υποβρύχια.
Είναι αυτονόητο ότι κάθε άλλο παρά εκπρόθεσµος είναι στην
ουσία. Είναι, θα έλεγα, αυτονόητος ο πολύ επείγον χαρακτήρας
αυτής της τροπολογίας και κατατέθηκε µόλις ολοκληρώθηκαν οι
λεπτές και δύσκολες συζητήσεις για να καταλήξουµε σήµερα
εδώ. Από τη στιγµή εκείνη, δεν µπορούσαµε να περιµένουµε,
αγαπητοί συνάδελφοι, ούτε ένα δευτερόλεπτο, λόγω και των διακοπών του Πάσχα.
Θυµίζω ότι στη χρονολογική σειρά της όλης επιχείρησης για
τη διάσωση των υποβρυχίων στις 13 Φεβρουαρίου είχα δεσµευτεί εδώ ότι θα προχωρήσουν µε γρήγορους ρυθµούς, στις 20
Μαρτίου έγινε η συνάντηση των Επιτροπών Εξωτερικών και Άµυνας και Εξοπλισµών στο Πεντάγωνο και µέσα σε είκοσι µόλις
µέρες είµαστε σήµερα εδώ συνεπείς σε αυτό που είχαµε δεσµευθεί και για το οποίο τότε όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου
µέσα από τις επιτροπές και µας είχαν ενθαρρύνει και µας είχαν
στηρίξει. Δηλαδή να νοµιµοποιήσουµε µε την ψήφο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θεσµικά µία εξέλιξη που έχει καθαρά
εθνικό χαρακτήρα στο χώρο της εθνικής άµυνας και ασφάλειας.
Κλείνουµε, λοιπόν, σήµερα µε την κατάθεση της τροπολογίας,
που καλείστε να ψηφίσετε την πρώτη και -επιτρέψτε µου να πωτην πιο σηµαντική φάση της επιχείρησης αυτής, να σώσουµε τα
υποβρύχια που βρίσκονται στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά υπό οµηρεία -θα ήθελα να µου επιτρέψετε να πω- για λόγους που όλοι
γνωρίζουµε. Δεν είναι, βέβαια, η στιγµή για να επανέλθουµε σε
αυτά που σας είναι ήδη γνωστά.
Είχαµε εξάλλου την ευκαιρία να συζητήσουµε το ζήτηµα αυτό
πιο διεξοδικά, τόσο εδώ, στην Ολοµέλεια της Βουλής, κατά τη
συζήτηση στην επίκαιρη ερώτηση του Αρχηγού της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρα, αλλά και δύο φορές στη συνέχεια στα
πλαίσια των εργασιών, όπως είπα πριν, των Επιτροπών Άµυνας
και Εξοπλισµών της Βουλής, που είχαν ως αποκλειστικό, όπως
θυµάστε, αντικείµενο τα υποβρύχια. Βέβαια, έχουν κατατεθεί και
σας έχουν αποσταλεί όλα τα σχετικά κείµενα.
Ό,τι λοιπόν είπαµε και προτείναµε, το τηρήσαµε κατά γράµµα.
Και σήµερα, µε την προτεινόµενη διάταξη, κλείνουµε το κεφάλαιο αυτό.
Με ιδιαίτερη, λοιπόν, ικανοποίηση προτείνω σήµερα στο Σώµα
για ψήφιση τη διάταξη µε την οποία τίθεται οριστικό τέλος σε µια
περιπέτεια που διήρκησε περισσότερο από δώδεκα χρόνια, την
περιπέτεια της ναυπήγησης πέντε υποβρυχίων, ενός στη Γερµανία -του «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ»- και τεσσάρων στα Ελληνικά Ναυπηγεία. Το µεν «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» παραλήφθηκε µετά από πολλά
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γνωστά προβλήµατα, τα τέσσερα δε υποβρύχια, «ΠΙΠΙΝΟΣ»,
«ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», παραµένουν µέχρι
τώρα παγιδευµένα σε µια συνεχή διένεξη ανάµεσα στο ελληνικό
δηµόσιο και την ιδιοκτησία των ΕΝΑΕ. Αυτή η συνεχής αλληλοµετάθεση του προβλήµατος ανάµεσα στα ναυπηγεία...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να µιλήσω λίγο παραπάνω,
γιατί είναι πολύ σηµαντικά αυτά που θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βεβαίως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):… λήγει οριστικά, όπως σας είπα, µε την ψήφιση της διάταξης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, για να φτάσουµε εδώ χρειάστηκε να τηρήσουµε ως Υπουργείο µια αυστηρή στάση απέναντι στην ιδιοκτησία των Ελληνικών Ναυπηγείων, γιατί βέβαια τίποτα δεν είναι
τυχαίο στην πολιτική διαχείριση των δηµοσίων πραγµάτων. Απαιτήσαµε µε πράξεις καταλογισµού την επιστροφή του συνόλου
των ποσών, που κατέβαλε το ελληνικό δηµόσιο από το 2010 µέχρι το Μάιο του 2011, ύψους 360 περίπου εκατοµµυρίων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, γιατί στην αντίστοιχη περίοδο δεν
εκτέλεσαν τις συµβατικά προβλεπόµενες εργασίες και από το
2012 οι ιδιοκτήτες τους έκλεισαν πλήρως τα ναυπηγεία και παραµένουν µέχρι και σήµερα κλειστά. Επιπλέον, από τις πράξεις
καταλογισµού που ήδη κοινοποιήθηκαν, το ελληνικό δηµόσιο –
να το σηµειώσετε αυτό- θα προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια
και θα διεκδικήσει την είσπραξη και του τελευταίου ευρώ από
τους ιδιοκτήτες των ναυπηγείων, καθώς ζηµιώθηκε το ελληνικό
δηµόσιο από τη σύµβαση των υποβρυχίων.
Το σηµαντικό, όµως, είναι ότι σήµερα µπορούµε µε βεβαιότητα
να προγραµµατίσουµε την ένταξη σε επιχειρησιακή ετοιµότητα
των τεσσάρων υποβρυχίων του στόλου µας, σε άριστη κατάσταση λειτουργίας τους από κάθε άποψη. Οι άνδρες του Πολεµικού Ναυτικού, τα στελέχη µας κατέχουν άριστη εµπειρία και
θα ολοκληρώσουν ταχύτατα όλες τις υπολειπόµενες εργασίες
και δοκιµές, ώστε τα υποβρύχια να πιστοποιηθούν και να τεθούν
άµεσα σε υπηρεσία. Ήδη έχουµε αναρτήσει, για λόγους συµβολικούς, την ελληνική σηµαία και τα υποβρύχια έχουν επανδρωθεί
µε τα πληρώµατά τους.
Το Πολεµικό µας Ναυτικό είναι πλέον εκεί παρόν σε καθηµερινή και µόνιµη βάση στο χώρο των υποβρυχίων. Συντονίζει την
έναρξη των εργασιών ολοκλήρωσής τους. Έχει έρθει σε επαφή
µε τους υπεργολάβους, µε τους οποίους έχουν συµφωνηθεί οι
βασικές κατευθύνσεις για την επίτευξη και ολοκλήρωση του
έργου. Όλα είναι έτοιµα. Έχουν λυθεί δε και τα τεχνικά προβλήµατα. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, εγώ προσωπικά αλλά και ο
Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού περιµένουµε σήµερα
το πράσινο φως από εσάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ρητά έχω ενηµερώσει τη
Βουλή και αναγράφεται στην αιτιολογική έκθεση, στόχος µας
είναι χάρη στις ικανότητες του προσωπικού του Πολεµικού µας
Ναυτικού να ολοκληρώσουµε τις εργασίες, το ταχύτερο δυνατό
χωρίς υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισµού µε το αδιάθετο
ποσό των 75,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Ήδη προβήκαµε σε όλες τις
ενέργειες, ώστε να κατατεθεί στο σχετικό κωδικό του Υπουργείου µας ποσό 35 εκατοµµυρίων ευρώ από τα 75,5 εκατοµµύρια
για το τρέχον έτος. Από την άλλη µεριά, εφόσον τελικά µας δικαιώσουν τα δικαστήρια για την είσπραξη των ποσών των καταλογιστικών πράξεων, θα έχουµε µια σηµαντική µείωση του τελικού κόστους ναυπήγησης των υποβρυχίων, ακόµα και σε σχέση
µε το συµβατικό τίµηµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πιστεύω ότι πραγµατοποιήσαµε
ως Υπουργείο Άµυνας µέχρι εδώ τη δέσµευσή µας ενώπιον του
Σώµατος ότι θα επιλύσουµε το πρόβληµα των υποβρυχίων, µε
απόλυτο σεβασµό στο δηµόσιο χρήµα και το αξιόµαχο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων. Την πολιτική αυτή θα συνεχίσουµε
για όλα τα άλλα ζητήµατα που άπτονται εξοπλιστικών προγραµµάτων του παρελθόντος και θεµάτων συντήρησης, σε συνδυασµό µε την αποτροπή τέτοιων φαινοµένων στο µέλλον.
Θα πω δύο λόγια για τα ΕΝΑΕ και θα τελειώσω. Τα Υπουργεία
Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Απασχόλησης αναλαµβάνουν εφε-
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ξής τα ζητήµατα που σχετίζονται, αφενός µε τη λειτουργία των
ΕΝΑΕ, αφετέρου µε τις δικαστικές διαφορές που δηµιουργήθηκαν από την εκτελεστική συµφωνία, ως αποκλειστικά αρµόδια για
την αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών.
Με τη λύση που συζητάµε, τα άλλα ζητήµατα των ναυπηγείων
δεν άπτονται άµεσα των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, δηλαδή το σύνθετο και ακανθώδες πρόβληµα της ναυπηγικής βιοµηχανίας και της απασχόλησης στον τοµέα αυτό,
αλλά και το µέλλον του Σκαραµαγκά, σε συνδυασµό µε τις εκκρεµότητες που υπάρχουν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ωστόσο, στον τοµέα αυτόν παρέχουµε σε ό,τι αφορά τα ΕΝΑΕ
µία ανακούφιση στους εργαζοµένους. Όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξαιρέτως που βρίσκονται στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, θα πληρώνονται όσο διάστηµα διαρκέσουν οι εργασίες κάθε µήνα, µε
αυτόµατη καταβολή του ποσού στους λογαριασµούς τους,
καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές τους από το Πολεµικό Ναυτικό µε την προσδοκία στο διάστηµα αυτό να βρεθεί µόνιµη, οριστική λύση, ώστε να διασωθούν όλες οι θέσεις εργασίας και η
γενικότερη λειτουργία των ΕΝΑΕ.
Το Πολεµικό Ναυτικό επιθυµεί να είναι πελάτης της Ελληνικής
Ναυπηγικής Βιοµηχανίας στο σύνολό της, στα πλαίσια του
ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, χωρίς να παραβιάζεται το πλαίσιο
ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενηµέρωση και η συζήτηση
που έγινε στο Υπουργείο Εθνικής Αµύνης µε όλες τις παρατά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ξεις, µε όλα τα κόµµατα, δεν σας κρύβω ότι έδωσε ένα θετικό
αποτέλεσµα. Σηµαντικό για εµάς είναι ότι πήραµε το µήνυµα ενθάρρυνσης να προχωρήσουµε δυναµικά µπροστά, όπως ξεκινήσαµε, λύνοντας το «γόρδιο δεσµό» ενός µεγάλου προβλήµατος
και βεβαίως, ανοίγοντας µία νέα προοπτική και στη ναυπηγοκατασκευαστική βιοµηχανία, αλλά και παίρνοντας πλέον τα υποβρύχια µας στα χέρια µας, όπερ και εγένετο.
Με συνέπεια και συνέχεια, λοιπόν, κάνουµε το καλύτερο για
τη χώρα και την άµυνά µας, για µια ισχυρή Ελλάδα, που επιβεβαιώνει καθηµερινά τον σταθεροποιητικό της ρόλο και ανακτά
σταδιακά την πρωταγωνιστική της δράση, προς όφελος της
ασφάλειας και της ειρήνης, προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και
την ευηµερία των λαών και των πολιτών.
Σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ να ψηφίσετε αυτήν τη διάταξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 239 Βουλευτές.
Υπέρ της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό
75, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 140 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό
75, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 99 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του νοµοσχεδίου
του Υπουργείου Εσωτερικών: «Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή
των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο στο
σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠOΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες
διατάξεις
Άρθρο 1
Εκλογή µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1. Η εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, διενεργείται µε
άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που
έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5 και 6 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
(Α’ 57). Το δικαίωµα του εκλέγειν έχουν και οι πολίτες των λοιπών
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα οριζόµενα στο
ν. 2196/1994 (Α’ 41).
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική.
2. Για την εκλογή αυτών, ολόκληρη η Ελληνική Επικράτεια
αποτελεί µία ενιαία εκλογική περιφέρεια.
3. Η ηµέρα και η διάρκεια διεξαγωγής της ψηφοφορίας ορίζεται κάθε φορά µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών τριάντα
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την καθοριζόµενη για την ψηφοφορία.
Άρθρο 2
Εκλόγιµοι - Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα
1. Εκλόγιµοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι όσοι έχουν
το δικαίωµα του εκλέγεσθαι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ.1 του Συντάγµατος και του άρθρου 29 του π.δ.
26/2012. Επίσης, εκλόγιµοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι και
οι πολίτες των λοιπών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά τα οριζόµενα στο ν. 2196/1994 (Α’ 41), όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το ν. 4244/2014 (Α’ 60).
2. Οι διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγµατος και των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012 και της παρ. 1
του δέκατου πέµπτου άρθρου του ν. 2196/1994 (Α’ 41) για τα κωλύµατα εκλογιµότητας των βουλευτών εφαρµόζονται και για την
εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι βουλευτές
του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν µπορούν να ανακηρυχθούν
υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους.
3. Εκτός από τα ασυµβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 6
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της Πράξης η οποία είναι προσαρτηµένη στην απόφαση του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ής Σεπτεµβρίου
1976, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την απόφαση του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεµβρίου 2002
(2002/772/ΕΚ, Ευρατόµ) που κυρώθηκε µε το ν. 3216/2003
(Α’312), έχουν εφαρµογή εν προκειµένω και οι διατάξεις του άρθρου 57 του Συντάγµατος περί των ασυµβιβάστων των βουλευτών.
4. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στερήθηκε κάποιο από τα προσόντα εκλογιµότητας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώµατός του.
Άρθρο 3
Πρόταση υποψηφίων
Κατάρτιση και ανακήρυξη συνδυασµών
1. Δικαίωµα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν µόνο τα
κόµµατα ή οι συνασπισµοί συνεργαζόµενων κοµµάτων. Στους συνασπισµούς συνεργαζόµενων κοµµάτων µπορούν να συµµετέχουν και πολιτικές κινήσεις που δεν αποτελούν πολιτικό κόµµα.
Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 37 και
του άρθρου 38 του π.δ. 26/2012 περί του ονόµατος και εµβλήµατος των κοµµάτων και περί της διαφωνίας για τη χρήση ονόµατος ή εµβλήµατος αυτών, εφαρµόζονται αναλόγως και εν
προκειµένω.
Οι κατά τις ανωτέρω διατάξεις δηλώσεις των κοµµάτων ή των
συνασπισµών συνεργαζόµενων κοµµάτων επιδίδονται στον
Υπουργό Εσωτερικών και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
2. Οι υποψήφιοι συµµετέχουν στην εκλογή σε συνδυασµό, ο
οποίος καταρτίζεται από το κόµµα ή το συνασπισµό συνεργαζόµενων κοµµάτων που τους προτείνει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην επόµενη παράγραφο.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερους
από έναν συνδυασµούς.
3. Η πρόταση κάθε κόµµατος ή συνασπισµού συνεργαζόµενων
κοµµάτων, που αποτελεί το συνδυασµό του κόµµατος ή του συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµάτων περιλαµβάνει υποψηφίους, των οποίων ο αριθµός δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο
του αριθµού των συνολικά εκλεγοµένων, κάθε φορά, κατά την
παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, µελών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Η πρόταση αναγράφει το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, την ιδιότητα και την ακριβή διεύθυνση κατοικίας του προτεινόµενου και συνοδεύεται από έγγραφη αποδοχή και υπεύθυνη
δήλωση αυτού, που γίνονται και µε ειδική συµβολαιογραφική
πληρεξουσιότητα.
Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασµών κοµµάτων ή
συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµάτων, ο αριθµός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 1/3 του συνολικού αριθµού των υποψηφίων
τους, αντιστοίχως. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται
στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε
µισό της µονάδας και άνω.
Με την ανωτέρω δήλωση, ο υποψήφιος δηλώνει ότι: α) δεν
αποδέχθηκε τη συµµετοχή του ως υποψηφίου σε συνδυασµό –
πρόταση άλλου κόµµατος ή συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµάτων, β) είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο αρρένων ή το δηµοτολόγιο δήµου του κράτους, µνηµονεύοντας το όνοµα του
δήµου, το έτος γέννησης, καθώς και την ηµεροµηνία για την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται αυτή σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 29 του π.δ. 26/2012, γ) δεν έχει στερηθεί το δικαίωµα
του εκλέγειν, δ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύµατα
εκλογιµότητας του άρθρου 2 του παρόντος και ε) δεν έχει ανειληµµένη υποχρέωση παραµονής στην υπηρεσία για ορισµένο
χρόνο, προκειµένου περί πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών
εν γένει, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία. Όποιος υποβάλλει
ψευδή δήλωση υπόκειται στις ποινές της παρ. 3 του άρθρου 117
του π.δ. 26/2012.
Για κάθε υποψήφιο επισυνάπτεται γραµµάτιο Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας για κατάθεση χρηµατικού ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. Το χρηµατικό αυτό ποσό αποτελεί έσοδο
του τακτικού προϋπολογισµού και είναι δυνατόν να αυξοµειώνε-
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ται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών.
4. Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του κόµµατος
ή του συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµάτων κατά αλφαβητική
σειρά του επωνύµου τους.
5. Στην πρόταση κάθε συνδυασµού επισυνάπτεται γραµµάτιο
Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας για την κατάθεση χρηµατικού
ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ), η έλλειψη του οποίου
καθιστά την πρόταση απαράδεκτη.
Το ποσό αυτό επιστρέφεται στα κόµµατα ή τους συνασπισµούς συνεργαζόµενων κοµµάτων, των οποίων οι συνδυασµοί
έλαβαν ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου
των εγκύρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την Επικράτεια ή µία
τουλάχιστον έδρα µέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
6. Η έλλειψη της αποδοχής ή της υπεύθυνης δήλωσης του
προτεινόµενου ή της υπογραφής του ή του πληρεξουσίου του ή
του γραµµατίου, καθώς και η έλλειψη οποιουδήποτε από τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οριζόµενα
στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης του προτεινόµενου, συνεπάγεται τη µη ανακήρυξή του ως υποψηφίου από το αρµόδιο δικαστήριο.
7. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων
4, 5 και 7 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012.
8. Τη δέκατη τέταρτη ηµέρα πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας, το Α’ Τµήµα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δηµόσια
συνεδρίαση τους υποψηφίους που προτάθηκαν νόµιµα κατά συνδυασµούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο
4 του άρθρου αυτού, µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 35 και
36 του π.δ. 26/2012.
Οι ανακηρυχθέντες υποψήφιοι ανακοινώνονται αµέσως στο
Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο προβαίνει αµελλητί στην έκδοση προκήρυξης, στην οποία περιλαµβάνονται τα στοιχεία της
απόφασης ανακήρυξης. Η προκήρυξη κοινοποιείται αµέσως
στους Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι να τη
δηµοσιεύσουν κατά ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 39 του π.δ. 26/2012.
Άρθρο 4
Ψηφοδέλτια - Σταυροί προτίµησης
1. Κάθε συνδυασµός είναι υποχρεωµένος να εκτυπώσει δικό
του ψηφοδέλτιο, σε ορθογώνιο σχήµα, οµοιόµορφο για όλη την
Επικράτεια, σε χαρτί που χορηγείται στα κόµµατα ή τους συνασπισµούς συνεργαζόµενων κοµµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 3
του παρόντος.
Η απόχρωση του χαρτιού και οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων
και των εκλογικών φακέλων, καθώς και η ποσότητα του χορηγούµενου χαρτιού και κάθε άλλη αναγκαία εν προκειµένω λεπτοµέρεια, ορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 70, του άρθρου 71, των παραγράφων 2, 6
και 10 του άρθρου 72 και του άρθρου 73 του π.δ. 26/2012. Στα
ψηφοδέλτια δύναται να αναγράφονται πριν από το έµβληµα και
το όνοµα του συνδυασµού του κόµµατος ή του συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµάτων, το έµβληµα και το όνοµα του ευρωπαϊκού πολιτικού κόµµατος µε το οποίο κάθε συνδυασµός συνδέεται. Στα ψηφοδέλτια συνδυασµού συνασπισµού κοµµάτων,
στα οποία συµµετέχουν και πολιτικές κινήσεις, αναγράφονται
οριζόντια από το άνω µέρος της µίας µακρότερης πλευράς τους
και προς την άλλη σε διαδοχικές ξεχωριστές σειρές το έµβληµα
και το όνοµα του συνασπισµού. Μετά την προσωνυµία του συνασπισµού, δύναται να αναγράφονται σε διαδοχικές ξεχωριστές
σειρές ή και παραπλεύρως, τα εµβλήµατα και τα ονόµατα κοµµάτων ή πολιτικών κινήσεων που αποτελούν το συνασπισµό. Στη
συνέχεια αναγράφονται τα ονόµατα όλων των υποψηφίων του
συνδυασµού, καθένα χωριστά, κατά τη σειρά που αναφέρονται
στην απόφαση για την ανακήρυξη του συνδυασµού και µε τα
ονοµατεπωνυµικά στοιχεία που αναφέρονται στην απόφαση
αυτή, από τα οποία προτάσσεται το επώνυµο.
Ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του υπέρ τεσσάρων (4), κατ’ ανώτατο όριο, υποψηφίων του συνδυασµού, ση-

µειώνοντας στο ψηφοδέλτιο, δίπλα στο όνοµα καθενός από αυτούς, σταυρό προτίµησης.
Ψηφοδέλτιο συνδυασµού µε περισσότερους από τέσσερις
σταυρούς προτίµησης, προσµετράται υπέρ του συνδυασµού ως
έγκυρο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης.
2. Εάν κατά την ψηφοφορία ανακύψει έλλειψη των, κατά τα
ανωτέρω, έντυπων ψηφοδελτίων, επιτρέπεται η χρησιµοποίηση
µη έντυπων ψηφοδελτίων, της ίδιας απόχρωσης µε τα έντυπα,
υπό τις προϋποθέσεις και τα οριζόµενα περί λευκών ψηφοδελτίων στο άρθρο 74 του π.δ. 26/2012.
Στο µη έντυπο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας αναγράφει µε το χέρι
του το όνοµα του συνδυασµού της προτίµησής του, καθώς και
το ονοµατεπώνυµο µέχρι και τεσσάρων (4) υποψηφίων της προτίµησής του από τον ίδιο συνδυασµό, µε ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 74 του π.δ.
26/2012.
3. Για τους φακέλους, µέσα στους οποίους τοποθετούνται τα
ψηφοδέλτια, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου
75 του π.δ. 26/2012.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 76 του π.δ. 26/2012 για την ακυρότητα των ψηφοδελτίων εφαρµόζονται αναλόγως και εν προκειµένω.
Άρθρο 5
Ψηφοφορία, διαλογή ψήφων και κατάρτιση πινάκων
αποτελεσµάτων από τα Πρωτοδικεία
1. Η ψηφοφορία διενεργείται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την
Επικράτεια κατά εκλογικά τµήµατα και κατά τις ισχύουσες για
την εκλογή των βουλευτών περιφέρειες, µε βάση τους εκλογικούς καταλόγους που ισχύουν για την εκλογή των βουλευτών,
καθώς και τους κατά το άρθρο 27 του π.δ. 26/2012 καταρτιζόµενους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
2. Κατά τη ψηφοφορία κάθε συνδυασµός και κάθε υποψήφιος
δικαιούται να διορίζει από έναν αντιπρόσωπο µε τον αναπληρωτή
του σε κάθε εκλογικό τµήµα. Κάθε συνδυασµός και κάθε υποψήφιος µπορεί, επίσης, να διορίζει από έναν πληρεξούσιο σε καθεµία από τις αναφερόµενες στην προηγούµενη παράγραφο
εκλογικές περιφέρειες. Ο διορισµός των αντιπροσώπων και των
πληρεξουσίων γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 40 και
41 του π.δ. 26/2012.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 50 παράγραφος 1 για την ηµέρα
της ψηφοφορίας, 51 για τα εκλογικά τµήµατα, 52 για τα καταστήµατα ψηφοφορίας, 53 για τους εκλογείς στρατιωτικούς κ.λπ.,
της παρ.1 του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012, 54 για την ψηφοφορία των ανδρών φρουράς, 55 για τον προσδιορισµό των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας, 56 για τη δηµοσίευση προγράµµατος ψηφοφορίας, 57 για την προετοιµασία
του καταστήµατος ψηφοφορίας, 58 για το διορισµό εφορευτικών
επιτροπών, 59 για τα κωλύµατα διορισµού µελών εφορευτικών
επιτροπών, 60 για την αναπλήρωση µελών εφορευτικών επιτροπών, 61 για τα καθήκοντα εφορευτικών επιτροπών, 62 για την
ψηφοφορία µελών εφορευτικών επιτροπών, 63 για τον γραµµατέα εφορευτικής επιτροπής, 64 για τους διερµηνείς τουρκικής
γλώσσας, 65 για τη σφραγίδα εφορευτικών επιτροπών, 66 για
τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τα καθήκοντα
αυτών, 67 για τον έφορο των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής,
68 για το διορισµό των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής και των
εφόρων αυτών, 69 για τη ψηφοφορία αντιπροσώπων δικαστικής
αρχής, εφόρων αυτών και κρατουµένων, 77 για λοιπές διατάξεις
περί ψηφοδελτίων, 78 για την παραλαβή καταστήµατος και εκλογικών ειδών από την εφορευτική επιτροπή, 79 για τη σφράγιση
της κάλπης, 80 για το πρακτικό παραλαβής, 81 για την έναρξη
της ψηφοφορίας, 82 για την προσέλευση ψηφοφόρων, 83 για
τον τρόπο ψηφοφορίας, 84 για το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, 85
για τις ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, 86 για την
τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία, 87 για τις απαγορεύσεις, 88 για την παρουσία υποψηφίων και αντιπροσώπων αυτών,
89 για την περάτωση της ψηφοφορίας, 90 για το άνοιγµα της
κάλπης και την αρίθµηση των φακέλων, 91 για τη διαλογή των
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ψήφων, 92 για τη διακοπή της διαλογής, 93 για το πέρας της διαλογής και 94 για τη διαβίβαση των αποτελεσµάτων στο πρωτοδικείο του π.δ. 26/2012, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρµόζονται
αναλόγως και εν προκειµένω.
4. Το υλικό της ψηφοφορίας περικλείεται σε σάκο, ο οποίος
φέρει εξωτερικώς ειδικό γνώρισµα οριζόµενο µε απόφαση του
Υπουργού των Εσωτερικών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 94 του π.δ. 26/2012.
5. Επίσης εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 8 του άρθρου 98 του π.δ. 26/2012 που αφορούν
στη συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσµάτων της εκλογής
και την κατάρτιση των σχετικών πινάκων από τα πρωτοδικεία. Ο
Πρόεδρος του Πρωτοδικείου αποστέλλει αµέσως επικυρωµένο
αντίγραφο του ανωτέρω πίνακα των αποτελεσµάτων στον
Υπουργό Εσωτερικών για την κατανοµή των εδρών από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειµένου να καταρτίσει συγκεντρωτικό
πίνακα αποτελεσµάτων για όλη την Επικράτεια, µε ανάλογη
εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου
98 του ανωτέρω διατάγµατος και να προβεί στην ανακήρυξη των
εκλεγέντων.
Άρθρο 6
Γενικό αποτέλεσµα ψηφοφορίας
Κατανοµή εδρών
1. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 101 του π.δ.
26/2012, που εδρεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών, µε βάση τους,
κατά το προηγούµενο άρθρο, πίνακες των πρωτοδικείων, καταρτίζει το γενικό οριστικό πίνακα των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας σε όλη την Επικράτεια και µε βάση τα αποτελέσµατα αυτά
προβαίνει στην κατανοµή των εδρών των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου µεταξύ των συνδυασµών των κοµµάτων και των
συνασπισµών συνεργαζόµενων κοµµάτων που µετείχαν στην
εκλογή, κατά τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο κατανοµή ενεργείται
αναλογικά µε την εκλογική δύναµη σε όλη την Επικράτεια των
συνδυασµών που µετέχουν σε αυτήν.
Για το σκοπό αυτόν αθροίζεται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, τα οποία έλαβαν σε όλη την Επικράτεια όλοι οι συνδυασµοί που συµµετείχαν στην εκλογή, το άθροισµα δε αυτό
διαιρείται µε το συνολικό αριθµό των εδρών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα.
Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση, παραλειποµένου
του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο της πρώτης φάσης
της κατανοµής, µε το οποίο διαιρείται ολόκληρη η εκλογική δύναµη σε όλη την Επικράτεια του κάθε συνδυασµού, δηλαδή το
σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε αυτός, σε κάθε δε
συνδυασµό περιέρχονται τόσες έδρες από την πρώτη φάση της
κατανοµής όσες φορές το εκλογικό µέτρο περιέχεται στην εκλογική δύναµη αυτού.
3. Η κατανοµή συνεχίζεται σε δεύτερη φάση, κατά την οποία
αθροίζεται το σύνολο των αχρησιµοποίητων υπόλοιπων εκλογικής δύναµης όλων των συνδυασµών µετά την κατανοµή της προηγούµενης παραγράφου, το άθροισµα δε που προκύπτει διαιρείται µε τον αριθµό των αδιάθετων, µετά την κατά την προηγούµενη παράγραφο κατανοµή, εδρών, αυξηµένο κατά ένα.
Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση, παραλειποµένου
του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο της δεύτερης φάσης
της κατανοµής µε το οποίο διαιρείται το αχρησιµοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναµης κάθε συνδυασµού, σε κάθε δε συνδυασµό περιέρχονται από τη δεύτερη αυτή φάση της κατανοµής
τόσες έδρες όσες φορές το εκλογικό µέτρο περιέχεται στην
αχρησιµοποίητη εκλογική δύναµη αυτού.
Εάν το άθροισµα των εδρών που παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω στους συνδυασµούς, είναι µεγαλύτερο από τον αριθµό των
εδρών που πρέπει να κατανεµηθούν κατά τη δεύτερη αυτή φάση,
η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασµό που έχει το
µικρότερο υπόλοιπο εκλογικής δύναµης. Σε περίπτωση ίσου
αριθµού υπολοίπων ψήφων ενεργείται κλήρωση και η έδρα αφαιρείται από το συνδυασµό που δεν ευνοήθηκε από την κλήρωση.
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Σε περίπτωση που η εκλογική δύναµη συνδυασµού είναι µικρότερη από το εκλογικό µέτρο της πρώτης φάσης της κατανοµής
που προέκυψε σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της προηγούµενης
παραγράφου, ως αχρησιµοποίητη εκλογική δύναµη που µεταφέρεται στη δεύτερη φάση της κατανοµής θεωρείται το σύνολο των
εγκύρων ψήφων σε όλη την Επικράτεια του συνδυασµού αυτού.
4. Οι έδρες που παραµένουν αδιάθετες, µετά την κατά την
προηγούµενη παράγραφο κατανοµή, παραχωρούνται ανά µία και
µέχρις εξαντλήσεώς τους στους συνδυασµούς που έχουν το µεγαλύτερο κατά σειρά, µετά την πρώτη φάση, αχρησιµοποίητο
υπόλοιπο εκλογικής δύναµης και αρχή γίνεται από τους συνδυασµούς οι οποίοι δεν χρησιµοποίησαν το υπόλοιπο αυτό για κατάληψη έδρας από τη δεύτερη φάση. Οι τυχόν αδιάθετες έδρες
από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου παραχωρούνται
ανά µια στους συνδυασµούς µε το µεγαλύτερο κατά σειρά µετά
την πρώτη φάση αχρησιµοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναµης.
Σε περίπτωση δε ίσου αριθµού υπολοίπων ψήφων, ενεργείται
κλήρωση και η έδρα παραχωρείται στο συνδυασµό που ευνοήθηκε από την κλήρωση.
Ως αχρησιµοποίητη εν προκειµένω εκλογική δύναµη θεωρείται
και ολόκληρη η εκλογική δύναµη συνδυασµού, η οποία υπολειπόταν του εκλογικού µέτρου τόσο της πρώτης φάσης της κατανοµής όσο και της δεύτερης.
5. Κόµµα ή συνασπισµός συνεργαζόµενων κοµµάτων που δεν
συγκέντρωσε ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο
µε το τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε ολόκληρη την Επικράτεια τα κόµµατα και οι
συνασπισµοί συνεργαζόµενων κοµµάτων, δεν δικαιούται έδρα
µέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Άρθρο 7
Ανακήρυξη και γνωστοποίηση εκλεγέντων µελών
Πλήρωση κενουµένων εδρών
1. Οι έδρες των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέρχονται, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο, σε κάθε συνδυασµό, καταλαµβάνονται από τους υποψήφιους αυτού, κατά τη
σειρά των σταυρών προτίµησης που έλαβε καθένας από αυτούς.
2. Η ανακήρυξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
εκλέγονται και των αναπληρωµατικών τους γίνεται µε ανάλογη
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 και του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 3, του προτελευταίου
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 98 και της παραγράφου 4 του
άρθρου 103 του π.δ. 26/2012.
3. Η απόφαση του κατά τα ανωτέρω αρµόδιου Πρωτοδικείου
Αθηνών για την ανακήρυξη των εκλεγέντων µελών κοινοποιείται
µε επιµέλεια του οικείου εισαγγελέα προς όλους τους υποψήφιους, αποστέλλεται δε το συντοµότερο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο στη συνέχεια ανακοινώνει το περιεχόµενο αυτής
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Βουλή των Ελλήνων.
4. Οι έδρες των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που, για
οποιονδήποτε λόγο, µένουν κενές, καταλαµβάνονται από τους
ανακηρυχθέντες αναπληρωµατικούς του ίδιου συνδυασµού κατά
τη σειρά της ανακήρυξής τους.
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή εξαντλήθηκε ο αριθµός
των, κατά την προηγούµενη παράγραφο, αναπληρωµατικών
µελών, διενεργείται αναπληρωµατική εκλογή, κατά την οποία
εφαρµόζονται αναλόγως όλες οι διατάξεις του παρόντος νόµου.
Κατά την αναπληρωµατική αυτή εκλογή οι κατά το άρθρο 3 του
παρόντος συνδυασµοί περιέχουν αριθµό υποψηφίων µέχρι το
τριπλάσιο των κενών εδρών.
6. Έδρες µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που κενώθηκαν µέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου του Κοινοβουλίου
αυτού, δεν πληρούνται µε αναπληρωµατική εκλογή, εφόσον ο
αριθµός των κενών εδρών δεν υπερβαίνει το ένα τέταρτο του
όλου αριθµού των εδρών που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα.
Άρθρο 8
Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών
Επανάληψη ψηφοφορίας
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαληθεύει την εκλογή των
µελών του και αποφαίνεται για τις αµφισβητήσεις – ενστάσεις,
οι οποίες τυχόν θα εγερθούν µε βάση τις διατάξεις της Πράξης
της προσαρτηµένης στην απόφαση του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20ής Σεπτεµβρίου 1976, για την εκλογή
των αντιπροσώπων στη Συνέλευση µε άµεση καθολική ψηφοφορία, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την απόφαση του Συµβουλίου
της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεµβρίου 2002.
2. Κάθε άλλη ένσταση που τυχόν ασκηθεί κατά του κύρους
των, κατά τον παρόντα νόµο, εκλογών, η οποία αναφέρεται είτε
σε εκλογικές παραβάσεις σχετικά µε τη διενέργεια αυτών είτε σε
έλλειψη των νοµίµων προσόντων, εκδικάζεται από το κατά το
άρθρο 100 του Συντάγµατος Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του ν. 345/1976 «Περί κυρώσεως
του Κώδικος του κατά το άρθρον 100 του Συντάγµατος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου», οι οποίες αφορούν στον έλεγχο και
την εκδίκαση των βουλευτικών εκλογών.
Ένσταση δικαιούνται να ασκήσουν τα κόµµατα ή οι συνασπισµοί κοµµάτων που προτείνουν τους συνδυασµούς, κάθε υποψήφιος που ανακηρύχθηκε κατά την εκλογή αυτή, καθώς και
κάθε εκλογέας εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους.
Ως προς τους λόγους ένστασης εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου 126 του π.δ. 26/2012.
3. Σε περίπτωση ακύρωσης εκλογής για παράβαση των διατάξεων του νόµου και γενικά για πληµµέλειες, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται στα τµήµατα που ακυρώθηκε η εκλογή, µέσα σε
ένα µήνα από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, µε βάση τους εκλογικούς καταλόγους που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αρχική ψηφοφορία. Κατά
την επανάληψη της ψηφοφορίας για το λόγο αυτόν δεν επιτρέπεται πρόταση και ανακήρυξη νέων υποψηφίων.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται η ηµέρα διενέργειας της επαναληπτικής ψηφοφορίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Εάν σε κάποιο εκλογικό τµήµα η ψηφοφορία δεν διενεργήθηκε για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διεξάγεται την επόµενη Κυριακή, µε την έκδοση, για το σκοπό αυτόν, προγράµµατος
ψηφοφορίας της οικείας δηµοτικής αρχής.
5. Η εκλογή µέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία
επήλθε ύστερα από ακύρωση από το κατά το άρθρο 100 του Συντάγµατος Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, θεωρείται ότι έγινε από
την ηµέρα της διενέργειας των γενικών εκλογών των µελών
αυτών.
6. Αν επαναληφθεί η ψηφοφορία σε κάποια εκλογικά τµήµατα
για παράβαση των διατάξεων του νόµου ή για πληµµέλειες γενικά, το νέο αποτέλεσµα δεν ασκεί καµία επιρροή στο σύνολο
των ψήφων των κοµµάτων ή των συνασπισµών κοµµάτων και στο
ποσοστό τους σε όλη την Επικράτεια, όπως αυτό καθορίστηκε
από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 101 του
π.δ. 26/2012.

2. Σε περίπτωση τροποποίησης, συµπλήρωσης ή αντικατάστασης εν µέρει ή συνολικά των διατάξεων της εκλογικής νοµοθεσίας για τα θέµατα για τα οποία ο παρών νόµος παραπέµπει σε
αυτές για ανάλογη εφαρµογή, θα ισχύουν οι διατάξεις αυτές
όπως τροποποιήθηκαν ή συµπληρώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν.
3. Εφόσον η διενέργεια των, κατά τον παρόντα νόµο, εκλογών
συµπέσει µε την ηµέρα διενέργειας των γενικών βουλευτικών
εκλογών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 51 και
53 του Συντάγµατος, η ψηφοφορία για την εκλογή των µελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά
τµήµατα και καταστήµατα ψηφοφορίας, τα οποία θα ορισθούν
για την ψηφοφορία των βουλευτικών εκλογών και ενώπιον του
ίδιου αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και των ίδιων λοιπών
µελών των εφορευτικών επιτροπών, οι οποίοι µπορούν, για την
αντιµετώπιση των αναγκών της ψηφοφορίας αυτής, να αναθέτουν καθήκοντα γραµµατέα αυτών σε δηµόσιο ή δηµοτικό ή
υπάλληλο νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, ο οποίος υποχρεούται να εκπληρώσει αυτά ή σε έναν εκλογέα.
Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα πρόσωπα που, κατά τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012, διορίζονται
ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, η οποία διαπιστώνεται
από το Α’ Τµήµα του Αρείου Πάγου, µπορούν να διορίζονται ως
δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι µόνιµοι δηµόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ή µόνιµοι υπάλληλοι της Περιφέρειας, που είναι πτυχιούχοι
Νοµικής µε βαθµό τουλάχιστον Γ’ ή πτυχιούχοι άλλων σχολών
που κατέχουν θέση προϊσταµένου τουλάχιστον τµήµατος. Οι µόνιµοι δηµόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι που µπορούν να διοριστούν
ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, περιλαµβάνονται σε
ονοµαστικές καταστάσεις που συντάσσονται από τους Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίες, µε µέριµνα του Υπουργείου Εσωτερικών,
αποστέλλονται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου µέσα στην
προβλεπόµενη από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου
68 του π.δ. 26/2012 προθεσµία.
Σε περίπτωση διενέργειας των ανωτέρω δύο εκλογών την ίδια
ηµέρα για την εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
θα χρησιµοποιηθούν χωριστές κάλπες, οι οποίες θα φέρουν διακριτικό γνώρισµα. Το διακριτικό αυτό γνώρισµα και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια που αφορά στο µέγεθος, το σχήµα κ.λπ. των καλπών, καθώς και όλα τα λοιπά θέµατα που ανακύπτουν από την
ταυτόχρονη διενέργεια των δύο εκλογών, ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης διενέργειας γενικών βουλευτικών
εκλογών και εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απόχρωση των ψηφοδελτίων και των αντίστοιχων φακέλων πρέπει να είναι εµφανώς διαφορετική.
5. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες µε τον παρόντα νόµο
γίνεται ρητή παραποµπή σε διατάξεις του π.δ. 26/2012, οι λοιπές
διατάξεις αυτού εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και για την
εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο.

Άρθρο 9
Εφαρµογή διατάξεων εκλογικής νοµοθεσίας

Άρθρο 10
Δικαιώµατα µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Οι διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας (π.δ. 26/2012) που
αφορούν: α) τη µη ενέργεια προσωπικής κράτησης (άρθρο 105),
β) τις επιδόσεις και ατέλειες (άρθρο 107), γ) τις αποζηµιώσεις
των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. (άρθρο 108), δ)
τον υπολογισµό προθεσµιών (άρθρο 128), ε) την προµήθεια
εκλογικών ειδών (άρθρο 130) και στ) τη συγκρότηση ειδικών συνεργείων από υπαλλήλους κ.λπ. για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των
εκλογών, την καταβολή ειδικών αποζηµιώσεων (άρθρα 25 και
131), εφαρµόζονται αναλόγως και κατά την εκλογή των µελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης εφαρµόζονται αναλόγως
και οι πειθαρχικές, ποινικές και δικονοµικές διατάξεις της νοµοθεσίας αυτής.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορούν να τεθούν
σε εφαρµογή και οι διατάξεις του άρθρου 106 της ανωτέρω
εκλογικής νοµοθεσίας για την ανάκληση και απαγόρευση κανονικών αδειών.

Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιούνται όλων των
ατελειών και απαλλαγών που αναφέρονται στα ταχυδροµικά
τέλη, την τηλεφωνική επικοινωνία και την ελεύθερη µετακίνηση
στο εσωτερικό, που προβλέπονται για τους Έλληνες βουλευτές.
Άρθρο 11
Καθορισµός εκλογικής χρηµατοδότησης
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4β του άρθρου 1 του ν. 3023/2002
(Α’ 146) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απόφαση εκδίδεται το πρώτο τρίµηνο του έτους κατά το
οποίο λήγει η βουλευτική περίοδος ή του έτους διεξαγωγής
εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 12
Κατανοµή εκλογικής χρηµατοδότησης
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Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3023/ 2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση διενέργειας βουλευτικών εκλογών ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) καταβάλλεται στα κόµµατα και τους συνασπισµούς που εµπίπτουν στην περίπτωση α’ της παραγράφου
2 του άρθρου 2 και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) καταβάλλεται
στα πολιτικά κόµµατα και τους συνασπισµούς από τους συνδυασµούς των οποίων έχουν εκλεγεί µέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ποσοστό 50% καταβάλλεται στα κόµµατα και τους συνασπισµούς που εµπίπτουν στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και ποσοστό 10%
καταβάλλεται στα πολιτικά κόµµατα και τους συνασπισµούς µε
βουλευτές εκλεγµένους στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Η
κατανοµή στα δικαιούχα πολιτικά κόµµατα και τους συνασπισµούς γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου, µε βάση τον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν κατά περίπτωση στις τελευταίες γενικές
βουλευτικές εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη των µελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»
Άρθρο 13
Απαγορεύσεις για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές κατά
την προεκλογική περίοδο
Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.
3023/2002 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«α. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό εθνικής εµβέλειας, επιτρέπεται η εµφάνιση του υποψήφιου βουλευτή, κατά
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, µόνο µία φορά. Αντιστοίχως για κάθε υποψήφιο µέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
είναι επιτρεπτές µέχρι δύο εµφανίσεις.
β. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό τοπικής ή περιφερειακής εµβέλειας, επιτρέπεται η εµφάνιση του υποψήφιου
βουλευτή, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, µέχρι δύο
φορές. Για τον υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι επιτρεπτές κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου µέχρι τρεις (3) εµφανίσεις
σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό τοπικής ή περιφερειακής εµβέλειας, που εδρεύει στα διοικητικά όρια καθεµιάς από
τις δεκατρείς Περιφέρειες της Χώρας.»
Άρθρο 14
Ανώτατο όριο δαπανών
για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές
Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«4. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπανών για
κάθε υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές
καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψήφιους βουλευτές της Α’ Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών, ενώ το
ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε
χιλιάδων (135.000) ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί για τους υποψήφιους βουλευτές στη µεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της
Χώρας.»
Άρθρο 15
Σύνθεση της Διακοµµατικής Επιτροπής Εκλογών
Το άρθρο 28 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 28
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται
εντός τριών (3) ηµερών από την προκήρυξη γενικών βουλευτικών
εκλογών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
συγκροτείται Διακοµµατική Επιτροπή Εκλογών, στην οποία µετέχει ο παραπάνω Υπουργός ως πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος
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κάθε κόµµατος ή συνασπισµού, που εκπροσωπείτο στη Βουλή
που διαλύθηκε, καθώς και ένας εκπρόσωπος κάθε κόµµατος ή
συνασπισµού που έχει εκλέξει µέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και που δεν εκπροσωπείται στη Βουλή. Έργο της Επιτροπής είναι
η υποβολή προτάσεων για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος νόµου.
2. Στη Διακοµµατική Επιτροπή Εκλογών που συγκροτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, συµµετέχουν εκπρόσωποι κοµµάτων
και συνασπισµών που δεν εκπροσωπούνταν στη Βουλή που διαλύθηκε, εφόσον έχουν καταρτίσει πλήρεις συνδυασµούς, τουλάχιστον, στο 70% των εκλογικών περιφερειών της Χώρας. Για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, δεν λαµβάνεται υπόψη
η προσαύξηση του αριθµού των υποψηφίων του συνδυασµού
ανά εκλογική περιφέρεια, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012. Η σχετική απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών εκδίδεται εντός τριών (3) ηµερών από την
ανακήρυξη των συνδυασµών.
3. Για το έτος κατά το οποίο λήγει η βουλευτική περίοδος, η
Διακοµµατική Επιτροπή Εκλογών συγκροτείται εντός του πρώτου διµήνου τούτου και απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε
κόµµατος ή συνασπισµού που αντιπροσωπεύεται στη Βουλή,
καθώς και από έναν εκπρόσωπο κάθε κόµµατος ή συνασπισµού
που έχει εκλέξει µέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον δεν
εκπροσωπείται στη Βουλή.
4. Κατά το έτος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Διακοµµατική Επιτροπή
Εκλογών συγκροτείται εντός του πρώτου τριµήνου και σε αυτή
µετέχει ο Υπουργός Εσωτερικών ως Πρόεδρος και απαρτίζεται
από έναν εκπρόσωπο κάθε κόµµατος ή συνασπισµού που έχει
εκλέξει µέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από έναν εκπρόσωπο κάθε κόµµατος ή συνασπισµού που εκπροσωπείται στη
Βουλή εφόσον δεν έχει εκλέξει µέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για την
ορθή εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου.
5. Στη Διακοµµατική Επιτροπή Εκλογών που συγκροτείται για
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συµµετέχουν µετά
την ανακήρυξή τους από το αρµόδιο δικαστήριο και εκπρόσωποι
κοµµάτων και συνασπισµών που δεν εκπροσωπούνται ούτε στη
Βουλή ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση αυτή
η σχετική απόφαση του Υπουργού εκδίδεται εντός τριών (3) ηµερών από την ανακήρυξη των συνδυασµών.
6. Αν ένα ή περισσότερα κόµµατα ή συνδυασµοί κοµµάτων δεν
υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός δύο ηµερών από τη λήψη
του σχετικού ερωτήµατος, η Διακοµµατική Επιτροπή Εκλογών
για τις βουλευτικές εκλογές ή τις εκλογές για την ανάδειξη των
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µπορεί να συγκροτηθεί ή
να συµπληρωθεί χωρίς τη συµµετοχή εκπροσώπου τους.»
Άρθρο 16
Δηµοσκοπήσεις
1. Από το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3603/2007
απαλείφεται η φράση «των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».
2. Μετά το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3603/2007
προστίθενται εδάφια γ’ και δ’ ως εξής:
«γ. Μία (1) ηµέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την
ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έως τη
19η ώρα της ηµέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται η δηµοσιοποίηση δηµοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων
και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετάδοση αποτελεσµάτων των δηµοσκοπήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετάδοση και
αναµετάδοσή τους από τα µέσα ενηµέρωσης, µε οποιονδήποτε
τρόπο και αν διανέµονται ή εκπέµπουν.
δ. Με την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, µία (1)
ηµέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και µέχρι τη 19η ώρα της
ηµέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους δηµόσιους και
ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης, στους φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφηµερίδα και
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περιοδικό, καθώς και στα πολιτικά κόµµατα και στους υποψηφίους, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δηµοσιοποίηση ή µετάδοση ή αναµετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώµης, µε οποιονδήποτε
τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά µε τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιµήσεις της κοινής γνώµης, για πολιτικά κόµµατα,
πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονοµικά και κοινωνικά
ζητήµατα.»
3. Η παράγραφος γ’ του άρθρου 21 του ν. 3202/2003 (Α’ 284)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Μία (1) ηµέρα πριν από τη διενέργεια των δηµοτικών και
περιφερειακών εκλογών και των τυχόν επαναληπτικών δηµοτικών
και περιφερειακών εκλογών και έως τη 19η ώρα της ηµέρας της
ψηφοφορίας, απαγορεύεται η δηµοσιοποίηση δηµοσκοπήσεων
για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’ οιονδήποτε
τρόπο µετάδοση αποτελεσµάτων των δηµοσκοπήσεων, καθώς
και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετάδοση και αναµετάδοσή τους
από τα µέσα ενηµέρωσης, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέµονται ή εκπέµπουν.
Με την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, µία (1) ηµέρα
πριν από τη διενέργεια των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών και των τυχόν επαναληπτικών δηµοτικών και περιφερειακών
εκλογών και µέχρι τη 19η ώρα της ηµέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης, στους φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών,
σε κάθε είδους εφηµερίδα και περιοδικό, καθώς και στους συνδυασµούς και στους υποψηφίους, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δηµοσιοποίηση ή µετάδοση ή αναµετάδοση οποιασδήποτε έρευνας
γνώµης, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά µε
τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιµήσεις της κοινής γνώµης,
για συνδυασµούς, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα.»
Άρθρο 17
Διορισµός εποπτών εκλογών
στις ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές
στα κράτη - µέλη της Ε.Ε.
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1427/1984
(Α’40) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο διορισµός τους γίνεται από το Α’ Τµήµα του Αρείου Πάγου,
ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών µε την οποία καθορίζεται ο αριθµός των εποπτών κατά
πρεσβευτική ή προξενική αρχή, οι προθεσµίες για το διορισµό
και την άφιξη των εποπτών και των γραµµατέων τους στην έδρα
της οικείας αρχής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 18
Καταργούµενες διατάξεις
1. Το άρθρο 13 του ν. 1443/1984 (Α’ 73) καταργείται.
2. Τα πρώτα δύο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1427/
1984 καταργούνται.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται ο
ν. 1180/1981 (Α’ 188).
Άρθρο 19
Τελικές - Εξουσιοδοτικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα στις εκλογές για την ανάδειξη των
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»
2. Στο άρθρο 31 του ν. 3023/2002 προστίθεται παράγραφος 5
ως ακολούθως:
«5. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται ανάλογα
στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέµατα δεν προβλέπεται ειδική ρύθµιση.»
3. Για τις πρώτες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
εκλογές για την ανάδειξη των µελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο, η προθεσµία της παρ. 4β του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 παρατείνεται µέχρι το πρώτο δεκαπενθήµερο του Απριλίου 2014.
Οµοίως η προθεσµία της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν.
3023/2002, όπως η διάταξη αυτή τροποποιείται µε τον παρόντα
νόµο, παρατείνεται µέχρι το πρώτο δεκαπενθήµερο του Απριλίου
2014.
4. Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 2 του παρόντος νόµου για την
πρώτη εφαρµογή του δεν µπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι
ούτε να εκλεγούν µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οπουδήποτε και αν υπηρέτησαν εντός της Ελληνικής Επικράτειας µέσα
στις τελευταίες τριάντα (30) ηµέρες πριν από την ανακήρυξη των
υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του
Μαΐου 2014, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3
του άρθρου 56 του Συντάγµατος.
Άρθρο 20
Παράγραφος 1: Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού
1. «Η περίπτωση στ’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/
1951 (Α’ 79), όπως ισχύει, καταργείται από 1.6. 2014.»
Παράγραφος 2: Τροποποίηση αρµοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. µετά
την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου
1. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης β’ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α’ 270), όπως ισχύει, αντικαθίστανται από 1.6.2014 ως εξής:
«Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή µη, των εντύπων Ε3
(αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως
αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. 5072/6/
25.2.2013 (Β’ 449) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει,
καθώς και για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίµου περί µη αναγραφής εργαζοµένου στον πίνακα προσωπικού. Σε περίπτωση
µη τήρησης και µη ανάρτησης του πίνακα προσωπικού επιβάλλονται πρόστιµα, όπως αυτά ορίζονται µε την απόφαση της περίπτωσης 7 της παρούσας παραγράφου.
Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και της τήρησης της ασφαλιστικής νοµοθεσίας.»
2. Τις αρµοδιότητες ελέγχου και επιβολής των ανωτέρω προστίµων ασκούν και οι αρµόδιοι υπάλληλοι των υποκαταστηµάτων
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
3. Καθένα από τα ανωτέρω πρόστιµα του τρίτου εδαφίου της
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 2556/1997
(Α’ 270) επιβάλλεται από τους αρµόδιους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α.
και τους επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. άπαξ για την ίδια ηµερολογιακή ηµέρα για την αυτή αιτία στην ίδια επιχείρηση.
4. Τα ανωτέρω πρόστιµα που επιβάλλονται από τους ελεγκτές
της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρµόδιους υπαλλήλους των υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
5. Τα Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού τηρούνται έως τις 31.5.2014, φυλάσσονται από τον εργοδότη για δέκα (10) έτη από της νόµιµης θεωρήσεώς τους και
επιδεικνύονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Παράβαση της
υποχρέωσης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση, όπως αυτές
προσδιορίζονται στην περίπτωση στ’ της παρ. 9 του άρθρου 26
του α.ν. 1846/1951, όπως ίσχυε µέχρι την προηγούµενη ηµέρα
της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου για χρονικά διαστήµατα µέχρι την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης ηλεκτρονικής
υποβολής των εντύπων Ε3 και Ε4, επιφέρουν την επιβολή των
αντίστοιχων προστίµων που ίσχυαν µέχρι την προηγούµενη
ηµέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου. Τα επιβαλλόµενα αυτά πρόστιµα αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι δε πράξεις επιβολής, επίδοσης και βεβαίωσης, καθώς και τυχόν
αµφισβήτηση αυτών συνεχίζουν να γίνονται κατά τις διατάξεις
του Κανονισµού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται µέχρι τις 10.5.2014, µετά από
γνώµη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Σ.Ε.Π.Ε., δύναται να ρυθ-
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µίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισµού του προστίµου, η διαδικασία, ο συγχρονισµός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και
ο χρόνος διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου µεταξύ
των αρµόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέµα ή αναγκαία
λεπτοµέρεια που αφορά την εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων.
7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 1.6.2014.
Παράγραφος 3: Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Πρόνοιας
Ιδιωτικού Τοµέα
Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 108 του
ν.
3655/2008 (Α’ 58) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα διοικείται από εννεαµελές Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από:».
Β. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 108 του
ν.
3655/2008 (Α’ 58) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισµένων, εκ των οποίων
οι τρεις (3) υποδεικνύονται, ανά ένας, από τις οικείες δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις των Τοµέων Πρόνοιας
Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και οι τρεις (3) από τις οικείες δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις των υπολοίπων Τοµέων, µε τους αναπληρωτές τους.»
Γ. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι εκπρόσωποι των ασφαλισµένων των Τοµέων Πρόνοιας
Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου που ήδη συµµετέχουν στο Διοικητικό Συµβούλιο του Τ.Α.Π.Ι.Τ. παραµένουν µέχρι τη λήξη της θητείας τους ενώ οι εκπρόσωποι των ασφαλισµένων των υπολοίπων
Τοµέων επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας µεταξύ των ήδη συµµετεχόντων στο Διοικητικό Συµβούλιο εκπροσώπων των ασφαλισµένων των υπολοίπων Τοµέων και διορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Τ.Α.Π.Ι.Τ..
Παράγραφος 4: Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4208/2013
(Α’ 252) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.
Παράγραφος 5: Ασφάλιση ωφελούµενων κοινωφελούς εργασίας
Η παρ. 6 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται από της ισχύος της ως
ακολούθως:
«6. Οι ωφελούµενοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ.- Ε.Τ.Ε.Α., µε εξαίρεση ωφελούµενους, ασφαλισµένους
µετά την 1.1. 1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.. Οι εισφορές που
έχουν ήδη καταβληθεί για την ασφάλιση των ωφελούµενων στο
Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α. αποδίδονται στους αντίστοιχους τοµείς Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.ΑΥ. και Τ.Α.Ν. των Κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., για την ασφαλιστική τους
τακτοποίηση.»
Παράγραφος 6:
α. Στο τέλος των παραγράφων: α) 3 του άρθρου 69 του ν.
3863/2010 (Α’ 115) και β) 2 του άρθρου 44 του
ν.
3986/2011, όπως η παρ. 2 έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 50
του ν. 4144/2013 (Α’ 88), προστίθενται, από τότε που ίσχυσαν οι
διατάξεις των νόµων 3863/2010 και 3986/2011 αντίστοιχα, τελευταία εδάφια ως εξής:
«1. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. µπορεί, συνεκτιµωµένης της όλης οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού, να διατίθεται µέρος των ανωτέρω εισφορών για την εξυπηρέτηση των
σκοπών του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον οι διαθέσιµοι πόροι του Λογαριασµού επαρκούν για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του.
2. Τα µέχρι της δηµοσίευσης της παρούσας, διατεθέντα κατά
το προηγούµενο εδάφιο ποσά, αποδίδονται αναδροµικά από την
ισχύ τους, εντός δεκαπέντε (15) ετών σε ετήσιες δόσεις, αρχής
γενοµένης από 1.1.2015. Για τα πέντε (5) πρώτα έτη η ετήσια
δόση ανέρχεται σε 4% του συνολικού ύψους της οφειλής ενώ
για τα επόµενα δέκα (10) έτη η ετήσια δόση ανέρχεται σε 8% του
συνολικού ύψους της οφειλής.
3. Τα µετά τη δηµοσίευση της παρούσας, διατιθέµενα κατά το
πρώτο εδάφιο ποσά, αποδίδονται από τον ΟΑΕΕ στον οικείο Λογαριασµό εντός δέκα (10) ετών από το χρόνο έναρξης της υπο-
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χρέωσης καταβολής τους.»
β. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού παύει οριστικά κάθε
ποινική δίωξη που τυχόν έχει ασκηθεί για πράξεις ή παραλείψεις,
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του εδαφίου 1, όπως προστέθηκε µε την περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου, στο
τέλος των παραγράφων: α) 3 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010
(Α’ 115) και β) 2 του άρθρου 44 του v. 3986/2011, όπως η παρ. 2
έχει αντικατασταθεί από τo άρθρο 50 του ν. 4144/2013 (Α’ 88).
Άρθρο 21
1. Τα ακίνητα ιδιοκτησίας ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., τα οποία έχουν εκκενωθεί
λόγω της κατά το π.δ. 110/2012 (Α’ 193) συγχώνευσης των Ειρηνοδικείων της Χώρας, πλην των ακινήτων τα οποία έχουν περιέλθει στο ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. σύµφωνα µε τη 243/2013 Διυπουργική
Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Β’ 2883),
περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στο Ελληνικό Δηµόσιο, χωρίς την καταβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων υπέρ τρίτων. Για τη µεταβίβαση της κυριότητας των ανωτέρω ακινήτων στο Δηµόσιο εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία µεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή στα Κτηµατολογικά Βιβλία.
Η διαχείριση και τα έσοδα των ανωτέρω ακινήτων περιέρχονται
στο Ελληνικό Δηµόσιο. Τυχόν εκκρεµείς δίκες, που αφορούν τα
ακίνητα αυτά µε διάδικο το ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., συνεχίζονται υπέρ ή κατά
του Δηµοσίου.
2. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/ 1971
(Α’ 209) προστίθεται περίπτωση ιη’ ως εξής:
«ιη) για τον ατοµικό εξοπλισµό των υπαλλήλων της εξωτερικής
φρούρησης των καταστηµάτων κράτησης και για την εφαρµογή
του όρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και
κρατουµένων σε άδεια κατά την πιλοτική περίοδο λειτουργίας
του συστήµατος.»
Άρθρο 22
1.α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 29
του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως προστέθηκε µε την περίπτωση 2
της υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) η φράση εντός παρένθεσης «Γενική
Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ε.Φ. 33-220» αντικαθίσταται από τη φράση «Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας - Ε.Φ. 33-220».
β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α’ της υποπαραγράφου
Α.3 της παραγράφου Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014
(Α’ 85) διαγράφεται.
2.α. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 2628/1998 (Α’ 151), όπως προστέθηκε µε την υποπαράγραφο Γ.4 της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/
2014 (Α’ 85) προστίθεται η φράση:
«, διενεργώντας ταυτόχρονα και τον ταµειακό τους διακανονισµό».
β. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της υποπαραγράφου 2 της
παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85)
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν από το χρόνο έναρξης ισχύος του προεδρικού
διατάγµατος για τον Οργανισµό του Υπουργείου Οικονοµικών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α’
174).»
3. Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 Α’ 62) προστίθενται περιπτώσεις γ’ έως και η’, ως εξής:
«γ. Τα χρήµατα της συµµετοχής του Ελληνικού Δηµοσίου στο
µικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, όπως η συµµετοχή αυτή
έχει προσδιοριστεί από τις άδειες ίδρυσης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης των επιχειρήσεων καζίνο, από τις συµβάσεις που
έχουν υπογραφεί µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των επιχειρήσεων αυτών και τις κείµενες διατάξεις, καταβάλλονται από
τις υπόχρεες επιχειρήσεις καθηµερινά, αποκλειστικά και µόνο,
µέσω ηλεκτρονικής πληρωµής (web banking), στην Ε.Ε.Ε.Π., µε
απόφαση της οποίας ορίζεται ο ακριβής χρόνος της απόδοσης,
η διαδικασία και τα αναγκαία έγγραφα που τηρούνται. Η Ε.Ε.Ε.Π.
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αποδίδει τα χρήµατα της συµµετοχής στο Ελληνικό Δηµόσιο την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε εβδοµάδας.
δ. Οι υπόλοιπες οικονοµικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
καζίνο προς το Ελληνικό Δηµόσιο, τους δικαιούχους φορείς του
και τους Ο.Τ.Α., που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας
και τις συµβάσεις, καταβάλλονται µε τον τρόπο και στο χρόνο
που προβλέπεται, η δε καταβολή τους αποδεικνύεται µε την υποβολή, αυθηµερόν της καταβολής, των αποδεικτικών πληρωµής
στην Ε.Ε.Ε.Π..
ε. Η λειτουργία του καζίνο δεν επιτρέπεται, αν δεν έχουν καταβληθεί πλήρως και εγκαίρως τα χρήµατα της συµµετοχής του
Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και των οικονοµικών υποχρεώσεων
της περίπτωσης δ’ της παραγράφου αυτής. Αν τα χρήµατα δεν
καταβληθούν, όπως ορίζουν οι διατάξεις των παραπάνω περιπτώσεων γ’ και δ’, αυτοδικαίως αναστέλλεται, από την επόµενη
ηµέρα εκείνης, κατά την οποία όφειλαν να καταβληθούν τα χρήµατα, προσωρινό η ισχύς της άδειας και αυτοδικαίως διακόπτεται η λειτουργία του καζίνο, γεγονός που διαπιστώνεται µε πράξη
της Ε.Ε.Ε.Π.. Εφόσον τα οφειλόµενα χρήµατα, µε τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις τους, καταβληθούν, µε νεότερη πράξη της
Ε.Ε.Ε.Π. διαπιστώνεται η παύση αναστολής και εκκινεί η λειτουργία του καζίνο.
Η λειτουργία του καζίνο, κατά παράβαση της αναστολής επιφέρει οριστική αυτοδίκαια ανάκληση της άδειας, γεγονός που
διαπιστώνεται µε πράξη της Ε.Ε.Ε.Π., και τις συνέπειες της παρ.
1 του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).
στ. Κάθε µη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συµµετοχής του
Ελληνικού Δηµοσίου της περίπτωσης γ’, και των οικονοµικών
υποχρεώσεων της περίπτωσης δ’ της παραγράφου αυτής, συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποία διαπιστώνεται µε την πράξη
που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π., µε βάση τη διάταξη της περίπτωσης ε’
της παραγράφου αυτής. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της περίπτωσης ε’, η διαπίστωση τριών τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος,
επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για τρεις µήνες. Η
προσωρινή ανάκληση της άδειας για τις παραβάσεις αυτές επί
συνολικά τρεις φορές, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας
και καταγγελία της σύµβασης, από την Ε.Ε.Ε.Π..
ζ. Η καταβολή των χρηµάτων, που οφείλονται από ρυθµίσεις
υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δηµόσιο και τους δικαιούχους
φορείς τους, όπως αυτές περιγράφονται στις περιπτώσεις γ’ και
δ’ της παραγράφου αυτής, αποδεικνύεται µε ανάλογη εφαρµογή
της διαδικασίας της περίπτωσης δ’. Αν η ρύθµιση παύσει να
ισχύει εξαιτίας µη εξυπηρέτησής της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις σχετικές κείµενες διατάξεις, επέρχονται οι συνέπειες των περιπτώσεων ε’ και στ’ της παραγράφου αυτής,
εφαρµοζόµενης της ίδιας διαδικασίας.
η. Οι συνέπειες των περιπτώσεων ε’ και στ’ της παραγράφου
αυτής επέρχονται ανεξάρτητα από τις προβλεπόµενες από τις
κείµενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.»
Η εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994, αρχίζει από 1.7.2014. Από
την ίδια ηµεροµηνία παύει η ισχύς του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994.
Άρθρο 23
1. Η περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 12 του β.δ 24.9.1958
(Α’ 171), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ.14 του άρθρου
57 του ν. 2218/1994 (Α’ 90) και συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 του
άρθρου 29 του ν. 3448/2006 (Α’ 57), αντικαθίσταται ως κάτωθι:
«β) Να καταβάλει υπέρ του δήµου δικαίωµα, το οποίο καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου σε ποσοστό από
1,5 τοις χιλίοις έως 3 τοις χιλίοις και 1,5 τοις χιλίοις έως 2 τοις
χιλίοις, όταν γίνεται πρόσµιξη του νερού µε χυµούς, υπολογιζόµενο αυτό επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων,
όπως προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην
επιχείρηση και τα αποτελέσµατα τυχόν διενεργηθέντων σχετικών
ελέγχων από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. Όταν το νερό που
διατίθεται ανήκει στο δήµο, το ανωτέρω ποσοστό καθορίζεται
ελεύθερα από το δηµοτικό συµβούλιο.»
2. Η περίπτωση γ’ της παρ.3 του άρθρου 12 του β.δ. 24.9.1958

(Α’ 171), ως ισχύει, αντικαθίσταται ως κάτωθι:
«γ) Να υποβάλει, εντός είκοσι ηµερών από τη λήξη κάθε µήνα,
δήλωση, µε την οποία βεβαιώνεται η αξία των πωλήσεων του
προηγούµενου µήνα, όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία
της επιχείρησης. Στη δήλωση υποχρεωτικά αναγράφεται η επωνυµία και η διεύθυνση της επιχείρησης, ο αριθµός φορολογικού
της µητρώου, ο µήνας στον οποίο αφορά η δήλωση, η συνολική
αξία των αντίστοιχων πωλήσεων επί της οποίας υπολογίζεται το
δικαίωµα, καθώς και το ύψος του δικαιώµατος. Το δικαίωµα καταβάλλεται στο ταµείο του δήµου κάθε µήνα κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Η δήλωση υποβάλλεται στο δήµο ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή µη πωλήσεων κατά τον προηγούµενο µήνα.
Επί µη υποβολής δήλωσης ή επί εκπρόθεσµης υποβολής δήλωσης, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής
του δικαιώµατος λόγω µηδενικών πωλήσεων, επιβάλλεται πρόστιµο εκατό (100) ευρώ, αφού διαπιστωθεί από το δήµο η ανυπαρξία της οφειλής.»
Άρθρο 24
1. A. Η προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013
(Α’ 287), όπως ισχύει, παρατείνεται από τη λήξη της για είκοσι
(20) εργάσιµες ηµέρες. Η αληθής έννοια της αρχικής προθεσµίας των πέντε ηµερών της ίδιας παραγράφου αφορά σε εργάσιµες ηµέρες.
Β. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Εντός τριών (3) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας της
προηγούµενης παραγράφου, το αρµόδιο προς διορισµό όργανο
του φορέα υποδοχής συντάσσει την απόφαση µετάταξης κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διαδικασίας. Εν συνεχεία βεβαιώνεται η
ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης και η απόφαση αποστέλλεται
αµελλητί προς έλεγχο νοµιµότητας στον οικείο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή προκειµένου για την ΚΕΔΕ
και την ΕΝΠΕ στον Υπουργό Εσωτερικών.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.
4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 4087/2012 (Α’
196) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το ποσό αυτό αποδίδεται απευθείας σε δήµους όπου εφαρµόζεται το σχετικό πρόγραµµα ή µέσω των οικείων Ο.Τ.Α. σε φορείς που το υλοποιούν, βάσει απολογιστικών στοιχείων και
παραστατικών.»
3. Η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Λήψη µέτρων για την
άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουάριου 2012 στο κέντρο των Αθηνών (Α’
59) που κυρώθηκε µε τις διατάξεις του ν. 4082/2012 (Α’ 187) τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «Για τα ακίνητα που έχουν συνολική ζηµιά άνω των 15.000
ευρώ, στην περίπτωση που αυτά παρουσιάζουν εικόνα ολικής καταστροφής (ακόµα και αν δεν έχει υποστεί βλάβη ο φέρων οργανισµός) και δεν έχει γίνει αναλυτική καταγραφή των ζηµιών
όπως αυτή προβλέπεται από το υπόδειγµα Β’, η σχετική αποζηµίωση, υπολογίζεται µε βάση ενιαία τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο
(τ.µ.) επιφάνειας. Η τιµή µονάδας ανά τετραγωνικό µέτρο καθορίζεται ως κάτωθι:
Α) Υπόγειο 250 Ε/τ.µ.
Β) Ισόγεια - πατάρια - όροφοι 970 Ε/τ.µ.
Γ) Κοινόχρηστοι χώροι 380 Ε/τ.µ..
Ειδικά, για τα ακίνητα της εν λόγω παραγράφου, που είναι
διατηρητέα και τα οποία έχουν αρµοδίως χαρακτηριστεί ως µνηµεία και η πράξη χαρακτηρισµού τους έχει δηµοσιευθεί στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η σχετική αποζηµίωση υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω τιµών ανά τετραγωνικό µέτρο (τ.µ.) επιφανείας προσαυξηµένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%).»
2. Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθεται παράγραφος 3 ως
εξής:
«3. Τυχόν ασφαλιστικές αποζηµιώσεις που καταβάλλονται,
λόγω της ασφάλισης του ακινήτου για κινδύνους αντίστοιχους
µε τις ζηµιές όπως ορίζονται στην παρούσα Π.Ν.Π., αποµειώνουν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΕ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ισόποσα το ποσό της δικαιούµενης αποζηµίωσης. Η αποζηµίωση
γίνεται από την οικονοµική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την
πληρωµή των αποζηµιώσεων, µετά από την προσκόµιση σε αυτή
σχετικής βεβαίωσης της ασφαλιστικής εταιρείας ή υπεύθυνης
δήλωσης του δικαιούχου για τη µη ασφάλιση του ακινήτου για
την αιτία αυτή. Η αποζηµίωση των άρθρων 2 και 3 της παρούσας
Π.Ν.Π. αφορά µόνο ζηµιές που υπέστη το ακίνητο (κτίριο).»
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την καταβολή της αποζηµίωσης που προβλέπεται από την παρούσα
Π.Ν.Π. παράλληλα και από τον ιδιοκτήτη και από τον µισθωτή
του ακινήτου η οικονοµική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την
πληρωµή της εν λόγω αποζηµίωσης ζητά από τους αιτούντες
υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη από σχετικά παραστατικά - δικαιολογητικά σχετικά µε το εάν έχει διενεργηθεί ήδη από αυτούς
αποκατάσταση των ζηµιών. Η αποζηµίωση δίνεται σε αυτόν που
θα προσκοµίσει τα ανωτέρω. Στην περίπτωση που δεν έχει διενεργηθεί αποκατάσταση των ζηµιών ή αυτό δεν προκύπτει µε
ασφάλεια για τον έναν από τους αιτούντες η αποζηµίωση δίνεται
µόνο εφόσον προσκοµισθεί κοινή υπεύθυνη δήλωση όλων των
αιτούντων - δικαιούχων από την οποία να προκύπτει η συµφωνία
τους για την καταβολή της σε έναν από αυτούς.»
4. Οι παράγραφοι 12 και 14 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«12. Μισθώσεις ακινήτων, που υπάγονται στο π.δ. 34/1995, οι
οποίες αφορούν σε ακίνητα που βρίσκονται σε παραµεθόριους
νησιωτικούς δήµους χαρακτηρισµένους τουριστικούς τόπους και
στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 του β.δ.
436/1961 και 2 του ν. 2160/1993 µε εκµισθωτή το Δηµόσιο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. ή φορέα του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές µισθωµάτων ή άλλες οφειλές προς τον οικείο φορέα,
µπορούν να παρατείνονται µέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη
τους µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου και µε απευθείας σύναψη σύµβασης παράτασης της µίσθωσης µε τον εγκατεστηµένο
στο µίσθιο µισθωτή. Το ίδιο ισχύει και για µισθώσεις των παραπάνω ακινήτων που έχουν λήξει και των οποίων το µίσθιο δεν έχει
αποδοθεί.»
«14. Μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται στο π.δ. 34/ 1995, οι
οποίες αφορούν σε ακίνητα που βρίσκονται σε παραµεθόριους
νησιωτικούς δήµους χαρακτηρισµένους τουριστικούς τόπους και
στα οποία στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις των άρθρων 1
του β.δ. 436/1961 και 2 του ν. 2160/1993, που καταρτίστηκαν κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999
«Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»
(A’ 199), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 3517/2006
(Α’ 271), µε ετήσιο µίσθωµα ίσο ή µεγαλύτερο από το 6% της
εκάστοτε αντικειµενικής ή της αγοραίας αξίας του µισθίου στις
περιοχές που δεν ισχύει το σύστηµα προσδιορισµού της αξίας
των ακινήτων µε αντικειµενικά κριτήρια, εφόσον δεν υπάρχουν
ληξιπρόθεσµες οφειλές µισθωµάτων ή άλλες οφειλές προς τον
οικείο φορέα, µπορούν να τροποποιηθούν ως προς τον όρο
αυτόν µε συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. Στην περίπτωση
αυτή, το συµφωνηθέν µίσθωµα δεν µπορεί να είναι κατώτερο από
το 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειµενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας του µισθίου, κατά την παραπάνω διάκριση.»
Άρθρο 25
Μετά την έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων», Α’ 208), σύµφωνα µε την
οποία Δήµαρχοι που έχουν την ιδιότητα του Δικηγόρου, από
27.9.2013, βρίσκονται σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του
λειτουργήµατός τους, το σύνολο των εισφορών τους στον οικείο
φορέα ασφάλισης, καταβάλλεται από το Δήµο και βαρύνει τον
προϋπολογισµό αυτού.
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Άρθρο 26
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 (Α’ 143)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δήµοι που συνέστησαν θέση µετακλητού Γενικού Γραµµατέα
βάσει του προηγούµενου εδαφίου, µπορούν να διατηρήσουν τη
θέση αυτή ανεξαρτήτως πληθυσµιακού µεγέθους.»
Άρθρο 27
Στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3801/2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
Δηµόσιας Διοίκησης» (Α’ 163) και µετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Επίσης το Δικαστήριο κατά την εκδίκαση των σχετικών καταλογισµών λαµβάνει υποχρεωτικά υπ’ όψιν αµετάκλητα απαλλακτικές ποινικές αποφάσεις, βουλεύµατα ή εισαγγελικές διατάξεις, µε τις οποίες οι καταλογισθέντες απηλλάγησαν από κάθε
συναφή ποινική ευθύνη.»
Άρθρο 28
1. To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Α)1 της υποπαραγράφου
ΙΖ.1 της παραγράφου ΙΖ, του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’
του ν. 4254/2014 (Α’ 85) αναδιατυπώνεται ως εξής:
«1. Το σύνολο του ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού που
µεταφέρθηκε και εντάχθηκε µε τις διατάξεις του ν. 3918/2011
από τις πρώην Υπηρεσίες Νοσοκοµειακής υποστήριξης του ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, σε προσωποπαγείς θέσεις µε
σχέση εργασίας Μόνιµη και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
καθώς και το σύνολο του ως άνω προσωπικού που κατέλαβε αντίστοιχες θέσεις κατ’ εφαρµογή του ν. 4172/2013 όπως ισχύει,
τίθεται, αυτοδικαίως, από 8 Απριλίου 2014, σε καθεστώς διαθεσιµότητας µε ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Δ)2 της υποπαραγράφου ΙΖ.1, της παραγράφου ΙΖ, του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως υπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία του σε δοµές
Ασφάλισης και Υγείας, καθώς και σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ.»
3. Η περίπτωση Β) της υποπαραγράφου ΙΖ.3, της παραγράφου
ΙΖ, του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του
ν. 4254/2014
απαλείφεται.
Άρθρο 29
Επανέρχεται η νοµική ορολογία-ονοµασία Έπαρχος νησιωτικής περιφερειακής ενότητας στο σύνολο των πρώην νησιωτικών
Επαρχείων, αντί του περιφερειακού συµβούλου νησιωτικής περιφερειακής ενότητας, µε αρµοδιότητες τις οποίες εκχωρεί ο Περιφερειάρχης, όπως ακριβώς συµβαίνει και σήµερα µε τους
περιφερειακούς συµβούλους νησιωτικών περιφερειακών ενοτήτων.
Άρθρο 30
Στο άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:
«8.α. Η µετοχή της ΟΧΑΕ ΑΕ (Ολυµπιακό Χωριό Α.Ε.), η οποία
τελεί σε εκκαθάριση µε την από 23.7.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθµ. 15266/1226/29.7.2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης περιέρχεται από τις 14.2.2012, ηµεροµηνία κατάργησης των ΟΕΚ καί ΟΕΕ, άνευ οποιουδήποτε
άλλου τύπου στον ΟΑΕΔ.
β. Η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ Α.Ε. παρατείνεται από τη λήξη της,
κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης µέχρι τις
31.12.2018.
γ. Ο νέος εκκαθαριστής της ΟΧΑΕ Α.Ε. διορίζεται µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ ως µοναδικού µετόχου
της, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα ηµερών από τη δηµοσίευση
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της παρούσας.»

Αθήνα,
Άρθρο 31

2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τους δήµους µε πληθυσµό άνω των 100.000 κατοίκων ο
ανωτέρω περιορισµός ισχύει για κάθε δηµοτική κοινότητα του
άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3852/2010.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 3870/
2010 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε δήµους µε εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις (4) έως
έξι (6), καθώς και για τους δήµους µε πληθυσµό άνω των 100.000
κατοίκων, ισοδυναµεί µε το άθροισµα των δαπανών των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων, προσαυξηµένο κατά είκοσι τοις
εκατό (20%).»

1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Άρθρο 32

7. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις µε το ίδιο όνοµα ή έµβληµα
από υποψήφιους συνδυασµούς για την ανάδειξη δηµοτικών
αρχών του ίδιου δήµου, δικαίωµα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 121 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις µε το ίδιο όνοµα ή έµβληµα
από υποψήφιους συνδυασµούς για την ανάδειξη περιφερειακών
αρχών της ίδιας περιφέρειας, δικαίωµα χρήσης έχει όποιος το
έχει δηλώσει πρώτος.»
Άρθρο 33
1. Η περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3852/2010
καταργείται.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3.α. Ο αριθµός των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων από
κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
β. O αριθµός συµβούλων δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας από
κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε
το ένα τρίτο (1/3) του αριθµού των υποψήφιων συµβούλων. Το
ποσοστό αυτό υπολογίζεται, µε βάση τον αριθµό των συµβούλων, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3852/2010.
Ειδικά για τους υποψήφιους συµβούλους δηµοτικής ή τοπικής
κοινότητας το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) υπολογίζεται επί
του αριθµού των µελών του συµβουλίου των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο συνολικός αριθµός των υποψήφιων των συνδυασµών, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3), όπως αυτό έχει
υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφίσταται για το
σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασµού, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιµερίζεται ισοµερώς σε καθεµία από τις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων.
γ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθµός των υποψήφιων
µελών του δηµοτικού συµβουλίου ή του συµβουλίου δηµοτικής
ή τοπικής κοινότητας είναι µικρότερος του συνολικού αριθµού
των αντίστοιχων µελών, σύµφωνα και µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 19, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθµού
των αντίστοιχων µελών, που περιλαµβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασµού. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το
κλάσµα είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό της.»
Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις διατάξεις του
ορίζεται διαφορετικά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Συνεχίζουµε τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου: «Διαδικασία
Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας».
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ.
Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε
µου, πριν µπω στο συζητούµενο νοµοσχέδιο, ορισµένα σχόλια
για τα θέµατα της τρέχουσας επικαιρότητας.
Οι κυβερνητικοί πανηγυρισµοί περί δήθεν επιστροφής στις
αγορές υπηρετούν καθαρές προεκλογικές σκοπιµότητες. Η επιχείρηση «τεχνητή ευφορία», «τελειώσαµε µε το µνηµόνιο, βγαίνουµε στην ανάπτυξη», να πανηγυρίζουν οι Έλληνες, την οποία
υλοποιεί χέρι-χέρι η Κυβέρνηση µε την κ. Μέρκελ επιδιώκουν «µ’
ένα σµπάρο δύο τρυγόνια».
Πρώτον, να ενισχύσουν το δόγµα Μέρκελ ότι το µνηµόνιο πέτυχε και δεν χρειάζεται κούρεµα το ελληνικό χρέος. Και δεύτερον, να βοηθήσουν τους κυβερνητικούς εταίρους, τον κ. Σαµαρά
και τον κ. Βενιζέλο, παραµονές των εκλογών να περάσουν τον
κάβο των εκλογών -ο κ. Σαµαράς αποφεύγοντας την εκλογική
ήττα και ο κ. Βενιζέλος αποφεύγοντας την εκλογική εξαέρωσηγια να περάσουν µετά τις εκλογές το νέο µνηµόνιο –εάν ο λαός
τους δώσει τη δυνατότητα- που απλώς θα το βαφτίσουν αλλιώς
και το έχουν ήδη ετοιµάσει.
Αυτά δεν αποτελούν, όπως λένε οι υποστηρικτές της Κυβέρνησης, µια προπαγανδιστική αντιπολιτευτική υπερβολή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκτιµήσεις ευρέως διαδεδοµένες και στον διεθνή
Τύπο.
Σας διαβάζω τη γερµανική «DEUTSCHE ZEITUNG»: Ψεύτικοι
οι πανηγυρισµοί στην Αθήνα, χωρίς καµµία σοβαρή οικονοµική
µελέτη η απόφαση, για καθαρά πολιτικές προτεραιότητες.
Οι «NEW YORK TIMES»: Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές
συµβολικά. Όµως υπάρχουν εκατοµµύρια δυστυχισµένων και
ανέργων. Χρέος βουνό, 320 δισεκατοµµύρια. Άγνωστο εάν θα
µπορέσει να το αποπληρώσει η Ελλάδα. Οι πολίτες πλέον δεν
µπορούν να πληρώνουν φόρους, γιατί δεν θα έχουν να δώσουν
στα παιδιά τους να φάνε. Μόνο µε αύξηση των εξαγωγών θα
µπορούσε να ανακάµψει η ελληνική οικονοµία. Όµως, οι εξαγωγές εξακολουθούν να µειώνονται. Οι εξαγωγείς παραπονούνται
ότι οι τράπεζες δεν τους δανείζουν, παρά την ανακεφαλαιοποίησή τους. Καταστρέφονται µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Οι «FINANCIAL TIMES», µε τίτλο άρθρου: Επιστροφή της Ελ-
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λάδας στις αγορές. «Επικάλυψη ζάχαρης» σε µια σκληρή πραγµατικότητα.
Η βρετανική «THE TELEGRAPH», επικαλούµενη τις δηλώσεις
Στουρνάρα: Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από δανεισµό.
Το «BLOOMBERG»: Οι ιδιώτες επενδυτές που ήδη τοποθετήθηκαν µε αλµυρό επιτόκιο 4,95%, υπερτριπλάσιο από το ισχύον,
παραγνωρίζουν το ρίσκο των ελληνικών οµολόγων γιατί αναζητούν υψηλή απόδοση και γιατί η έκθεση της Ελλάδας στις αγορές είναι µόλις 20 δισεκατοµµύρια. Το υπόλοιπο από τα 321
δισεκατοµµύρια ευρώ είναι στον επίσηµο τοµέα. Τα δε ελληνικά
οµόλογα από τους οίκους αξιολόγησης εξακολουθούν να είναι
στην κατηγορία «σκουπίδια».
Έπαθε ΣΥΡΙΖΑ ο διεθνής Τύπος; Κατελήφθη από αντιπολιτευτικές υπερβολές ο Τύπος στη Βρετανία, στις Ηνωµένες Πολιτείες; Ας συζητήσουµε σοβαρά. Γιατί αύριο έρχεται η κ. Μέρκελ
να δώσει στήριξη στους συνεταίρους της Σαµαρά και Βενιζέλο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατέπεσαν οι προφητείες τους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Κουκουλόπουλε, αυτό
γιατί το κάνετε και µου τρώτε το χρόνο;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας εξηγώ, για να σας βοηθήσω
στην τοποθέτησή σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δείχνετε απλώς την ενόχλησή σας και την αγωνία σας για τις εκλογές. Αλλά, να τα πείτε
στο χρόνο σας.
Αυτό που έλεγα εγώ, λοιπόν, είναι ότι δεν µπορείτε, κυρίες και
κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, να κρύψετε τα 70
δισεκατοµµύρια ευρώ, που πήρατε από τις τσέπες µισθωτών,
συνταξιούχων, ανέργων, µικροµεσαίων, µικροϊδιοκτητών µε τα
χαράτσια, µε την επιστροφή 450 ευρώ όπως οι χάντρες και τα
χρωµατιστά καθρεφτάκια στο Φαρ Ουέστ.
Δεν µπορείτε να κρύψετε ότι πήρατε µία χώρα σε κρίση προ
µνηµονίου µε 125% δηµόσιο χρέος και τώρα το χρέος είναι
175%, µε ανεργία 9% και τώρα η ανεργία είναι 30%, ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι, τρία εκατοµµύρια ανασφάλιστοι, τέσσερα
εκατοµµύρια φτωχοί. Εσείς θριαµβολογείτε και αλληλοσυγχαίρεστε, γιατί βγαίνετε στις αγορές. Αναρωτιέστε πώς νιώθει ο κόσµος, που δεν έχει χρήµατα στην τσέπη του για να βγει στην
αγορά να ψωνίσει;
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµη. Πριν λίγες ώρες, εξερράγη
ένα παγιδευµένο αυτοκίνητο µε εβδοµήντα πέντε κιλά εκρηκτικά.
Είναι αυτονόητη, απόλυτη, απερίφραστη η καταδίκη αυτής της
τροµοκρατικής ενέργειας, γιατί αυτή η βόµβα δεν χτυπά τις τράπεζες και το σύστηµα, χτυπά τη χώρα και τη δηµοκρατία και τρέφει, όπως και τρέφει όλη η τροµοκρατία ως φαινόµενο, τον
κρατικό αυταρχισµό.
Μας ρωτούν: «Τι θα έπρεπε να γίνει;». Αυτό που θα έπρεπε να
γίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να διεκδικήσει η χώρα
ένα γενναίο κούρεµα του χρέους, γιατί ολοφάνερα το δηµόσιο
χρέος δεν είναι βιώσιµο, και µετά απ’ αυτό, έχοντας εξασφαλισµένη µια τέτοια ρύθµιση, µε ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος,
να σχεδιάσει µε οικονοµικά κριτήρια την επιστροφή στις αγορές.
Γιατί αυτό που κάνετε τώρα, για να κερδίσετε κάποιο προεκλογικό µπόνους, φορτώνοντας το φορολογούµενο και το δηµόσιο
χρέος, είναι εκλογική καµπάνια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας µε έξοδα των φορολογουµένων, δηλαδή τουλάχιστον
400 εκατοµµύρια ευρώ επιπλέον τοκοχρεολύσια και αύξηση του
δηµόσιου χρέους από το 171% στο 175%. Αντί να κάνετε αυτό,
θα έπρεπε να διεκδικήσετε αυτά που εσείς λέγατε προ των εκλογών και τα ξεχάσατε µόλις γίνατε συγκυβέρνηση. Γιατί αυτό που
κάνετε τώρα διευκολύνει αυτό που θα σας πει αύριο η Μέρκελ
«Είσαστε καλά παιδιά, το πρόγραµµα πετυχαίνει» και ας εξοντώνει τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους ασθενέστερους «και δεν
χρειάζεται κούρεµα το χρέος. Και θα σας βοηθήσουµε, αρκεί να
συνεχίσετε να εφαρµόζετε αυτό το πρόγραµµα» µε ένα νέο µνηµόνιο, που απλώς θα βαπτιστεί αλλιώς.
Δεν υπάρχει χώρα, που ενώ δεν έχει, κατά δήλωσή της, άµεση
ανάγκη δανεισµού και είναι πνιγµένη στα δάνεια από τα οποία
χρεοκόπησε, βγαίνει να δανειστεί ξανά µε ένα αλµυρό επιτόκιο,
µε πλήρη νοµική στήριξη των δανειστών. Γιατί ουσιαστικά πρόκειται, όχι για έξοδο στις αγορές, αλλά για απολύτως περιφρουρηµένη ιδιωτική τοποθέτηση που ισχύει µόνο για την Ελλάδα, για
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καµία άλλη χώρα του πλανήτη και µε το πιο «αλµυρό» επιτόκιο
στην Ευρώπη. Αυτά, βέβαια, δεν ακούγονται στα δελτία των οκτώ
όσων υποστηρίζουν την πολιτική σας, «µε το αζηµίωτο» και εννοώ δωρεάν τηλεοπτικές συχνότητες, µονοπώλιο στην παροχή
ψηφιακού σήµατος για δεκαπέντε χρόνια για ψίχουλα κ.λπ..
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε προσοχή για την τροπολογία
για τα υποβρύχια. Εγώ προσωπικά, θα µιλήσω στη δευτερολογία
µου, αλλά θα ήθελα να µείνετε εδώ για να ακούσετε τον Τοµεάρχη Άµυνας συνάδελφο κ. Βαρεµένο, τον πρώην Τοµεάρχη
Άµυνας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Θοδωρή Δρίτσα, που για χρόνια εργάζεται πάνω στο θέµα, γιατί έχουµε πάρα πολλά ερωτηµατικά,
πάρα πολλές ενστάσεις, πάρα πολλές ανησυχίες και εµείς και οι
εργαζόµενοι στα ναυπηγεία και οι Έλληνες πολίτες που έχουν
πληρώσει 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ γι’ αυτά τα υποβρύχια. Θα
θέλαµε την απάντησή σας σε όσα θα ειπωθούν.
Πριν περάσω στο νοµοσχέδιο, κύριε Ταγαρά, να πω λίγα πράγµατα συµπληρωµατικά σε όσα εξαιρετικά ανέπτυξε η εισηγήτριά
µας, η κ. Θεοπεφτάτου. Επιτρέψτε µου να αναφερθώ λίγο σε
αυτό το φαινόµενο των υπουργικών τροπολογιών, ορισµένες από
τις οποίες είναι και εκπρόθεσµες.
Δεν τις έφερα µαζί µου, αλλά είναι πάνω από εκατό σελίδες οι
υπουργικές τροπολογίες. Είναι άσχετες µε το νοµοσχέδιο, της
τελευταίας στιγµής. Είναι αδύνατον να αξιολογηθούν και να συζητηθούν σοβαρά.
Η πρότασή µου είναι µε δική σας συνδροµή, κύριε Ταγαρά, να
αποσυρθούν από το νοµοσχέδιο. Το λέω προς την Κυβέρνηση
γενικά. Πάρτε τις πίσω. Αυτός ο τρόπος του νοµοθετείν εξευτελίζει κάθε έννοια κοινοβουλευτισµού και κοινοβουλευτικού διαλόγου. Δεν υπάρχει δυνατότητα µέσα σε λίγες ώρες να αξιολογηθεί ένα πακέτο, όπου ουσιαστικά κάθε τροπολογία είναι ένας
ξεχωριστός νόµος. Δεν είναι δυνατόν!
Έχουµε αναπτύξει και µία πρακτική µε απόλυτη ευθύνη της
Κυβέρνησης, όπου µπαίνουν τροπολογίες, οι οποίες µετατρέπουν τη Βουλή σε πλυντήριο για τη µη διερεύνηση ποινικών ευθυνών. Η τροπολογία που µόλις πέρασε στην ονοµαστική ψηφοφορία, ξέρετε τι λέει; Θα το πω απλά, για να το καταλάβουν αυτοί
που µας ακούν. Είχε υποχρέωση ο ΟΑΕΕ, ο Οργανισµός Ασφάλισης των Επαγγελµατιών, των Εµπόρων κ.λπ., να παρακρατά κάποιους πόρους, για να τους αποδίδει ως ένα είδος επιδόµατος
ανεργίας στους άνεργους εµπόρους και δεν το έδωσε αυτό το
επίδοµα. Μόνο τέσσερις χιλιάδες από τους εκατοντάδες χιλιάδες
άνεργους ουσιαστικά εµπόρους, επαγγελµατοβιοτέχνες κ.λπ.,
που έχουν βάλει λουκέτο, παίρνουν κάτι ως επίδοµα ανεργίας.
Αυτά τα λεφτά διοχετεύτηκαν αλλού, παρανόµως. Μπήκε η δικαιοσύνη, ψάχνει και αναζητά ποινικές ευθύνες και φέρατε µία
τροπολογία, την οποία περάσατε Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
Γι’ αυτό, ένας από τους πρωταγωνιστές της, όταν διαµαρτυρόµουν για τη διαδικασία, µε έβρισε αποκαλώντας µε «γελοίο»
πέντε φορές. Γύρισα και είδα ποιος το κάνει και είπα: «Α, το κάνει
ο εν λόγω κύριος, δεν έχει καµµία σηµασία». Αυτό που έχει,
όµως, τεράστια σηµασία είναι ότι µετατρέπετε τη Βουλή σε πλυντήριο µε ειδικές ρυθµίσεις. Δεν ερευνάται η ποινική ευθύνη του
ενός, δεν ερευνάται η ποινική ευθύνη του άλλου. Το κάνατε προηγουµένως µε υποθέσεις ανοιχτές στη φορολογική δικαιοσύνη
για µεγάλες εταιρείες που σχετίζονται µε πετρελαιοειδή κ.λπ..
Επιτέλους, πάρτε το πίσω.
Για το νοµοσχέδιο θέλω να πω ότι, εάν µπορούσε να µπει ένας
τίτλος, αυτός είναι: «Νοµοσχέδιο κατ’ εξαίρεση».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα χρειαστώ ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που, όπως ανέπτυξε η εισηγήτριά µας,
η κ. Θεοπεφτάτου, καθιερώνει διαρκώς εξαιρέσεις και δυνατότητες εξαιρέσεων και για το κράτος και για δηµόσιους οργανισµούς, ακόµη και για ιδιώτες, σε µία χώρα που αυτές οι εξαιρέσεις έχουν δηµιουργήσει, όχι µόνο ζηµιές στο περιβάλλον,
αλλά και φυσικές καταστροφές και λεηλασίες.
Το οµολόγησε πιο ευγενικά και ο κ. Ταγαράς, ότι είναι ένα νοµοσχέδιο αποσπασµατικό κ.λπ.. Το θέµα είναι αυτή η οµολογία
να συνοδευτεί και από πράξεις. Σας έχουµε υποβάλει πάρα πολλές προτάσεις. Δυστυχώς, δεν τις δέχεστε.
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Για συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου, τι κάνει, τι δεν
κάνει, ποιους ευνοεί και ποιους όχι, δεν θα καταχραστώ το χρόνο
και επιφυλάσσοµαι να µιλήσω στη δευτερολογία µου, όπως και
για την τροπολογία που παρουσίασε ο κ. Αβραµόπουλος, µε
βάση και τις απαντήσεις των αρµοδίων Υπουργών. Ελπίζω και οι
απόντες να έρθουν εδώ. Να έρθει ο κ. Αθανασίου να µας παρουσιάσει την τροπολογία του, η οποία είναι περίεργη. Να έρθουν
και οι άλλοι Υπουργοί και να κάτσουν να ακούσουν µέχρι το
τέλος. Αυτή η νοοτροπία της Κυβέρνησης, που οι Υπουργοί είτε
δεν έρχονται, καταργώντας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και ακολουθώντας το παράδειγµα του Πρωθυπουργού, είτε έρχονται,
µιλούν και φεύγουν δεν βοηθά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 11 Απριλίου 2014, το οποίο
έχει ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 774/8-4-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Πιερίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κωνσταντόπουλου
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε το γκρέµισµα της αερογέφυρας Κορινού του Νοµού Πιερίας
και την κατασκευή νέου ανισόπεδου κόµβου στην ίδια περιοχή.
2. Η µε αριθµό 776/8-4-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική και
νοσοκοµειακή κάλυψη των ανέργων από την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος.
3. Η µε αριθµό 772/8-4-2014 επίκαιρη ερώτηση του πρώην
Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τους
Υπουργούς Οικονοµικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
(για τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση), σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων στους απολυθέντες εργαζοµένους της «ΕΡΤ
Α.Ε.».
4. Η µε αριθµό 773/8-4-2014 επίκαιρη ερώτηση της ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Σερρών των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την «Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης».
5. Η µε αριθµό 779/8-4-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης Φούντα
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την ασφάλιση των µηχανικών, τις εισφορές και
την ασφαλιστική ενηµερότητά τους.
6. Η µε αριθµό 781/8-4-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το εργατικό δυστύχηµα στο
φράγµα Αχυρών του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.
7. Η µε αριθµό 771/8-4-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Πέλλης των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή της ρύθµισης που ψηφίστηκε µε το άρθρο 70 του ν. 4235/2014 για τα ενυπόθηκα δάνεια των αγροτών υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος, η οποία τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 775/8-4-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε τη χωροθέτηση του σηµείου πόντισης του καλωδίου
για την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης µε την ηπειρωτική
Ελλάδα.
2. Η µε αριθµό 777/8-4-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Ζαχαριά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις ρυθµίσεις διαθεσιµότητας –κινητικότητας εργαζοµένων σε δοµές
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του ΕΣΥ µε σκοπό την «κατεπείγουσα» ενίσχυση της ιδιωτικής
επιχειρηµατικότητας.
3. Η µε αριθµό 778/8-4-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα
Μαριά προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις οφειλές
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας προς την Ελλάδα και την υπογραφή Συνθήκης Ειρήνης µεταξύ Ελλάδας Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας.
4. Η µε αριθµό 780/8-4-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την
κατάσταση στο χώρο του ποδοσφαίρου.
5. Η µε αριθµό 782/8-4-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι (Π.Β.Σ.)».
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σοφία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, εισαγωγικά, θέλω να πω το εξής: δεν θα σχολίαζα
το προηγηθέν επεισόδιο κατά την ονοµαστική ψηφοφορία, που
προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και όπου χρειάστηκε ο κατάλογος του αναγκαίου αριθµού παρόντων Βουλευτών να διαβαστεί τέσσερις
φορές, να απορριφθεί το αίτηµα και τελικά η ψηφοφορία να
πραγµατοποιηθεί λόγω της καλής θέλησης του Προεδρείου. Δεν
θα το έκανα, ακόµη κι αν η «ώρα ΣΥΡΙΖΑ» και οι αστείες δικαιολογίες που ακούστηκαν εδώ περί του πού βρίσκονται οι Βουλευτές καταδεικνύει σαφώς πως, αν δεν µπορείς να µαζέψεις τους
Βουλευτές σου µέσα στην Ολοµέλεια, δεν µπορείς να λες ότι θα
κυβερνήσεις και τη χώρα.
Διαπίστωσα όµως, και κυρίως γι’ αυτό µιλώ, ότι οι δύο υπεύθυνοι οικονοµικών του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν προσήλθαν καν στην ψηφοφορία. Προφανώς, θα είχαν
σοβαρότερη δουλειά, προφανώς ήταν πάρα πολύ απασχοληµένοι από χθες και σήµερα το πρωί, όπως παρακολούθησα, µε εµφανίσεις τηλεοπτικές και µε ανακοινώσεις επίσηµες του κόµµατος, προφανώς ήταν πάρα πολύ απασχοληµένοι µε την εκστρατεία, την επιχείρηση αποδόµησης της χώρας µέσω της απαξίωσης της εξόδου στις αγορές.
Από χθες, αυτή η εκστρατεία έχει φτάσει στο ζενίθ και εµφανίζεται µε τρόπο που βλάπτει τη χώρα. Το άκουσα σήµερα και
από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαµε δηλαδή και σήµερα περί επικοινωνιακών, κυβερνητικών πανηγυρισµών και ότι ξαναβγαίνουµε στις αγορές, γιατί πρόκειται να
γίνουν εκλογές. Αλήθεια; Αυτές οι αγορές δηλαδή, αυτά τα αδηφάγα τέρατα, σύµφωνα µε την Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά
αποφάσισαν να συνωµοτήσουν για να βγει δήµαρχος στην
Αθήνα! Πραγµατικά, δηλαδή, απορώ!
Προφανώς, υποτιµάτε τη νοηµοσύνη µας. Θέλετε να πείτε ότι
όλοι αυτοί υπερκάλυψαν το οµόλογο είκοσι φορές, έδωσαν ένα
επιτόκιο κάτω από 5%, που σηµαίνει λοιπόν ότι είναι έτοιµη η
αποκλιµάκωσή του, ήδη έδωσαν αµέσως µετά από αυτό αποκλιµάκωση του ελληνικού οµολόγου –που είχε φτάσει στο Θεό–
κάτω απ’ το 6%, στο 5,8% σήµερα, και όλα αυτά τα έκαναν για
να βγάλουµε περιφερειάρχες!
Μου έκανε επίσης εντύπωση ότι ο κ. Παπαδηµούλης επέλεξε
να αναγνώσει µόνο τα αρνητικά δηµοσιεύµατα του ξένου Τύπου
και ουσιαστικά έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στα δηµοσιεύµατα του
γερµανικού Τύπου, ειδικά στην εφηµερίδα «DIE ZEIT», που απ’
ό,τι ξέρω µετράει τις περισσότερες συνεντεύξεις µε τον κ. Τσίπρα, αλλά και τους «FINANCIAL TIMES». Τι αστείο! Υπάρχει γνωστό ανέκδοτο γύρω από αυτό, αλλά δεν µπορώ να το πω από του
Βήµατος.
Δηλαδή επιλέξατε να αναφέρετε άρθρα, όχι κεντρικά, αρθρογράφων οι οποίοι συστηµατικά πλήττουν τη χώρα, από την
πρώτη µέρα που µπήκε στην κρίση. Οι συγκεκριµένες αυτές εφηµερίδες δεν κάνουν άλλη δουλειά. Επίσης, πρόκειται και για τις
εφηµερίδες οι οποίες είχαν ταχθεί –θυµίζω για τα Πρακτικά– αναφανδόν υπέρ των βοµβαρδισµών στη Γιουγκοσλαβία. Κατηγορούσαν την Ελλάδα για τη στάση της και αφού τελείωσε όλο
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αυτό και τελείωσε και η έρευνα βγήκαν και είπαν «Ναι, κάναµε
λάθος».
Αυτές τις εφηµερίδες επικαλεστήκατε, µιλώντας επίσης και για
το πιο «αλµυρό» επιτόκιο στην Ευρώπη, ενώ όλοι ξέρουµε πόσο
είναι τα επιτόκια στις χώρες, που δεν είναι στον µηχανισµό, όπως
είναι η Ιταλία κ.λπ., και όλοι ξέρουµε πώς ξεκίνησαν τα επιτόκια
των χωρών, όπως της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας, την πρώτη
φορά που βγήκαν, όπως εµείς σήµερα, στις αγορές και πού
έχουν φτάσει τώρα.
Χρησιµοποιείτε διάφορα επιχειρήµατα. Πραγµατικά, µου κάνει
εντύπωση, τα ακούω από χθες: ότι αυτή είναι µια προεκλογική
καµπάνια των κοµµάτων που κυβερνούν, ότι η έξοδος στις αγορές δεν χρειαζόταν. Το επαναλαµβάνετε και το επανέλαβε κι ο
Αρχηγός σας αυτές τις µέρες, και χθες και σήµερα.
Πώς δεν χρειαζόταν, αγαπητοί συνάδελφοι; Δεν εκδίδουµε έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου; Το είπα και χθες, γίνοµαι µονότονη, κουραστική. Γιατί τα εκδίδαµε τότε; Για πλάκα; Δηλαδή για
πλάκα πηγαίναµε στις αγορές και παίρναµε ενός µηνός γραµµάτια ή τριών ή έξι µηνών, πουλάγαµε και δεν προλάβαινε να περάσει αυτή η περίοδος και έπρεπε να τα πληρώσουµε; Και τότε,
το επιτόκιο, όταν το ξεκινήσαµε αυτό γιατί ήµασταν εκτός αγορών, ήταν 6% στα γραµµάτια. Τώρα, χάρη σε εµάς, στην Κυβέρνησή µας, το επιτόκιο και αυτών έπεσε χθες στο 3% για πρώτη
φορά.
Λέτε επίσης –και το άκουσα και χθες και µε ενοχλεί πάρα πολύ
η επιλεκτική χρήση των αριθµών– ότι η Ιρλανδία βγήκε στις αγορές µε πολύ µικρό επιτόκιο.
Με συγχωρείτε, πάρα πολύ: το πολύ µικρό επιτόκιο το πήρε η
Ιρλανδία την τρίτη φορά που βγήκε στις αγορές, όπως και η Πορτογαλία. Την πρώτη φορά το επιτόκιό της ήταν 5,9%. Σας θυµίζω,
γιατί εµείς έχουµε 4,95% σήµερα και στο τέλος της ηµέρας προβλέπεται ότι θα είναι 4,62%. Από το 5,9% της πρώτης εξόδου της
Ιρλανδίας µέχρι το 4,62% που αναµένεται σήµερα –αλλά εγώ λέω
4,95%– υπάρχει απόσταση.
Η Ιρλανδία µε την τρίτη της έξοδο έφτασε στο 3,92%. Συγγνώµη, η Ιρλανδία έφτασε το 2,9%. Είναι ακόµη µικρότερο το επιτόκιο, οπότε έχουµε ακόµη µεγαλύτερες ελπίδες. Το ίδιο ισχύει
και για την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία βρίσκεται στο 3,92% που
ξεκίνησε κι αυτή κοντά σε εµάς, στο 4,89%.
Και λέτε ότι έκαναν µεγάλη υπερκάλυψη. Είχαν µεγάλη ζήτηση. Δεν έχουν ζήτηση τα δικά µας, τα οποία αυτήν τη στιγµή
έχουν φτάσει στα 20 δισεκατοµµύρια; Και πιάνετε και κάνετε λογιστικές πράξεις µπακάλικες και αφαιρείτε αυτά τα 20 δισεκατοµµύρια από το γενικό χρέος, λες κι αυτό είναι το ζήτηµα;
Το ζήτηµα είναι –το ξαναλέω– ότι η Ελλάδα µπορεί αυτήν τη
στιγµή να πει σε αυτούς τους οποίους εσείς αποκαλείτε δυνάστες-δανειστές –αλλά είδα σήµερα ότι ταυτιστήκατε µε τον γερµανικό Τύπο της κ. Μέρκελ- «Κοιτάξτε, σταθήκαµε στα πόδια
µας. Μπορούµε να δανειστούµε από τις αγορές, χωρίς να µας
βάζει κανείς όρους». Αυτό δεν ήταν το νόηµα; Τι θέλατε, δηλαδή,
ακριβώς; Να παραµείνουµε στο µνηµόνιο; Τι έχετε πάθει; Προφανώς, η συµπεριφορά σας θυµίζει το ποίηµα που λέει: «Και
τώρα τι θα γίνουµε χωρίς βαρβάρους». Τι θα κάνετε τώρα, λοιπόν, που µπορούµε και δανειζόµαστε έξω; Αυτό είναι το ζήτηµα.
Επίσης, τα οικονοµικά σας στελέχη, τα οποία δεν ήταν σήµερα
στην Αίθουσα, λένε ότι η έξοδος στις αγορές θα αποδυναµώσει
το αίτηµα για αναδιάρθρωση του χρέους µας. Δηλαδή, τι µας
λένε; Να µείνουµε εκεί κάτω από τους δυνάστες-δανειστές, όπως
τους αποκαλείτε, και να τους παρακαλάµε να µειώσουν το χρέος
µας. Λες και το πρόβληµά µας είναι το χρέος και όχι το έλλειµµα.
Αυτό το λάθος κάνετε.
Το πρόβληµα µιας χώρας δεν είναι το χρέος, το είπα και χθες.
Η Αµερική είναι χρεωµένη µέχρι το λαιµό. Το πρόβληµα µιας
χώρας είναι τα ελλείµµατα. Αλλά εσείς δεν λέτε τι θα κάνετε για
τα ελλείµµατα. Αντίθετα, αυτό το οποίο κάνετε είναι να χαϊδεύετε
τα αυτιά όλων και να λέτε ότι θα τους προσλάβετε ξανά, θα δώσετε ξανά τους µισθούς, θα κάνετε ξανά το πάρτι στις ΔΕΚΟ, δεν
θα αποκρατικοποιήσετε τίποτα. Άρα, εσείς σκοπεύετε να ανεβάσετε το χρέος. Γιατί το χρέος ανεβαίνει από τα ελλείµµατα, δεν
ανεβαίνει αλλιώς. Τα άλλα είναι τα επιτόκια. Εάν καταφέρουµε
να δανειστούµε και ρίξουµε τα επιτόκια, δεν θα έχουµε τέτοιο
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πρόβληµα. Θα έχουµε ένα χρέος που θα µπορούµε να εξυπηρετήσουµε.
Η απάντηση, λοιπόν, στο ερώτηµα: «Γιατί βγήκαµε από τις
αγορές τότε που το χρέος µας ήταν 129%, η ανεργία µας χαµηλότερη κ.λπ. και µπαίνουµε τώρα που το χρέος µας είναι υψηλότερο και η ανεργία µας µεγαλύτερη», βρίσκεται εκεί. Γιατί τότε
είχαµε έλλειµµα που δεν έδινε καµµία εγγύηση ότι το χρέος αυτό
θα µπορέσει να εξυπηρετηθεί ποτέ. Αυτή είναι η απάντηση.
Όπως ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόβληµά µας είναι
πολύ πιο σοβαρό από το να κραυγάζουµε, να κοροϊδεύουµε το
λαό και να δίνουµε επιχειρήµατα αυτής της τάξης, τα οποία ο
λαός µπορεί, εν πάση περιπτώσει, και να τα λάβει υπόψη του
µέσα στο πρόβληµα το οποίο έχει. Αλλά δεν µου λέτε, αν µείνουµε εγκλωβισµένοι σε αυτό το µνηµόνιο –το ξαναείπα– ποιος
θα φέρει θέσεις εργασίας; Δεν µου απαντήσατε χτες.
Κατ’ αρχάς, σήµερα υπάρχει µία ανακοίνωση ότι η Βενεζουέλα, το πρότυπό σας, είναι η χώρα µε τη µεγαλύτερη εγκληµατικότητα στον κόσµο. Όχι, για τη Βενεζουέλα δεν µου έχετε
απαντήσει, κύριε Παπαδηµούλη. Μη γελάτε! Περιµένω τόσο
καιρό. Δηλαδή, συγγνώµη, έχει σαράντα νεκρούς, επειδή δεν
έχουν αλεύρι να φτιάξουν ψωµί, γάλα και να πάρουν χαρτί τουαλέτας, και εσείς είχατε έρθει µετά την κηδεία του Τσάβες και µας
είπατε ότι εκεί πέρα βρήκατε την κοινωνική συνοχή.
Και δεν έφτανε αυτό! Πήγατε τώρα στη Βολιβία -επ’ αυτού
πάλι δεν µου απαντήσατε- και λέει ο κ. Τσίπρας προχθές στη
Θεσσαλονίκη: «Να το κάνουµε όπως στη Βολιβία». Μα, δεν έχουµε εµείς φυτείες κόκας να καλλιεργούµε! Δεν έχουµε, δεν είναι
όλη η χώρα µας φυτείες κόκας να τις καλλιεργούµε, για να
έχουµε θέσεις εργασίας. Ούτε ο αρχηγός του κράτους, µέχρι να
γίνει αρχηγός του κράτους, ήταν ο µεγαλύτερος καλλιεργητής
κόκας. Με συγχωρείτε, ποια είναι τα πρότυπά σας;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε σίγουρη;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όπως σας το λέω. Ε, βέβαια, είναι αστείο.
Γιατί δεν µπορείτε να απαντήσετε τι θα γίνει, µε ποιο πρότυπο
είσαστε. Η Αργεντινή χρεοκόπησε ξανά. Η Βενεζουέλα έχει νεκρούς. Δεν έχουνε να φάνε.
Ποια χώρα να αναφέρω; Τη Βραζιλία; Χαµός γίνεται. Είδατε
πως από τον Ιούνιο γίνονται διαδηλώσεις στη Βραζιλία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Tην Αλβανία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Η Αλβανία του Χότζα τελείωσε κι αυτή.
Τέλος, θα ήθελα βέβαια να κάνω µία αναφορά στο σηµερινό
τροµοκρατικό χτύπηµα. Έχω υποστηρίξει από καιρό ότι, προφανώς, όλα αυτά εντάσσονται σε ένα σχέδιο. Το σχέδιο είναι η
χώρα να δυσφηµιστεί και να µην µπορεί να υπάρξει µέσα στο διεθνές περιβάλλον. Εγώ δεν είµαι υπέρ των θεωριών συνοµωσίας,
όµως, δεν εξηγείται την ηµέρα που βγαίνουµε στις αγορές και
την άλλη µέρα περιµένουµε την Γερµανίδα Καγκελάριο, να γίνεται τέτοιο τροµοκρατικό χτύπηµα στην καρδιά της Αθήνας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ το καταδίκασε. Το καταδίκασε, όµως, όπως είπε ο
κ. Παπαδηµούλης, µε την έννοια ότι η βόµβα δεν χτυπά τις τράπεζες και το σύστηµα, αλλά τρέφει τον κρατικό αυταρχισµό. Δηλαδή, περίπου είπατε ότι η βόµβα µπήκε, προκειµένου η
Κυβέρνηση να µην απαγορεύσει διαδηλώσεις και γενικά να φέρεται αυταρχικά. Συγνώµη, κύριε Παπαδηµούλη αλλά θα µας
πείτε ότι αυτοβοµβαρδιστήκαµε στο τέλος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έκρηξη ήταν. Ο βοµβαρδισµός
είναι άλλο πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ.
Θέλω να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Τροποποίηση του ν.
927/1979 (Α’139) και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο
2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση
ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας
µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι. Το λόγο έχουν οι
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Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Είναι διαδικαστικό το θέµα. Μπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εφόσον είναι επί της
διαδικασίας και εφόσον και ο κύριος συνάδελφος, εισηγητής του
ΠΑΣΟΚ, συµφωνεί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Πρέπει κάποτε αυτές οι εικονικές διαδικασίες στη Βουλή να
σταµατήσουν. Ποιος συνέταξε ποια έκθεση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τέλος πάντων, µην
συνεχίζετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ήµασταν µέχρι τις 13:00 στην
επιτροπή, σε µία διαδικασία εικονική και αυτή, όπως φαίνεται,
διότι ο αρµόδιος Υπουργός δεν έκανε ουσιαστικά καµµία αλλαγή
στο νοµοσχέδιο και τώρα κατατίθεται µία έκθεση, την οποία η
επιτροπή αγνοεί. Κάποια στιγµή αυτές οι εικονικές διαδικασίες
πρέπει να πάψουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ.
Κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε κι εµείς θέµατα µε κάποιες εκπρόθεσµες τροπολογίες
µη σχετικές µε το νοµοσχέδιο, αλλά σήµερα δεν είναι µέρα για
τέτοια. Δεν έχουµε, βέβαια, κανένα πρόβληµα µε την τροπολογία
του Υπουργείου Άµυνας, που είναι κατεπείγουσα και εµπρόθεσµη, όπως ορθά είπε ο κύριος Υπουργός. Θα τα πούµε στη δευτερολογία.
Σε ό,τι αφορά δε στο τροµοκρατικό χτύπηµα σήµερα, να πω
ότι οι τροµοκράτες µαταιοπονούν, γιατί αν ποντάρουν στο να µεγαλώσουν το ρήγµα µιας διχασµένης κοινωνίας, ο κόπος είναι
µάταιος. Η ελληνική κοινωνία κάθε µέρα, κάθε εβδοµάδα, κάθε
µήνα µε νέα αφετηρία τη σηµερινή µέρα, θα βρίσκει την ενότητά
της. Και θα πάρουν οµόθυµη και οµόφωνη απάντηση, όχι µόνο
από τον πολιτικό κόσµο, αλλά και από όλο τον ελληνικό λαό
αυτές οι απίστευτες ενέργειες, που όλοι καταδικάζουµε.
Ξεκίνησα έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί όπως ήδη
είπα η σηµερινή µέρα, εδικά για εµάς, τους Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Η γενιά µας δεν γνώρισε πόλεµο. Αυτός ήταν ο πόλεµος της δικής µας γενιάς. Σήµερα εµείς,
οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που διεκδικούµε και µας ανήκει το µεγαλύτερο µερίδιο σε αυτήν την εξέλιξη –στην έξοδο της χώρας,
δηλαδή, στις αγορές και σταδιακά από τα µνηµόνια– είµαστε
εδώ, παρόντες και παρούσες, αποδεκατισµένοι, βαθύτατα πληγωµένοι και τραυµατισµένοι. Αλλά παρ’ όλα αυτά, είµαστε εδώ
για να κάνουµε τον απολογισµό µας και να πούµε ότι τον πόλεµο
τον κερδίσαµε. Αυτός ο πόλεµος έχει πολλές µάχες ακόµα µέχρι
να λήξει, είναι πολλά τα υψόµετρα που πρέπει να καταλάβουµε
το επόµενο διάστηµα, τα επόµενα χρόνια, για να είµαι σαφής,
αλλά τον πόλεµο τον κερδίσαµε.
Οι δυνάµεις της δηµαγωγίας, του λαϊκισµού, της οπισθοδρόµησης, τον λόµπι της δραχµής ηττήθηκαν συντριπτικά και δεν
υπάρχει καµµία περίπτωση να επιστρέψουν και να βρουν πολιτική φωνή και έκφραση.
Οι συνέπειες, βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολλαπλές. Και µιας και είµαστε στη Βουλή, θα µιλήσω πρώτα από
όλα για τις πολιτικές συνέπειες. Ας µην κάνουν κάποιοι ότι εθελοτυφλούν και περί άλλα τυρβάζουν τη σηµερινή µέρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ )
Το νέο πολιτικό σύστηµα που φιλοξενεί η Βουλή στην παρούσα περίοδο, το οποίο γεννήθηκε την προηγούµενη περίοδο
πάλι µέσα στη Βουλή και στην πλατεία απ’ έξω µέσα σε εκκωφαντικό θόρυβο, σε οιµωγές και σε θρήνους πραγµατικά από την
ελληνική κοινωνία, καταρρέει σε συνθήκες εκκωφαντικής σιωπής. Γιατί πολύ απλά στηρίχθηκε σε εικασία που δεν ήταν αληθής. Λειτούργησε το νέο πολιτικό σύστηµα της χώρας µε τη
λογική της αυτοεκπληρούµενης προφητείας, η οποία διαψεύστηκε.
Έγινε νωρίτερα αναφορά σε διάφορα µέσα ενηµέρωσης του
εξωτερικού, –ηλεκτρονικά και έντυπα- σχετικά µε κάποιες δηµοσιεύσεις. Είναι τα µέσα που προέβλεπαν επιστροφή της Ελλάδας
στη δραχµή. Προέβλεπαν καταστροφή της ζώνης του Ευρώ συ-
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στηµατικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σχεδόν στο σύνολό
τους αυτά που αναφέρθηκαν από τον κ. Παπαδηµούλη.
Ας κάνουµε και εµείς από το ΠΑΣΟΚ σήµερα µια καταγγελία.
Καταγγέλλω τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της χώρας και πρώτα
από όλα τα κανάλια, γιατί σήµερα το πρωί έδειξαν ένα απόλυτο
έλλειµµα φαντασίας. Δεν είχαν καµµία δουλειά Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας, της ΔΗΜΑΡ, του ΣΥΡΙΖΑ –και
πάει λέγοντας– σήµερα στα κανάλια. Δεν είχαν καµµία δουλειά
ούτε καν υποψήφιοι Ευρωβουλευτές.
Σήµερα, αν υπήρχε ελάχιστη φαντασία στα κανάλια, θα έπρεπε να έχουν δύο κατηγορίες: τους οικονοµολόγους της µπαρούφας, για να πουν τι έλεγαν εδώ και τέσσερα χρόνια και τι γίνεται
σήµερα, και τους συνταγµατολόγους της δραχµής, για να αναλύουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μήπως να αλλάξουµε τη λέξη «µπαρούφας»;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι. Γιατί;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Μπαρούφα» είναι µία γνωστή
λέξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία λέξη!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ελληνική λέξη είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είναι ελληνική, αλλά τέλος πάντων, συνεχίστε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: …Θα έπρεπε να έχουν και τους
συνταγµατολόγους της δραχµής, για να κάνουν ένα σεµινάριο
στον ελληνικό λαό –και µιας και έχουµε νοµικούς, θα µας το
απαντήσουν µετά– για το πώς ορίζεται συνταγµατικά και από
ποιο άρθρο του Συντάγµατος προβλέπεται η ασύνταχτη χρεοκοπία και τι πρέπει να κάνει µια συντεταγµένη πολιτεία. Γιατί αυτό
κάναµε εµείς οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επί τέσσερα χρόνια, αντιµετωπίζοντας επί δύο χρόνια απέναντί µας και τη Νέα Δηµοκρατία και τη ΔΗΜΑΡ και όλο το πολιτικό σύστηµα και µέχρι
σήµερα, βέβαια, και όλους τους υπόλοιπους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έτσι έχουν τα γεγονότα. Αυτήν
τη µέρα και τη σηµερινή εξέλιξη δεν µπορεί κανείς να τη σκιάσει,
γιατί σηµατοδοτεί πολύ συγκεκριµένα πράγµατα. Ακούω ανακρίβειες, ακούω για επιτόκιο. Τι να πρωτοαπαντήσει κανείς; Σας
έπιασε πόνος για το επιτόκιο του µνηµονίου; Μα, εσείς το λέγατε
τοκογλυφικό επί τέσσερα χρόνια! Τώρα σας έπιασε πόνος; Θέλετε και άλλο µνηµόνιο;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ε, βέβαια, θέλουν!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κλαίτε επειδή βγαίνουµε από τα
µνηµόνια; Δεν µπορώ να καταλάβω. Κλαίτε επειδή κατέπεσε η
θεωρία σας;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είστε διορατικός!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς έχουµε απόλυτη επίγνωση, κύριε Παπαδηµούλη. Εµείς σταθήκαµε όρθιοι, γιατί οδηγός όλων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι η ιστορική φράση του
αείµνηστου γεννήτορα και ιδρυτή µας, του Ανδρέα Παπανδρέου,
που είπε ότι το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε για να υπηρετεί τον λαό και
την πατρίδα. Όταν βρεθήκαµε στο δίληµµα να πληγώσουµε το
λαό, για να κρατήσουµε όρθια την πατρίδα, δεν είχαµε δισταγµό,
γιατί πρώτα και πάνω από όλα το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πατριωτικό
κόµµα και έδωσε εξετάσεις πατριωτισµού.
Πού πάνε τα περί «δοσιλόγων» και τα περί όλων αυτών και
άλλες ανάλογες εκφράσεις που ακούγαµε τέσσερα χρόνια; Ας
κάνουµε αντίστροφα απολογισµό σήµερα, για να δούµε ποιος
είναι ο δοσίλογος.
Εµείς δεν έχουµε πει κανέναν δωσίλογο. Δεν αµφισβητούµε
τον πατριωτισµό κανενός. Όµως, ας αναλογιστούν αυτοί που καθύβριζαν επί τέσσερα χρόνια εµάς, τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,
που κρατήσαµε τη χώρα όρθια µε την ψήφο µας, προκαλώντας
αφόρητο πόνο στον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία. Το
γνωρίζουµε.
Μιλάτε και αµφισβητείτε ότι βγαίνουµε από τα µνηµόνια. Μα,
γιατί µπήκαµε στα µνηµόνια; Γιατί δεν µας δάνειζε κανείς. Υπήρχαν Ρώσοι και Κινέζοι φιλάνθρωποι; Όχι, βέβαια. Τώρα που µας
δανείζει η αγορά, προσπαθείτε αυτό να το απαξιώσετε. Σχολιάζετε τα επιτόκια. Στην πρώτη έξοδό της και η Ιρλανδία και η Πορτογαλία πήραν δάνεια µε υψηλότερα επιτόκια από την Ελλάδα.
Δεν το ξέρετε; Η Ιρλανδία και η Πορτογαλία ήταν σε µνηµόνιο.
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Όταν πρωτοβγήκαν πήραν δάνεια µε υψηλότερο επιτόκιο.
Βγαίνουµε µέσα σε δύο χρόνια, µετά το µεγαλύτερο κούρεµα,
στην παγκόσµια οικονοµική ιστορία, όταν πολλές χώρες που έκαναν αναδιάρθρωση χρέους δεν βγήκαν ποτέ στις αγορές από
τότε που την έκαναν και ο µέσος χρόνος επιστροφής στις αγορές των χωρών που βγήκαν είναι τρεισήµισι χρόνια. Και εµείς
βγαίνουµε σε δύο.
Όλα αυτά λέτε ότι είναι ένα δώρο από τους δανειστές, επειδή
έρχεται αύριο η κ. Μέρκελ. Σας είπα και εχθές -το είπα και στον
έτερο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, θα το ακούσατε και εσείς,
κύριε Παπαδηµούλη, γιατί οι λοιποί συνάδελφοι ήταν εδώ και το
άκουσαν- τα εξής: Το Νοέµβριο του 2011 -δεν λέω προκάλεσαν,
προς Θεού µην παρεξηγηθώ- µε τη στάση τους οι δανειστές, η
τρόικα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοήσαν µέχρι και την αλλαγή
Πρωθυπουργού. Τόσο φιλάνθρωποι είναι απέναντί µας!
Τι θεωρίες είναι αυτές που έρχεστε και λέτε εδώ στον ελληνικό
λαό από το Βήµα της Βουλής; Προσπαθείτε να απαξιώσετε την
επίσκεψη της κ. Μέρκελ αύριο, η οποία είναι εκλεγµένη µε σαρωτικά ποσοστά στις πρόσφατες εκλογές -σας θυµίζω- και ηγείται µιας Κυβέρνησης που αντιπροσωπεύει τρεις στους τέσσερις
Γερµανούς. Δεν µπορώ να καταλάβω αυτή την απαξιωτική συµπεριφορά. Φαίνεται ότι σας έχει µείνει από τότε που λέγατε, «οι
µερκελιστές» και διάφορους τέτοιους όρους. Και αντί να κατανοήσετε και να κάνετε την αυτοκριτική σας ότι η κ. Μέρκελ αυτή
τη φορά έρχεται σε µια χώρα που ανακτά την εθνική της κυριαρχία, προσπαθείτε να δώσετε σε αυτή την επίσκεψη χαρακτήρα
υποταγής. Έλεος!
Η Ελλάδα σήµερα -για να µιλήσουµε µε όρους πατριωτικούςξεκινά και ανακτά τη δηµοσιονοµική και κατά συνέπεια, κατ’ επέκταση την εθνική της κυριαρχία. Και προσπαθείτε να δώσετε τον
ακριβώς αντίθετο χαρακτήρα στην επίσκεψη της καγκελαρίου
της Γερµανίας. Πραγµατικά, δεν ξέρω τι να πω! Δεν έχω λόγια
να αντιπαραβάλω σε αυτή την απίστευτη λογική! Απλά θέλω να
πω ότι αυτή η λογική δεν έχει πλέον ακροατήριο. Και κάθε µέρα
που περνάει, θα µειώνεται το ακροατήριο γι’ αυτές τις λογικές.
Θα επαναλάβω -και µε αυτό θα ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρεότι η συζήτηση για τα τελευταία τέσσερα χρόνια µόνο ένα πολιτικό χώρο ευνοεί, µόνο το ΠΑΣΟΚ. Δεν συµφέρει καθόλου όλες
τις άλλες πτέρυγες –και δεν εξαιρώ ούτε τη Νέα Δηµοκρατία µε
την οποία συγκυβερνούµε, ούτε τη ΔΗΜΑΡ µε την οποία ήµασταν ένα χρόνο συγκυβέρνηση- και κυρίως το περιώνυµο και περιβόητο αντιµνηµονιακό µέτωπο.
Όµως, εµείς πιστεύουµε ότι η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες
πολίτες και κυρίως η νέα γενιά απαιτούν από όλους µας να µιλήσουµε για το σήµερα και για το αύριο. Η συζήτηση για το χθες
και το προχθές µόνο εµάς ευνοεί -ξαναλέω- πολιτικά. Εµείς,
όµως, δεν θέλουµε να µείνουµε σε αυτή την κουβέντα. Η ελληνική κοινωνία ζητάει κατεπείγουσες απαντήσεις και σε αυτές
πρέπει να σταθούµε όρθιοι. Απλά περιορίζοµαι να πω ότι µιλώντας για φορολογικό σύστηµα, κανένας δεν µπορεί να αποσυνδέσει ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα από τις µεγάλες
αλλαγές, που στη συντριπτική τους πλειονότητα µόνοι µας οι
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψηφίσαµε τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια.
Επίσης, µιλώντας για διαφάνεια, που είναι απαίτηση των πολιτών, κανένας δεν µπορεί να µιλήσει χωρίς την αρχή για το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, την άρση τραπεζικού απορρήτου και
πάει λέγοντας. Είναι ρυθµίσεις που µόνοι µας οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ ψηφίσαµε.
Ακόµη, µιλώντας για σύγχρονο κράτος, κανένας δεν µπορεί να
µιλήσει για αυτό -που είναι το µέγιστο διακύβευµα της χώραςχωρίς ΑΣΕΠ, χωρίς «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και χωρίς την έννοια του «κρατικού υπαλλήλου». Μόνο την ψήφο του ΠΑΣΟΚ φέρουν αυτές οι
ιστορικές τοµές. Και είναι πρόσφατες.
Μιλώντας για ανάπτυξη που είναι το πολυπόθητο ζητούµενο,
δεν µπορούµε να µιλήσουµε χωρίς τράπεζες. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ολοκληρώνεται µε ένα κόστος λιγότερο από
το ένα τέταρτο αυτού για το οποίο µας καταγγέλλατε. Μας καταγγέλλατε ότι δωρίζουµε πενήντα δισεκατοµµύρια στους τραπεζίτες. Δεν δωρίσαµε ούτε 1 ευρώ.
Η ανακεφαλαιοποίηση κοστίζει λιγότερο από 13 δισεκατοµµύ-
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ρια ευρώ, όχι 50 δισεκατοµµύρια. Και σώσαµε 200 δισεκατοµµύρια ευρώ καταθέσεις Ελλήνων. Και οι τράπεζες, καθώς θα σταθούν στα πόδια τους, θα είναι αρωγοί πλέον και συµπαραστάτες
στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.
Κανένας δεν µπορεί να µιλήσει για ασφαλιστικό σύστηµα και
για ασφαλιστικά ταµεία, εάν δεν κάνουµε πρώτα απολογισµό,
ώστε να θυµηθούµε ποια ταµεία άκουσαν τον σηµερινό Πρόεδρο
του ΠΑΣΟΚ και τότε Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Βενιζέλο, µετά
το κούρεµα και έχουν σήµερα ζωντανά χαρτοφυλάκια πολύ ισχυρότερα από την ηµέρα του PSI και ποιοι άκουσαν εσάς, τους αντιµνηµονιακούς, και καταδίκασαν τους ασφαλισµένους και τα
ταµεία. Προσεχώς, θα υπάρξουν περισσότερα στοιχεία.
Και επειδή µας ακούνε και νέα παιδιά, το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα και το πιο θετικό στοιχείο σε αυτά τα τέσσερα δύσκολα
χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα: Δύο γενεές Ελλήνων µεγάλωσαν σε αυτήν τη χώρα µε τα όνειρά τους να ακουµπούν στο κράτος και µόνο στο κράτος. Εκεί να βρουν µία θέση
ως υπάλληλοι, εκεί να κάνουν δουλειές ως επιχειρηµατίες, µε το
κράτος και όταν ασκούσαν επιτήδευµα, ελεύθερο επάγγελµα, να
προστατεύουν τα στενά συντεχνιακά τους συµφέροντα µέσα από
δαιδαλώδεις νοµοθεσίες κ.λπ..
Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις -δηλαδή, διαπλοκή συµφερόντων επιχειρηµατιών µε το κράτος, κλειστά επαγγέλµατα, όλοι
οι Έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι- υπήρξε µία τοµή. Αυτή η τοµή
είναι µόνο θετική, γιατί αποτελεί αφετηρία για τη χώρα. Διότι οι
Έλληνες πλέον, το κράτος δεν το βλέπουν σαν µία αγελάδα από
την οποία αρµέγουν όλοι, γιατί όλοι οι Έλληνες έχουµε καταλάβει ότι η αγελάδα πλέον έβγαλε αίµα. Δεν είχε άλλο γάλα να
δώσει.
Είναι µια ιστορική τοµή στη νοοτροπία των Ελλήνων. Και αν
θέλει το περιβόητο και περιώνυµο, όπως είπα, κυρία Πρόεδρε,
αντιµνηµονιακό µέτωπο να προσφέρει κάτι στην πατρίδα, ας
προσπαθήσει πάνω σε αυτή τη βάση, που περιέγραψα σχηµατικά, µε τίτλους, να οικοδοµήσει ένα λόγο θετικό για την πατρίδα,
για να δώσουµε όλοι µαζί ελπίδα και όραµα στη νέα γενιά της
πατρίδας µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους από το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Καλαµαρίτσας Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδας Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως παρατήρησε και ο
συνάδελφος, ο κ. Κουκουλόπουλος, µε βάση τις τελευταίες εξελίξεις -από ό,τι είπε- το µόνο ευνοηµένο κόµµα είναι το ΠΑΣΟΚ.
Γι’ αυτό και αλλάζετε όνοµα και κατεβαίνετε σαν Ελιά στις ευρωεκλογές.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Υποµονή!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τόσο µεγάλη επιτυχία
είχε η πολιτική σας, που δεν τολµάτε στις εκλογές που έρχονται,
τις ευρωεκλογές, να κατέβετε µε το ίδιο σας το κόµµα, µε τον
τίτλο και επισκιάζεται αυτό µε την Ελιά!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ας κανονίσουµε να είµαστε στο
ίδιο κανάλι το βράδυ της Κυριακής των εκλογών και θα σας πω
εγώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Πράγµατι, την αγελάδα
την αφήσατε. Την έχουν αρµέξει οι τοκογλύφοι και τη σκάσατε,
διαλύθηκε. Και γι’ αυτά τα νέα παιδιά στα οποία απευθυνθήκατε,
η µόνη διέξοδος που έχετε δώσει µέχρι στιγµής είναι να φεύγουν
κατά χιλιάδες στο εξωτερικό, διότι έχει γεµίσει ανεργία η χώρα
και έχει διαλυθεί από τις πολιτικές σας.
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Ας τα πάρουµε όµως ένα-ένα, αφού θέλετε την πρόκληση σε
µία γενικότερη συζήτηση, µε αφορµή την έξοδο στις αγορές. Τι
σηµαίνει πρώτα από όλα «έξοδος στις αγορές»; Κατ’ αρχάς να
σας υπενθυµίσω -το έχω πει από εδώ- ότι στην πράξη η Ελλάδα
ουδέποτε είχε αποσυρθεί από τις αγορές. Διότι µε τα τρίµηνα και
εξάµηνα γραµµάτια του ελληνικού δηµοσίου τα οποία εκδίδοντο
-για φέτος ήταν 40 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία πάντοτε ήταν
καλυµµένα- ήδη στην πράξη υπήρχε η προσφυγή της Ελλάδας
στις αγορές.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν υπάρχουν 40 δισεκατοµµύρια ευρώ!
Δεύτερον, όσον αφορά αυτά τα 40 δισεκατοµµύρια, τα οποία
τα πληρώνατε τοκογλυφικά: Σας είχαµε πει τι θα µπορούσε να
κάνει η Ελλάδα, αντί να εκδίδει γραµµάτια του ελληνικού δηµοσίου, όπως και τώρα. Αντί να εκδώσετε αυτό το οµόλογο των 2,5
δισεκατοµµυρίων, σας είχαµε υποδείξει από εδώ, έγκαιρα, την
ίδρυση µιας τράπεζας ειδικού σκοπού, η οποία µπορούσε και
µπορεί ακόµη να ιδρυθεί από τα υπόλοιπα ποσά της ανακεφαλαιοποίησης, Αυτή η τράπεζα µπορούσε -και µπορεί- να δανειστεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε 0,25%
και έτσι να καλύπτει όποια κενά και προβλήµατα ρευστότητας
υπήρχαν.
Σας το έχουµε πει είκοσι φορές, σας το έχουµε καταθέσει, σας
έχουµε αποδείξει πως γίνεται και δεν το κάνετε. Ξέρετε γιατί;
Διότι η πολιτική σας είναι πάντοτε στην υπηρεσία των αγορών
και των δανειστών. Αυτή η τράπεζα αν είχε λειτουργήσει, αυτά
τα 2,5 δισεκατοµµύρια που αναζητάτε θα τα δανειζόταν µε 0,25%
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κι όχι µε 4,85% όπως λέτε.
Χθες, εγώ είχα προβλέψει 5,25% από αυτό το Βήµα. Έτσι, θα είχατε αποφύγει αυτήν την καταβολή τόκων που δίνετε.
Επιπλέον, αυτή η τράπεζα λειτουργεί ήδη στη Γερµανία, λέγεται KFW και κάνει αυτή τη δουλειά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Και η µυλωνού τον άντρα της µε τους
πραµατευτάδες.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα απαντήσετε µετά ευχαρίστως. Να µαθαίνετε κι ορισµένα πράγµατα σε αυτήν την Αίθουσα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, µάθηµα!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να µαθαίνετε και ορισµένα πράγµατα σε αυτή την Αίθουσα και να µην κοµπορρηµονείτε!
Τρίτον, αυτή η τράπεζα αξιοποιείται πλέον από την ίδια τη Γαλλία.
Εποµένως, η έξοδος στις αγορές δεν είναι αυτοσκοπός. Μάλιστα, µη αξιοποιώντας αυτά τα εργαλεία, η πολιτική σας είναι
εις βάρος της χώρας.
Τέταρτο σηµείο: Βγήκατε, λοιπόν, στις αγορές. Σας ρωτώ:
Ποιοι είναι οι όροι εγγύησης των συγκεκριµένων οµολόγων Αυτά
τα οµόλογα έχουν εκδοθεί µε βάση το Αγγλικό Δίκαιο. Είναι οµόλογα, τα οποία έχουν υπερδιασφάλιση για τους δανειστές κι επιπλέον, γίνονται σε µια φάση που στην Ελλάδα µόνο το 10% έως
το 12% -δηλαδή, µόνο ένα µικρό ποσοστό- είναι στις αγορές. Τα
υπόλοιπα κατέχονται από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι που οδηγεί σε ακόµη µεγαλύτερη εξάρτηση τη χώρα. Διότι, τα κράτη αυτά επιβάλλουν πολιτικές, διότι
τα κράτη αυτά επιβάλλουν µια Ευρώπη των δανειστών, διότι τα
κράτη αυτά δεν δίνουν θεσµική ισοτιµία στην Ελλάδα να µπορεί
να παίξει το ρόλο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επόµενο στοιχείο είναι το εξής: Όσοι µετά το PSI δεν µπήκαν
στο PSI, πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου. Αυτό υποδεικνύει ότι σε
κάθε περίπτωση, θα γίνει εξόφληση των δανειστών.
Επιπλέον στοιχείο: Τα 2,5 δισεκατοµµύρια που αναζητήσατε,
στην πράξη δεν χρειάζονταν σε αυτήν τη φάση στην ελληνική οικονοµία. Αυτή ήταν, λοιπόν, µια ενέργεια καθαρά για λόγους
προεκλογικούς κι εντυπωσιασµού, προκειµένου να δείξετε ότι
πετύχατε την έξοδο στις αγορές. Πότε Όταν το χρέος είναι στο
178% του ΑΕΠ -ενώ όταν µπήκαµε στο µνηµόνιο δεν ξεπερνούσε
ούτε το 120% του ΑΕΠ- όταν η χώρα έχει γεµίσει ανέργους πάνω από ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους- όταν η Ελλάδα έχει
φτωχοποιηθεί. Κάνετε µια ανακεφαλαιοποίηση και δεν είναι έτσι
τα ποσά. Τα µετράει φαίνεται διαφορετικά ο κ. Κουκουλόπουλος.
Είναι 28 δισεκατοµµύρια ευρώ για τις συστηµικές τράπεζες, συν
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7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ», που ήταν το µπόνους για να πάρει δήθεν, την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ», συν 2,5 δισεκατοµµύρια για το «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ». Αυτά δεν κάνουν 13
δισεκατοµµύρια κόστος ανακεφαλαιοποίησης.
Επιπρόσθετα, απαγορεύσατε στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας να µπει στην επόµενη ανακεφαλαιοποίηση, πράγµα που σηµαίνει ότι οι ολιγάρχες που παρέµειναν στη διοίκηση
των τραπεζών ως µικροµέτοχοι, θα πάρουν ξανά τις τράπεζές
τους πίσω, αφού έχουν φεσώσει τον ελληνικό λαό. Αυτή, λοιπόν,
είναι η τεράστια, η µεγάλη επιτυχία που πετύχατε µε την έξοδο
στις αγορές!
Σας δείξαµε, λοιπόν, τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί πλέον η
Ελλάδα να προχωρήσει σε δανειοδότηση µέσα στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρίς έξοδο στις αγορές. Εσείς θέλετε
να ακολουθείτε το δικό σας βιολί. Άλλωστε, αυτά σας τα έχουµε
πει από την πρώτη στιγµή από αυτό το Βήµα. Και παλαιότερα,
όµως, εγώ ο ίδιος, πριν καν µπω στην πολιτική, σας έχω δείξει
πως γίνεται και στο τεχνοκρατικό και στο νοµικό και στο οικονοµικό επίπεδο.
Εποµένως, αυτή είναι µια ξεκάθαρη απάντηση.
Ρωτάω, όµως: Μήπως υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο νοµικό
καθεστώς, ώστε το οµόλογο αυτό να είναι αποδεκτό στους δανειστές; Ρωτάω, για να δούµε του όρους. Μήπως υπάρχουν κάποιες άλλες επιπλέον εγγυήσεις, τις οποίες πρέπει να µας πείτε;
Και τέτοιες εγγυήσεις είναι σε τι, µε ποιο τρόπο και σε ποιο επίπεδο. Μένω εδώ στην ερώτηση και να µας απαντήσετε κάποια
άλλη στιγµή, αν έχετε τα στοιχεία.
Έτσι, λοιπόν, φτάνουµε στο σηµείο της δήθεν ανάκτησης όπως λέει- της εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή, οµολογείτε από εδώ
ότι είχε περιοριστεί η εθνική κυριαρχία. Όταν σας λέγαµε ότι µε
τις ενέργειές σας έχετε εκχωρήσει την εθνική κυριαρχία στους
δανειστές, µας λέγατε άλλα. Τώρα ανακτάται η εθνική κυριαρχία.
Πώς; Ερχόµενη η κ. Μέρκελ. Δηλαδή, θα µας δώσει πίσω την
εθνική κυριαρχία αύριο η κ. Μέρκελ. Πότε; Σε µια φάση που συµπληρώνονται τα εβδοµήντα τρία χρόνια -αν δεν κάνω λάθος- από
την γερµανική εισβολή στην Ελλάδα, στις 6 Απριλίου του 1941.
Και έρχεται η κ. Μέρκελ προκλητικά.
Γι’ αυτό, λοιπόν, έχω καταθέσει µία ερώτηση αύριο στον κύριο
Υπουργό Εξωτερικών για να µας απαντήσει. Θα τολµήσετε να
της θέσετε το ζήτηµα των γερµανικών οφειλών για εξόφληση;
Δεύτερον, θα θέσετε το θέµα υπογραφής συνθήκης ειρήνης Ελλάδας-Γερµανίας, διότι παρ’ ότι παρήλθαν τόσα χρόνια από τη
λήξη του Παγκοσµίου Πολέµου δεν υπάρχει ακόµα Συνθήκη ειρήνης;
Αυτά είναι, λοιπόν, τα απλά ζητήµατα που υπάρχουν.
Σε σχέση, κυρία Πρόεδρε, µε τη βοµβιστική ενέργεια που έγινε
σήµερα το πρωί: Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταδικάζουν µε τον
πιο κατηγορηµατικό τρόπο τη σηµερινή βοµβιστική ενέργεια, η
οποία έχει στόχο να τροµοκρατήσει τον ελληνικό λαό, να συκοφαντήσει τους κοινωνικούς αγώνες του και να δώσει άλλοθι για
παραπέρα ενίσχυση του αυταρχικού, µνηµονιακού κράτους, µια
µέρα πριν από την άφιξη της Μέρκελ στην Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα δυσφηµεί τη χώρα µας ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο και τις τροπολογίες, θα κρατήσω
για τη δευτερολογία µου ορισµένες παρατηρήσεις στον βαθµό
που δεν προλάβω, γιατί είναι και αρκετές οι τροπολογίες και θα
µπω σε τρία άρθρα του νοµοσχεδίου.
Πρώτα απ’ όλα στο άρθρο 12 θεωρούµε ότι οι ρυθµίσεις αυτές
είναι θετικές. Αφορούν τις άδειες δόµησης των εκκλησιαστικών
ακινήτων της Εκκλησίας της Κρήτης. Έτσι όπως περιγράφονται
και ρυθµίζονται στο σχέδιο νόµου, όπως είπε και η εισηγήτριά
µας η κ. Μακρή αλλά κι εγώ, θα το ψηφίσουµε. Οι ρυθµίσεις
αυτές είναι ρυθµίσεις που πραγµατικά αντιµετωπίζουν προβλήµατα τα οποία υπάρχουν και δίνουν συγκεκριµένη διέξοδο σε θέµατα τα οποία χρονίζουν. Εποµένως σε αυτό το άρθρο είµαστε
θετικοί.
Έρχοµαι στο άρθρο 13 και θα το συνδυάσω µε το άρθρο 25.
Το άρθρο 13 µιλάει για τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου. Θέλω να πω το εξής, γιατί
πρέπει σε αυτήν την Αίθουσα να µην κρυβόµαστε. Είναι δεδο-
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µένο ότι, αν θέλουµε πραγµατικά και στο επίπεδο του αθλητισµού -σε όλα τα επίπεδα, όχι µόνο του ερασιτεχνικού, αλλά και
του επαγγελµατικού αθλητισµού- να υπάρχουν ισχυρές οµάδες,
οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα αυτοχρηµατοδότησης, να µην
είναι τέτοιες οµάδες οι οποίες θα ενεργούν κάθε φορά στις πλάτες του ελληνικού δηµοσίου και θα έρχονται εδώ για να χαρίζουµε χρέη στην τάδε ΠΑΕ στην άλλη ΠΑΕ και να µοιράζονται
εδώ σε µεγάλο βαθµό και οι Βουλευτές ανάλογα µε τα οπαδικά
τους αισθήµατα, θα πρέπει να µπει µια σειρά στα θέµατα αυτά.
Κυρίως, όµως, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να υπάρχουν τέτοιες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες να προσφέρουν και να
δίνουν τη δυνατότητα στις ίδιες τις οµάδες που τις λειτουργούν
να έχουν τη δυνατότητα οικονοµικής στήριξης και να έχουν πόρους.
Αν έχετε πάει στο εξωτερικό σε γήπεδα ποδοσφαίρου, σε γήπεδα µπάσκετ ή αν πάτε στην Αµερική και δείτε συγκεκριµένα
γήπεδα τα οποία υπάρχουν στο µπέιζµπολ, θα δείτε ότι έχουν
µία ευρύτερη λειτουργία και δεν υπάρχει απλά ένας στενός
χώρος στον οποίο διεξάγεται το άθληµα.
Έχουν, όµως, και παρεµφερείς δραστηριότητες, δραστηριότητες και εµπορικού χαρακτήρα. Έτσι, όλο αυτό το σύµπλεγµα
δίνει τη δυνατότητα µιας αυτοδύναµης οικονοµικής λειτουργίας.
Υπάρχουν ποδοσφαιρικές οµάδες που ανήκουν πραγµατικά
στους οπαδούς τους, όπως είναι η Μπαρτσελόνα. Υπάρχουν
άλλες οµάδες οι οποίες έχουν µετόχους γνωστούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε, και τελειώνω.
Σε κάθε περίπτωση, οι χώροι αυτοί είναι χώροι που µε τη λειτουργία τους δίνουν τη δυνατότητα πραγµατικά να δηµιουργείται
µια παραγόµενη προστιθέµενη αξία στο πεδίο της οικονοµίας,
που βοηθά και τη λειτουργία των οµάδων. Αυτό να το ξεκαθαρίσουµε, αν θέλουµε να πάµε σε ένα διαφορετικό επίπεδο, σε ένα
επίπεδο ευρωπαϊκό, µε οµάδες που να έχουν υποδοµές. Διότι
µέχρι σήµερα οι υποδοµές που έχουν αποκτήσει οι οµάδες είναι
κυρίως λόγω υποδοµών του ίδιου του κράτους που µε τον άλφα
ή βήτα τρόπο έχουν πάρει ως εκµετάλλευση.
Εµείς θέλουµε, λοιπόν, να πάµε σε αυτήν την πορεία και αναλόγως της δυναµικότητας της κάθε οµάδας και της δυνατότητας
και της στήριξης των επενδυτών της να υπάρχει η δυνατότητα
να προχωρήσει και να σταθεί στα πόδια της. Είναι ξεκάθαρη θέση. Και εµείς αυτό -ακούσαµε και τις απαντήσεις του κυρίου
Υπουργού- θα το δούµε σε µια τέτοια προοπτική. Μόνο σε µια
τέτοια προοπτική µπορεί να σταθεί αυτό.
Θα το συνδυάσω τώρα µε το επόµενο άρθρο, το άρθρο 25. Για
το άρθρο 25 πραγµατικά έχουν γραφτεί αρκετά, ότι είναι φωτογραφική διάταξη, ότι ενισχύει συγκεκριµένη ποδοσφαιρική
οµάδα, ότι ενδεχόµενα µεγαλοµέτοχος κερδίζει κ.λπ.. Να πούµε
το εξής:
Εµείς µε βάση τις θέσεις που έχουµε και ως Ανεξάρτητοι Έλληνες, αλλά και µε βάση τις θέσεις της παράταξής µας, της περιφερειακής, «Αττική - Συµµέτοχοι στο Αύριο» µε επικεφαλής τον
Παύλο Χαϊκάλη, πιστεύουµε ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα
στην περιφέρεια εάν και εφόσον υπάρχουν κονδύλια και αν και
εφόσον το αποφασίσει η ίδια η περιφέρεια, µε το δικό της περιφερειακό συµβούλιο, µε τους δικούς συσχετισµούς δύναµης.
Επίσης, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να το κάνει, αν νοµίζει ότι
είναι προτεραιότητα. Διότι σε ορισµένες περιοχές µπορεί να µην
είναι καν προτεραιότητα. Για µας προτεραιότητα προφανώς δεν
είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις, προφανώς τα λίγα ποσά που
έχει η κάθε περιφέρεια πρέπει να πάνε σε υποδοµές, πρέπει να
πάνε σε διαφορετικές δραστηριότητες. Αν θέλουµε, όµως, να
αναγνωρίσουµε έναν αυτοδύναµο ρόλο στην τοπική κοινωνία και
στην περιφέρεια, στον βαθµό στον οποίο κάποιες περιφέρειες
εκτιµούν ότι θέλουν να χρηµατοδοτήσουν και να ανακαινίσουν
συγκεκριµένες αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε αθλητικά σωµατεία, να το κάνουν. Να το κάνουν µε προγραµµατικές συµβάσεις, οι οποίες, όµως -και το
εξηγώ- θα τηρούν τον νόµο, θα έχουν προδιαγραφές, θα έχουν
αντισταθµιστικά, δεν θα είναι χαριστικές, δεν θα είναι «µαϊµού»,
δήθεν, προκειµένου κάποιοι να καλυφθούν και µέσω προγραµ-
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µατικής συµφωνίας η περιφέρεια να ενισχύει το δήθεν ή το πραγµατικά ερασιτεχνικό σωµατείο και µετά να κερδίζει ο µεγαλοµέτοχος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κλείστε, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ναι.
Αυτό είναι κάτι που θα µας βρει αντίθετους. Αυτό, όµως, είναι
κάτι που θα το ελέγχουν οι περιφερειακές παρατάξεις που θα
υπάρχουν και εµείς εδώ ως Βουλή.
Εποµένως, εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να δοθεί αυτή η δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι µπορούν να την αξιοποιήσουν. Ο τρόπος µε τον οποίο θα το κάνουν ανήκει στην ίδια την περιφερειακή
αυτοδιοίκηση. Θέλουµε, όµως -και το λέω ξεκάθαρα- µε νόµιµο,
πραγµατικό και σωστό τρόπο προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
σήµερα οµάδες -όπως είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, µικρά σωµατεία στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές- να µπορούν να λυθούν
και να δροµολογηθούν προς µία κατεύθυνση. Θα ελέγξουµε,
όµως, αν αυτό θα αξιοποιηθεί για φωτογραφικές καταστάσεις
και για καταστάσεις οι οποίες θα είναι αρνητικές.
Για τα υπόλοιπα και για τα υποβρύχια, στη δευτερολογία µου,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε για άλλη µία φορά η ροή
της επικαιρότητας και οι εξελίξεις επισκιάζουν την ουσιαστική
συζήτηση ενός νοµοσχεδίου, το οποίο εµείς ως Δηµοκρατική
Αριστερά θεωρούµε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιµο και θα άξιζε τον
κόπο να απασχολήσει και δύο και τρεις µέρες, ίσως, τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας.
Εκ των πραγµάτων, λοιπόν, είµαστε υποχρεωµένοι να απαντήσουµε σε όσα ακούστηκαν από τους προηγούµενους οµιλητές και αναφέροµαι στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους- κρίνοντας ή, αν θέλετε, σχολιάζοντας την επικαιρότητα.
Θα ξεκινήσω µε ένα ιστορικό συµβάν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Ο βασιλιάς Πύρρος της Ηπείρου κατήγαγε τρεις νίκες
κατά των Ρωµαίων στην Ηράκλεια, στο Άσκλο και στο Βενεβέντο.
Τους κατανίκησε στην κυριολεξία. Όταν στην τρίτη νίκη µάζεψε
το ασκέρι του, είπε την ιστορική φράση: «Εάν µια µάχη κερδίσουµε ακόµα τους Ρωµαίους, θα εξαφανιστούµε εντελώς.». Τους
µάζεψε και γύρισε. Υπάρχει, λοιπόν, η «Πύρρειος νίκη».
Απευθύνοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρωτίστως στην
τοποθέτηση του κ. Κουκουλόπουλου, ο οποίος προσπαθεί, ως
ΠΑΣΟΚ που διαχειρίστηκε τα πρώτα κρίσιµα χρόνια της κρίσης,
να αποδείξει ότι εάν δεν ακολουθείτο η συγκεκριµένη πολιτική,
η χώρα θα οδηγείτο στον γκρεµό.
Ξέρετε, ο σχολιασµός και η κριτική που γίνεται εκ µέρους της
Δηµοκρατικής Αριστεράς απέναντι στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ
είναι ακριβώς αυτό που θέλει να αποφύγει το ΠΑΣΟΚ. Στηρίζεται
σε αυτό το σηµείο. Δηλαδή ότι οι δηµοσιονοµικοί, οι µακροοικονοµικοί στόχοι της χώρας θα µπορούσαν να επιτευχθούν µε
άλλον τρόπο, λιγότερο επώδυνο και σε λιγότερα χρόνια. Αυτήν
την απλή λογική δεν µπορεί να την κατανοήσει το ΠΑΣΟΚ και
απευθύνει κριτική, κυρίως προς τη Δηµοκρατική Αριστερά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο υπάρχουν καταγεγραµµένες ιστορίες αντιστοίχων κρίσεων από τον 19ο αιώνα, ο κανόνας
λέει το εξής απλό: Όλες οι κρίσεις αντιµετωπίζονται, ξεπερνιούνται στα τρία χρόνια. Αυτό γίνεται µε µέγιστη υποβάθµιση του
ΑΕΠ περίπου στο 18%, µε ανεργία λιγότερη από 20%. Δείτε την
πορεία διαχείρισης της κρίσης στην Πορτογαλία, στην Κύπρο,
στην Ιρλανδία, όπου τα µακροοικονοµικά και όλα τα κοινωνικά
στοιχεία και δεδοµένα ήταν εµφανώς ευνοϊκότερα από ό,τι στη
χώρα µας.
Βεβαίως, ας ανατρέξουν κάποιοι στους στόχους που είχαν
τεθεί στο πρώτο µνηµόνιο, όσον αφορά στην επίτευξη αυτών. Να
θυµίσω ότι η καταληκτική ηµεροµηνία ήταν το τέλος του 2012.
Όµως, εµείς βρισκόµαστε στον πέµπτο χρόνο µιας σκληρής κρίσης, µε σκληρά αποτελέσµατα και βεβαίως τα κοινωνικά δεδοµένα είναι τραγικά.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι κατά πόσον θα µπορούσαν να επι-
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τευχθούν αυτοί οι στόχοι µε άλλες µεθόδους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να θυµίσω ότι η Δηµοκρατική
Αριστερά από την στιγµή που ιδρύθηκε -το 2010- αρνήθηκε µε
πολιτική απόφαση και σκεπτικό ότι δεν θα ενταχθεί σε αυτό το
δίπολο «µηµόνιο-αντιµνηµόνιο», το οποίο εµείς το θεωρούσαµε
ως ετερόκλητο, στερούµενο πολιτικού υποβάθρου. Και είπαµε
ότι το µνηµόνιο µόνο υπερβαίνεται. Και αυτό γίνεται µε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας, δικό µας σχέδιο, µε επιθετικές πολιτικές.
Με αυτήν ακριβώς την αντίληψη µπήκαµε στη συγκυβέρνηση,
προκειµένου να βοηθήσουµε, ούτως ώστε η χώρα να βγει µε τις
λιγότερες δυνατές απώλειες και πιο σύντοµα από την κρίση.
Αυτή, όµως, η αντίληψη, πόσω απέχει από αυτό που προσπαθεί
να µας παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ, ότι «εµείς είµαστε αυτοί οι οποίοι
σώσαµε τη χώρα µε τις επιλογές µας και τώρα δικαιωνόµαστε».
Θέλω να επικεντρώσω αυτό το οποίο αναφέρω στη σηµερινή
εξέλιξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά πάλεψε όσο ήταν στην κυβέρνηση -αλλά και µετά-, ούτως ώστε κάποια µακροοικονοµικά στοιχεία να εκπληρωθούν. Για παράδειγµα, ήταν στόχος για τη χώρα το να έχουµε πρωτογενές πλεόνασµα. Ήταν στόχος για τη χώρα να βγούµε στις αγορές. Αυτό
είναι δεδοµένο. Όµως, προσέξτε τι λέµε. Δυστυχώς, ένας µεγάλος στόχος, που αποτελεί δεδοµένο για τη χώρα, εντάσσεται
µέσα στην προεκλογική σκοπιµότητα και χρησιµοποιείται µε τέτοιον τρόπο, που υπονοµεύει ακόµα και την οποιαδήποτε µακροοικονοµική διαχείρισή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι από χθες οι
κυβερνητικοί Βουλευτές και τα στελέχη που βγαίνουν στις τηλεοράσεις ουσιαστικά µιλούν για το τέλος του µνηµονίου; Πριν από
λίγο ο κ. Κουκουλόπουλος δεν είπε απ’ αυτό εδώ το Βήµα ότι
κερδίσαµε τον πόλεµο; Βεβαίως είπε ότι έχουµε να καταλάβουµε
κάποια υψώµατα, αλλά ότι ουσιαστικά κερδίσαµε τον πόλεµο.
Είναι αυτό που εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά αναφέρουµε και
λέµε συνεχώς, ότι δηλαδή η Κυβέρνηση, προσπαθώντας να εκµεταλλευθεί πολιτικά όλα αυτά τα επιτεύγµατα του ελληνικού
λαού, των εθνικών στόχων, ουσιαστικά αυτοεγκλωβίζεται.
Ναι, τα στοιχεία που έχουµε γι’ αυτήν τη δοκιµαστική, πιλοτική,
περιορισµένη εφαρµογή της προσπάθειας για να βγούµε στις
αγορές είναι θετικά. Έχουν θετικά στοιχεία και το επιτόκιο και η
προσφορά εκ µέρους των οίκων. Είναι, όµως, µία πιλοτική, περιορισµένη εφαρµογή της συγκεκριµένης επιλογής. Εκ του αποτελέσµατος θα φανεί.
Το ερώτηµα είναι το εξής απλό, το οποίο πρέπει να συζητήσουµε πάρα πολύ σοβαρά, απεγκλωβισµένοι από την προεκλογική περίοδο: Κύριοι Υπουργοί, εάν δεν είχαµε εκλογές τον Μάιο,
θα αποφασίζαµε τώρα να βγούµε στις αγορές ή θα ήταν καλύτερα να βγούµε τον Ιούνιο ή τον Σεπτέµβριο;
Ως Δηµοκρατική Αριστερά θέλουµε να πούµε το εξής: Ας εκµεταλλευθούµε µε τον καλύτερο τρόπο αυτά τα δεδοµένα. Ας
δώσουµε καθαρή εικόνα απέναντι στους πολίτες για το τι ακριβώς συµβαίνει. Ας µην πανηγυρίζει κανένας για οτιδήποτε γίνεται, γιατί ξέρετε ότι µέχρι τώρα οι Έλληνες πολίτες έχουν βιώσει
την ιστορία τριών success story.
Το πρώτο success story ήταν τότε που ο Πρωθυπουργός είχε
επισκεφθεί την Κίνα. Τότε ήµασταν στην κυβέρνηση και είχαµε
τοποθετηθεί και είχαµε πει ότι είναι λάθος η αξιολόγηση ότι
έχουµε success story. Το αποτέλεσµα ήταν να γκρεµιστεί µε πάταγο.
Το δεύτερο success story ήταν το πρωτογενές πλεόνασµα.
Ακόµα και τότε είπαµε να δείξουµε ψυχραιµία, να δούµε πώς
ακριβώς εξελίσσεται και –το κυριότερο- πώς θα µπορέσουµε να
το αντιµετωπίσουµε.
Το τρίτο success story το έχουµε τώρα. Τελείωσε το µνηµόνιο,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Εµείς λέµε ότι δεν τελείωσε. Είναι
µία υπαρκτή πραγµατικότητα. Κερδήθηκε ο πόλεµος; Όχι, δεν
κερδήθηκε ο πόλεµος. Μπορεί να κερδήθηκε µία µικρή µάχη,
όµως ο πόλεµος είναι µπροστά µας και ο ελληνικός λαός πρέπει
να είναι προετοιµασµένος να το αντιµετωπίσει µε θετικό τρόπο,
όχι όµως να το αντιµετωπίσει, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µε κορόνες του στιλ «φούσκα» ή «κοροϊ-
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δεύετε» ή οτιδήποτε άλλο.
Το ερώτηµα που τίθεται απ’ όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως της κατάστασης στην οποία βρίσκονται, είναι απλό:
Τούτων δοθέντων, µε αυτά τα δεδοµένα που έχουµε, τι κάνουµε,
τι προτείνουµε; Δεν υπάρχει καµµία, µα καµµία, πρόταση εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ποια είναι η κατάσταση σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αφού έχουµε αυτά τα µακροοικονοµικά τα οποία δυστυχώς φρόντισε το πολιτικό σύστηµα µέχρι τώρα να µην µπορέσει να τα µετουσιώσει στην καθηµερινότητα του πολίτη σε θετικά στοιχεία;
Σήµερα, λοιπόν, που υποτίθεται ότι βγαίνουµε στις αγορές,
έχουµε τη δήλωση του κ. Σόιµπλε. Τι λέει η δήλωση του κ. Σόιµπλε; «Με εκνευρίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι συνεχώς επαναλαµβάνουν ότι η περιοριστική πολιτική και η ανάπτυξη µπορούν να
συµβαδίζουν.».
Αυτό είναι το µήνυµα της ευρωπαϊκής κυρίαρχης πολιτικής, ότι
«πρώτα θα λύσετε τα δηµοσιονοµικά σας», βλέπε επίµονη λιτότητα, «και µετά θα αρχίσουµε να συζητάµε για την ανάπτυξη».
Αυτή είναι η κυρίαρχη πολιτική. Αυτήν την πολιτική την αντικρούουµε και πρέπει να την αντικρούσουµε σε επίπεδο ευρωπαϊκών εξελίξεων και ευρωεκλογών. Να, λοιπόν, το µεγάλο ζητούµενο και πώς αυτό επηρεάζει τη χώρα.
Ως Δηµοκρατική Αριστερά σάς λέµε ευθέως ότι αν αυτό το
δόγµα του κ. Σόιµπλε -που είναι το δόγµα της Γερµανίας σε
σχέση µε την Ευρώπη- εξακολουθήσει να ισχύει, η χώρα δεν θα
αντέξει. Θα επαίρεται για τους µακροοικονοµικούς στόχους που
έχει πετύχει, αλλά στο τέλος δεν θα υπάρχει πολίτης, δεν θα
υπάρχει λαός.
Επ’ αυτού, λοιπόν, το ελληνικό πολιτικό σύστηµα, η Κυβέρνηση, τι ακριβώς λέει; Πώς απαντάει;
Συγχρόνως, δε, ενώ έχουµε όλα αυτά και τα άλλα στοιχεία που
έχουµε δείχνουν ότι δεν πρόκειται να έχουµε άµεση ανταπόκριση
στην καθηµερινότητα του πολίτη. Δεν αρκεί απλώς να παρηγορούµε τον πολίτη λέγοντας «ξέρετε κάθε επένδυση ή κάθε προσπάθεια ανάπτυξης επιφέρει αποτελέσµατα µετά από τρία ή
τέσσερα χρόνια». Δεν είναι έτσι.
Πρώτον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία εξακολουθεί να είναι στο 27,5%. Με τι σχέδιο; Τι λέµε στον πολίτη; Πότε η ανεργία αυτή θα µειωθεί στο
10%; Ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος; Εµείς λέµε στα επόµενα
τρία χρόνια. Υπάρχει δυνατότητα µέσα στα επόµενα τρία χρόνια
µε επιθετικές πολιτικές και χρηµατοδοτήσεις να µειώσουµε την
ανεργία κατά 10% -δεν λέµε να φτάσει στο 10%-, µε απασχόληση
στους τοµείς εντάσεως εργασίας που µπορούν να αποδώσουν
αµέσως.
Ποιοι είναι αυτοί οι τοµείς; Είναι ο πρωτογενής τοµέας, ο τουρισµός και ο κοινωνικός τοµέας. Σε αυτούς τους τρεις τοµείς
µπορούµε να έχουµε µείωση της ανεργίας κατά 10%. Χρειάζεται,
όµως, χρηµατοδότηση και η χρηµατοδότηση είναι συγκεκριµένη.
Έχουµε και το ΣΕΣ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Δεύτερον, µία άλλη πρόσφατη εξέλιξη, η οποία είναι πάρα
πολύ δυσοίωνη, είναι η συρρίκνωση της καταναλωτικής πίστης.
Οι καταθέσεις στις τράπεζες µειώθηκαν κατά 3 δισεκατοµµύρια
τους τελευταίους τρεις µήνες, όταν όλοι οι αρµόδιοι, όλοι οι
υπεύθυνοι λένε το εξής απλό: Αν δεν επιστρέψουν άµεσα 40 δισεκατοµµύρια ευρώ στις τράπεζες, δεν υπάρχει περίπτωση να
δούµε ρευστότητα. Αυτό το ξέρει η αγορά. Το ξέρουν οι µικροµεσαίοι.
Αυτά, λοιπόν, δεν µπορεί να τα κρύβεις κάτω από την οµπρέλα
της επίτευξης των µεγάλων στόχων.
Βεβαίως το µεγάλο ζητούµενο, το οποίο θα µαλλιάσει η
γλώσσα µου να το λέω από αυτό εδώ το Βήµα, είναι ποιο είναι
το σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβερνητικής Πλειοψηφίας. Το ποσό από το ΣΕΣ –
το επόµενο ΕΣΠΑ- που καλείται να διαχειριστεί η χώρα τα επόµενα δέκα χρόνια είναι περίπου 35,5 δισεκατοµµύρια ευρώ συνολικά µε όλες τις συµµετοχές. Το ερώτηµα που θέτει ο καθένας
είναι πώς θα αξιοποιήσουµε αυτά τα 35 δισεκατοµµύρια; Με ποιο
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σχέδιο; Σε ποιους τοµείς θα κατευθυνθούν; Πώς θα στοχεύσουµε, ούτως ώστε η προστιθέµενη αξία να είναι µεγάλη -τουλάχιστον να προσεγγίσει τον µέσο ευρωπαϊκό όρο- και όχι να
έχουµε την προστιθέµενη αξία των προηγούµενων ΕΣΠΑ;
Χθες ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε –και τελειώνω µε αυτό- ότι
είµαστε πρώτοι σε απορροφητικότητα στην Ευρώπη όσον αφορά
το ΕΣΠΑ. Είναι µία κατ’ αρχάς ευχάριστη εξέλιξη.
Το θέµα είναι το εξής: Ο απολογισµός αυτής της απορρόφησης µπορείτε να µου πείτε πού ακριβώς είναι ορατός; Πώς φαίνεται στην πραγµατική οικονοµία και, αν θέλετε, και στους
µακροοικονοµικούς δείκτες; Όλα τα δεδοµένα λένε ότι δυστυχώς κάθε ευρώ απορρόφησης από το προηγούµενο πρόγραµµα
για την Ελλάδα απέφερε στη χώρα 1,05 ευρώ. Υπάρχει η Δανία
και οι Σκανδιναβικές χώρες, όπου αποφέρουν 2,5 ευρώ και ο
µέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 1,8 ευρώ. Εάν συνεχίσουµε στην
απορρόφηση του επόµενου πλαισίου µε τον ίδιο ρυθµό, θα µου
επιτρέψετε να σας πω ότι θα είµαστε στον ίδιο παρονοµαστή.
Αυτά είναι τα ζητήµατα που πρέπει να συζητήσουµε πάρα
πολύ ουσιαστικά, που απασχολούν τους πολίτες και όχι το κατά
πόσον τελειώσαµε µε τα µνηµόνια ή κατά πόσον κερδήθηκε ο
πόλεµος, ενώ ξέρουµε όλοι ότι ο πόλεµος δεν έχει κερδηθεί.
Μπορεί να κερδήθηκε µία µάχη, αλλά όχι ο πόλεµος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Μουτσινάς εκ µέρους των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο νοµοσχέδιο, που αφορά το περιβάλλον και την ανάπτυξη.
Ωστόσο, προκαλούµαι και εγώ να συζητήσω για τη γενική πολιτική κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί, γιατί σε αυτήν την Αίθουσα επιδιώκεται από το ΠΑΣΟΚ να ανακαλέσει τις µνήµες µας
στο πρώτο µνηµόνιο για να δικαιωθεί, γιατί θεωρεί ότι η κατάληξη του πρωτογενούς πλεονάσµατος οφείλεται ακριβώς στην
πολιτική του ΠΑΣΟΚ και όχι αυτής της Κυβέρνησης.
Θεωρώ ότι όλες οι κυβερνήσεις, από το ΠΑΣΟΚ και µετά,
έχουν συµβάλει στην καταστροφή της χώρας, στην καταστροφή
της παραγωγικής δοµής και της προοπτικής της. Έχουν κάνει τη
χώρα ένα απέραντο νεκροταφείο κλειστών επιχειρήσεων µε λουκέτα, µε 28% ανεργία και 62% στους νέους.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν
µπορούµε να επαιρόµαστε γι’ αυτά σήµερα. Είναι άδικο να επαιρόµαστε την ώρα που έχουµε θύµατα. Έχουµε κοινωνικά θύµατα. Οδηγούµαστε σε µία ανθρωπιστική κρίση και δεν βλέπουµε
φως στο τούνελ, όπως έλεγαν και παλαιότεροι πολιτικοί µας,
γιατί δεν έχουµε καµµία, µα καµµία προσέγγιση στον όρο ανάπτυξη.
Υπάρχει µία επετηρίδα που λέει δηµοσιονοµική πολιτική, σταθερότητα, έξοδος στις αγορές, µετά εµπιστοσύνη και µετά ανάπτυξη. Μα, αυτά δεν γίνονται µε επετηρίδες, κύριοι συνάδελφοι.
Η δουλειά µου ήταν διαχείριση χρέους και αξιολόγηση επενδύσεων. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Αν έλεγα αυτά σε µία επιχείρηση,
θα µε είχαν κλείσει φυλακή, αν τους έλεγα, δηλαδή, «περιµένετε
γιατί πρώτα πρέπει να έχετε δηµοσιονοµική σταθερότητα, δεύτερον να απολύσετε κ.λπ. και µετά θα δούµε αν θα σας δώσουµε
λεφτά να κάνετε ανάπτυξη». Αυτά δεν γίνονται.
Η διαχείριση χρέους έχει τους ίδιους κανόνες και σε µία οικογένεια, σε µία επιχείρηση, σε ένα µονοπώλιο, σε µία πολυεθνική
και στο κράτος. Τι λέει ο βασικός κανόνας; Διαχειρίζεσαι το
χρέος µε βάση την ικανότητα της επιχείρησης ή του κράτους να
δίνει χρήµατα ετησίως. Το µνηµόνιο του κ. Παπανδρέου ήταν 110
δισεκατοµµύρια για δύο χρόνια. Έγιναν όµως οριζόντια µέτρα
σε µισθούς και συντάξεις και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
που οδήγησαν περαιτέρω σε ένα τσουνάµι φόρων και χαρατσιών.
Δεν είναι δυνατόν να µιλάµε τόσο εύκολα για οικονοµία και να
µην καταλαβαίνουµε βασικούς µακροοικονοµικούς όρους. Οδηγηθήκαµε πια σε απόγνωση και σήµερα µιλάµε για δικαίωση.
Αυτό δεν είναι δυνατόν.
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Θέλω να πω και στη ΔΗΜΑΡ και στον κ. Τσούκαλη ότι εγώ τα
έλεγα αυτά µέσα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της ΔΗΜΑΡ,
όταν ήµουν. Έλεγα ότι εµείς πρέπει να σταµατήσουµε αυτό το
µοντέλο, το µνηµόνιο. Υπάρχει και ένα άλλο κοινωνικό συµβόλαιο
που βλέπει και την κοινωνία, όχι µόνο τους δανειστές, δεν βλέπει,
δηλαδή, µονόπλευρα.
Τότε έλεγα βασικά δύο πράγµατα, ότι πρέπει µακρόχρονα να
ρυθµιστεί το χρέος, να δούµε µία λογιστικοποίηση του χρέους
και πόσο είναι αυτό µελλοντικά και παράλληλα να δούµε έναν
δηµόσιο πυλώνα –τον οποίο είχε προγραµµατίσει η Κυβέρνηση,
γιατί αυτό είχε πει ο Πρωθυπουργός στις προγραµµατικές δηλώσεις- στις τράπεζες, µεταξύ Αγροτικής, Εθνικής και Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, ο οποίος και θα ενίσχυε τη ρευστότητα των
επιχειρήσεων, για να µην κλείσουν, και θα άνοιγε την οικονοµία
προς τα έξω. Επίσης, θα βοηθούσε στην εξωστρέφεια του κράτους. Θα µπορούσε ένας τέτοιος πυλώνας, µία τέτοια τράπεζα
να δανειστεί για το κράτος και να το ενισχύσει στην κρίσιµη
στιγµή, µε πολύ χαµηλότερα επιτόκια.
Κατά συνέπεια, υπήρχαν λύσεις, αλλά οδηγηθήκαµε σε µία
τυφλή πολιτική και τώρα µιλάµε για δικαίωση. Όχι, αυτό δεν είναι
σωστό και πρέπει να το σταµατήσουµε.
Δεν πρέπει να µεγαλοποιήσουµε αυτά που συµβαίνουν σήµερα. Το πρωτογενές πλεόνασµα στήθηκε πάνω σε κοινωνικά θύµατα. Πέρα από τις αυτοκτονίες –και δεν το λέω µε διάθεση
λαϊκισµού, πιστέψτε µε-, υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται σήµερα σε απόγνωση. Το καταλαβαίνετε και το ζείτε καθηµερινά
όλοι, γιατί προέρχεστε από τον λαό.
Πρέπει ειλικρινά το Κοινοβούλιο να πάρει πάνω του αυτήν την
υπόθεση, να πείσει την Κυβέρνηση ότι δεν είναι αυτή η πολιτική
που πρέπει να ακολουθηθεί, δεν είναι αυτή η πορεία που πρέπει
να έχουµε σήµερα. Πρέπει να µιλήσουµε τώρα για ανάπτυξη.
Είχαµε άλλωστε µία κουβέντα για την Κοινή Αγροτική Πολιτική,
που δεν ξέρω αν τελείωσε. Θεωρώ ότι όλοι οι Υπουργοί -και οι
Υπουργοί Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης- µιλούν σε άλλον
χρόνο και σε άλλη χώρα. Μιλούν σαν να έχουν λυθεί τα προβλήµατα, λέγοντας ότι θα πάρουµε και την ΚΑΠ, ότι θα έχουµε ανάπτυξη και λοιπά.
Με ποιες επιχειρήσεις στον αγροτικό τοµέα θα γίνει αυτό; Με
τις καταχρεωµένες; Με την κακή Αγροτική που έχει πενήντα δύο
χιλιάδες οργανισµούς υπερχρεωµένους και δεν µπορούν να συνέλθουν µε τίποτα;
Με ποια τράπεζα να δανειοδοτήσει; Με την Τράπεζα Πειραιώς,
που δίνει 12% επιτόκιο στους συνεταιρισµούς; Με ποιες υπηρεσίες, µε ποια στελέχωση και ποιους εξοπλισµούς, όταν δεν
έχουµε τη σύγχρονη τεχνολογία και εµείς οδηγηθήκαµε µόνο σε
ποσοτικές µεταρρυθµίσεις, σε απολύσεις, σε διαθεσιµότητες, σε
οριζόντια µέτρα, σε µειώσεις µισθών και σε οριζόντια χαράτσια,
που οδήγησαν επιχειρήσεις σε αφανισµό; Δεν κάναµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις σε καµµία περίπτωση.
Ποιος είναι ο δηµόσιος τοµέας σήµερα; Έχει γίνει κάποια σοβαρή µεταρρύθµιση για να λειτουργήσει ο δηµόσιος τοµέας;
Έχουµε ηλεκτρονική τεχνολογία που θα µπορέσει πραγµατικά
να γίνει εργαλείο αναβάθµισης της οικονοµίας και της κοινωνίας;
Όχι. Κι εδώ είναι το στοίχηµα: Αν τα αποκρύψουµε αυτά κάτω
από το χαλί, εν ονόµατι του ότι µπορούµε να βγούµε στις αγορές
και να δηµιουργήσουµε λογιστικά πλεονάσµατα, τότε θα έχουµε
κάνει το µέγιστο λάθος και για το µέλλον.
Σήµερα πρέπει να µιλήσουµε για τις δοµικές µεταρρυθµίσεις
-γι’ αυτά που είπα προηγουµένως-, για το πολιτικό χρήµα, τη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος και τη λειτουργία των κοµµάτων µε διαφάνεια και καθαρότητα. Σήµερα θα µιλήσουµε για τον
νόµο περί ευθύνης Υπουργών, τη λειτουργία της δικαιοσύνης και
για όλα αυτά τα µεγάλα θέµατα τα οποία ανοίγονται καθηµερινά
εδώ στο Κοινοβούλιο και µας εκθέτουν.
Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Εγώ δεν είµαι κανένας επαρκέστατος πολιτικός, αλλά τα ζω
καθηµερινά, τα βιώνω, και στεναχωριέµαι ως πολίτης, γιατί αγαπούµε τη χώρα µας και θέλουµε κάτι να γίνει γι’ αυτή.
Πρέπει να τολµήσουµε όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, να πούµε
τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Σήµερα δεν έχουµε άλλα περιθώρια. Πρέπει να σταµατήσουµε να θριαµβολογούµε και να επαι-
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ρόµαστε για ασήµαντες νίκες, που ενδεχοµένως να είναι και
ήττες στο µέλλον. Πρέπει να µιλήσουµε σήµερα γι’ αυτά που µας
βασανίζουν, γιατί πιστεύω και οι Ευρωπαίοι, βλέποντας ότι δεν
είµαστε ικανοί να αναβαθµίσουµε πραγµατικά τη χώρα µας, λένε
«πάρτε ποσοτικά µέτρα, οδηγηθείτε σε αφανισµό και θα έρθουµε
εµείς µε τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις µεγάλες µας κρατικές επιχειρήσεις, θα πάρουµε τα βασικά σας εργαλεία», τα οποία
δίνουµε µε ευχαρίστηση, «στον τοµέα της επικοινωνίας, της
ενέργειας και των τραπεζών και γενικά όλη πραγµατικά τη σοβαρή κρατική υποδοµή».
Σας λέω, αν όλα αυτά δοθούν σε ξένα κέντρα εξουσίας, πείτε
µου τι νόηµα θα έχει η Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο; Τι ακριβώς
θα κυβερνά και τι ακριβώς θα διαχειρίζεται; Για να καταλάβουµε
και µεταξύ µας τώρα τι γίνεται.
Διότι εµείς λέµε ότι έχουµε εργαλεία για να αναπτύξουµε την
αγροτική οικονοµία, που την ξέρουµε καλά -κι εγώ και ο Γιώργος
Κασαπίδης κάνουµε έναν µεγάλο αγώνα-, αλλά τα ΠΟΠ προϊόντα
σιγά-σιγά τα εκχωρούµε. Το γάλα θέλουµε να το εκχωρήσουµε
και το σταµατήσαµε σε µία ενδιάµεση στάση. Θα συνεχίσει
αυτός ο κατήφορος. Μιλούν για ανάµειξη του λαδιού. Τα µεταλλαγµένα έρχονται από το παράθυρο και από την πόρτα, που σηµαίνει ότι θα χτυπήσουν τα δικά µας προϊόντα. Από την άλλη
µεριά µιλάµε για «πρασίνισµα» και ανάπτυξη. Μα, αυτά δεν είναι
σοβαρά. Πρέπει να έχουµε µία κατεύθυνση και πρέπει να επιµείνουµε.
Αυτή η χώρα έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, κάποια συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που πρέπει να τα αξιοποιήσουµε, και κάποιες αδυναµίες, που πρέπει να τις επουλώσουµε. Δεν πρέπει
ούτε να πανηγυρίζουµε ούτε να απογοητευόµαστε. Πρέπει όµως
σοβαρά να δουλέψουµε.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, να µιλήσω για το νοµοσχέδιο, το οποίο θεωρώ ότι είναι σοβαρό. Αφορά τη διαδικασία οριοθέτησης υδρορεµάτων, ρυθµίσεις πολεοδοµικής νοµοθεσίας
κ.λπ.. Αυτά είναι δύο θέµατα που έχουν ταλανίσει την Ελλάδα
στο παρελθόν. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην Αττική του µεταπολέµου -ιδιαίτερα στην Αττική- όλα τα ρέµατα έχουν σφραγιστεί.
Έχουν γίνει δρόµοι, ιδιοκτησίες, πεζόδροµοι κ.λπ.. Πλέον ξέρουµε ότι τα αυθαίρετα έχουν γίνει κανόνας πια.
Ένας υποψήφιος δήµαρχος στην περιοχή µου, ο οποίος είναι
και από τον χώρο σας, κύριε Υπουργέ, διάβαζε ένα πρόγραµµα
του προηγούµενου δηµάρχου και µου λέει: «Εξήγησέ µου τι σηµαίνει νοµιµοποίηση αυθαιρέτων;» Δεν το καταλάβαινε. Του είπα:
«Είναι κανόνας στην Ελλάδα.». Και µου απαντά: «Έχουµε δηλαδή
τόσα αυθαίρετα και τα νοµιµοποιούµε; Γιατί δεν τα κατεδαφίζουµε;».
Καταλαβαίνετε γιατί το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ. Μήπως
έχουµε κι άλλη γενιά αυθαιρέτων µε τη λογική που µας διέπει;
Είµαστε πολύ εύκολοι, πολύ ενδοτικοί. Μήπως πρέπει να σταµατήσουµε κάποια στιγµή τη γενιά των αυθαιρέτων και να αρχίσουµε να κατεδαφίζουµε, για να πειστούν και οι άλλοι και να µην
ευελπιστούν ότι µπορούν, όταν κάνουν ένα αυθαίρετο οπουδήποτε, ότι θα το νοµιµοποιήσουν; Αυτό πρέπει να τελειώνει.
Ήθελα να πω ότι πραγµατικά σε αυτήΝ τη συγκυρία χρειάζεται
να δώσουµε σοβαρές λύσεις, για να εµπνεύσουµε τον κόσµο ότι
εµείς κάνουµε το καλύτερο, ώστε να ενθαρρυνθεί κι αυτός και
να κάνει ακόµη περισσότερα πράγµατα. Ο κόσµος έχει φιλότιµο.
Επειδή έχω κι εγώ ασκήσει κάποιες δοµές εξουσίας, χαµηλότερες βέβαια -δήµαρχος κ.λπ.- αντλώντας αυτήν την πίστη από
µέσα µου, έδινα έµπνευση στον κόσµο και γρήγορα ο κόσµος
ανταποκρινόταν. Αυτό το έχω συνειδητοποιήσει και το λέω µε
αγάπη για τον κόσµο. Όταν του δώσεις αγάπη, πίστη, αισιοδοξία
και τον πείσεις ότι θέλεις να κάνεις κάτι καλό κι αρχίσεις πρώτα
από τον εαυτό σου, τότε όλα πάνε πολύ καλύτερα. Είµαι εντελώς
σίγουρος γι’ αυτό.
Γι’ αυτό πρέπει, λοιπόν, αυτές οι µεταρρυθµίσεις που προβλέπει το νοµοσχέδιο να προχωρήσουν.
Θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι αποσπασµατικό. Σίγουρα δεν έχουµε τους δασικούς χάρτες, δεν έχουµε
το Κτηµατολόγιο, δεν έχουµε το Δασολόγιο και δεν µπορεί σήµερα να µιλήσουµε για έναν ολοκληρωµένο χωροταξικό σχεδιασµό που έχει ανάγκη η χώρα πραγµατικά για να λειτουργήσουµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ως µια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι γεγονός.
Ωστόσο και αυτό ακόµα θέλουµε να το πιστέψουµε και θέλουµε να το ψηφίσουµε, γιατί έχει θετικές διατάξεις και όλα αυτά
τα οποία µε τροπολογίες και βελτιώσεις φέρατε εδώ είναι θετικά.
Αλλά υπάρχουν ακόµα κάποιες φωτογραφικές διατάξεις, όπως
είναι, για παράδειγµα, οι εξαιρέσεις για τις περιοχές «NATURA».
Εντός σαράντα πέντε ηµερών, αν δεν προχωρήσει όταν υποβάλει
κάποιος φορέας την αίτηση για οριοθέτηση των ρευµάτων εντός
της «NATURA», θα αποφασίσει η αρχή. Ποια θα είναι αυτή η
αρχή; Ο Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Και αυτό
είναι ένα µεγάλο θέµα.
Οι αρµοδιότητες πρέπει να ξεκαθαριστούν. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγµα, ότι ο δρόµος που περνάει µπροστά από
το Δηµαρχείο της Αθήνας ανήκει στην περιφέρεια. Αυτά πρέπει
να ξεκαθαριστούν. Να ξέρουµε ποιος κάνει τι. Οι δήµοι έχουν τα
ρέµατα που είναι εντός αυτών, εντός της δικής τους επικράτειας,
και τα αναλαµβάνουν εξολοκλήρου, έχουν την ευθύνη και πάνε
στο δικαστήριο οι δήµαρχοι και όποιος έχει την ευθύνη. Αυτό
πρέπει να γίνει, γιατί, αλλιώς, θα έχουµε µεταφορά ευθυνών και
αναρµοδιότητα. Αυτό είναι γεγονός.
Είδα και στα άλλα νοµοσχέδια του Υπουργείου Ναυτιλίας ότι
αναφερόταν πως οι άδειες εθνικής αλιείας θα µεταφέρονται και
δεν θα βγαίνουν νέες -έχουµε δηλαδή στην ουσία παρανοµία και
ο καθένας θα µπορεί να ψαρεύει ελεύθερα- και βλέπω και εδώ,
επειδή δεν έχουµε υπηρεσίες µε εξοπλισµό, δεν έχουµε υπαλλήλους, δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό κράτος κ.λπ., πως τα αφήνουµε όλα στην τύχη τους και πετάµε την µπάλα στην κερκίδα.
Θεωρώ ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουµε είναι αυτό. Πρέπει να έχουµε σοβαρούς υπαλλήλους, ενηµερωµένους, µε εξοπλισµό, οι οποίοι να ασκούν χρηστή διοίκηση.
Για την εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία, µε τις βελτιώσεις
που κάνετε, είµαστε πεπεισµένοι ότι είναι σε θετική κατεύθυνση.
Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, όµως, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν µπορώ να αναπτύξω
αυτήν τη στιγµή -θα µου δοθεί ενδεχοµένως ο χρόνος στη δευτερολογία να πω για τα άρθρα- και αφορούν κάποιες υπερβολές,
δηλαδή και στις εµπορικές κλήσεις, που πρέπει να µην ξεπερνούν το 10%, αλλά και στον αναγκαίο χώρο για τα καθίσµατα
κ.λπ., που ξεπερνά το µεγάλο ποσοστό.
Η µεταφορά, επίσης, του συντελεστή δόµησης είναι πολύ µεγάλη. Βέβαια, δεν ανεβαίνει σε κάλυψη, αλλά σίγουρα διπλασιάζεται, αν κατάλαβα καλά, ο συντελεστής δόµησης. Θεωρώ ότι
τελικά τέτοιες υπερβολές και τέτοιες εξυπηρετήσεις δηµιουργούν νέα νοσηρά φαινόµενα.
Το άρθρο 25, για παράδειγµα, αφορά ερασιτεχνικά σωµατεία.
Συµφωνούµε να ψηφιστεί, αλλά δεν διευκρινίζουµε ότι ερασιτεχνικό σωµατείο που υποβαθµίστηκε σε σωµατείο από ΠΑΕ και
οφείλει αρκετά εκατοµµύρια στο δηµόσιο πρέπει να εξαιρεθεί,
για να µπορούµε να το ψηφίσουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ή να τα πληρώσει.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ή να τα πληρώσει.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τι τα λέτε αυτά αφού δεν πρόκειται
να τα ψηφίσετε;
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Όχι, το ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο και
λέω και τα άρθρα και αυτό να τα ψηφίσουµε, αλλά υπάρχουν και
άλλα θέµατα.
Όσον αφορά τις υδατοκαλλιέργειες στο άρθρο 22, είχαµε τη
συνάντηση µε τα σωµατεία των υδατοκαλλιεργητών. Είπαν µε
καθαρό τρόπο ότι το χωροταξικό είναι ιδιαίτερο και πρέπει να τελειώνει. Είµαστε σε µια διελκυστίνδα, δεν τελειώνει ποτέ, µε αποτέλεσµα να γυρνάµε στο παρελθόν και να νοµιµοποιούµε παραβάσεις και καταλείψεις χώρων από τις υδατοκαλλιέργειες µεγαλύτερες απ’ ό,τι δικαιούνται. Πρέπει αυτά να τα λύσουµε.
Εγώ θα έλεγα, επειδή είναι και εθνικό θέµα, ότι στις παραµεθόριες νήσους και κυρίως στα ερηµονήσια, πρέπει να πάει το
Υπουργείο, αν είναι δυνατόν, και να βάλει εξωτερικούς συνεργάτες και να δηµιουργήσει χωροταξικό σχέδιο εκεί. Να µπορεί να
τα νοικιάζει και να αποδίδει αυτός που θα τα νοικιάσει έτοιµο θαλάσσιο οικόπεδο, όπου θα εγκατασταθεί η µονάδα γρήγορα, και
να το πληρώσει, γιατί ο καθένας το πληρώνει αν είναι έτοιµο, χωροθετηµένο και µε τις ανάλογες άδειες.
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Πιστεύω ότι µπορούν και να γίνουν τέτοιες πράξεις, κυρίως
στις παραµεθόριες περιοχές και να δώσουµε εθνική αναβάθµιση
στην περιοχή και κατοχύρωση αλλά και ανάπτυξη και εργατικά
χέρια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο
«ΚΑΛΑΜΑΡΙ» Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ευχηθώ να είστε καλορίζικος,
να έχετε καλή θητεία και καλό κουράγιο. Συγχαρητήρια για την
επιλογή σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούγοντας τους συναδέλφους
της Αντιπολίτευσης, µου θύµισαν µοιρολόγια µανιάτικα. Σαν να
λυπούνται που η χώρα πέτυχε κάτι σηµαντικό. Ήρθαν σήµερα,
λοιπόν, να πουν ότι περίπου δεν έγινε τίποτα, «τι έγινε που βγήκατε στις αγορές», «τι έγινε που µπορούν και µας δανείζουν πάλι
οι αγορές», «πάλι τα επιτόκια είναι υψηλά», «πάλι δεν µπορείτε
να λύσετε κανένα πρόβληµα».
Μα, ο λόγος εξαιτίας του οποίου µπήκαµε στο µνηµόνιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γιατί οι αγορές µάς έκλεισαν
την πόρτα. Μετά από δύο χρόνια…
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Τέσσερα χρόνια.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μετά το κούρεµα, το PSI, που τολµάµε και βγαίνουµε στις αγορές και ζητούµε 2,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ και µας προσφέρουν 20 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε ένα επιτόκιο πάρα πολύ καλό,…
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Πόσο;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: …το οποίο είναι γύρω στο 5% και
ίσως και χαµηλότερα, έρχεστε σήµερα και δεν µπορείτε να κρύψετε τη θλίψη σας. Δείξτε λίγη γενναιότητα. Αναγνωρίστε ότι
έγινε ένα βήµα. Εµείς δεν λέµε ότι κερδίσαµε τη µάχη. Έγινε ένα
θετικό βήµα. Χειροκροτήστε το. Στηρίξτε την προσπάθεια που
κάνει αυτή η χώρα να βγει από τα µνηµόνια. Εκτός αν είστε δηµιούργηµα του µνηµονίου και επιζείτε χάρη στο µνηµόνιο. Όµως,
τα µνηµόνια δεν µπορούν να κρατούν µ’ αυτήν την Κυβέρνηση
περισσότερο. Τελειώνουν. Βρείτε, εποµένως, άλλους τρόπους
να επιβιώσετε στο πολιτικό στερέωµα.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ το νοµοσχέδιο σηµαντικό, όχι γιατί έχει
κάποιες συγκεκριµένες διατάξεις, αλλά γιατί προσπαθεί να βάλει
µία σειρά και να απλοποιήσει κάποιες διαδικασίες. Ξέρουµε όλοι
ότι η φύση τιµωρεί, όταν επεµβαίνει ο άνθρωπος εκεί που δεν
πρέπει να επέµβει. Δυστυχώς, επί χρόνια, επειδή δεν υπήρχε µία
συγκεκριµένη πολιτική, είχαµε ανθρώπινες παρεµβάσεις µε την
άναρχη οικοδοµική δόµηση, µε την άναρχη παρέµβαση στο ρου
των χειµάρρων, των ρεµάτων, των ποταµών, µε αποτέλεσµα σε
έκτακτα καιρικά φαινόµενα το νερό να µη βρίσκει διέξοδο και να
πληµµυρίζει περιοχές. Είχαµε, µάλιστα και ανθρώπινα θύµατα µ’
αυτές τις φυσικές καταστροφές.
Αυτό µάς διδάσκει ότι δεν πρέπει να παρεµβαίνουµε στη φύση.
Ακόµα κι όταν παρεµβαίνουµε, πρέπει να το κάνουµε µε τέτοιον
τρόπο, ώστε να βοηθούµε να υπάρχει ο φυσικός ρους των χειµάρρων, παρά να παρεκτρέπουµε χείµαρρους, για να κάνουµε
κατασκευές οι οποίες στην πορεία αποδεικνύεται ότι είχαν
σαθρά θεµέλια. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το ότι απλοποιείτε
τις διαδικασίες είναι πάρα πολύ θετικό.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να καταλάβουµε ότι πρέπει να µειώσουµε τις υπογραφές, τα πολλά επίπεδα της γραφειοκρατίας
και της διοίκησης. Θα πω τρία παραδείγµατα που ίσως αξίζει να
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ακούσετε.
Το πρώτο παράδειγµα είναι το εξής: Διετέλεσα Νοµάρχης των
ΧΥΤΑ στα Τρίκαλα. Έπεσα πάνω σε ένα διάστηµα αλλαγής µίας
κυβέρνησης µε την άλλη, µεταξύ 2003 και 2004, και είχα πάρει
υπογραφές απ’ όλους, ακόµα και από τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας. Προσέξτε, για να κάνω ΧΥΤΑ στα Τρίκαλα, χρειαζόταν
υπογραφή του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας. Μα, λέω «Λιµάνι
δεν κάνω. Γιατί χρειάζεται η υπογραφή του Υπουργού Εµπορικής
Ναυτιλίας;». Μου είπαν: «Έτσι προβλέπει ο νόµος.». Αλλάζει η
Κυβέρνηση και επειδή ο Υπουργός Εσωτερικών είχε αλλάξει,
έπρεπε να κάνω έναν νέο γύρο και να πάρω υπογραφές απ’ όλους αυτούς τους Υπουργούς, που ήταν δεκατρείς στον αριθµό.
Αν δεν απλοποιήσετε αυτές τις διαδικασίες, όσους νόµους και
να κάνετε, ο πολίτης θα ταλαιπωρείται, οι υπηρεσίες θα ταλαιπωρούνται και δεν θα είµαστε χρήσιµοι σ’ αυτό που περιµένει ο
πολίτης από εµάς. Εποµένως το πρώτο που πρέπει να κάνουµε
είναι η απλοποίηση των διαδικασιών.
Ένα δεύτερο παράδειγµα είναι το εξής: Είχα µία µελέτη
έτοιµη, για να κάνω µία γέφυρα στον Πορταϊκό. Ήταν ένα όνειρό
µου, γιατί εκεί πήγα γυµνάσιο και λύκειο και είναι η περιοχή µου.
Έπρεπε, λοιπόν, να την κάνω. Η γέφυρα που υπάρχει είναι από
το 1960, από τον µακαρίτη τον Σόλωνα Γκίκα. Πού κόλλησε; Το
ένα από τα τέσσερα πόδια της γέφυρας ακουµπούσε σε περιοχή
«NATURA». Δεν µπορείτε να φανταστείτε τι τράβηξα επί τρία
χρόνια και το όνειρο που είχα να τη θεµελιώσω δεν έγινε πραγµατικότητα. Έφυγα από Νοµάρχης και τη θεµελίωσε άλλος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για φαντάσου!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τρία χρόνια καθυστέρηση στο
Υπουργείο σας, για να πάρουµε έγκριση, γιατί το ένα βάθρο της
γέφυρας ακουµπούσε σε περιοχή «NATURA 2000».
Αν πρόκειται να κάνουµε «NATURA» και να σταµατήσουµε την
ανάπτυξη της περιοχής, να µας λείπει.
Και για να ξέρουν οι κυρίες και οι κύριοι συνάδελφοι, όταν
έγινε το δίκτυο «NATURA», στον Νοµό Τρικάλων εντάχθηκε αυθαίρετα το 55%, ενώ η γειτονική Καρδίτσα, που έχει περίπου τα
ίδια γεωγραφικά χαρακτηριστικά, έχει περίπου το 17%. Πώς γίνεται όλα τα ζαρκάδια, όλα τα ελάφια και όλη η προστατευόµενη
βλάστηση και η πανίδα και η χλωρίδα να είναι στα Τρίκαλα, δεν
µπόρεσα να το καταλάβω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι θέµα ευαισθησίας αυτό.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όµως, όλοι το καταλαβαίνουµε. Κάποιος µελετητής βρήκε εύκολα πρόσβαση στην περιοχή των Τρικάλων, πήρε και τα χρήµατά του για τη µελέτη, ενέταξε και το
55% του νοµού και τραβάτε εσείς να κάνετε έργα µέσα στην περιοχή «NATURA». Ούτε σε τρία χρόνια δεν πρόκειται να ξεµπλέξετε για µια περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αν αυτά δεν τα
απλοποιήσετε, µην περιµένετε ανάπτυξη στην ύπαιθρο.
Πρέπει να δείτε ξανά το θέµα «NATURA 2000», ώστε ό,τι πρέπει να προστατεύσουµε, να το προστατεύσουµε πάση θυσία. Δεν
πιστεύω, όµως, να χρειάζονται προστασία οι βράχοι στον κάµπο
των Τρικάλων. Αυτό είναι υπερβολή και το κάναµε απλώς για να
καλύψουµε κάποιες ντιρεκτίβες, κάποιες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε αποτέλεσµα να δεσµευθούν τόσες περιοχές.
Αυτά πρέπει να τα δείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπάρχει, όµως, και ένα τρίτο. Ποιος επεµβαίνει; Το δασαρχείο
έχει την προτεραιότητα, η νοµαρχία έχει την προτεραιότητα ή ο
δήµος; Υπάρχει ένα χωριό που έχει κατολισθητικά φαινόµενα. Οι
κάτοικοι υποφέρουν, αφού οι ένοικοι πάνω από πενήντα σπιτιών
του Νοµού Τρικάλων είναι άστεγοι. Δεν µπορούµε να βρούµε
λύση. Όταν εγώ σαν νοµαρχία πήγα να κάνω επέµβαση, µου
είπαν ότι δεν είχα δικαίωµα, γιατί δεν ήταν στην αρµοδιότητά µου
ως Νοµάρχη. Όταν ρωτήσαµε σε ποιον ανήκει η αρµοδιότητα,
µας είπαν ότι η περιοχή έξω από τα ρέµατα ανήκει στην αρµοδιότητα του δήµου, ενώ µέχρι τα ρέµατα στην αρµοδιότητα του
δασαρχείου. Δεν µπορούσαν, λοιπόν, να συνεννοηθούν ποτέ οι
δύο υπηρεσίες, πέρα και από το γεγονός ότι ο δήµος δεν είχε
ούτε την τεχνική ούτε την οικονοµική δυνατότητα να προβεί σε
έργα αποκατάστασης. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσµα το χωριό
να βρίσκεται ακόµα σ’ αυτήν την κατάσταση και να µην µπορούµε
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µέχρι σήµερα να βρούµε ένα µέρος να µετεγκαταστήσουµε τον
οικισµό.
Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, να δείτε αυτό το θέµα.
Μάλιστα, θα έρθω και στο γραφείο σας, για να σας το πω και θα
πάρω και τον κ. Σκρέκα και τον κ. Ταµήλο. Είναι ένα θέµα που
µας απασχολεί, αφού ένα ολόκληρο χωριό είναι καθιζόπληκτο.
Πενήντα οικογένειες είναι άστεγες και δεν έχει υπάρξει καµµία
µέριµνα µέχρι τώρα από την πλευρά της πολιτείας. Όλα αυτά,
λοιπόν, θα πρέπει να τα δούµε.
Έρχοµαι και σε κάτι τελευταίο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βλαχογιάννη, σας ευχαριστούµε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βλαχογιάννη, λέτε πολλές λεπτοµέρειες για το χωριό σας. Δεν είναι
ώρα να λέµε για τα χωριά µας.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν παίρνω πολύ χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Θα µου επιτρέψετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, αλλά περιµένουν κι άλλοι συνάδελφοι και έχουµε πολλή δουλειά ακόµα.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε, για
µισό λεπτό, γιατί θέλω να πω κάτι, σχετικά µε την τροπολογία
που κατέθεσαν ο κ. Αναγνωστάκης και ο κ. Μαρκόπουλος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να τη δείτε µε πάρα πολλή προσοχή και θετική διάθεση και να δείτε γενικότερα το θέµα των κατεχοµένων
και διακατεχοµένων εκτάσεων και κυρίως το θέµα αυτών µε έγκυρα συµβόλαια, τα οποία πήγε το δασαρχείο, το κράτος και τα
κατέλαβε, γιατί πέντε κάτοικοι είχαν πάρει ένα δάσος το 1930 µε
συµβόλαια και τα παιδιά τους αναγνώρισαν την κυριότητα.
Όµως, µετά έφυγε ο ένας στη Γερµανία, ο άλλος στην Αυστραλία και πήγε το κράτος και είπε ότι είναι δικό του. Άντε να αποδείξεις εσύ ότι περιουσία σου είναι δική σου. Αυτό είναι κάτι που
πρέπει να λύσουµε. Όταν υπάρχουν τίτλοι, θα πρέπει να δώσετε
µια προθεσµία ένα µε δύο χρόνια, ώστε να πάνε οι νόµιµοι δικαιούχοι και να αναγνωρίσουν τίτλους κυριότητας. Είναι κρίµα
το κράτος από κράτος προστάτης και συµπαραστάτης του πολίτη, να γίνεται κράτος δυνάστης του πολίτη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Βλαχογιάννη.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι θα
ήταν σοβαρή πληµµέλεια να µην αναφερθώ µε δύο λόγια στο
τροµοκρατικό χτύπηµα που συνέβη τις πρωινές ώρες στο κέντρο
της Αθήνας, µια ενέργεια που, δυστυχώς, πλήττει βάναυσα την
εικόνα της χώρας στο διεθνές περιβάλλον, σε µια στιγµή κατά
την οποία αντιµετωπίζουµε µείζονα οξυµµένα κοινωνικά αλλά και
οικονοµικά προβλήµατα.
Για µας στη Δηµοκρατική Αριστερά όσοι επιλέγουν να τροµοκρατούν δυστυχώς επιδιώκουν όχι απλά την προσβολή της δηµοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα την υπονοµεύουν, την πλήττουν και
δίνουν χώρο σε όσους επιχειρούν τον αποπροσανατολισµό της
κοινωνίας από τα σοβαρά, όπως είπα προηγούµενα, κοινωνικά,
οικονοµικά αλλά και πολιτικά ζητήµατα.
Έχω την πεποίθηση ότι όλες οι δηµοκρατικές δυνάµεις οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να δηµιουργήσουν
ένα αρραγές, σταθερό µέτωπο απέναντι σε εκείνους που πιστεύουν ότι µπορούν µε την τυφλή βία να επιβάλουν συνθήκες
ανωµαλίας.
Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές δεν αντιµετωπίζονται µε τέτοιου
είδους τροµοκρατικές ενέργειες. Αντιµετωπίζονται συντεταγµένα, µέσα από την κατάθεση της πρότασης, τη διάθεση συµµετοχής στον αγώνα, γι’ αυτό και δεν υπάρχει άλλος µοναδικός
δρόµος από την καταδίκη τέτοιων τυφλών τροµοκρατικών χτυπηµάτων.
Είπα χθες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι οι πανηγυρισµοί
και οι θριαµβολογίες πάνω από τις θυσίες του ελληνικού λαού
δεν έχουν χώρο, γιατί άλλο σηµαίνει έξοδος στις αγορές και
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άλλο σηµαίνει έξοδος από την κρίση. Δυστυχώς, η καθηµερινή
σκληρή πραγµατικότητα του Έλληνα πολίτη απέχει παρασάγγας
από ό,τι οι κυβερνητικές δυνάµεις καθηµερινά ευαγγελίζονται και
βοµβαρδίζουν τον ελληνικό λαό.
Τώρα θα αναφερθώ επί του νοµοσχεδίου. Κύριε Υπουργέ, να
σας ευχηθώ και εγώ, όπως και πολλοί συνάδελφοι το έπραξαν,
καλή θητεία και καλά αποτελέσµατα. Δυστυχώς, όµως, το πρώτο
δείγµα γραφής δεν είναι αυτό που τουλάχιστον εµείς θα αναµέναµε και προσδοκούσαµε από τη δική σας παρουσία.
Πέρα από τη δική σας οµολογία για την αποσπασµατικότητα
του νοµοσχεδίου, νοµίζω ότι µε γενναιότητα θα έπρεπε να αποδεχθείτε ότι η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται πλέον σε αυτό το παγιωµένο και σταθερό πλαίσιο της κακής
νοµοθέτησης από την πλευρά της Κυβέρνησης.
Εάν τυχόν το νοµοσχέδιο αυτό δεν είναι ένα προεκλογικό δωράκι, εάν δεν είναι ενταγµένο σε αυτό το οποίο και στις προηγούµενες Ολοµέλειες σε άλλα νοµοσχέδια υπήρχε –παραδείγµατος
χάριν, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τις επείγουσες ρυθµίσεις στον χώρο των ΟΤΑ- και εάν αυτά έρχονται
µόνο και µόνο µε το πρόσχηµα της διευθέτησης και ανοίγουν µεγαλύτερα ζητήµατα, τότε ή είστε κακοί νοµοθέτες ή προσπαθείτε
να εξυπηρετήσετε «ηµετέρους» µε έναν πολύ κακό, άσχηµο και
προκλητικό τρόπο.
Θέλω να είµαι απόλυτα σαφής. Χθες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες στην επιτροπή. Είχαµε τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας µε τα χθεσινοβραδινά δεδοµένα. Ανέλυσε η ειδική
αγορήτρια, η κ. Νίκη Φούντα, αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι τη
θέση µας και γιατί καταψηφίζουµε. Όµως, το πρωί βοµβαρδιστήκαµε µε νέες τροπολογίες οι οποίες αλλοιώνουν το ίδιο το περιεχόµενο του νόµου. Δηλαδή αυτό είναι εξωπραγµατικό, για µην
πω εξωφρενικό και φανεί ως υπερβολική έννοια στον χαρακτηρισµό που δίνω.
Δεν είναι αν µη τι άλλο αντίφαση χθες το βράδυ να έχετε καταθέσει συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και σήµερα το πρωί να αποθεώνεται, να επιβραβεύεται η παρανοµία;
Αναφέροµαι, κύριε Υπουργέ, στη δική σας υπουργική τροπολογία, η οποία δεν είχε αριθµό για να κάνω χρήση, αλλά θα καταλάβετε. Με αυτήν την τροπολογία αντικαθίσταται η παράγραφος 15 του άρθρου 22 και η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του
ν. 3937/2011. Παρακαλώ να τη διαβάσετε. Λέει: «Οικοδοµικές
άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις ανωτέρω διοικητικές
πράξεις, που εκδόθηκαν από αναρµόδιο όργανο, θεωρούνται νόµιµες και ισχυρές και εκτελούνται νοµίµως οι οικοδοµικές εργασίες που προβλέπονται σε αυτές.».
Δηλαδή από τη µία τιµωρείται ο συνεπής πολίτης και επιβραβεύεται ο αυθαιρετών και ο παρανοµών και έρχεστε εσείς µε
αυτήν την τροπολογία να δώσετε πλήρη άφεση αµαρτιών.
Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να σταθώ και σε µία τροπολογία, την οποία κατέθεσα, κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Κατευθείαν
πείτε µας τι είναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Αυτό κάνω. Έχω µισό λεπτό
ακόµη. Έτσι δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ναι, µισό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Εντάξει.
Έλεγα, λοιπόν, ότι για πρώτη φορά καταθέτω τροπολογία που
σχετίζεται µε ζητήµατα της εκλογικής µου περιφέρειας. Ευτυχώς, υπήρξαν και άλλοι συνάδελφοι που αντιµετωπίζουν το ίδιο
πρόβληµα στις δικές τους εκλογικές περιφέρειες και θέλω να
τους ευχαριστήσω για τη στήριξη που έδωσαν.
Στην ουσία απορρίπτεται και ακυρώνεται το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της ατοµικής ιδιοκτησίας. Το δηµόσιο αντί
να έρθει και να υπερασπιστεί αυτήν την αρχή, την κατοχυρωµένη
συνταγµατικά, έρχεται και διεκδικεί, ενώ υπάρχουν συµβόλαια
και δικαστικές αποφάσεις, έκταση, για να τη χρησιµοποιήσει, να
την εκµεταλλευτεί, για να στηθούν αιολικά πάρκα. Με µία τροπολογία, η οποία δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίζονται οι τίτλοι
ιδιοκτησίας, τι κερδίζουµε;
Πρώτον, ικανοποιούµε αυτό που προηγούµενα είπα.
Δεύτερον, δίνουµε τη δυνατότητα όπου υπάρχουν νόµιµες
άδειες εγκατάστασης αιολικών πάρκων να προχωρήσουν, διότι
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έχουν κωλυσιεργήσει εδώ και µια δεκαπενταετία. Θα έχουν όφελος οι τοπικές κοινωνίες µέσα από το τέλος που εισπράττουν οι
δήµοι, αλλά θα υπάρχουν και πόροι από το ελληνικό δηµόσιο.
Παρ’ όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν βλέπω να υπάρχει από την
πλευρά σας µέχρι στιγµής θετική ανταπόκριση. Ευελπιστώ ότι
θα γίνει στο τέλος της διαδικασίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Αναγνωστάκη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρία Πρόεδρε, µου
επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Πριν δώσω τον
λόγο στον κ. Γεώργιο Βαρεµένο, θα πάρει τον λόγο ο κύριος
Υπουργός, για να µας ενηµερώσει σχετικά µε το ποιες τροπολογίες γίνονται δεκτές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ανακοινώσω ποιες εκ των βουλευτικών τροπολογιών γίνονται δεκτές για συζήτηση σήµερα, αφού πριν πω ότι είδαµε µε πολλή προσοχή µε τους συνεργάτες µου όλες τις
τροπολογίες όλων των συναδέλφων.
Οι περισσότερες πράγµατι χρήζουν ιδιαίτερης αντιµετώπισης
και είµαστε, κατ’ αρχάς, θετικοί, όπως και για την τελευταία τροπολογία στην οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφος κ. Αναγνωστάκης προηγουµένως, αλλά και άλλοι συνάδελφοι Βουλευτές, που
δίνουν λύση σε χρόνια προβλήµατα και ξεκαθαρίζουν ζητήµατα
τα οποία θα έπρεπε να ήταν ήδη αυτονοήτως ξεκαθαρισµένα.
Το έχω δει, κύριε Αναγνωστάκη, αυτό το οποίο αναφέρετε,
γιατί υπάρχει και άλλο στην ευρύτερη περιοχή σας, το οποίο θα
συζητήσουµε σήµερα, όπως και άλλα σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας, τα οποία τα αφήσαµε να εξελιχθούν. Αφήσαµε να
υπάρχουν παρεµβάσεις, αλλά οφείλουµε, επιτέλους, να τα λύσουµε.
Άρα, σας δηλώνω εξ’ αρχής ότι βλέπω θετικά αυτό που θέσατε
και ότι στο επόµενο νοµοσχέδιο –γιατί θα είναι ανάλογο του αιτήµατος- όπως και στα επόµενα νοµοσχέδια που θα ακολουθήσουν άµεσα -όχι κάποια στιγµή στο µέλλον- θα δώσουµε
απαντήσεις σχεδόν σε όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν
από τους συναδέλφους και είναι σχετικές µε τα νοµοσχέδια που
θα φέρουµε, όπως το δασικό, οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί και
άλλα.
Τρεις τροπολογίες εξ αυτών θα συζητήσουµε σήµερα. Η µία
είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1393 και ειδικό 180.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μας λέτε και ποιοι τις καταθέτουν, για να τις βρούµε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Βεβαίως.
Η πρώτη κατατέθηκε από την κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου και
την κ. Ευγενία Ουζουνίδου και αναφέρεται –δυο λόγια µόνο, αν
θέλετε- σε οικισµούς κάτω από δύο χιλιάδες κατοίκους και στο
πρόβληµα µε τις παραχωρήσεις σε κοινή χρήση λωρίδων που
είχαν γίνει γι’ αυτούς τους οικισµούς. Είναι κρίσιµη και ενδιαφέρει µεγάλη µερίδα οριζόντια, σε εθνικό επίπεδο.
Η δεύτερη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1368 και ειδικό
166. Αναφέρεται στον οικισµό Νέα Ζωή του Δήµου Μάνδρας. Την
έχουν καταθέσει οι Βουλευτές κ.κ. Γεώργιος Βλάχος, Αθανάσιος
Μπούρας, Μαυρουδής Βορίδης, Χρήστος Γκόκας, Βασίλειος Οικονόµου και Γεωργία Μαρτίνου.
Και η τρίτη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1350 και ειδικό
155 και αναφέρεται στο όταν υπάρχει αντιδικία µεταξύ µηχανικού
και ιδιοκτήτη και όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτροδότησης, για να µην υπάρχει καθυστέρηση ως προς την ηλεκτροδότηση του ακινήτου, να δίδεται η
δυνατότητα –µετά τον έλεγχο του Ελεγκτού Δόµησης- θεώρησης
για την ηλεκτροδότηση καθώς και η παροχή ενός χρονικού διαστήµατος, κατά το οποίο θα πρέπει να έχει επιλυθεί αυτή η διαφορά ανάµεσα στον ιδιοκτήτη και τον µηχανικό.
Αυτά, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μας θυµίζετε ποιος Βουλευτής
την έχει καταθέσει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ναι, σωστά. Την έχει
καταθέσει ο κ. Διονύσης Σταµενίτης, Βουλευτής Πέλλης, αλλά
αφορά ευρύτερα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον
λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα ήθελα να διατυπώσω µία
παρατήρηση. Πριν από λίγο άκουσα από το Βήµα κάτι που νοµίζω ότι οµοθύµως αποδεχόµαστε. Η βία και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που αποσκοπούν να βλάψουν τη δηµοκρατία, να
βλάψουν τους δηµοκρατικούς µας θεσµούς, καταγγέλλονται από
όλους µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Όµως, διερωτώµαι πέραν των λόγων –που ασφαλώς είναι ειλικρινείς- τι γίνεται στην πράξη. Δηλαδή, αυτούς τους θεσµούς,
που έχουµε όλη τη διάθεση να υπερασπισθούµε απέναντι οποιασδήποτε επιβουλής, πώς τους µεταχειριζόµαστε; Επιµένω, ιδιαίτερα, στο πώς µεταχειρίζεται η Κυβέρνηση το Κοινοβούλιο.
Αφού συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων του τον εκ
Κορινθίας συνάδελφο, θα ήθελα να του θυµίσω ότι ασφαλώς και
εκείνος θα ενοχλείτο όταν άλλοι Υπουργοί έφερναν την τελευταία στιγµή, χωρίς τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγµα και
ο Κανονισµός της Βουλής ουσιαστικές διατάξεις προφασιζόµενοι
–και υποχρεώνοντας και όλους εµάς να προφασιζόµαστε- ότι δεν
είναι θέµατα ουσίας και ότι πρόκειται για απλές νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
Για να δείτε, κύριε υφυπουργέ, και µε πόση καλή πίστη τοποθετείται κανείς –εγώ τουλάχιστον έτσι προσπαθώ και πιστεύω ο
καθένας θα πρέπει να το κάνει σε αυτά τα θέµατα-, σας λέω ότι
µόλις τώρα σας άκουσα που είπατε ότι θα ακολουθήσει και άλλο
νοµοσχέδιο του Υπουργείου σας. Για ποιον λόγο, λοιπόν, γίνεται
αυτό; Αυτά όλα είναι πολύ ουσιαστικά –τα οποία εγώ θέλω να
δηλώσω ότι δεν είµαι σε θέση να τα αξιολογήσω-, είναι διατάξεις
που αφορούν τα ρέµατα, τα υδατορέµατα, τις λίµνες. Όλα αυτά
είναι ζητήµατα που όσους συνεργάτες και να έχει ο Βουλευτής
–για τους οποίους άλλωστε σφυροκοπείται η Βουλή συνεχώςδεν µπορεί να προσεγγίσει τόσο σύντοµα, έτσι ώστε κατά συνείδηση να ψηφίσει. Αυτό λέει το Σύνταγµα, το οποίο όλοι λέµε ότι
υπερασπιζόµαστε απέναντι όσων θέλουν να το καταργήσουν,
άρα τη δηµοκρατία, τους θεσµούς κ.λπ.
Βλέπω τώρα άλλη διάταξη που έχετε µέσα. Υποθέτω ότι αυτή
πρέπει να είναι πολεοδοµικού χαρακτήρα. Αναφέρεται στα κτήρια, στα αρχιτεκτονικά κ.λπ.. Εγώ είµαι νοµικός, δεν είµαι αρχιτέκτων, δεν είµαι µηχανικός. Ο κ. Παπαδηµούλης είναι, αλλά δεν
νοµίζω ότι και αυτός τα ξέρει όλα.
Μου κάνει, όµως, εντύπωση και µία άλλη διάταξη, την οποία
πάλι φέρνετε µε τον ίδιο τρόπο. Λέτε ότι εντός µηνός θα πρέπει
το δηµοτικό συµβούλιο -αφού δεχθεί προφανώς ενστάσεις, αν
υπάρχουν- να πει τη γνώµη του για το εάν πρέπει να οριοθετήσετε όλα τα κεκτηµένα αυτής της φύσεως, στα οποία εµείς πολύ
εύκολα παρεµβαίνουµε, καταστρέφουµε, τάχα ότι φτιάχνουµε
κ.λπ., όπως είδαµε άλλωστε και στην ιστορία των ρεµάτων. Είναι
γνωστό πια τι γίνεται εδώ και χρόνια. Άλλοτε πάµε να τα σκεπάσουµε, άλλοτε να τα διαµορφώσουµε, γίνονται µελέτες επί µελετών, εργολαβίες επί εργολαβιών. Εδώ βλέπω ότι λέτε «εντός
µηνός» ν’ απαντήσει. Και αν µέσα σε έναν µήνα δεν έχετε την
απάντηση, τότε αποφασίζει η αρχή, η οποία καθορίζει τις οριογραµµές κ.λπ. κατά τη γνώµη της.
Εγώ σας λέω το εξής: Με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», για παράδειγµα,
από την Γκούρα ή από άλλα χωριά της Κορινθίας, νοµίζετε ότι ο
κάθε Κορίνθιος συµπολίτης σας –και ψηφοφόρος σας ενδεχοµένως- πηγαίνει κάθε µέρα στο δηµοτικό κατάστηµα, µπας κι έχουν
αναρτήσει κανένα τέτοιο σχέδιο; Αυτά είναι πράγµατα που πολλές φορές γράφονται και στο πόδι. Μέσα σε έναν µήνα ποιος θα
πάρει χαµπάρι;
Αν δει κανείς αυτό που γίνεται, αν πάει σε κάποιο δηµοτικό κατάστηµα, είναι ακόµα πιο δύσκολα τα πράγµατα. Βλέπει χαρτιά
πάνω σε χαρτιά, χαρτιά που κοινοποιούν κλητήρες, υπηρεσίες
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και υποτίθεται ότι ο κάθε πολίτης πρέπει να τα γνωρίζει αυτά.
Λοιπόν, εγώ νοµίζω ότι µπορείτε να κρατήσετε αυτά που είναι
απαραίτητα αυτήν τη στιγµή για το νοµοσχέδιό σας µε την ανοχή
της Βουλής, αλλά µόνο αν συµφωνούν όλοι.
Το έχω πει πολλές φορές. Το τηρούσαµε, κυρία Πρόεδρε.
Ήσασταν και τότε Βουλευτής, όταν λέγαµε ότι, αν δεν συµφωνούν όλα τα κόµµατα, δεν µπορεί να έρθει µία τροπολογία που
δεν έχει σχέση µε το νοµοσχέδιο ή που έρχεται µετά το όριο του
τριηµέρου κατά το οποίο προβλέπει το Σύνταγµα ότι πρέπει να
κατατεθεί.
Δεν πρέπει αυτό να το εφαρµόσουµε; Πρέπει να περιµένουµε
τις «στρακαστρούκες» που πετάνε όλοι αυτοί που κάνουν τον θόρυβο για να εφαρµόσουµε τον κανόνα αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, το θέµα αυτό έτσι κι αλλιώς το έχουµε δει πολλές φορές.
Πρέπει η Διάσκεψη των Προέδρων να πάρει µία απόφαση. Δεν
µπορεί να τίθεται µόνο εδώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μπορώ να έχω τον
λόγο, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, µε
όλο το σεβασµό, αυτά τα οποία διαβάσατε ήταν απόρροια…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είπα και συγχαρητήρια για το
έργο σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν θυµάστε, όµως, και εσείς
όταν ήσασταν Βουλευτής για τα ίδια ζητήµατα διαµαρτυρόσασταν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): …Με σεβασµό και
στον θεσµικό ρόλο που έχετε επιτελέσει αλλά και στο πρόσωπό
σας, θέλω να σας πω ότι οι τροπολογίες που έρχονται ως υπουργικές και αυτές που διαβάσατε είναι απόρροια των συζητήσεων
που έγιναν µε όλους τους συναδέλφους στις επιτροπές.
Μάλιστα, τα συγκεκριµένα κοµµάτια που αναφέρατε ήταν από
Βουλευτές που έθεσαν τα θέµατα και εµείς απλά τα διευκρινίσαµε µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Άρα τα είχαµε συζητήσει.
Για να µην υπάρχουν παρερµηνείες, σε ό,τι αφορά την προθεσµία του ενός µηνός που αναφέρατε, υπήρχε στο νοµοσχέδιο,
δεν το συµπληρώσαµε εµείς σήµερα. Αυτό που συµπληρώσαµε
είναι η ανάρτηση του τοπογραφικού εξαρτηµένου στο εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς, για να υπάρχει εξάρτηση του τοπογραφικού και καταγραφή του στο ηλεκτρονικό σύστηµα της
ενιαίας βάσης δεδοµένων.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν τελειώσαµε, όµως. Στη
Διαρκή Επιτροπή η δουλειά µας είναι να ενσωµατώνουµε µετά
τη συζήτηση αυτά τα θέµατα. Δεν πρέπει να χρησιµοποιούµε το
πρόσχηµα ότι τα είπαµε στην επιτροπή. Για αυτόν τον λόγο συνεδριάζει η επιτροπή για πέντε ηµέρες. Για να καταγράφουµε
εκεί µέσα στο νοµοσχέδιο ό,τι ψηφιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Γεώργιος Βαρεµένος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μπορεί ο κ. Κακλαµάνης να χρειάστηκε αρκετό χρόνο, αλλά
εδώ θέλω να συµφωνήσω µαζί του για τη µεταχείριση που επιφυλάσσουµε στους θεσµούς, εν προκειµένω στο Κοινοβούλιο.
Γιατί µετά ξέρετε τι θα γίνει; Θα παραπονούµαστε για τη φθορά
των θεσµών, θυµίζοντας τον µητροκτόνο, ο οποίος σκότωσε τη
µητέρα του και µετά ζητούσε να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό ότι είναι ορφανός.
Έρχοµαι στο θέµα, τώρα, των υποβρυχίων. Ο κύριος Υπουργός παρουσιάζοντας τη λύση για τα υποβρύχια είπε ότι το θέµα
ήταν πολύ απλό. Είπε ότι ήταν το αυγό του Κολόµβου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Πότε το είπα αυτό Ποτέ δεν είπα ότι ήταν κάτι απλό. Ήταν
πολύ δύσκολο και αυτό ήταν γόρδιος δεσµός. Βρίσκετε ότι ήταν
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απλό το ότι λύσαµε τον γόρδιο δεσµό
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Μιλήσατε για το αυγό του Κολόµβου. Δεν έχω καµµία διάθεση, κύριε Υπουργέ, να παρερµηνεύσω
τα λεγόµενά σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Δεν είπα κάτι τέτοιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Το θυµάµαι πολύ καλά και σας
έκανα και σχετική ερώτηση. Αναρωτήθηκα και τότε και τώρα: Αν
ήταν τόσο απλό ή, εν πάση περιπτώσει, εφικτό να λυθεί αν υπήρχε διάθεση, γιατί δεν λύνονταν δεκατέσσερα χρόνια Δεν είναι
ένα και δύο χρόνια. Είναι δεκατέσσερα χρόνια.
Άρα, λοιπόν, είπα, κύριε Υπουργέ –και πιστεύω να καταλάβατε
τι εννοώ- ότι εδώ κάτι συνέβη. Δεν υπήρξε πολιτική βούληση
Μήπως υπήρχε κάτι πιο σοβαρό Μήπως το «αυγό», έστω κι αν
ήταν του Κολόµβου, ήταν χαλασµένο, δύσοσµο
Συνέβησαν πολλά και σεµνύνοµαι να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ –και θα
σας τα περιγράψει ο Θοδωρής Δρίτσας, γιατί δικαιώνεται – καλά
έκανε που το είχε φέρει επανειληµµένα στη Βουλή.
Εγώ µόνο ένα πράγµα θα ήθελα γενικότερα να προσθέσω: Αν
υπήρχε η παραµικρή διάθεση πολιτικού αναστοχασµού σε αυτήν
την Αίθουσα –που δεν υπάρχει- θα είχατε αναρωτηθεί, κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, εάν το συζητούµενο θέµα γενικότερα –όχι της τροπολογίας- των υποβρυχίων συνδέεται µε την
τραγωδία που βιώνει η χώρα κι αν υπάρχει ένα µερίδιο ευθύνης
σε αυτά που έγιναν στο θέµα των υποβρυχίων. Δεν το κάνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Τι εννοείτε
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ κι όταν ήταν µικρό κόµµα
σάς έλεγε κάτι επ’ αυτού. Το ακούσατε Τίποτα δεν ακούσατε.
Θέλετε να σας πω κάτι Εάν δεν επέλθει λαϊκή νέµεση, στο µέλλον –δεν ξέρω πόσο µακρινό µπορεί να είναι- θα έχουµε τα ίδια
µε τα υποβρύχια. Θα έχουµε τα ίδια.
Εγώ θα ήθελα να πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι εµείς δεν µπορούσαµε να συµβιβαστούµε µε την ιδέα ότι τα υποβρύχια µπορεί
να µείνουν κουφάρια, σύµβολα –ζυγίζω το βάρος των λέξεωνκάποιων σκανδαλωδών πράξεων.
Οφείλω να σας διαβεβαιώσω ότι ούτε µπορούµε να αποδεχθούµε λύση που θα µετέτρεπε τη δεξαµενή του Σκαραµαγκά σε
µια κολυµβήθρα του Σιλωάµ για οποιεσδήποτε πράξεις, είτε προσώπων είτε εταιρειών. Μη νοµίζετε ότι εκκινούµαι από τιµωρητική
διάθεση, όπως κάθε φορά έχετε την κεκτηµένη ταχύτητα να το
κάνετε. Εδώ µιλάµε για τεράστια ζηµιά του ελληνικού δηµοσίου.
Το ξέρει κι ο κύριος Υπουργός αυτό. Είναι τεράστια ζηµιά. Αυτό
δεν µπορεί να αιωρείται και να παραµένει ερωτηµατικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Δεν µένει!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Εµείς, λοιπόν, που per mare per terram παλέψαµε για να αποδοθούν τα υποβρύχια στο Πολεµικό
Ναυτικό δεν είχαµε κανέναν δισταγµό να χαρακτηρίσουµε, κατ’
αρχάς, θετική τη λύση που προτάθηκε, θέτοντας όµως ταυτόχρονα ορισµένα ερωτήµατα.
Έχουµε πράγµατι συµφωνία Αν έχουµε συµφωνία, ποια ακριβώς είναι Ποιες είναι οι συνέπειές της Υπάρχουν παρενέργειες
Επ’ αυτού, κύριε Υπουργέ, σας καταθέσαµε µια αίτηση, να µας
δώσετε κάποια έγγραφα. Δεν µας τα δώσατε. Δεν εννοούµε τις
επιστολές, τις οποίες από την πρώτη στιγµή µάς δώσατε. Δεν
µας τα δώσατε τα έγγραφα.
Θα σας πω, για παράδειγµα, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα
δεν είναι peanuts, που λέµε, στα µεγάλα deals. Είναι περίπου 400
εκατοµµύρια ευρώ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Έτσι είναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Λέει ο Υπουργός «καταλογίζονται».
Λέµε εµείς, που καταθέσαµε αίτηση να µας δοθούν τα έγγραφα:
«Με ποιον τρόπο ». Εµείς ζητάµε τα έγγραφα, καλοπίστως.
Θέτουµε κι άλλο ένα ερώτηµα: Καταλογίζονται. Θα καταβληθούν. Από ποιον
Θα καταβληθούν από εκείνον του οποίου η εταιρεία έχει µετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Από αυτόν θα αποδοθούν τα χρήµατα; Θέτουµε το ερώτηµα. Ένα ερώτηµα θέτουµε. Δεν χρειάζεται απάντηση, λέτε, κύριε Υπουργέ;
Τι θα γίνει µε τα δύο νέα υποβρύχια; Σας έχουµε θέσει ευθέως
το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ. Όταν σας ρώτησα αν ακυρώθηκε η
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συµφωνία, από την κίνηση της κεφαλής σας κατάλαβα πως όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Πότε έγινε αυτό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Στην ενηµέρωση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Πότε κούνησα το κεφάλι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Συνηθίζετε να το κουνάτε συνέχεια;
Σας λέω, κατάλαβα ότι δεν έχει ακυρωθεί η συµφωνία. Δεν περιλαµβάνεται τίποτα εδώ.
Σας επισηµαίνουµε ότι υπάρχουν κίνδυνοι από τη µη σύµπτωση του χρόνου παραλαβής µε τον χρόνο επιχειρησιακής ένταξης. Έχει σηµασία αυτό. Όταν παίρνουµε υποβρύχια, είναι
συγκεκριµένο πράγµα που παίρνουµε. Δεν πήραµε απάντηση.
Σε ποια στοιχεία στηρίζει το Υπουργείο ότι δεν θα προκύψουν
νέα κόστη από τις αναθέσεις στην «THYSSENKRUPP» και στην
«HDW»; Στην τροπολογία, κύριε Υπουργέ, αναφέρεται ότι θα γίνουν καταβολές µέχρι το ύψος των 75.000.000 ευρώ. Στην αιτιολογική έκθεση λέτε -και δεν ξέρω γιατί δεν περιλαµβάνεται στην
τροπολογία αυτό- ότι, αν προκύψει ανάγκη για µεγαλύτερο
ποσό, θα καλυφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, από τον
προϋπολογισµό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Από τα ΕΝΑΕ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Το σηµειώνω γιατί δεν περιλαµβάνεται στην τροπολογία.
Τώρα κάτι άλλο που είχα ρωτήσει και το είχα απευθύνει και
στον Αρχηγό, είναι ότι το κύριο οπλικό σύστηµα αγοράστηκε
χωρίς τορπίλες σύγχρονης τεχνολογίας. Ποια είναι η πρόταση
του ΥΠΕΘΑ επ’ αυτού;
Προσέξτε και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Εδώ συµβαίνει το
εξής: Γίνεται µία παραλαβή καθυστερηµένη, χωρίς τις κυρώσεις.
Αυτό δεν υπάρχει ούτε στο εθνικό ούτε στο ευρωπαϊκό δίκαιο
προµηθειών. Μπορεί να µη βόλευε διαπραγµατευτικά. Όµως,
σας επισηµαίνω το προηγούµενο. Είναι ένα προηγούµενο αυτό.
Μέχρι σήµερα το βασικό πρόβληµα ήταν η συνεργασία των
ΕΝΑΕ µε τη «HDW». Έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία µε τους
Γερµανούς; Υπάρχει η συµφωνία µε τη «HDW»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ολοκληρώνω.
Τέλος, όσον αφορά την τύχη των εργαζοµένων. Κύριε
Υπουργέ, σηµειώνω την προφορική δέσµευσή σας ότι αφορά
όλους τους εργαζόµενους -το λέω για να γραφτεί στα Πρακτικάκαι του τροχαίου υλικού. Και, φυσικά, δηλώνετε αναρµόδιος για
την τύχη των ναυπηγείων. Λέτε: «Είµαι αναρµόδιος.». Εγώ
ρωτάω: Η Κυβέρνηση είναι αρµόδια; Μήπως είναι και η Κυβέρνηση αναρµόδια. Θέτω το ερώτηµα. Εάν είναι αρµόδια η Κυβέρνηση, να έρθει και να µας φέρει ένα σχέδιο, για να το συζητήσουµε.
Εγώ θέλω να πω το εξής, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο: Εµείς θα
ψηφίσουµε, κύριε Υπουργέ, «ΠΑΡΩΝ» και θα είµαστε παρόντες
στο µέλλον για οποιαδήποτε παρέµβαση και πρόταση χρειαστεί
να κάνουµε, προκειµένου ό,τι γίνει να είναι εναρµονισµένο µε το
δηµόσιο συµφέρον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Παρά το γεγονός ότι η εκλογική µάχη για τον Δήµο Πειραιά
εντείνεται και εγώ ως υποψήφιος είµαι παρών εκεί, θεωρώ υποχρέωσή µου σήµερα να τοποθετηθώ, τόσο εξαιτίας της πολύχρονης ενασχόλησής µου µε τα θέµατα της άµυνας και της
ναυτιλίας και ειδικά µε τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά και τα υποβρύχια, όσο και γιατί η υπόθεση των ναυπηγείων Σκαραµαγκά και
των υποβρυχίων δεν αφορά στενά την άµυνα µόνο, που είναι καίριας σηµασίας ζήτηµα, αλλά ολόκληρη τη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία, ολόκληρη την παραγωγική βάση του Πειραιά
και της ευρύτερης περιοχής.
Ως εκ τούτου, πρέπει να επισηµάνουµε από την αρχή ότι µία
περιπέτεια, µια τραγωδία δεκατεσσάρων ετών -δώδεκα είπε ο
κύριος Υπουργός- αλλά και στην τελική της φάση από το 2010,
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µε τη συµφωνία ΕΝΑΕ - ελληνικού δηµοσίου, που κυρώθηκε µε
τον ν. 3885, το να οδηγηθεί στη λύση, όπως ισχυρίζεται ο κύριος
Υπουργός και η Κυβέρνηση σήµερα, τουλάχιστον ως προς τα
υποβρύχια, µέσα από µια τέτοια σύντοµη διαδικασία, είναι αναντίστοιχο.
Θα έπρεπε να περάσει από την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων -ήταν υποχρεωτικό κιόλας- θα έπρεπε να περάσει
από διαδικασίες της Βουλής και να µην ενταχθεί ως τροπολογία
σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο και µε την πίεση του χρόνου.
Θέλω, πριν απ’ όλα, να τονίσω ότι αυτή η τροπολογία αφήνει
µετέωρα µια σειρά προαπαιτούµενα για την υλοποίησή της. Βέβαια, ο Υπουργός βεβαιώνει ότι όλα αυτά είναι ρυθµισµένα.
Όµως, η Βουλή δεν µπορεί να στηριχθεί µόνο στη διαβεβαίωση
του κυρίου Υπουργού.
Είναι αναγκαία κείµενα -όπως η συµφωνία µε τα ΕΝΑΕ- για την
υλοποίηση αυτής της τροπολογίας, η συµφωνία µε τη «HDW»,
την «THYSSENKRUPP» και τη «SIEMENS», που είναι οι υπεργολάβοι για την υλοποίηση αυτής της συµφωνίας, η συµφωνία µε
τους εργαζόµενους. Προς αυτήν την κατεύθυνση πολλά ακόµα
έγγραφα θα έπρεπε να διαθέτει το ελληνικό Κοινοβούλιο, για να
µπορεί πραγµατικά να σχηµατίσει έγκυρη γνώµη και να ψηφίσει
µια τέτοια τροπολογία.
Εµείς, από την 1η Απριλίου είχαµε καταθέσει αίτηση κατάθεσης εγγράφων. Δεν θα περιγράψω ποια έγγραφα ζητούσαµε. Θα
τα καταθέσω για τα Πρακτικά για µια ακόµα φορά. Επίσης, θα
καταθέσω για τα Πρακτικά την ανακοίνωσή µας από 15-3-2014,
την ανακοίνωσή µας από 16-3-2014 αλλά και την ανακοίνωση στις
23-3-2014. Τα καταθέτω όλα αυτά για τα Πρακτικά, γιατί θεωρώ
ότι είναι χρήσιµα ντοκουµέντα, για να τεκµηριωθεί και η δική µας
άποψη, αλλά και για τις διαδικασίες του µέλλοντος -εικάζω όχι
του πολύ µακρινού µέλλοντος- ώστε να αξιολογηθούν τα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Διότι εµείς τι θέλουµε εδώ; Και είµαι βέβαιος ότι το θέλει όλο
το ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον, το θέλει και το
διεκδικεί χρόνια τώρα σταθερά. Θέλουµε τα υποβρύχια πολύ
σύντοµα να ενταχθούν στο δυναµικό του Πολεµικού Ναυτικού.
Θέλουµε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να κατοχυρωθούν τα συµφέροντα των εργαζοµένων. Θέλουµε τα ναυπηγεία
Σκαραµαγκά να λειτουργήσουν και να είναι πραγµατικά η ναυαρχίδα της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας της χώρας µας,
που έχει καταρρεύσει για πολλούς και άλλους λόγους, αλλά και
για τον λόγο ότι έχουν καταρρεύσει τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά,
που είναι η ναυαρχίδα. Και θέλουµε και την υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος. Θέλουµε πολλά; Όχι. Αυτά απαιτεί ο ελληνικός λαός. Το ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει σε αυτά να είναι
ευθυγραµµισµένο.
Είχαµε επί σειρά ετών, κύριε Υπουργέ, Υπουργούς που να
λένε: «Είµαστε στριµωγµένοι. Το ελληνικό δηµόσιο είναι µε την
πλάτη στον τοίχο, εξαιτίας της αρχικής σύµβασης.». Και επικαλούµενοι αυτό να οδηγούνται πάντα σε «ρεαλιστικές αντιµετωπίσεις». Αντιλαµβανόµαστε τον ρεαλισµό. Δεν είµαστε έξω από
τον όποιον ρεαλισµό. Όµως, αυτός ο ρεαλισµός βήµα-βήµα µάς
έφερε στο να µην µπορεί να επιλυθεί και αντίθετα να επιδεινώνονται τα πράγµατα. Ελπίζω ότι δεν θα συµβεί το ίδιο και τώρα.
Τι συµβαίνει όµως; Δικαιώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε την πρόταση για την εξεταστική επιτροπή. Είχαµε έναν πυρήνα σε αυτήν
την πρόταση, ότι τα ΕΝΑΕ, τα «Ναυπηγεία Σκαραµαγκά» µε
αυτήν τη διεύθυνση, του κ. Σάφα, είναι «φάντασµα», δεν είναι
πραγµατική παραγωγική µονάδα, δεν έχουν τεχνογνωσία να στηρίξουν. Και από πίσω, για να καλυφθούν οι ευθύνες τους, ο ν.
3885 του κ. Βενιζέλου έδιωχνε προς τα πίσω τη «SIEMENS», τη
«HDW», την «THYSSENKRUPP». Ένας αχυράνθρωπος, ο Σάφα,
ήταν µπρος, η ΕΝΑΕ, χωρίς καµµιά δυνατότητα να εγγυηθεί,
ούτε µε το κεφάλαιο που είχε ούτε µε την τεχνογνωσία ούτε µε
τις υποδοµές. Να εγγυηθεί τι; Τίποτα!
Τώρα έρχεται αυτή η τροπολογία και, για να αναλάβει το Πολεµικό Ναυτικό να προχωρήσει αυτές τις διαδικασίες, πρέπει να
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συνάψει συµφωνία µε τους αναγκαίους υπεργολάβους, που είναι
αυτοί οι τρεις, η «SIEMENS», η «THYSSENKRUPP» και η «HDW»,
οι οποίοι θα έπρεπε να είναι στα δικαστήρια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Η «SIEMENS» όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν είναι; Δεν νοµίζω ότι υπάρχουν
άλλοι, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Είναι η «HDW».
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η «HDW» είναι. Η «SIEMENS» δεν
είναι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πώς θα ολοκληρωθούν τα ηλεκτρονικά
συστήµατα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Πάντως, δεν είναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε η
Βουλή να τα ξέρει όλα αυτά.
Έρχεται, λοιπόν, η τροπολογία στην παράγραφο 1 και επικαλούµενη µια κυριότητα του ελληνικού δηµοσίου, που δεν είναι
κατοχυρωµένη πουθενά -µόνο στον «ΩΚΕΑΝΟ» έχει το ελληνικό
δηµόσιο κατά 100% κυριότητα, για τα άλλα τρία έχουµε ποσοστά
κυριότητας- επικαλούµενη τη νοµή και κατοχή, αναθέτει το έργο
στο Πολεµικό Ναυτικό.
Εν συνεχεία, οι εργασίες ολοκλήρωσης των υποβρυχίων θα
εκτελεστούν στο χώρο των ΕΝΑΕ µε τους αναγκαίους υπεργολάβους -το οποίο το σχολίασα-άνευ ουδενός ανταλλάγµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, δώστε µου δύο λεπτά. Είναι αναγκαίο, γιατί
πιεζόµαστε αφάνταστα από τον χρόνο για ένα τόσο σηµαντικό
ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
συνάδελφε. Παραιτείται η κ. Καλογερή υπέρ υµών, οπότε µπορείτε να συνεχίσετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ.
Το Πολεµικό Ναυτικό, σε σχέση µε τους εργαζόµενους, θα καταβάλει µηνιαίες αµοιβές που θα συµφωνηθούν µε κάθε εργαζόµενο, πλέον της αναλογούσας αµοιβής, ασφαλιστική εισφορά,
ως αποζηµίωσή του για τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν.
Αυτό σηµαίνει ότι συλλογικές συµβάσεις που κατοχυρώνουν
τους εργαζόµενους αγνοούνται, παύουν να ισχύουν στην πραγµατικότητα -ισχύουν οιονεί, αλλά δεν ισχύουν στην πράξη- και οι
εργαζόµενοι µετατρέπονται σε συµβασιούχους ιδιωτικού δικαίου. Αυτό τι εξασφάλιση των εργαζοµένων περιέχει; Και όταν
λέτε «όλων», εννοείτε και τους εργαζόµενους του τροχαίου υλικού, τους πάντες;
Λέει, όµως, µετά «…οι πληρωµές για την ολοκλήρωση των εργασιών από την έναρξη ισχύος του παρόντος σύµφωνα µε την
ισχύουσα ελεγκτική νοµοθεσία και µέχρι ύψους 75,5 εκατοµµυρίων ευρώ, που είναι ήδη εγγεγραµµένα». Εσείς ελπίζετε ότι το
κόστος θα είναι µικρότερο. Όµως, το Γενικό Λογιστήριο και η εισηγητική έκθεση αναφέρουν ότι, εάν υπερβεί το κόστος, θα το
επιβαρυνθεί το ελληνικό δηµόσιο.
Εδώ, όµως, σύµφωνα µε τον νόµο, θα πληρώσει µέχρι το ύψος
των 75 εκατοµµυρίων, που είναι εγγεγραµµένο. Δηλαδή, εάν
πάµε πάνω από 75,5 εκατοµµύρια, θα σταµατήσουν τα υποβρύχια να κατασκευάζονται; Ο νόµος αυτό λέει, έτσι όπως το έχετε
διατυπώσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Πάντως, εάν µε ρωτούσατε τι θα γίνει, εάν ξοδέψουµε λιγότερα…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Το λιγότερα το εύχοµαι, αρκεί να πληρωθούν κανονικά όλοι οι εργαζόµενοι και να γίνει όλη η διαδικασία µε τον δέοντα τρόπο. Διότι, εδώ έχουµε και το πρόσθετο ότι
καταργούνται οι δεσµεύσεις των αναδόχων σε περίπτωση αστοχιών. Εάν για κάποιον λόγο αποδειχθεί ότι έχουµε κάποιες αστοχίες στο έργο -για παράδειγµα η περίπτωση του «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ»- όλη την ευθύνη αποκατάστασης των αστοχιών δεν την
αναλαµβάνουν οι ανάδοχοι, αλλά το ελληνικό κράτος και το Πο-
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λεµικό Ναυτικό, που σηµαίνει νέο κόστος και νέος χρόνος.
Τελειώνω -γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητήµατα και είναι κρίµα
που δεν µπορούν να συζητηθούν σε µια επιτροπή σοβαρά και κανονικά, όπως αντιστοιχεί στην τεράστιας σηµασίας αυτή υπόθεση- µε τα προκαταβληθέντα. Με τον ν. 3885 και την εφαρµογή
του και επί Υπουργίας κ. Βενιζέλου, καταβλήθηκαν 103 εκατοµµύρια για υλικά, τα οποία δεν παρελήφθησαν ποτέ και άλλα 235
εκατοµµύρια ως προκαταβολή για τα δύο επόµενα υποβρύχια,
που τελικά από ό,τι φαίνεται -δεν αναφέρεται τίποτα στην τροπολογία σας- δεν θα κατασκευαστούν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Δεν το έχουµε πει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν το έχετε πει. Δεν ξέρω τι λέει το
Πολεµικό Ναυτικό. Είναι εδώ ο Αρχηγός. Εδώ, όµως, δεν αποσαφηνίζεται. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιµο να το ξέρουν η Βουλή και
η επιτροπή.
Εν πάση περιπτώσει, ή θα συµψηφιστούν για την εκτέλεση των
δύο επόµενων υποβρυχίων –που δεν νοµίζω, δεν το λέτε- ή θα
καταλογιστούν, όπως λέτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Θα καταλογιστούν πού; Σ’ έναν Σάφα –το είπε ο κ. Βαρεµένοςπου έχει είκοσι πέντε χιλιάδες κεφάλαιο; Και πότε; Μ’ αυτόν τον
τρόπο, µήπως πρέπει να καταλογιστούν και σ’ αυτούς που τα κατέβαλαν, κύριε Υπουργέ, και όχι µόνο σ’ αυτούς που τα εισέπραξαν; Εάν είναι πράγµατι αχρεωστήτως καταβληθέντα, υπάρχουν
δύο υπεύθυνοι, όχι µόνο ένας, αυτός που τα πήρε, αλλά και
αυτός που τα έδωσε. Αντιλαµβάνεστε ότι τα κενά είναι πάρα
πολλά ακόµα.
Κυρία Πρόεδρε, θα σταµατήσω εδώ. Σέβοµαι τον χρόνο και
των συναδέλφων και της διαδικασίας. Σας βεβαιώνω ότι είπα το
πολύ τα µισά απ’ όσα έπρεπε και θα µπορούσα να πω από συγκεκριµένα στοιχεία και όχι από αόριστες τοποθετήσεις. Πρέπει
το θέµα να έλθει στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής, κύριε
Υπουργέ, έστω και εκ των υστέρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έστω για πληροφόρηση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν µπορεί η Βουλή να µείνει χωρίς
γνώµη για όλα αυτά τα σοβαρά ζητήµατα. Η σύσκεψη που οργανώσατε στο Υπουργείο δεν ήταν σύσκεψη έκφρασης γνώµης.
Ήταν σύσκεψη απλά ενηµέρωσης. Εποµένως εκκρεµεί αυτή η
διαδικασία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε κι εµείς.
Ο κ. Παναγιώτης Ρήγας έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή είναι µία ιδιαίτερα
σηµαντική µέρα για τη χώρα, γιατί µετά από τέσσερα χρόνια
σκληρών προσπαθειών και θυσιών του ελληνικού λαού, η χώρα
µας ξαναποκτά ένα µέρος της κανονικότητάς της ως κράτος, ξαναβγαίνει δοκιµαστικά στις αγορές, κάνει µία απόπειρα, κάνει ένα
πρώτο βήµα, ξεκινώντας µία νέα ελπιδοφόρα πορεία και αυτό
δεν µπορεί παρά να χαροποιεί όλους. Μόνο όσοι δεν θέλουν, δεν
επιθυµούν, δεν επιδιώκουν την έξοδο της χώρας από την κρίση
είναι σήµερα θλιµµένοι. Είναι θλιµµένοι, όπως κάθε φορά που η
χώρα σηµειώνει κάποια επιτυχία. Είναι θλιµµένοι γιατί έχουν συνδέσει την ύπαρξή τους και το πολιτικό τους µέλλον µε την παρακµιακή πορεία της χώρας. Κάθε επιτυχία που καταγράφει η
χώρα, µε τις θυσίες και τις προσπάθειες του ελληνικού λαού,
τους δηµιουργεί νευρικότητα, αµηχανία και, θα έλεγα, δυστυχώς
και στεναχώρια.
Ο ελληνικός λαός, επειδή πραγµατικά πέρασαν χρόνια ολόκληρα κατά τα οποία το πολιτικό σύστηµα δεν συµπεριφέρθηκε
µε τον καλύτερο τρόπο και έχει σηµαντικές ευθύνες για το γεγονός ότι η χώρα οδηγήθηκε σ’ αυτήν την κρίση, δεν είναι διατεθειµένος να ξαναστηρίξει δυνάµεις που δεν έχουν διδαχθεί
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τίποτα απ’ ό,τι βιώθηκε στο παρελθόν και κυρίως δυνάµεις οι
οποίες θέλουν να διατηρήσουν ακριβώς όλα αυτά τα οποία υποτίθεται ότι καταδικάζουν, επειδή οδήγησαν τη χώρα µας µέχρι
εδώ.
Σήµερα είναι αποκαλυπτικές οι τοποθετήσεις στελεχών της Αντιπολίτευσης, που εφευρίσκουν έναν σωρό δικαιολογίες, µέχρι
και το ότι το επιτόκιο είναι υψηλό, λέγοντας ότι καλό είναι το επιτόκιο του µνηµονίου και της τρόικας –το οποίο βεβαίως θέλουν
να καταργήσουν- και ότι κακώς βγήκαµε στις αγορές, γιατί το
επιτόκιο αυτό δεν συµφέρει, αγνοώντας ότι τελικά αυτή η κίνηση
είναι µια κίνηση µ’ έναν πολύ σηµαντικό συµβολισµό.
Αυτός ο συµβολισµός της εξόδου στις αγορές έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την εµπιστοσύνη που εµπνέει η χώρα στους
ξένους επενδυτές, στις διεθνείς αγορές. Αυτό κάνει σήµερα η
χώρα µας. Δεν βγαίνει για να δανειστεί δυόµισι δισεκατοµµύρια,
που πιθανόν να µπορούσε να τα βρει και µε µία νέα συµφωνία
από την τρόικα. Βγαίνει για να αποδειχθεί –και αυτό όλοι το αναγνωρίζουν πλην Λακεδαιµονίων- ότι η χώρα µας έχει τη δυνατότητα να το κάνει.
Από εκεί που κανένας δεν την εµπιστευόταν, κανένας δεν γύριζε να δει τις προοπτικές που έχει αυτή η οικονοµία, σήµερα καλύπτεται πολλαπλώς το ζητούµενο δάνειο των 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ και µάλιστα µε χαµηλό –επαναλαµβάνω- επιτόκιο,
χαµηλότερο απ’ ό,τι επιτυγχάνουν γειτονικές µας χώρες που δεν
έχουν µπει σε µνηµόνιο.
Η χώρα µας, λοιπόν, είναι στην αρχή µίας διαδροµής που τη
βγάζει από την κρίση. Δεν είναι η έξοδος από την κρίση -προφανώς- η σηµερινή ηµέρα. Δεν είναι ώρα για πανηγυρισµούς. Είναι
ώρα, όµως, για να αναγνωρίσουµε ότι µε τις θυσίες του ελληνικού λαού και µε τις ασκούµενες πολιτικές, οι οποίες έχουν και
λάθη και ανακολουθίες και στρεβλώσεις, επιτυγχάνεται ένας σηµαντικός στόχος.
Αυτό, λοιπόν, οφείλουµε να το αξιοποιήσουµε όχι πανηγυρίζοντας και µιλώντας για το τέλος µιας διαδροµής, αλλά καταγράφοντας µε ακρίβεια τα επόµενα βήµατα, καταστρώνοντας ένα
εθνικό σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα υπηρετηθεί µε συνέπεια
και ελπίζοντας και παλεύοντας πραγµατικά η χώρα µας να επανέλθει στα επίπεδα εκείνα ανάπτυξης και ευηµερίας, όχι, όµως,
µε το ίδιο µοντέλο που εγκαταλείψαµε πριν από ορισµένα χρόνια.
Συζητάµε τώρα για µία τροπολογία η οποία έρχεται να απαντήσει σε ένα πρόβληµα που ταλανίζει εδώ και αρκετό καιρό όχι
µόνο την ελληνική οικονοµία, την ελληνική κοινωνία, τα «Ελληνικά
Ναυπηγεία» και τους εργαζόµενους, αλλά µας ταλανίζει και ως
πολιτικό σύστηµα.
Η απάντηση δίνεται. Και η απάντηση εδράζεται σε συγκεκριµένο νόµο, τον νόµο του 2010 και τη συµφωνία. Και πάνω εκεί
σήµερα δίνεται η λύση για την ένταξη στο Πολεµικό Ναυτικό των
τεσσάρων υποβρυχίων, µε συγκεκριµένες και απόλυτα διαφανείς
διαδικασίες και µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εργασία των
εργαζοµένων στο ναυπηγείο µέχρις ότου τελειώσει το πρόγραµµα και επίσης χωρίς να έχει κλείσει. Αντίθετα, η άποψη του
κόµµατός µου είναι ότι πρέπει να είµαστε θετικοί στην κατασκευή
και των άλλων δύο υποβρυχίων, τα οποία, κατά την άποψή µας,
έχει ανάγκη το Πολεµικό Ναυτικό, όπως πρέπει να προχωρήσουµε και στην απόκτηση της κυριότητας του υλικού για το
οποίο έχουν καταβληθεί 102 εκατοµµύρια ευρώ και το οποίο παραµένει χωρίς να έχει παραληφθεί, καθώς επίσης και στη διεκδίκηση, απ’ ό,τι µας είπατε, κύριε Υπουργέ, όσων αχρεωστήτως
έχουν καταβληθεί.
Ελπίζουµε, λοιπόν, ότι, έστω και µε κάποια καθυστέρηση,
υπάρχει αυτήν τη στιγµή ένας οδικός χάρτης. Χρειάζεται να γίνουν οι συµφωνίες, διότι ακούστηκε εδώ ότι «καλά είναι όλα
αυτά, αλλά δεν ξέρουµε τα προαπαιτούµενα». Προαπαιτούµενα,
κατά τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, είναι η συµφωνία
µε τους εργαζόµενους, η συµφωνία µε τους υποκατασκευαστές.
Αυτά δεν είναι προαπαιτούµενα. Η συγκεκριµένη τροπολογία
είναι προαπαιτούµενο, προκειµένου να προχωρήσουµε σε όλες
τις άλλες συµφωνίες µε εργαζόµενους, υποκατασκευαστές και
µε τις εταιρείες οι οποίες θα ολοκληρώσουν τις εργασίες οι
οποίες αποµένουν.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι είναι µία σηµαντική συµφωνία. Είναι θε-
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τικό το ότι δεν καταδικάζεται από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης. Αντίθετα, θεωρείται ως θετικό βήµα. Δέχοµαι και
εγώ ότι σε όλα µας τα βήµατα θα πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί και να γίνονται µε απόλυτη διαφάνεια. Δεν έχουµε καµµία αντίρρηση -όπως έχει γίνει άλλωστε µέχρι τώρα- να συζητηθούν στις επιτροπές αναλυτικότατα όλα αυτά τα θέµατα και
να υπάρξουν και οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Θεωρώ ότι το
Υπουργείο δεν έχει κανένα πρόβληµα να δώσει σε λεπτοµέρειες
όλες τις παραµέτρους της καινούργιας συµφωνίας.
Κλείνω, λέγοντας ότι µε αυτόν τον τρόπο, όταν υπάρχει θετική
συνεισφορά και συµβολή και της Αντιπολίτευσης και δεν περιορίζεται µόνο σε αφορισµούς, µπορούµε να επιτυγχάνουµε συµφωνίες επωφελείς για το δηµόσιο συµφέρον και για τους
εργαζοµένους.
Αυτή πιστεύω ότι είναι η σωστή τοποθέτηση και θέση και όχι
αυτή στην οποία επανήλθατε κάποια στιγµή, αφού κλείσατε τις
αρκετά θετικές τοποθετήσεις σας λέγοντας το εξής: «Η λύση
είναι η εξεταστική επιτροπή. Γιατί δεν δεχθήκατε να προχωρήσουµε στην εξεταστική επιτροπή;».
Σας απαντούµε και πάλι ότι η εξεταστική επιτροπή δεν θα
έλυνε κανένα πρόβληµα. Η δικαιοσύνη ξεσκονίζει όλες αυτές τις
συµβάσεις και θα οδηγήσει στο εδώλιο του κατηγορουµένου
όσους ευθύνονται για ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν. Εµπλοκή της
Βουλής µε εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιµοτήτων δεν θα συνέβαλλε σε τίποτα, σε αυτό για το οποίο πιστεύω ότι όλοι µας έχουµε στόχο, δηλαδή να ολοκληρωθεί η σύµβαση, να κατασκευαστούν και τα άλλα δύο υποβρύχια, να έχουν δουλειά οι εργαζόµενοι και να λειτουργήσουν µέσα σε ένα συλλογικό πλαίσιο
λειτουργίας της ναυπηγοεπισκευαστικής µας βιοµηχανίας και τα
ναυπηγεία Σκαραµαγκά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Θεανώ Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, είµαστε σε προεκλογική περίοδο και δυστυχώς το νοµοσχέδιο που έχουµε µπροστά µας παρέχει συνεχή «δωράκια». Θα αναφερθώ σε αυτά. Είναι «δωράκια»
που κάνουν µεγάλο κακό στο περιβάλλον, στην πολεοδόµηση και
τη δόµηση γενικότερα.
Γιατί βέβαια, όπως παραδεχθήκατε και ο ίδιος, πρόκειται για
ένα νοµοσχέδιο που έχει ένα σύνολο ετερόκλητων και προβληµατικών ρυθµίσεων. Είναι κατ’ ευφηµισµόν νοµοσχέδιο για τα
υδατορέµατα. Δεν αφορά τα υδατορέµατα.
Τι αφορά; Προβληµατικές ρυθµίσεις για τη δόµηση, για την
εκτός και εντός σχεδίου δόµηση, για τις προστατευόµενες περιοχές κατ’ αρχάς. Επίσης, πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο συνεχών εξαιρέσεων. Αν θέλαµε να έχουµε ένα νοµοσχέδιο που είναι
η εξαίρεση της εξαίρεσης, είναι αυτό εδώ. Είναι υποπεριπτώσεις,
λιγότερο ή περισσότερο φωτογραφικές.
Δεν θα ασχοληθώ µε τα υδατορέµατα, γιατί έχουν ασχοληθεί
πολλοί συνάδελφοι. Θα ασχοληθώ µε τις άλλες πέντε περιπτώσεις. Η µία είναι τα οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου δόµησης,
η νοµιµοποίηση αυθαιρέτων οικισµών, βιοµηχανικών συγκροτηµάτων κ.λπ.. Είναι ρυθµίσεις για τα ακίνητα δύο µεγάλων παικτών, της Εκκλησίας και των ΠΑΕ.
Επίσης, είναι η νοµιµοποίηση δασικών καταπατήσεων δηµόσιας γης και το τελευταίο είναι τα αγροτικά καταλύµατα ή µάλλον
οι τροπολογίες που φέρνετε την τελευταία στιγµή, τροπολογίες
συναδέλφων καθαρά προεκλογικού δώρου, ανεπίτρεπτου δώρου.
Ποια είναι η κεντρική φιλοσοφία που διατρέχει όλο αυτό το νοµοσχέδιο, µέσα από αυτές τις αφειδείς εξαιρέσεις; Προς τι όλες
αυτές οι εξαιρέσεις και όλη αυτή η «κουρελού», το νοµοσχέδιο «σκούπα»; Είναι νοµοσχέδιο «κουρελού» και «σκούπα», χωρίς
κεντρική φιλοσοφία, χωρίς θέµα. Τα έχει όλα.
Σήµερα έχουµε δύο λογιών θέµατα. Το ένα είναι να εµφανιστούµε στους ψηφοφόρους µας µεθαύριο λέγοντας ότι τους κάναµε δώρα κατά περιοχή και γενικά να πούµε στον ελληνικό λαό
ότι του δωρίζουµε πράγµατα και για να παρανοµήσει και τώρα
και στο µέλλον και για να υπερβεί τη δόµηση µε κάθε τρόπο, καθ’
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ύψος, κατά πλάτος και παντού, λες και δεν έχουµε κάνει ρηµαδιό
το περιβάλλον!
Κυρίως όµως αυτό γίνεται για να µπορέσουµε να δώσουµε µεγάλα αναξιοποίητα κοµµάτια, που είναι οι θησαυροί της ελληνικής γης, στο µεγάλο κεφάλαιο να τα υπεραξιώσει. Γιατί όλοι
κατάλαβαν πια ότι το µόνο πράγµα που µπορεί να ξεπληρώσει
τους δανειστές είναι τα ακίνητα. Εξ ου και η δήµευση των ακινήτων σε όλη την Ελλάδα.
Θα εξηγήσω, λοιπόν, σε όλους αυτούς τους «ευτυχισµένους»
Βουλευτές σήµερα γιατί εµείς δεν είµαστε τόσο ευτυχισµένοι.
Δεν είµαστε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευτυχισµένοι όταν εντείνετε µία ιδιοτελή και ατελείωτη πολυνοµία, αντί για έναν συνολικό νόµο µε συνολικό σχεδιασµό για τη νοµιµοποίηση των
αυθαιρέτων και την πριµοδότηση νέας γενεάς αυθαιρέτων. Δεν
είµαστε ευτυχείς γι’ αυτό.
Λέτε: «Δεν πρέπει να λύσουµε το πρόβληµα που οδήγησε σε
οµηρία ορισµένους κατοίκους;». Δηλαδή οι έξι βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας που εκλέγονται στη Μάνδρα και το Υπόλοιπο
Αττικής -ο κ. Βλάχος, ο κ. Μπούρας, ο κ. Βορίδης, ο κ. Γκόκας, ο
κ. Οικονόµου, η κ. Μαρτίνου- δίνουν µε αυτό συγχωροχάρτι σε
αυτό, στην ιστορία που είπε ο δασάρχης, ότι εδώ έχουµε δάσος
µέσα στον οικισµό και κάτι πρέπει να κάνουµε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Γιατί δεν έρχονται να µας το πουν οι
δικοί σας Βουλευτές της Αττικής; Οι δικοί σας Βουλευτές πού
είναι;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δίνετε συγχωροχάρτι µε αυτόν τον τρόπο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Οι δικοί σας Βουλευτές της Αττικής πού
είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βλάχο,
θα τα πείτε αµέσως µετά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δηλαδή σε πεντακόσιους κατοίκους θα
πείτε ότι τους αγοράζετε; Τους αγοράζετε µε αυτόν τον τρόπο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Γιατί δεν έρχονται οι δικοί σας Βουλευτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα πω την πρότασή µας…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Είναι πολύ κακό αυτό που κάνετε! Και
µετά το παίζετε και αγανακτισµένοι.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα πω την πρότασή µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επί του θέµατος, κυρία Φωτίου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Είναι πολύ κακό αυτό που κάνετε!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Αφήστε τα λίγο. Εσείς είστε αξιοπρεπής και
καλός άνθρωπος…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Άντε, να σας αφήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Φωτίου,
επί της ουσίας του θέµατος, σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Βλάχο,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ήδη έχετε
φάει τον χρόνο σας.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Βλάχο, ρουσφετάκι άγριο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Άντε κάνε µας τη χάρη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα, σας παρακαλώ. Είπατε και ο ένας και ο άλλος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, αλλά µην
απαντάτε. Μην απαντάτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Άντε κάνε µας τη χάρη!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Εγώ φταίω, κυρία Πρόεδρε; Εγώ θέλω τον
χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην απαντάτε.
Αφού κάνετε το σχόλιό σας και ο χρόνος σας τρέχει. Τοποθετηθείτε.
Κύριε Βλάχο, σας παρακαλώ. Θα τα πείτε µετά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Έκανε ονοµαστική αναφορά σε εµένα
και σε συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα κάνετε κι
εσείς ονοµαστική αναφορά και θα….
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ποια ονοµαστική αναφορά; Εδώ υπάρχει
τροπολογία µε τα ονόµατά σας. Ποια ονοµαστική αναφορά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Αυτό κάνετε και αυθαίρετο σχολιασµό…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν ντρεπόµαστε και λίγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: …χωρίς να συνεννοηθείτε µε τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Αττικής, γιατί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Εντάξει να κατέβω, κυρία Πρόεδρε, τι να
κάνω; Να κατέβω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να περιµένετε.
Κύριε Βλάχο, θα τα πείτε µετά. Θα γραφούν και καλύτερα στα
Πρακτικά, να σας ακούσουµε και όλοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Δεν άνοιξα το µικρόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Βλάχο.
Συνεχίστε, κυρία Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Να ξαναρχίσω, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να συνεχίσετε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ποιος φταίει όταν κρατάει οµήρους τους
πολίτες και µετά τους δίνει ρουσφέτια; Αυτή η πολιτική, που ακολουθούσατε τόσα χρόνια.
Εµείς θέλουµε την ένταξη όλων αυτών µε νόµιµες διαδικασίες,
ώστε οι άνθρωποι να αισθάνονται περήφανοι. Εµείς δεν είπαµε
ότι δεν θα εντάξουµε τις συγκεκριµένες περιοχές που εσείς κρατάτε σε οµηρία τόσα χρόνια. Δεν είπαµε αυτό. Είπαµε ότι θα ενταχθούν µε σχεδιασµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Άρα εµείς ζητάµε αξιοπρέπεια για τους πολίτες αυτής της
χώρας, δηλαδή οι περιοχές αυτές δεν εντάσσονται µε µία τροπολογία και «δεν βαριέσαι, όπως να ’ναι οι δρόµο και όπως να
’ναι οι κοινόχρηστες περιοχές», αντί να υπάρξει ένας σχεδιασµός
για τους κατοίκους να ζήσουν σε καλύτερο περιβάλλον.
Και γιατί τότε δεν την φέρατε την τροπολογία στην επιτροπή
που συζητείτο τόσες ηµέρες, αν δεν είναι ύποπτο προεκλογικό
κολπάκι; Τόσες συνεδριάσεις κάναµε στη ρηµάδα την επιτροπή!
Δεύτερον, προς τι αυτή η ιστορία µε την Εκκλησία για να καταλάβουµε κι εµείς; Τι είναι η Εκκλησία, κράτος εν κράτει; Τα ακίνητα της Εκκλησίας διέπονται από ειδική νοµολογία; Αυτή, µόνη
σε όλο να κράτος, δεν περνά από τα κανονικά πολεοδοµικά, αλλά
της δίνουµε ακόµη περισσότερη άνεση; Προς τι; Για χοντρές
µπίζνες; Από εκεί και ύστερα, δεν πρόκειται µόνο για ναοδοµία,
υπάρχουν και εκκλησιαστικά ακίνητα.
Γιατί η εκτός ορίου δόµηση, στα όρια των δασών, δηλαδή όσες
περιοχές έχουν εκ του δηµοσίου χαρακτηριστεί ως δασικές περιοχές, οι οποίες έχουν προβλήµατα, να µπορούν να χτιστούν µε
τις ασύλληπτες διατάξεις των περιφερειακών πάρκων; Γιατί;
Πείτε µου κι εσείς λοιπόν.
Γιατί τελευταία στιγµή ο κ. Σταµενίτης θέλει να νοµιµοποιήσει
τις διαδικασίες; Και αναφέροµαι στην τροπολογία, όχι προσωπικά στον κ. Σταµενίτη. Αλίµονο! Φέρνει λοιπόν τροπολογία τελευταία στιγµή και λέει ότι σε εκείνους τους καθηµαγµένους
µηχανικούς, οι οποίοι δεν πληρώνονται από πουθενά, οι οποίοι
δεν χρειάζεται σήµερα να είναι πιστοποιηµένοι στο ΤΕΕ, δεν χρειάζεται τίποτα, τους έχουµε πάρει το επάγγελµα από όλες τις
µπάντες, να µην πληρώνει ο ιδιοκτήτης την αµοιβή επίβλεψης η
οποία έχει υποβληθεί εξαρχής –και το ξέρετε όλοι- και εφόσον
τους πάει στα δικαστήρια και ζητάει το δίκιο του, να µην το βρει
ποτέ. Γιατί εσείς τους δίνετε το δικαίωµα να αδειοδοτηθούν µε
ρεύµα, να ηλεκτροδοτηθούν νοµίµως που σηµαίνει ότι ό,τι και αν
συµβεί, αν δικαιωθεί ο µηχανικός δεν του κόβεται ποτέ το ρεύµα.
Δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον σε αυτήν την ιστορία τέλος. Δεν
υπάρχει τέλος!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εγώ έχω πεισθεί ότι, έντροµοι πλέον, είσαστε έτοιµοι τις υπόλοιπες µέρες να κάνετε τα πάντα και νοµοθετικά, µπας και εξασφαλίσετε ψηφαλάκια. Είναι δυνατόν να καταστρέφετε τον µόνο
πλούτο που έχουµε, δηλαδή τη γη; Κάνετε αυτό που έκανε η δικτατορία. Έδινε τη δυνατότητα να χτίζονται τέρατα στις καλύτερες παραλίες. Τι έγινε; Απαξιώθηκαν οι παραλίες και τα τέρατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
σας παρακαλώ.
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ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα καταστρέψετε τον µοναδικό µας πόρο
µε αυτά που κάνετε την τελευταία στιγµή.
Και εσείς ο νεότευκτος Υπουργός πια αναλάβατε αυτήν τη σάρωση, τη «σκούπα», που ο προηγούµενος την εγκατέλειψε στη
µέση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω κάνει και Δήµαρχος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Όχι εσείς. Εκείνος ο Υπουργός. Εσείς αναλάβατε και αυτό το νοµοσχέδιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ
κλείστε, κυρία Φωτίου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Νόµιζα ότι µιλούσατε για τα
υποβρύχια.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Εσείς αναλάβατε και αυτό το νοµοσχέδιο;
Μπράβο σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ, κυρία Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Λέω λοιπόν ότι χρειάζεται λίγο σοβαρότητα
σε αυτήν την ιστορία. Δεν είναι «τους ζυγούς λύσατε», µπας και
καταφέρουµε να επιβιώσουµε στις επόµενες ευρωεκλογές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Φωτίου.
Έχει ζητήσει τον λόγο για λίγο ο κύριος Υπουργός Εθνικής
Άµυνας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μιας και το θέλει η µέρα, θα µου επιτρέψετε, αφού έκανε και
µια αναφορά ο κ. Παπαδηµούλης -αν και δεν είναι το αντικείµενο
της εδώ παρουσίας µου- να πω δυο λόγια χωρίς διάθεση θριαµβολογίας βέβαια, αλλά µακριά από εµάς και οι µεµψιµοιρίες
αυτές τις ώρες.
Κύριε συνάδελφοι, κάθε χώρα, µα κάθε χώρα, προσφεύγει σε
διεθνή δανεισµό για την απόκτηση κεφαλαίων και τη χρηµατοδότηση των δράσεών της. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Έτσι γίνεται.
Και πώς γίνεται αυτό; Με την έκδοση οµολόγων. Δεν υπάρχει
άλλος τρόπος. Είναι οµόλογα, όµως, µε τα οποία οι αγορές από
τις χρηµαταγορές δίνουν ψήφο εµπιστοσύνης σε µια χώρα για
τις προοπτικές της και τις δυνατότητές της.
Τελικά ποιοι είναι αυτοί που αναζητούν χρηµατοδότηση από
τις διεθνείς αγορές; Οι ισχυροί. Για τους παρίες, δηλαδή για
τους φουκαριάρηδες, κανείς δεν δείχνει ενδιαφέρον.
Υπάρχει το εξής ερώτηµα: Θα µπορούσε να βγει στις αγορές
η Ελλάδα των ηµερών εισόδου στο µνηµόνιο, η Ελλάδα που
πραγµατικά αγωνιούσε να παραµείνει στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα
που είχε καταντήσει χλεύη τού κάθε τυχοδιώκτη; Όχι βέβαια.
Τελικά βγαίνουµε σήµερα στις αγορές; Η απάντηση είναι ναι.
Έχουν αξία τα οµόλογά µας; Η απάντηση είναι ναι. Είµαστε
πλέον στο έλεος του κάθε τυχοδιώκτη και κάθε εκβιαστή;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η απάντηση είναι ναι.
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Η απάντηση είναι όχι. Και είναι µία επιτυχία όλων µας.
Κοιτάξτε, εγώ δεν είµαι οικονοµολόγος, αλλά στο πρώτο έτος
µάθαµε στοιχειώδη περί διεθνούς οικονοµίας και διεθνών οικονοµικών σχέσεων. Δεν σας παραπέµπω εκεί, αλλά από εκεί εµένα
µου είχαν µείνει κάποια πράγµατα.
Δεν κάνω τον έξυπνο, αλλά σας λέω ποια είναι η πραγµατικότητα σήµερα. Και αυτή η πραγµατικότητα είναι αποτέλεσµα µιας
εθνικής προσπάθειας και µεγάλων θυσιών.
Πολύ ορθά ελέχθη ότι όχι, δεν κερδήθηκε ακόµα ο πόλεµος.
Κερδήθηκε όµως µια µάχη και ο οδικός χάρτης προς την τελική
έξοδο από την κρίση, θέλει καιρό ακόµα, αλλά έγινε ένα σηµαντικό βήµα.
Όποια Κυβέρνηση κι αν ήταν εδώ σήµερα, τον ίδιο δρόµο θα
επέλεγε. Γιατί ο άλλος δρόµος -άκουσα κάποιες προτάσεις,
κύριε Παπαδηµούλη, περί κουρέµατος του χρέους- ξέρετε ότι
συνεπάγεται και κούρεµα, δηλαδή περικοπές µισθών, συντάξεων. Και αυτά έχουµε πει ότι τελείωσαν πια µια για πάντα. Στόχος είναι να ανακάµψει η οικονοµία, να ανασυγκροτηθεί επιτέλους αυτό το κράτος, να κερδίσουµε αυτή τη µάχη και να ξαναβάλουµε τη χώρα µας στη συντροφιά των σύγχρονων δυναµικών
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οικονοµιών, να ανοίξουµε µια νέα προοπτική. Και σήµερα, αυτό
που έρχεται είναι ένα µήνυµα αισιοδοξίας.
Και µιας και µιλάµε για το χρέος, ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό παράδειγµα χώρας ή χωρών που είχαν µηδενικό εξωτερικό χρέος και δεν προσέφυγαν ποτέ στις χρηµαταγορές; Γιατί
όλες οι χώρες -το ξέρετε αυτό- είναι χρεωµένες. Και η πιο υπερχρεωµένη χώρα στον κόσµο είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Ποια είναι, λοιπόν, αυτά τα δύο παραδείγµατα; Η Ρουµανία
του Τσαουσέσκου και η Αλβανία του Χότζα. Φαντάζοµαι ότι ούτε
εσείς ούτε εµείς ούτε κανένας άλλος σε αυτήν την Αίθουσα δεν
θα οραµατιζόταν να γίνει µια µέρα η Ελλάδα η Αλβανία τού τότε
και η Ρουµανία τού τότε.
Τελικά τι θέλουµε και οικοδοµούµε; Μια οικονοµία σταθερή και
αξιόπιστη. Εγώ πάντα πίστευα και πρέσβευα µία άποψη, ότι γι’
αυτήν την προσπάθεια θα πρέπει να δουλεύουµε όλοι µαζί, θα
πρέπει να αφήνουµε στην άκρη τα µικρά και τα ασήµαντα και να
ενώνουµε σκέψεις, δυνάµεις, και προσπάθεια. Και τότε θα κερδίσουµε πολύ περισσότερα και πολύ συντοµότερα. Η Κυβέρνηση
το επιχειρεί µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης. Και η σηµερινή έξοδος
στις αγορές δικαιώνει, όχι την Κυβέρνηση µόνο αλλά και τον ελληνικό λαό και δίνει φως σε αυτό το σκοτεινό δρόµο της πολυετούς δηµοσιονοµικής κρίσης, της πολυετούς δηµοσιονοµικής
µοναξιάς µας και καχεξίας.
Αναδύοµαι τώρα στην επιφάνεια µε τα υποβρύχια, κύριε Παπαδηµούλη, για να µιλήσουµε γι’ αυτό το θέµα. Πρώτα απ’ όλα
εγώ ξεκινώ µε κάτι το οποίο θα σας εκπλήξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς προσωπικά και τους συναδέλφους σας της Αντιπολίτευσης, που στις πρόσφατες συναντήσεις που είχαµε,
επιδείξετε ένα υψηλό επίπεδο εθνικής ευθύνης.
Εγώ θα περίµενα σήµερα -το περιµένω ακόµα- να µην ψηφίσετε «ΠΑΡΩΝ», να δώσετε το πράσινο φως για να ανοίξει δυναµικά ο δρόµος που θα δώσει την τελική λύση γι’ αυτό το πράγµατι, µεγάλης διάρκειας εθνικό µας πρόβληµα. Παραδείγµατα
τέθηκαν επιγραµµατικά από τον κ. Δρίτσα. Και στα τέσσερα αυτά
ερωτήµατα απαντώ µε ένα απλό «ναι», για να µην το επαναλαµβάνω. Η δε ενηµέρωση που σας έκανα στο Πεντάγωνο αλλά και
τα όσα σας είπα σήµερα, σε αυτά απαντούν. Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχουν περιθώρια για δυσπιστία. Γιατί αν αναφέρθηκα πρωτύτερα στο πώς µέχρι πριν από λίγες µέρες συζητάγαµε και θα συζητάµε και στο µέλλον, είναι γιατί τελικά τον ίδιο
στόχο έχουµε.
Εµείς τι κάναµε; Γι’ αυτό σας είπα πρωτύτερα ότι λύσαµε το
γόρδιο δεσµό. Η αρχική µας κίνηση ποια ήταν; Να διαχωρίσουµε
το αµυντικό κοµµάτι από το επενδυτικό κοµµάτι. Και ξεκαθάρισα
εδώ στη Βουλή παλαιότερα ότι σε ότι αφορά το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης και το Πολεµικό µας Ναυτικό, εµείς είµαστε πελάτες
των ναυπηγείων. Για όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι τα ταύτιζαν. Και
όταν ερχόταν η στιγµή -που πολλοί προσπάθησαν- να λύσουν το
πρόβληµα, επειδή ακριβώς δεν έκαναν αυτό το διαχωρισµό, δεν
τα κατάφεραν.
Και είπα και κάτι σήµερα στα εισαγωγικά. Είπα ότι στη διαπραγµάτευση που έγινε, θεσµική διαπραγµάτευση, παρούσης
της ηγεσίας του Πολεµικού Ναυτικού, ναι, είµαστε αυστηροί. Και
λίγες µέρες µετά µας ήρθε η απάντηση. Συνεπώς στο ερώτηµά
σας εάν όλα αυτά έχουν συµφωνηθεί, µα βεβαίως έχουν συµφωνηθεί. Εµείς δεν κινηθήκαµε στο κενό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Το ξέρει η Βουλή;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Προσέξτε, και έχετε δίκιο, γιατί χτες ζητήσατε παραπάνω
στοιχεία, τα οποία έρχονται.
Και θα πω και κάτι επιπλέον σε αυτό που µου ζητήσατε. Μα,
είναι υποχρέωση και δική µου και του Υπουργείου µας, να ενηµερώνουµε συχνά τη Βουλή. Και ξέρετε ότι το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης σέβεται πολύ το Κοινοβούλιο και το έχουµε
αποδείξει στην πράξη.
Αυτό που είπατε, λοιπόν, να συγκληθεί η επιτροπή για µια
ακόµα ειδική συζήτηση αυτήν τη φορά, ναι, το θέλουµε και εµείς.
Και από δω και πέρα σε αυτόν τον νέο οδικό χάρτη µέχρι την τελική επίλυση του προβλήµατος δεν θα παύουµε να ενηµερώνουµε τη Βουλή.
Και πρέπει να σας πω ότι όταν συνήλθαν οι επιτροπές στο Πεν-
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τάγωνο -το είπα και τότε και το επαναλαµβάνω και τώρα- µας
βοηθήσατε στο να µπορούµε να απαντήσουµε σε όλα τα ερωτήµατα µε τις δηµόσιες τοποθετήσεις και τις ανακοινώσεις σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τι γίνεται τώρα όµως;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Στην ουσία τότε -εγώ δεν το κρύβω- ένα σκέλος της εισήγησής µου, ήταν απαντήσεις στα ερωτήµατά σας. Και θυµάµαι
ότι στο τέλος και εσείς είπατε πως πήρατε απαντήσεις, όπως
παίρνετε και σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφερόµενος πάλι και στον κ.
Βαρεµένο και στον κ. Δρίτσα, απάντησα µία σειρά από ερωτήσεις. Και από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων επιβεβαιώθηκε
αυτό που πολλές φορές έχει επισηµανθεί ότι όλα τα κόµµατα,
όλες οι πτέρυγες τι θέλουν; Θέλουν λύση, το είπατε ξεκάθαρα:
«Να πάρουµε τα υποβρύχια, να διασφαλιστούν οι εργαζόµενοι».
Ε, αυτό θέλουµε και εµείς. Γιατί αυτή η νοµοθετική ρύθµιση
ήταν η δέσµευσή µου σε σας τότε. Και µάλιστα εγώ περίµενα και δεν το κάνατε- να µου τηλεφωνήσετε ή να µου στείλετε ένα
µήνυµα, «τέλειωνε γρήγορα µε αυτό που δεσµεύτηκες». Το κάναµε, σπάσαµε ρεκόρ, µέσα σε είκοσι ηµέρες ερχόµαστε σήµερα
εδώ. Γι’ αυτό και έκρινα σκόπιµο στην αρχή να µιλήσω για το εκπρόθεσµο. Δεν είναι εκπρόθεσµο, είναι µέσα στο πλαίσιο της
δικής µας συνεννόησης. Λύνουµε λοιπόν το γόρδιο δεσµό. Και
αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουµε.
Ποια είναι τώρα η διαφορά –µιας και το ρωτήσατε- σε σχέση
µε τα χρόνια που πέρασαν, δώδεκα, δεκατέσσερα, ας πούµε δεκατρία, για να µην διαφωνήσουµε σε αυτό; Ότι τα υποβρύχια,
κύριε Παπαδηµούλη, είναι πλέον στα χέρια του Πολεµικού Ναυτικού. Ο ιδιοκτήτης -µε συγχωρείτε, κύριε Αρχηγέ του Ναυτικού,
είστε παρών- είναι ο Αρχηγός του Ναυτικού, συνεννοείται απευθείας και έχει ήδη κάνει συνεννοήσεις µε ταχύτατους ρυθµούς.
Επικοινώνησα και µε τη «HDW», λύσαµε και εκεί ένα πρόβληµα.
Και µάλιστα, την επόµενη βδοµάδα, την Τετάρτη νοµίζω, έρχεται
ο διευθύνων σύµβουλος της «HDW», αφού προηγήθηκε αυτή η
συνεννόηση, για να επικυρώσει στο Υπουργείο Εθνικής Αµύνης
τα όσα συµφωνήθηκαν.
Το συµπέρασµα ποιο είναι; Τελείωσε η οµηρία. Δεν το θέλαµε;
Αν ανατρέξει κανείς σε παλιότερες συζητήσεις εδώ µέσα -ακόµα
και την εποχή που είχατε καταθέσει την πρότασή σας, είχα απαντήσει τότε εγώ στον κ. Τσίπρα- σε αυτό είχαµε καταλήξει. Τέλειωσε η οµηρία. Είναι ένα γεγονός αληθινό και αδιαµφισβήτητο.
Ερώτηση: Υπάρχει ασφαλέστερη συµφωνία από αυτήν, δηλαδή από αυτό το χειροπιαστό αποτέλεσµα για το οποίο µιλάµε
σήµερα, από το στόχο δηλαδή κάθε συµφωνίας;
Έχουµε απεµπολήσει, κύριε Δρίτσα, κύριε Βαρεµένε, κύριε
Παπαδηµούλη, κανένα από τα δικαιώµατά µας; Η απάντηση είναι
ρητή και κατηγορηµατική: Κανένα. Έχουµε κάνει τους καταλογισµούς σε βάρος της ιδιοκτησίας των ναυπηγείων; Βεβαίως, µε
πράξεις καταλογισµού ποσού ύψους 362,5 εκατοµµυρίων. Δεν
πρόκειται να απεµπολήσουµε ούτε ένα ευρώ. Και άµεσα θα τα
πάρετε τα έγγραφα.
Είναι τέτοιες οι ταχύτητες που τρέχουµε. Περιµένουµε και µερικά από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, αν δεν κάνω λάθος,
ίσως και µέσα στο Σαββατοκύριακο. Γιατί το αίτηµα πρέπει να
σας πω ό,τι διαβιβάστηκε µόλις χτες, κύριε Δρίτσα. Το Υπουργείο
αυτό -κανείς δεν το έχει αµφισβητήσει και ούτε πρόκειται να το
κάνει- έχει ανοιχτές πόρτες, τηρουµένων βεβαίως και των όρων
ασφαλείας, για ορισµένα θέµατα.
Ερώτηση που θέσατε: Παραγράφονται ευθύνες; Κανενός και
καµµία. Το είπε πρωτύτερα και ο κ. Ρήγας. Οι διαδικασίες τρέχουν. Και για όποιον ευθύνεται για εδώ που φτάσαµε, η δικαιοσύνη επιλαµβάνεται. Παραιτήθηκε κανείς, κανενός δικαιώµατος
µας; Κανενός, µε κάθε σχετική επιφύλαξη µας.
Και προσοχή, µην παρασυρθούµε σε ευφάνταστους διαχωρισµούς περί παραλαβής και επιχειρησιακής ένταξης τους. Τα υποβρύχια θα ενταχθούν µετά το τέλος των εργασιών, µετά την
αποπεράτωσή τους και καµµία, µα καµµία παραλαβή δεν θα συντελεστεί χωρίς την πλήρη διασφάλιση του δηµοσίου. Αυτό είναι
η απάντηση στο τρίτο σας ερώτηµα περί διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος.
Διεκδικούµε όλα τα συµφέροντά µας; Βεβαίως. Θα έλεγα µά-
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λιστα και µε το παραπάνω, µε αυτοτελή µάλιστα αγωγή -όπως
σας είχα πει και στο Πεντάγωνο- µε εναγοµένους και την «ABU
DHABI MAR», που έχει οικονοµική επιφάνεια τεράστια και βεβαίως, είναι η εταιρεία οµπρέλα της επιχείρησης του κ. Σάφα
στον οποίο αναφερθήκατε πρωτύτερα, δηλαδή υπερβαίνει τα
25.000 ευρώ.
Η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αδιαµφισβήτητη. Η επιτυχία πραγµατική και µεγάλη και είναι επιτυχία
όλων µας.
Σαν περάσουν τα χρόνια και κάποιοι αναφέρονται στην αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος και στο πόσο επιτυχώς το διαχειριστήκαµε, εγώ θα ήθελα να µην είναι σήµερα το «παρών» που
θα συνοδεύει αυτή τη νοµοθετική ρύθµιση, αλλά το «ναι», για να
µπορώ να πω –που ούτως ή άλλως θα το πω τότε- ότι στην αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος και στη βάση του κοινού µας
σκοπού να υπηρετηθεί το δηµόσιο και το κοινωνικό συµφέρον,
είµαστε όλοι µαζί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Μαυραγάνη, έχετε δύο λεπτά, προκειµένου να µας αναπτύξετε µία τροπολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αναφέροµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1499 και ειδικό
αριθµό 185 και συγκεκριµένα στην παράγραφο 4, στην οποία
υπάρχει µία πρόβλεψη για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας σε
περίπτωση που κάποιος αίρει το καθεστώς της ακινησίας, δηλαδή πρακτικά ζητά πίσω τις πινακίδες. Μέχρι σήµερα έπρεπε να
καταβάλει όλο το ποσό των τελών κυκλοφορίας, για όλο το έτος.
Με τη ρύθµιση αυτή, για το 2014 θα πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας για το κοµµάτι εκείνο που αποµένει από τη στιγµή που αίρεται η ακινησία και µέχρι το τέλος του έτους.
Αυτή η διάταξη έχει σκοπό να εξορθολογίσει αυτό το καθεστώς. Πιστεύουµε, όπως λέει και το Γενικό Λογιστήριο στην αντίστοιχη έκθεσή του, ότι θα υπάρξει όφελος για το δηµόσιο. Θα
την αποτιµήσουµε και στο τέλος του χρόνου ακριβώς και θα προχωρήσουµε και περαιτέρω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ. Λογικό είναι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο της πόλεως της Ρόδου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει. Καλωσορίζουµε και τις µαµάδες
και τα παιδάκια και τους δασκάλους. Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Παπαδηµούλης για δευτερολογία.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Αντιπολίτευση
είµαστε, αλλά δεν είµαστε παράλογοι. Αυτό που µόλις ανέπτυξε
ο κ. Μαυραγάνης είναι µία λογική ρύθµιση και δεν έχουµε κανένα
λόγο να πούµε κάτι άλλο, παρά «ΝΑΙ».
Όµως, κύριε Ταγαρά, υπάρχουν και κάποιες υπουργικές τροπολογίες άσχετες εντελώς µε το νοµοσχέδιο, για τις οποίες κάτι
δεν µυρίζει καλά και επιπλέον οι Υπουργοί που τις εισηγούνται,
δεν µπήκαν καν στον κόπο να έρθουν στην Ολοµέλεια. Ένα παράδειγµα είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Αθανασίου, και η τροπολογία του.
Αν θέλετε, λοιπόν, να είστε συνεπείς στις διακηρύξεις ότι σέβεστε το Κοινοβούλιο και την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, πρέπει
τώρα να αποσύρετε τουλάχιστον αυτές τις υπουργικές τροπολογίες. Εµείς σας είπαµε να τις αποσύρετε όλες, αλλά τουλάχιστον αποσύρετε αυτές ως ένδειξη σεβασµού στον κοινοβουλευτισµό.
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Κύριε Ταγαρά, δεν ξέρω αν έχετε νοµοθετική πρωτοβουλία,
αλλά θεωρούµε αδιανόητο και ντροπή για το Κοινοβούλιο να περάσετε εδώ δίκην λόχου µία τροπολογία, για την οποία ο Υπουργός δεν µπήκε καν στον κόπο να έρθει να µας εξηγήσει γιατί είναι
επείγουσα και πρέπει να µπει σε ένα νοµοσχέδιο περί υδατορεµάτων.
Θα αναφερθώ τώρα στο θέµα των υποβρυχίων. Οι κύριοι Δρίτσας και Βαρεµένος επανέλαβαν όσα σας είπαµε και πριν από
είκοσι µέρες στο Πεντάγωνο σ’ αυτήν την ενηµερωτική συνάντηση. Εµείς αγωνιστήκαµε για να ξεκολλήσουν τα υποβρύχια από
το σάπισµα στα υπόστεγα και θέλουµε να παραληφθούν και να
πλεύσουν στις ελληνικές θάλασσες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Αυτό δεν είπα κι εγώ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όµως, έχουµε πολλά ερωτήµατα και µεγάλη έλλειψη στοιχείων που να µας διασφαλίζουν
την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος.
Δεν αµφισβητούµε τις δικές σας προθέσεις, αλλά η ίδια η τροπολογία που µας φέρνετε, στηρίζεται πάνω στην παραδοχή ότι
ο ν. 3885/2010 είναι σε απόλυτη ισχύ και προχωρούµε µ’ αυτόν.
Είναι ένας νόµος που η Νέα Δηµοκρατία είχε χαρακτηρίσει «ύποπτο» κι εσείς –όχι µόνο κουνώντας το κεφάλι, αλλά και µε λόγιατον είχατε χαρακτηρίσει «προβληµατικό», φωτογραφίζοντας τον
εµπνευστή του, τον κ. Βενιζέλο.
Έχουµε ερωτήµατα, καλόπιστα, πατριωτικά. Τα επαναλαµβάνω, διότι ειπώθηκαν και από τον κ. Δρίτσα και από τον κ. Βαρεµένο. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που καθυστερηµένη
παραλαβή µη αποπερατωθέντος έργου δεν συνεπάγεται κυρώσεις. Και µιλάµε για δεκατέσσερα χρόνια, 2,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ από το αίµα του Έλληνα φορολογουµένου για υποβρύχια
που δεν έχουν παραληφθεί και τα οποία τα αγοράσανε πανάκριβα.
Ερώτηση: Ποιες θα είναι οι κυρώσεις σε βάρος ασυνεπών εργολάβων και υπεργολάβων; Δεν αρκεί η διεκδίκηση. Δεν αρκεί
να λέµε «του έχουµε καταλογίσει».
Για δύο νέα υποβρύχια έχουµε ήδη πληρώσει 132,5 εκατοµµύρια ευρώ. Τί θα γίνει µε αυτά; Έχουµε πληρώσει 102 εκατοµµύρια ευρώ - δεν είναι φιστίκια- για πρόσθετα υλικά που δεν
έχουν παραληφθεί. Τι θα γίνει µε αυτά; Λέτε «θα καταλογιστούν».
Και πώς θα εισπραχθούν, όταν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας του κ. Σάφα είναι 25.000 ευρώ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Μα, το είπα η «ABU DHABI MAR» είναι…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτά δεν είναι διασφαλισµένα.
Και εν πάση περιπτώσει, ποιες είναι οι γραπτές συµφωνίες που
συνοδεύουν αυτήν τη νοµοθετική ρύθµιση, που είναι µίνι, όσον
αφορά τη διατύπωσή της, που διασφαλίζουν.
Δεύτερον, δίνεται δυνατότητα για νέες απευθείας αναθέσεις
στη «HDW». Με βάση ποια γραπτή δεσµευτική συµφωνία; Δεν
την ξέρει η Βουλή. Αν ναι, µε ποιο κόστος; Δεν την έχουµε. Αν
υπάρχει, θα έπρεπε να µας έχει ήδη δοθεί. Αν δεν υπάρχει, πώς
νοµοθετούµε χωρίς να υπάρχει αυτή η συµφωνία επί τη βάση της
οποίας θα κάνετε απευθείας αναθέσεις;
Άλλο ερώτηµα: Ποια η τύχη των εργαζοµένων µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος; Γιατί αυτό που µας περιγράψατε
είναι περίπου το µοντέλο του «εκκαθάριση εν λειτουργεία» και
µετά µην είδατε τον Παναή στον δρόµο. Και υπάρχουν ήδη εξειδικευµένοι άνθρωποι Έλληνες, που δουλεύουν για τη γερµανική
«HDW» στη Γερµανία. Αυτό το δρόµο θα υποδείξουµε και στους
άλλους ικανότατους ανθρώπους; Πόσοι θα δουλέψουν; Για
πόσο; Με τι αµοιβές; Με ποιες συµβάσεις; Δεν µας είπατε τίποτα
γι’ αυτά.
Και ένα άλλο, που εγώ δεν το έχω καταλάβει καθόλου. Αγοράσατε υποβρύχια χωρίς τορπίλες. Να τα ακούσει ο ελληνικός
λαός. Πληρώσαµε 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αγοράσετε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Όχι εµείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Οι κυβερνήσεις, κύριε Αβραµόπουλε. Συνεταίροι είσαστε µε τον κ. Βενιζέλο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυ-
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νας): Πριν από δώδεκα χρόνια εµείς ήµασταν εκεί;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
είναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Συνεταίροι είσαστε.
Αγοράσατε υποβρύχια χωρίς τορπίλες. Υπάρχει ένας να σηκωθεί σε αυτήν την Αίθουσα να εξηγήσει πώς έγινε αυτό; Αν δεν
µυρίζει αυτό σκάνδαλο! Γιατί τόσο ανίκανοι και τόσο βλάκες δεν
είναι!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Παπαδηµούλη, µου επιτρέπετε να…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τελειώνω σε δύο λεπτά.
Όµως αν θέλετε και επιτρέπει και το Προεδρείο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Επειδή οι τορπίλες συνηθίζονται εδώ, θέλω να σας πω ότι
το Πολεµικό Ναυτικό έχει επάρκεια τορπιλών, οι οποίες είναι
συµβατές µε αυτά τα υποβρύχια. Συνεπώς δεν τίθεται ζήτηµα αν
θα τα παίρναµε ή δεν θα τα παίρναµε µαζί. Εύχοµαι ποτέ να µην
τις χρειαστούµε και να είναι µόνο για ασκήσεις. Όµως, έχουµε
επάρκεια και σε µεγάλο αριθµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Άρα το σκάνδαλο δεν υπάρχει!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θυµήθηκα τώρα επειδή πετάγεται κάποιος συνάδελφος, αναρµοδίως, ότι αγοράσαµε και
αεροπλάνα χωρίς τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό του πιλοτηρίου και
τανκς χωρίς οβίδες. Είναι πατέντα αυτή. Πατέντα! Και αξονικούς
τοµογράφους της «SIEMENS» χωρίς τη συµφωνία για τη συντήρηση κ.λπ..
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Πάντως, υποβρύχια χωρίς τορπίλες
δεν γίνεται. Να το ακούσει ο ελληνικός λαός ότι η εθνική µας ανεξαρτησία προστατεύεται
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τέλος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επί του θέµατος. Και να κλείσουµε παρακαλώ, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Για τις διακοπές δεν ευθύνοµαι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, βέβαια.
Εντάξει, γι’ αυτό σας δίνω τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και αν τελειώσουν τα 75
εκατοµµύρια ευρώ όπως λέει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους και χρειαστεί πρόσθετο κόστος -γιατί προβλέπεται
αυτό ως πιθανότητα- πόσο και µε ποιο χρονοδιάγραµµα;
Θέλουµε, όµως, να κάνουµε και προτάσεις. Και κακώς δεν εκτιµάτε ότι η στάση «ΠΑΡΩΝ» είναι µία πάρα πολύ εποικοδοµητική
στάση -εγώ δεν θυµάµαι τη Νέα Δηµοκρατία να λέει «ΠΑΡΩΝ»
ποτέ σε εξοπλιστικά προγράµµατα που έφερνε το ΠΑΣΟΚ ή το
ΠΑΣΟΚ να λέει «ΠΑΡΩΝ» σε εξοπλιστικά προγράµµατα που
έφερνε η Νέα Δηµοκρατία. Ο καθένας τα δούλευε µε την ίδια πατέντα για πάρτη του και τα πλήρωνε ο ελληνικός λαός.
Εµείς λοιπόν λέµε προτάσεις. Διασφαλίστε τις εργασιακές
σχέσεις, ότι δεν θα καταγγελθούν, δεν θα αλλάξουν οι ισχύουσες
συλλογικές συµβάσεις, ότι θα δουλέψουν και οι άνθρωποι του
τροχαίου υλικού. Διασφαλίστε τώρα που και ο Σάφα σάς έχει
ανάγκη ότι τα δεδουλευµένα για τα οποία ήδη υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων για την καταβολή τουλάχιστον του 40% των δεδουλευµένων στους ανθρώπους των
ναυπηγείων που πεινάνε, θα καταβληθούν και βάλτε το µέσα στη
συµφωνία.
Δεσµευθείτε τώρα -διότι έπρεπε να έχει γίνει πριν και κακώς
δεν το κάνατε- ότι οι όποιες αναθέσεις και συµφωνίες ακολουθήσουν µε υπεργολάβους, µε τη «HDW» µε το ένα και µε το άλλο,
θα έρθουν και θα εγκριθούν από τη Βουλή στην αρµόδια υποεπιτροπή των εξοπλισµών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ούτως ή άλλως, κύριε συνάδελφε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ωραία!
Κυρία Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό, αλλιώς θα κάνω χρήση
της τριτολογίας µου για να µιλήσω για τα υδατορέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μετά, κύριε
Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν έχω καµµία αντίρρηση,
κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εγώ, κύριε
Παπαδηµούλη.
Τον λόγο έχει η κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θα είµαι πολύ σύντοµη, κυρία Πρόεδρε.
Δεν θα έπαιρνα τον λόγο, αλλά επειδή κατά την έναρξη της οµιλίας του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είπε ότι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πατριωτική,
διαπιστώσαµε προς το τέλος ότι δεν ήταν πολύ πατριωτική η κορώνα σχετικά µε τα υποβρύχια, για τα οποία άφησε να εννοηθεί
ότι είναι εκτός επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Αυτό µας κάνει
πάρα πολύ κακό. Ξέρουµε όλοι ότι αυτά τα υποβρύχια…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Δεν είπατε για τις µπαταρίες που
είπε ο κύριος Υπουργός.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ακούστε! Από εµένα δεν γίνεται ανεκτή
αυτή η ιστορία µε τις διακοπές που κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ξαφνικά τώρα θυµηθήκατε τα υποβρύχια
και την άµυνα της χώρας!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Τώρα ξαφνικά θυµηθήκαµε τα υποβρύχια;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τώρα τα θυµηθήκατε, όταν αρχίσατε να
κάνετε τις αντιπολιτεύσεις σας εδώ µέσα και πήγατε στο ποσοστό που πήγατε. Την προηγούµενη φορά στις προηγούµενες δύο
εξεταστικές επιτροπές που έγιναν, δεν βρίσκατε ποινικές ευθύνες και µάλιστα όταν όλοι οι άλλοι έβρισκαν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Βρήκαµε τις δικές σας!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εγώ θέλω να επισηµάνω την ανάγκη να
είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σ’ αυτά που λέµε. Σας θυµίζω
ότι είναι αρκετά πρόσφατα τα δηµοσιεύµατα του τουρκικού
Τύπου που έλεγαν ότι οι Έλληνες δεν έχουν καύσιµα για τα αεροπλάνα τους και γι’ αυτό µειώθηκαν οι αεροµαχίες. Είναι πάρα
πολύ σηµαντικό αυτό το οποίο λένε οι Έλληνες Βουλευτές να µη
φτάνει αυτό προς τα έξω, ακόµα και αν εκείνοι το διογκώσουν ή
το διαστρεβλώσουν.
Επίσης, θέλω να πω ότι έχουν γίνει δύο εξεταστικές επιτροπές.
Η µία ήταν η ειδική επιτροπή που λειτούργησε σαν εξεταστική.
Όµως, έγινε και µία προανακριτική επιτροπή, ενώ έχουν υπάρξει
και καταδίκες. Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι είναι στη φυλακή ένας
πρώην Υπουργός, ενώ στη διάρκεια αυτής της δίκης καταδικάστηκαν και άλλα δεκαεπτά άτοµα. Όσον αφορά τώρα το αν
υπάρχουν άλλοι υπεύθυνοι, ιδού η δικαιοσύνη είναι εδώ, ενώ ο
Υπουργός και η Κυβέρνηση είπαν ότι δεν υπάρχει ζήτηµα καµµίας παρεµπόδισης.
Τέλος, αν θυµάµαι καλά, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την αίτηση για
εξεταστική επιτροπή, είχε θέσει ως τελευταίο το θέµα των ποινικών ευθυνών, ενώ είχε θέσει ως αρχικά και σηµαντικά θέµατα
την παραλαβή των υποβρυχίων, το να λειτουργήσει ξανά ο Σκαραµαγκάς και το να διασφαλιστούν οι µισθοί των εργαζοµένων.
Τώρα λοιπόν που αυτά µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έστω και
περιορισµένα στο θέµα των εργαζοµένων όσον αφορά τα υποβρύχια γίνεται, λέτε «ΠΑΡΩΝ». Από εσάς περιµέναµε –και θα
δεχτώ ότι έχετε ασχοληθεί- ότι ικανοποιούνται τουλάχιστον αυτά
τα αιτήµατά σας και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα έχει η δικαιοσύνη, η οποία µάλιστα έχει οδηγήσει στη φυλακή ανθρώπους για το θέµα του Σκαραµαγκά και των υποβρυχίων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Βούλτεψη.
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς λυπάµαι που δεν είναι παρών ο Υπουργός Δικαιοσύνης, γιατί η τροπολογία την οποία φέρνετε για τα υποβρύχια και η τροπολογία
την οποία φέρνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκπρόθεσµα -και εξ
αυτού του λόγου φαντάζοµαι ότι δεν θα τεθεί σε ψηφοφορίαέχουν δυστυχώς συνάφεια.
Και έχουν συνάφεια και µε την αυριανή έλευση της κ. Μέρκελ,
στην οποία ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα τιµούσε τη θέση
και το καθήκον του, θα έπρεπε να θέσει αυθωρεί το ζήτηµα των
αποζηµιώσεων που πρέπει να καταβληθούν στο ελληνικό δηµό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σιο από τις γερµανικές εταιρείες-διαφθορείς που εµπλέκονται
στα σκάνδαλα µιζών και αµαρτωλών συµβάσεων, µεταξύ των
οποίων το σκάνδαλο της «SIEMENS» που οδήγησε αµύθητα ποσά στα µαύρα ταµεία των δύο κοµµάτων της συγκυβέρνησης –
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας- τα σκάνδαλα των εξοπλιστικών, για τα οποία µπορεί, ναι, κάποιοι να βρίσκονται στη
φυλακή, πλην όµως κάνει ό,τι µπορεί η σηµερινή Κυβέρνηση και
ο κ. Αθανασίου προσωπικά, προκειµένου να δηµιουργηθούν επιχειρήµατα αποποινικοποίησης και πληµµεληµατοποίησης.
Βλέπω ότι ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άµυνας µάλλον αποχώρησε. Είναι κρίµα, γιατί θα έπρεπε να δώσει κάποιες εξηγήσεις
σε σχέση µε την τροπολογία, την οποία εισάγει για τα υποβρύχια,
στην οποία δεν αναφέρει τίποτα περί οιασδήποτε έννοµης ενέργειας του ελληνικού δηµοσίου, για να αυτοπροστατευθεί, έννοµης ενέργειας απόκρουσης…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει µία γενική βοή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Είδατε πόσο
άσχηµα ακούγεται;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Συγγνώµη, κυρία Πρόεδρε, αλλά
πριν από λίγο κατατέθηκε µία τροπολογία. Δεν µπορούµε να
πάµε έτσι! Ζητώ από το Προεδρείο να πάρει θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Θα το δούµε.
Εγώ προσωπικά δεν πήρα είδηση ότι κατατέθηκε τροπολογία.
Συνεχίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, αυτό είναι µια
διαρκής κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, τώρα µην κάνετε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν το λέω για την κ. Μανωλάκου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Συνεχίστε, παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι Υπουργοί µονίµως είναι σε
διαβούλευση µε τους συνεργάτες τους ή µε τους υπηρεσιακούς
παράγοντες...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Αφού συνεχώς
τίθενται θέµατα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …ή είναι απόντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Συνεχίστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει. Θα παρακαλέσω µόνο
να µου δώσετε τον χρόνο που χάθηκε µε τη διακοπή.
Επανέρχοµαι στο θέµα των ναυπηγείων, των υποβρυχίων και
της υπ’ αριθµόν 1385/172 τροπολογίας και λέω τα εξής:
Με την τροπολογία αυτή ουσιαστικά ανοίγει ο δρόµος για το
πλήρες ξέπλυµα των εταιρειών-διαφθορέων, της «HDW», της
«THYSSENKRUPP» και της «SIEMENS». Οι εταιρείες αυτές έχουν
οφειλές και έπρεπε να έχουν οφειλές και να καταβάλουν τις οφειλές τους προς το ελληνικό δηµόσιο µετά την αποδεδειγµένη διαπλοκή και την αποδεδειγµένη παραβίαση των διατάξεων περί
διαφθοράς.
Φρόντισε για το πρώτο ξέπλυµα των εταιρειών αυτών ο κ. Βενιζέλος. Φροντίζει για το δεύτερο ξέπλυµα η σηµερινή Κυβέρνηση και η σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου. Δεν µπορεί και δεν
επιτρέπεται –είναι παγκοσµίως πρωτότυπο και πρωτοφανές!- η
Ελληνική Δηµοκρατία, η οποία κανονικά θα είχε αξιώσεις µε βάση
τις διεθνείς συµβάσεις για τη διαφθορά κατά αυτών των εταιρειών, όχι µόνο να έχει παράσχει άφεση αµαρτιών, αλλά τώρα
να συµβάλλεται εκ νέου µε τις εταιρείες-διαφθορείς και όχι µόνο
να µην αξιώνει αποζηµίωση, αλλά τελικά να καταβάλει και νέα 75
εκατοµµύρια ευρώ.
Είναι ένα αυτοτελές σκάνδαλο και θα µου επιτρέψετε να σας
πω ότι προδήλως είναι συνδεδεµένο µε την αυριανή έλευση της
κ. Μέρκελ, όπως συνδεδεµένη µε το ταξίδι του Πρωθυπουργού
στη Γερµανία στις 24 Αυγούστου 2012 ήταν και η υπογραφή της
«αµαρτωλής» σύµβασης συµβιβασµού µε τη «SIEMENS» µία
µέρα πριν, δηλαδή στις 23 Αυγούστου 2012. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να προβλέπεται ότι θα υπεισέλθει σε νέες συµβάσεις µε
αυτές τις εταιρείες το ελληνικό δηµόσιο!
Είναι αυτοτελής παραβίαση των καθηκόντων των αρµοδίων και
θα σας παρακαλέσω να λάβετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν τη δική
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µας ρητή παραποµπή στη διεθνή νοµοθεσία κατά της διαφθοράς.
Θέλω να πω στον κ. Αβραµόπουλο –γιατί µου έδωσε την αίσθηση ότι το λησµόνησε- ότι η εταιρεία «PRIVINVEST», την οποία
µε τροπολογία εγκατέστησε υποτιθέµενο συµβαλλόµενο του ελληνικού δηµοσίου ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Παπακωνσταντίνου, ουδεµία σχέση έχει µε την εταιρία «ABU DHABI MAR», τις οποίες
καλό είναι οι επιτελείς που γράφουν αυτά τα νοµοσχέδια να µάθουν την επωνυµία τους και να τις γράφουν σωστά, εκτός και αν
η εσφαλµένη αναγραφή υποκρύπτει δολιότητα. Διότι την «PRIVINVEST» (πριβινβέστ) την αναφέρουν «PRININVEST» (πρινινβέστ), τη δε «ABU DHABI MAR» (Άµπου Ντάµπι Μαρ) την αναφέρουν «ABU DHABI MARE» (Άµπου Ντάµπι Μάρε) και χωρίς τις ειδικότερες βέβαια διευκρινίσεις που δηµιουργούν µία σύγχυση.
Επίσης, θα ήθελα να θυµίσω στον κ. Αβραµόπουλο ότι χάρη
στον κ. Βενιζέλο ούτε η «PRIVINVEST» ούτε η «ABU DHABI MAR»
έχουν αποκτήσει τις µετοχές των «ΕΝΑΕΧ», αλλά αντίθετα στο
µετοχολόγιο αναγράφεται η εταιρεία «HERN 2».
Εποµένως, ή κάποιος δεν ενηµερώνεται όπως θα έπρεπε ή επιθυµείτε –για άλλη µία φορά- να εξαπατήσετε τη Βουλή και να ξεπλύνετε ευθύνες. Διότι δεν µπορεί ακόµη να µην έχουν γίνει
προσφυγές και αγωγές του ελληνικού δηµοσίου ενώπιον των αρµοδίων αρχών και δεν µπορεί παραµονή της έλευσης της κ. Μέρκελ, στην οποία έπρεπε να τεθεί το θέµα των αποζηµιώσεων και
από τη διαφθορά και από τη διαπλοκή, τελικά εµείς να δίνουµε
συγχωροχάρτια σε γερµανικές εταιρείες διαφθορείς!
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία την εκπρόθεσµη που κατέθεσε ο κ. Αθανασίου, µε την οποία δεν φτάνει –και γι’ αυτό είπα
ότι είναι απολύτως συνδεδεµένη µε την τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας- που στο πολυνοµοσχέδιο φρόντισε να εισαγάγει ειδικές ρυθµίσεις, οι οποίες πληµµεληµατοποιούν τη
µίζα για τον διαφθορέα, ανεξαρτήτως τιµήµατος –δηλαδή, εξυπηρετούν και πάλι αυτές τις εταιρείες- αλλά τώρα φέρνει και νέα
τροπολογία, µε την οποία οδηγεί σε ακόµη µεγαλύτερη αποποινικοποίηση.
Τι λέει η εκπρόθεσµη αυτή τροπολογία: Να µην είναι για οποιασδήποτε φύσεως ωφέληµα η ποινικοποίηση της δωροδοκίας,
της δωροληψίας, της δωροδοκίας δικαστή, της δωροδοκίας µέλους της Κυβέρνησης, αλλά µόνο για αθέµιτο ωφέληµα. Με
αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσετε; Παρέχοντας διαρκείς διευκολύνσεις στους διαπλεκόµενους, στους διαφθορείς και στους
µιζαδόρους;
Θέλετε µε αυτόν τον τρόπο να πείσετε ότι επιτελείτε τη διεθνή
αποστολή της χώρας ή ότι σέβεστε τη διεθνή της θέση; Είστε
µία Κυβέρνηση υποτελής στα συµφέροντα και δυστυχώς υποταγµένη στη διαφθορά. Θα έπρεπε τουλάχιστον αυτές τις ρυθµίσεις, οι οποίες δεν υποκρύπτουν, αλλά διαφηµίζουν την
υποταγή σας στη διαφθορά και στους διαφθορείς, να τις αποσύρετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι έχει να κάνει µε αυτή την
εκπρόθεσµα εισαχθείσα προσθήκη-τροπολογία, αυτή που υποστήριξε ένα κοµµάτι της ο κ. Μαυραγάνης και ήταν λογικό, όπως
το είδε και ο ΣΥΡΙΖΑ…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ένα κοµµάτι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε
Τσούκαλη, επ’ αυτού τοποθετείται το Προεδρείο. Έρχεται σε
πολύ δύσκολη θέση το Προεδρείο –και συνεννοούµαι µε τις κυρίες που εξυπηρετούν και βοηθούν το έργο µας- τουλάχιστον να
περνάνε από τον Πρόεδρο. Εγώ βέβαια δεν µπορώ να καταλάβω
και να δω τι ακριβώς αλλάζει.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κυρία
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
κυρία Μανωλάκου.
Μπορεί να είναι και προς τη θετική κατεύθυνση. Προσωπικά
εγώ δεν µπορώ να το κάνω αυτό. Γι’ αυτό την κρατώ, για να έρθουν οι αρµόδιοι συνυπογράφοντες Υπουργοί να εξηγήσουν, και
εν προκειµένω ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας, ο
Υπουργός Ναυτιλίας ο κ. Βαρβιτσιώτης. Απ’ ό,τι βλέπω, ήρθε ο

10579

Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Μαυραγάννης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ποια διαδικασία, κύριε Παπαδηµούλη; Μην καθυστερείτε τώρα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν καθυστερώ καθόλου και
θα καταλάβετε το γιατί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πάντως εγώ
κρατώ την τροπολογία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θέλω να τοποθετηθώ τώρα,
επειδή υπογράφει και ο κ. Ταγαράς. Πήγα να πω µία καλή κουβέντα για αυτό που µας ανέφερε και ο κ. Μαυραγάνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, το είπα κι
εγώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ακούστε, όµως. Αυτό είναι
ένα κοµµάτι -το 1/6- µίας τροπολογίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το είπα. Αυτήν
τη στιγµή αυτό έλεγα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ακούστε, όµως. Είναι ένα
κοµµάτι µίας τροπολογίας που υποβλήθηκε σήµερα στις 16.45’,
το σηµείο 6 της οποίας είναι µία φωτογραφική φαύλη υπουργική
τροπολογία υπέρ µεγάλων συµφερόντων.
Λέει ότι οι εταιρείες που είναι υποχρεωµένες να έχουν αποθέµατα ασφάλτου, υγραερίου και λιπαντικών, δηλαδή οι µεγάλες
εταιρείες πετρελαιοειδών -και οι οποίες αν δεν έχουν τα αποθέµατα έχουν πρόστιµα και κυρώσεις- αντί να έχουν κυρώσεις,
τους δίνεται µία παράταση µέχρι 31-3-2015.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έλεος, κύριοι
συνάδελφοι. Έλεος!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Λοιπόν, αυτό είναι βιοµηχανία παραγωγής σκανδάλων µε υπουργική βούλα!
Και επειδή, κύριε Ταγαρά, την υπογράφετε την τροπολογία,
σας ζητούµε να την πάρετε πίσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ακούει και
το Προεδρείο αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μπορώ να έχω το λόγο, κυρία
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θέλετε να δευτερολογήσετε, κυρία Μανωλάκου;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Θέλω να µιλήσω ακριβώς για
αυτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα τοποθετηθείτε επ’ αυτού στη δευτερολογία σας, κυρία Μανωλάκου.
Εσείς, κύριε Τσούκαλη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κι εγώ ακριβώς για αυτό θέλω να
µιλήσω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα δευτερολογήσει πρώτα ο κ. Μαριάς, ο οποίος έχει να πάει σε µία επιτροπή
που αρχίζει στις 18.00’ η ώρα και µετά θα ακολουθήσουν ο κ.
Βλάχος και ο κ. Τσούκαλης.
Έχετε το λόγο, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στις 18.00’ η ώρα
συνεδριάζει η διακοµµατική επιτροπή της Βουλής για τις
Γερµανικές Οφειλές. Θα συζητήσουµε το σηµαντικό θέµα του
κατοχικού δανείου και πρέπει κι εγώ και κάποιοι συνάδελφοι που
είναι εδώ να συµµετέχουµε στις διαδικασίες της επιτροπής.
Ξεκινώ µε την τροπολογία αυτή, η οποία πραγµατικά έχει
κατατεθεί στις 16.45’, δηλαδή τυπικά πριν µία ώρα. Μοιράστηκε
πριν λίγο. Μέσα σ’ αυτή τη θετική διάταξη που υπάρχει -διότι όλοι
θέλουµε να υπάρξει αυτή η ρύθµιση για τα τέλη κυκλοφορίαςέχουν προστεθεί όλα τα αρνητικά σηµεία. Δηλαδή, όπως πάντα,
φέρνουν µία µικρή τροπολογία που µπορεί να έχει θετικά στοιχεία και γύρω από αυτή τα στοιχεία που ακολουθούν είναι
πραγµατικά προς µία κατεύθυνση αρνητική, µία κατεύθυνση
στήριξης µεγάλων συµφερόντων.
Πρόκειται για το σηµείο 6 της τροπολογίας στη σελίδα 7,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπου πραγµατικά παρατείνεται
µέχρι 31-3-2015 η µη επιβολή κυρώσεων σε όσους υπόχρεους,
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δηλαδή µεγάλες εταιρείες, πρέπει να τηρούν αποθέµατα
έκτακτης ανάγκης -είναι συγκεκριµένα αυτά και προσδιορίζονται
από τη νοµοθεσία- σε σχέση µε άσφαλτο, υγραέριο και λιπαντικά, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως και από τον συνάδελφο κ.
Παπαδηµούλη.
Η τροπολογία είναι ξεκάθαρη. Πρόκειται περί καραµπινάτης
στήριξης συγκεκριµένων συµφερόντων και ξεπλύµατος µίας κατάστασης. Συνεχίζετε, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης, την κλασική σας τακτική.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Η τροπολογία έχει κι άλλες ρυθµίσεις που αφορούν και τη
Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων και έχει και ρυθµίσεις που αφορούν και
την ΕΥΑΘ και την ΕΥΔΑΠ.
Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα! Αυτή η τροπολογία -και πιστεύω ότι το Προεδρείο πρέπει να δείξει ένα δείγµα γραφής- δεν
πρέπει να µπει καν για συζήτηση.
Σε σχέση, λοιπόν, µε όσα ειπώθηκαν προηγουµένως, θα ήθελα
να ξαναρωτήσω την Κυβέρνηση –αλλά να το ακούει και η µνηµονιακή Συµπολίτευση- εάν το συγκεκριµένο οµόλογο που εκδόθηκε λειτουργεί κάτω από ένα συγκεκριµένο νοµικό καθεστώς,
το οποίο έχει ως αποτέλεσµα να είναι αποδεκτό σε ευρύτερους
λογαριασµούς και ως εκ τούτου να υπάρχουν αυστηρές συνθήκες δηµοσιότητας.
Ρωτώ πολύ συγκεκριµένα ποιες διασφαλίσεις υπάρχουν για το
συγκεκριµένο οµόλογο-«επιτυχία» που εξέδωσε η Κυβέρνηση,
πέραν των διασφαλίσεων του Αγγλικού Δικαίου. Ρωτώ αν έχει και
άλλες διασφαλίσεις για τους δανειστές, ιδίως σε σχέση µε την
αποπληρωµή και το επιτόκιο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ για λίγη ησυχία. Δεν είναι δυνατόν
να συνεχίσω έτσι. Σε λίγο δεν θα µπορούµε να µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ησυχία, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Από εκεί και πέρα,
ακούσαµε από τον κύριο Υπουργό, τον κ. Αβραµόπουλο, και την
κ. Βούλτεψη να λένε ότι και οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν υπερχρέωση, εποµένως δεν είναι κάτι το σοβαρό η υπερχρέωση.
Πρώτα από όλα, ξεχνάτε ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι χρεωµένες σε δολάρια, αλλά τυπώνουν δολάρια. Ένα το κρατούµενο.
Το έχετε ξεχάσει αυτό.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Εσείς το είπατε αυτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν το είπα εγώ. Η κ.
Βούλτεψη και ο Υπουργός σας το είπαν.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Όχι, να το θυµάστε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εγώ είπα άλλα. Να τα
προσέχετε. Δεν µίλησα καν για τις Ηνωµένες Πολιτείες. Εσείς
µιλήσατε.
Δεύτερον, έχουν στρατιωτική ισχύ που µετράει πάρα πολύ.
Τρίτον, κάνουν επιθετικές ενέργειες και παίρνουν ό,τι τους
αρέσει. Αυτά µην τα ξεχνάτε. Εποµένως, πάντοτε η σχέση ΑΕΠ
και δηµόσιο χρέος είναι καθοριστική για το που πηγαίνει µια
χώρα. Αυτά είναι απλά πράγµατα. Τα υπόλοιπα, τώρα, που λέτε
ήταν διάφορες αλχηµείες.
Ερωτώ, µιας και φύγαµε από τα µνηµόνια, έτσι όπως λέτε: Θα
φέρετε µίνι φορολογικό αµέσως µετά το Πάσχα Μήπως ξεχάσατε τίποτα από τα προαπαιτούµενα και θέλετε να ανοίξετε τη
Βουλή δυο, τρεις µέρες για να φέρετε κάτι Αυτή είναι η µεγάλη
ανεξαρτησία που έχετε Μιλήσατε για δηµοσιονοµική κυριαρχία.
Σας το είπα και την άλλη φορά και δεν απαντήσατε, κύριε Κουκουλόπουλε. Η δηµοσιονοµική κυριαρχία έχει σχέση µε το αν
µπορείς να συντάξεις αυτοτελώς τον προϋπολογισµό σου κυρίαρχα.
Πρώτον, όταν έχετε ψηφίσει εδώ εσείς ως µνηµονιακή πλειοψηφία ένα µεσοπρόθεσµο µέχρι τα τέλη του 2016, έχετε δηµοσιονοµική κυριαρχία
Δεύτερον, όταν ετοιµάζεστε για νέο µεσοπρόθεσµο, το οποίο
θα φτάσει τρία χρόνια µετά, θα έχετε δηµοσιονοµική κυριαρχία
Τρίτον, τι δηµοσιονοµική κυριαρχία έχετε όταν στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής διακυβέρνησης η Ελλάδα είναι –και θα συνεχίσει να
είναι- υπό στενή εποπτεία στο πλαίσιο της διακυβέρνησης της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οικονοµικής µέχρις ότου εξοφλήσει το 75% του χρέους, το οποίο
έχει
Άρα λοιπόν αφήστε τα παραµύθια. Θα είναι συνεχής ο έλεγχος. Τα µνηµόνια είναι εδώ. Θα συνεχίσουν να είναι εδώ, γιατί
ισχύουν οι νόµοι των µνηµονίων και ισχύουν όλες οι ρυθµίσεις,
πέραν βεβαίως του ότι συνεχίζεται η φτωχοποίηση της χώρας.
Σε σχέση –και τελειώνω µε αυτό, ενώ για τα υπόλοιπα, κύριε
Πρόεδρε, θα µιλήσει η εισηγήτρια µας η κ. Μακρή- µε την τροπολογία για τα ναυπηγεία, πρώτα από όλα, φανταζόµασταν ότι
θα µπορούσε να έρθει σε µια άλλη διαδικασία, να υπάρχει στην
Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, να συζητηθεί εκεί αναλυτικά και να µην έρθει µε αυτήν τη διαδικασία ως
τροπολογία.
Εµείς θέλουµε τα εξής πράγµατα. Πρώτον, θέλουµε να γίνουν
λειτουργικά τα υποβρύχια. Τα υποβρύχια ανήκουν στο ελληνικό
δηµόσιο. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, θέλουµε να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία. Τρίτον, θέλουµε να διασφαλιστούν οι εργαζόµενοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό και τελειώνω.
Επίσης, θέλουµε να υπάρχει διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος. Εδώ, αυτό που κάνετε είναι την παραµονή της έλευσης της κ. Μέρκελ να της δώσετε άλλο ένα δωράκι.
Η «HDW», η οποία έχει ευθύνες στη Γερµανία διώκεται για
µίζες και έχει τινάξει στο αέρα τη σύµβαση. Γιατί µάλλον και η
σύµβαση σας, αυτή που φέρατε εδώ δεν ισχύει. Διότι µιλάτε για
«HDW», αλλά νοµική προσωπικότητα η «HDW» δεν έχει. Έχει ενσωµατωθεί µέσα στην «THYSSENKRUPP». Ακόµα και το κείµενό
σας είναι λάθος.
Αυτή η εταιρεία µαζί µε την «THYSSENKRUPP», µαζί µε τη
«SIEMENS», οι αµαρτωλές αυτές γερµανικές εταιρείες, συµµετείχαν όλες αυτές στη χρηµατοδότηση των ναζί και του Χίτλερ.
Και έρχεται η Μέρκελ –σας το είπα- προκλητικά εβδοµήντα τρία
χρόνια µετά την εισβολή των ναζί να της δώσετε ένα δωράκι µε
διαδικασίες τεχνητές, µε διαδικασίες εξπρές…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Και µε Mercedes!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αγαπητέ κύριε,
ενδεχόµενα και δικοί σας συγγενείς εκτελέστηκαν από τους ναζί
και χαµογελάτε. Ντροπή σας!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Γιατί να µη χαµογελάω Επειδή
λέτε εσείς αυτά που λέτε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ντροπή σας!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Είναι για γέλια αυτά που λέτε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Για γέλια είναι αυτά που
λέτε εσείς!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Και µην αναφέρεστε σε µένα.
Στην Ολοµέλεια να αναφέρεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Σκρέκα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα έπρεπε να
ντρέπεστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Εσύ να ντρέπεσαι. Μια ζωή
επαγγελµατίες πολιτικοί! Κοροϊδεύετε τον κόσµο. Να µάθετε να
µη µιλάτε για εµένα!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ποιος κοροϊδεύει τον
κόσµο; Η «THYSSENKRUPP»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Σκρέκα!
Κύριε Μαριά! Παρακαλώ!
Να µη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά αυτήν τη στιγµή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: …
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: …
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: …
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: …
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: …
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: …
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κύριε Μαριά. Αφήστε τώρα τις αντιδικίες.
Παρακαλώ, να γράφονται στα Πρακτικά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεύτερον, όταν
συγκαλύπτετε την ιστορία, σύµφωνα µε την οποία η «THYSSENKRUPP», η «HDW», η «SIEMENS» ήταν οι χρηµατοδότες των ναζί…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: …οι οποίοι έφεραν το
Χίτλερ στην εξουσία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κι έχουµε ήδη ξεκινήσει
µία διαδικασία περί αποζηµιώσεων και το αµφισβητείτε. Εσείς
λοιπόν εµπαίζετε τον ελληνικό λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας ζήτησα το ένα λεπτό, αλλά µε διακόπτετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, τρία λεπτά
οµιλείτε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εγώ θα µείνω εδώ να
ακούσω το συνάδελφο ό,τι έχει να πει –αν εθίγη- και θα του απαντήσω. Όµως, θα µιλήσω για το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
µην ρίχνετε λάδι στη φωτιά κι εσείς. Τελειώνετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Το θέµα, λοιπόν, σε
σχέση µε αυτήν την τροπολογία είναι ότι δήθεν εµφανίζεται µία
ρύθµιση για να σώσει τις θέσεις των εργαζοµένων, ενώ στην
ουσία είναι δώρο για συγκεκριµένα γερµανικά συµφέροντα και
εταιρείες. Θα πούµε κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, ευχαριστούµε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν θα το ψηφίσουµε
για τους λόγους που αναφέρουµε και θα επιφυλαχθούµε οποιωνδήποτε δικαιωµάτων υπάρχουν για το ελληνικό δηµόσιο πίσω
από αυτή τη χαριστική ρύθµιση που κάνετε, ρύθµιση-δωράκι στη
Μέρκελ που έρχεται αύριο και που έχετε µετατρέψει την Αθήνα
σε κλειστή περιοχή, να µην µπορεί κανείς να εισέλθει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Βλάχος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα
µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Υπέγραψα τη συγκεκριµένη τροπολογία, διότι περιλαµβάνονται και στοιχεία που αφορούν το Υπουργείο µας. Όµως, δεν είµαι
αρµόδιος και δεν γνωρίζω για όλα αυτά τα οποία περιλαµβάνονται σε αυτήν την τροπολογία που προσυπογράφεται και από άλλους Υπουργούς. Επειδή ο κ. Στουρνάρας δεν είναι εδώ για να
τη στηρίξει, η παράγραφος 6 αποσύρεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Γι’ αυτό δεν πρέπει να δεχθείτε
την τροπολογία!
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Και η παράγραφος 1;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Η παράγραφος 5;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αν υπάρχει κάτι άλλο
που µπορώ να απαντήσω, θα απαντήσω εγώ. Θέµατα τα οποία
δεν γνωρίζω –και δεν γνωρίζω όλα τα θέµατα που αναφέρονται
στην τροπολογία- θα αποσυρθούν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για το θέµα της δικαιοσύνης;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Επί της διαδικασίας θα
ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ο Πρόεδρος έχει ήδη δώσει τον
λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
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όταν θα είστε έτοιµος να µας πείτε τι θα αποσύρετε, θα σας ξαναδώσω τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Βλάχο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ευχαριστήσω τον Υπουργό, διότι ανακοίνωσε ότι θα
κάνει αποδεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1368 και ειδικό
168/7-4-2014. Είναι εµπρόθεσµη και έχει κατατεθεί νωρίτερα –το
λέω για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι στην επιτροπή- ως εκπρόθεσµη και γι’ αυτό επαναλήφθηκε. Θα ήθελα να θυµίσω σε όλους
τους συναδέλφους ότι είναι η συνέχεια µιας κουβέντας που κράτησε πολύ στο αµέσως προηγούµενο νοµοσχέδιο, που συζητήσαµε πριν από αρκετές εβδοµάδες µε υπεύθυνο Αναπληρωτή
Υπουργό, τον κ. Καλαφάτη. Τότε και ο ίδιος δεσµεύθηκε στην
Ολοµέλεια ότι είναι ένα θέµα που πράγµατι χρήζει λύσης και
πράγµατι πρέπει να το δούµε στο επόµενο νοµοσχέδιο. Το επόµενο νοµοσχέδιο είναι αυτό που συζητάµε σήµερα και οι συνεργάτες του κυρίου Υπουργού όπως και ο ίδιος –γιατί η πολιτική
έχει συνέχεια- έρχονται σήµερα να κάνουν αποδεκτό αυτό το αίτηµα.
Και για να συζητούµε επί της ουσίας, τι είναι αυτή η τροπολογία; Έρχεται να δώσει λύση, δηλαδή να απαλλάξει από οµηρία
σαράντα πέντε τουλάχιστον ετών περίπου πεντακόσιους κατοίκους µίας περιοχής του Δήµου Μάνδρας, που ζει µέσα στη φτώχεια. Δεν έχει διώροφα κτίσµατα εκεί, γιατί οι άνθρωποι εκεί δεν
έχουν δυνατότητα να χτίσουν διώροφα. Είναι περίπου διακόσιες
οικογένειες που η πολιτεία τούς εµπαίζει εδώ και πολλά χρόνια.
Σήµερα φθάνουµε να βάλουµε τελεία και παύλα. Ποτέ δεν ρώτησε κανείς αυτούς τους ανθρώπους τι ψήφισαν ή τι θα ψηφίσουν στις επόµενες εκλογές. Είναι το τελευταίο που νοιάζει, γιατί
είναι άνθρωποι που σπανίως βγαίνουν και από τα σπίτια τους.
Γι’ αυτό τον λόγο επικαλέστηκα νωρίτερα, στον έντονο κατά
τα άλλα διάλογο που είχα µε την κ. Φωτίου, τους συναδέλφους
του Νοµού Αττικής που έχουν γνώση για ποια περιοχή µιλάµε,
διότι πραγµατικά –αν τους ρωτήσει- θα συµφωνήσουν επί της ουσίας µαζί µου.
Θέλω, όµως, να πω ότι ακούστηκε από συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ
νωρίτερα το εξής: «Δεν έχουµε αντίρρηση. Κι εµείς θα πολεοδοµήσουµε». Αφού θα πολεοδοµήσετε εσείς αύριο, γιατί να µην τελειώσει η οµηρία σήµερα; Αυτό είπαµε εµείς.
Εδώ, λοιπόν, λέµε σε αυτήν την περιοχή, η οποία µισή θεωρείται δασική και µισή όχι, που τα πρόστιµα των πολιτών εκεί έχουν
φτάσει σε εκατοµµύρια ευρώ και φυσικά δεν πληρώνονται, η
οποία είναι πολεοδοµηµένη, να γίνει το αυτονόητο: Να δούµε ρεαλιστικά αυτή την περιοχή και να πούµε σε αυτούς τους πολίτες
ότι η πολιτεία έρχεται µε καθυστέρηση δεκαετιών να σας απαλλάξει από την οµηρία, σαν άνθρωποι ελεύθεροι, αφού η περιοχή
αυτή έχει ενταχθεί στο µεταξύ σαν Ε’ Πολεοδοµική Ενότητα του
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του Δήµου Μάνδρας, να προχωρήσετε και να αξιοποιήσετε τον τόπο σας.
Αυτό το τόσο αυτονόητο είπαµε, το τόσο απλό, το τόσο καθαρό.
Αυτό, λοιπόν, έπρεπε να µας βρει όλους σύµφωνους, γιατί
όλοι πρέπει να συµφωνούµε όταν δίνουµε λύσεις, ακόµα και σε
επιµέρους θέµατα που χρονίζουν σε διάφορες περιοχές της
χώρας. Και είναι θέµατα που χρονίζουν εκεί από τις κακές ερµηνείες των υπηρεσιών. Διότι κανείς Βουλευτής διαχρονικά, κανενός κόµµατος, δεν εκµεταλλεύτηκε τους ανθρώπους -για να
είµαστε δίκαιοι- όπως επίσης και κανείς δήµαρχος. Ποιος τους
εκµεταλλεύεται; Τους εκµεταλλεύονται οι υπηρεσίες που εκβιάζουν, που απειλούν, που προστάζουν.
Εµείς λέµε λοιπόν να τους προστατεύσουµε, να τους δώσουµε
λύση, για να µπορέσουν και τα συµφέροντά τους να προστατεύσουν και τη ζωή τους να οργανώσουν καλύτερα µέσα σε ένα περιβάλλον που οι ίδιοι επέλεξαν να ζήσουν, στο οποίο, σηµειωτέον, έχουν συµβόλαια ιδιοκτησίας που ξεκινούν από το 1903.
Άρα δεν µιλάµε για καταπατητές, δεν µιλάµε για ανθρώπους
που ήρθαν από το πουθενά. Μιλάµε για ανθρώπους που έχουν
τίτλους, που παλεύουν εδώ και δεκαετίες να αποδείξουν το αυτονόητο και που οι υπηρεσίες συνεχώς τους παραπέµπουν από
τον έναν στον άλλον, φορτώνοντάς τους πρόστιµα.
Εγώ νοµίζω ότι σε αυτήν την τροπολογία -ανεξάρτητα από ποι-
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ους συναδέλφους κατατέθηκε- την ύστατη ώρα, µπορεί να υπάρξει συµφωνία από όλους, διότι πραγµατικά δίνουµε λύση σε
πραγµατικό, ουσιαστικό πρόβληµα φτωχών ανθρώπων, τους
οποίους επισκέπτονται όλοι. Δεν είναι δικοί µου, δικοί µας. Είναι
όλων. Είναι ένας οικισµός που ανήκει σε όλους. Όλοι οι συνάδελφοι µπορούν να πάνε στην περιοχή. Όλοι γνωρίζουν το πρόβληµα.
Δεν θέλουµε να πουλήσουµε τίποτα εµείς, ούτε θα το αξιοποιήσουµε πολιτικά και θα τους πούµε, «εµείς το λύσαµε». Τίποτα
δεν κάναµε. Η Βουλή δίνει λύση σήµερα στο αυτονόητο, σε ένα
πρόβληµα, όπως είπα, δεκαετιών και τους απαλλάσσει από την
οµηρία. Εάν σε αυτό -που εγώ λέω αυτονόητο- µπορούµε την
ύστατη ώρα να συµφωνήσουµε, νοµίζω ότι θα έχουµε βγάλει µία
πολύ καλή εικόνα απέναντι στους πολίτες και στους συγκεκριµένους, αλλά και σε όλους εκείνους που περιµένουν να δουν τους
Βουλευτές τους, τη Βουλή στο σύνολό της, να ασχολείται µε
πραγµατικά προβλήµατα που καθηµερινά ταλανίζουν τους συµπολίτες µας.
Αυτή είναι η τροπολογία. Και πραγµατικά πρέπει να ευχαριστήσουµε και τους συνεργάτες του Υπουργού, που διαχρονικά
έχουν ασχοληθεί και έχουν δεχθεί πολλές φορές -απ’ όσο ξέρωτον σύλλογο που έχουν οι άνθρωποι -και είναι διαπαραταξιακόςέχουν συζητήσει, έχουν αναλύσει, έχουν όλα τα στοιχεία και έναν
πολύ τεκµηριωµένο φάκελο. Και σήµερα πια έρχεται η στιγµή
που η πολιτεία, χωρίς Κυβέρνηση, χωρίς κόµµατα, χωρίς χρώµατα, αναλαµβάνει την πολιτική βούληση να δώσει λύση σε αυτό
το θέµα.
Υπό αυτήν την έννοια είπα, ξεκινώντας, κύριε Υπουργέ, ευχαριστίες, διότι τυχαίνει να είστε σήµερα εσείς εκεί. Θα µπορούσε
να είναι κάποιος άλλος. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πιο πολύ το
Υπουργείο σαν δοµή, γιατί ασχολήθηκε µε το θέµα για πάρα
πολύ καιρό. Και σήµερα αποδέχεται µια ολοκληρωµένη, µελετηµένη, σοβαρή τροπολογία, για την οποία κανείς από εµάς που
την υπογράφουµε, δεν έχει να κρύψει τίποτε. Για όσους δεν ξέρουν, καλά θα κάνουν να ρωτήσουν.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Φωτίου,
προσωπικό είναι το θέµα;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, δεν υπήρχε
κανένα προσωπικό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Έχει αναφερθεί και έχει προκληθεί µεγάλη
φασαρία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας δίνω ένα
λεπτό για να εξηγήσετε ποιο είναι το προσωπικό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή προφανώς µεριµνούµε και όλα αυτά τα χρόνια µάς ενδιαφέρει εξαιρετικά όλοι
οι οικισµοί οι οποίοι είναι εκτός σχεδίου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το προσωπικό
θέλω να ακούσω.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Υπάρχει προσωπικό. Αναφέρθηκε. Δεν ήσασταν εδώ. Αφήστε µε ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εδώ ήµουν.
Όταν µιλούσε ο συνάδελφος, ήµουν διαρκώς εδώ. Εγώ του
έδωσα τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να
θέσουµε τα πράγµατα στην πραγµατική τους βάση και να µην
παραποιούνται. Δηµιουργήθηκε η αίσθηση ότι οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά εγώ, είναι κατά τού να δοθεί λύση σε ένα πρόβληµα φτωχών ανθρώπων, φτωχών οικιστών, παρανόµων οικιστών. Δεν πρόκειται γι’ αυτό.
Αυτό που είπα εγώ, κύριε Πρόεδρε, ήταν ότι όταν αυτό έρχεται
τελευταία στιγµή, χωρίς τις απαιτούµενες ενέργειες της πολιτείας, δηλαδή ρυµοτόµηση του συγκεκριµένου αυθαίρετου οικισµού που ταλαιπωρείται τόσα χρόνια, αυτό είναι δωράκι
προεκλογικό. Δεν αφίσταµαι της απόψεώς µου και δεν µου αρέσει να παραποιούνται οι απόψεις των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ,
δήθεν να σπεκουλάρουµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει τη λύση ενός
τέτοιου προβλήµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Για να µην δηµιουργηθεί ένταση σας έδωσα τον λόγο, για να
εξηγήσετε. Δεν υπάρχει προσωπικό κανένα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ζητήσει ο κ. Παπαδηµούλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να δευτερολογήσω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένας - ένας,
σιγά - σιγά.
Κύριε Βλάχο, για ποιο θέµα ζητάτε τον λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Θέλετε να σας το πω κι εγώ «προσωπικό», όπως η κυρία Φωτίου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, δεν υπάρχει
προσωπικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Το λέω «προσωπικό» λοιπόν. Ένα λεπτό
θέλω, για να συνεχίσω στο ίδιο συναινετικό πνεύµα της κυρίας
συναδέλφου, που είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρουσιάστηκε στην αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία. Εντάξει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ποιος θα διαφωνήσει µε αυτό που λέτε;
Θέλω ακόµα να σας πω και κάτι άλλο: Ποιος σας είπε ότι δεν
υπάρχει ρυµοτοµία εκεί, αφού αυτός ο οικισµός έχει ενταχθεί
σαν Ε’ Πολεοδοµική Ενότητα στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και
έχει και ρυµοτοµία. Λειτουργεί σχολείο, υπάρχει εκκλησία, λειτουργούν τα πάντα. Τι άλλο να σας πω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει
προσωπικό. Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το Γυµνάσιο
Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Παπαδηµούλη, έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Τσούκαλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έχω ζητήσει τον λόγο επί
της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
έχετε τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κοιτάξτε, προηγουµένως
κατήγγειλα ότι κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή, στις 16.45’ σήµερα, επιχειρήθηκε να περάσει µία σκανδαλώδης τροπολογία,
φωτογραφική υπέρ µεγάλων συµφερόντων εταιρειών πετρελαιοειδών σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος, της ισχύουσας νοµοθεσίας και του δηµοσίου ταµείου.
Αυτό είναι ο ορισµός της φαυλότητας και της εξυπηρέτησης
µεγάλων συµφερόντων.
Δεν αρκεί, επειδή σας πιάσαµε, κύριε Ταγαρά, όπως λέει ο
λαός «µε τη γίδα στην πλάτη», την τελευταία στιγµή, να µας λέτε
ότι αποσύρετε το σηµείο 6.
Θεωρώ επιβεβληµένο -και ζητώ και τη δική σας συνδροµή,
κύριε Πρόεδρε και ως δικαστικού και νοµικού- να αποσυρθούν
αµέσως -και προτείνω να το ζητήσει και το Προεδρείο- όλες οι
τροπολογίες τις οποίες έφεραν την τελευταία στιγµή εκπρόθεσµα Υπουργοί, οι οποίοι δεν µπήκαν καν στον κόπο να έρθουν
εδώ να τις παρουσιάσουν .
Εποµένως, ό,τι προτείνει ο Στουρνάρας, ξου, να το πω λαϊκά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Παπαδηµούλη, παρακαλώ, είναι Βουλή εδώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Να αφαιρεθεί.
Επίσης, ό,τι προτείνει ο κ. Αθανασίου, ο οποίος δεν µπήκε και
αυτός στον κόπο, να αποσυρθεί. Και θα πρέπει να έρθουν διά
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της κανονικής οδού µέσω των Διαρκών Επιτροπών. Διότι αλλιώς
θα µείνει η αίσθηση ότι θα το είχατε περάσει και αυτό εάν δεν
σας παίρναµε χαµπάρι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Παπαδηµούλη, έχω την αίσθηση ότι το γεγονός πως δεκαπέντε ηµέρες
θα είναι κλειστή η Βουλή µάς φέρνει µπροστά στο πρόβληµα ότι
είναι αναγκαίο να γίνουν κάποιες ρυθµίσεις. Αυτό εκτιµώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σαν και αυτές τις ντροπιαστικές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
είστε έτοιµος να πείτε τι αποσύρετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όλες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να δούµε τι θα
µας πει ο Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ξέρετε, πρώτη φορά
µού δίνεται η δυνατότητα να απευθύνοµαι απ’ αυτήν τη θέση σε
έναν χώρο που έχω µάθει να σέβοµαι, κι ας είναι η πρώτη φορά
που µπαίνω εδώ µέσα. Πάντα µιλώ µε ειλικρίνεια και µε ευθύτητα.
Δεν θα ήθελα, όµως, όλη αυτή η ευθύτητα και η ειλικρίνεια να
εκληφθούν ως αδυναµία και -πολύ περισσότερο- να ακούµε
πράγµατα τα οποία µπορεί να ακούγονται όµορφα, αλλά δεν
αποδίδουν την ουσία.
Κατατέθηκαν τροπολογίες στο νοµοσχέδιο που είχα την τιµή
να εισηγούµαι σήµερα, ως αρµόδιος Υπουργός. Όπως εσείς
γνωρίζετε καλύτερα από µένα, για να έλθει κάποια τροπολογία,
πρέπει να την αποδεχθεί και ο αρµόδιος Υπουργός που εισηγείται το νοµοσχέδιο και να συζητηθεί. Καταλαβαίνετε και γνωρίζετε
ότι κανείς δεν µπορεί να γνωρίζει όλα τα των τροπολογιών των
διαφόρων Υπουργείων. Έτσι κι εγώ.
Η συγκεκριµένη τροπολογία στην οποία αναφερθήκατε, περιείχε και θέµατα που αφορούσαν το δικό µας Υπουργείο και την
προσυπέγραψα. Περίµενα, όµως, ότι θα ήταν εδώ οι Υπουργοί
του ενδιαφέροντος των οποίων ήταν τα θέµατα που συζητάµε.
Τέθηκαν κρίσιµα ζητήµατα, χωρίς να τα γνωρίζω. Και επειδή δεν
τα γνωρίζω, δεν µπορώ να πω κάτι ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Είπα ότι αποσύρεται, κατ’ αρχάς, η παράγραφος 6. Συµπληρώνω ότι απ’ αυτήν την τροπολογία αποσύρεται και η παράγραφος 5. Κλείνω εδώ το θέµα.
Όσον αφορά τα άλλα που αναφέρονται σε αυτή την τροπολογία:
Τα άρθρα 1 και 2 αναφέρονται σε θέµατα τιµολογίων και κοστολόγησης της ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ, για τη συµβολή και τη
συµµετοχή της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων, η οποία είναι στην
αρµοδιότητά µας και παραµένει στην αρµοδιότητά µας. Νοµίζω
ότι θα συµβάλει µε την εµπειρία και τη γνώση που έχει στη διαµόρφωση πιο αντικειµενικών στοιχείων και στην κοστολόγηση
αλλά και στην τιµολόγηση.
Η δε παράγραφος 4, αναλύθηκε -αφορά τα τέλη κυκλοφορίαςαπό τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Μαυραγάνη που ήταν πριν
εδώ.
Αυτά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Θα ήθελα να συµπληρώσω ότι µε αφορµή τη συζήτηση που
κάνουµε εδώ σήµερα, έχουν κατατεθεί και κάποιες τελευταίες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Όσον αφορά και τις περιοχές «NATURA» και για τα δάση -αυτό
που αναφέρθηκε ότι δεν φαίνεται στο σώµα του νόµου- γι’ αυτές
ειδικά τις περιοχές -υπάρχει αναφορά, όπως είπα, στις νοµοτεχνικές- δεν ακολουθείται η ως άνω διαδικασία, δεν αναγράφεται,
διότι τα εντός αυτών υδατορέµατα προστατεύονται από ειδικότερες και αυστηρότερες δεσµευτικές σχετικές διατάξεις και για
τη διαχείριση των περιοχών αυτών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Πρέπει να γίνει αναφορά σ’ αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Βεβαίως. Αυτό που
λέω αναφέρεται ως νοµοτεχνική βελτίωση.
Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την κατασκευή µεγάλων φραγµάτων κ.λπ., αναφέρουµε και προσθέτουµε -µετά από συζήτηση και
συνεργασία που είχαµε και µε τον κ. Αλεξόπουλο, ο οποίος είναι
εδώ- και σε ό,τι αφορά τον εµπλουτισµό µε µικρά φράγµατα ανά-
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σχεσης και εµπλουτισµού του υδροφόρου ορίζοντα.
Επίσης, αναφέρουµε ότι εξαιρετικά εντός προθεσµίας δύο
ετών –είναι στο άρθρο 13- από την έναρξη εφαρµογής της ταυτότητας του κτηρίου, κατά τας διατάξεις του ν. 3843/2010, µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων καταγράφονται όλες οι αθλητικές
εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου και µε απόφαση των αρµοδίων
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος.
Στην παράγραφο 1 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1388 οι
λέξεις «στο τέλος του πρώτου τριµήνου του ‘15» αντικαθίστανται
από την ηµεροµηνία «31-12-14».
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1399 και ειδικό 185 απαλείφονται οι παράγραφοι 5 και 6. Είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκα
εισαγωγικά.
Για να µην δηµιουργούνται παρερµηνείες, σ’ ό,τι αφορά το
άρθρο 23 που τέθηκαν προβληµατισµοί δασικού χαρακτήρα, κατ’
αρχάς δεν αναφερόµαστε σε δασικά οικοσυστήµατα, αλλά σε
ακίνητα που εντάχθηκαν πριν από το 1975 σε σχέδια πόλεως.
Άρα µιλάµε για περιοχές εντός σχεδίου πόλεως. Μιλάµε για
ιδιοκτησία του δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου και όχι ιδιωτών.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, ακόµη και γι’ αυτά είναι απαραίτητο
να προηγηθεί προεδρικό διάταγµα για το εάν θα είναι αξιοποιήσιµα και µάλιστα µόνο ως περιφερειακά πάρκα, µετά από µελέτη οικολογικής αξιολόγησης.
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα της Εκκλησίας, απάντησα ότι σύµφωνα µε τον ν.4030 και τον ν. 4178, ως έχουµε υποχρέωση λόγω
ειδικών διατάξεων που προβλέπει ο ν. 4030, δεν συµπεριλαµβάνονται τα εκκλησιαστικά ακίνητα, τα οποία ρυθµίζουµε και ειδικώς µόνο για ιερές µονές, ιερούς ναούς και µητροπολιτικά
µέγαρα, ένα σε αριθµό ανά µητρόπολη.
Να πω, τέλος, ότι στον τίτλο του σηµερινού νοµοσχεδίου,
κύριε Πρόεδρε, προστίθεται και η φράση «και άλλες διατάξεις».
Δεν έχω να συµπληρώσω κάτι άλλο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για µία διευκρίνιση παρακαλώ, για δέκα δευτερόλεπτα
µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Κωνσταντοπούλου. Έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, η εκπρόθεσµη
τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης υπογράφεται από τον κ.
Στουρνάρα και τον κ. Αθανασίου, που δεν µας έκαναν την τιµή.
Σας εξήγησα γιατί είναι και «αµαρτωλή» η τροπολογία και γράφει
χειρόγραφα «συν ΥΠΕΚΑ». Ούτε καν έχει την υπογραφή σας. Θα
ήθελα να ξέρω εάν θα την αποσύρετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Έχω την πληροφόρηση ότι θα έρθει...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχουν πληροφορίες ότι έρχεται ο κ. Αθανασίου, ο οποίος θα εξηγήσει.
Κύριε Υπουργέ, το πληροφορήθηκα και εγώ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, όχι. Έχει
ζητήσει τον λόγο ο κ. Τσούκαλης. Πώς θα το κάνουµε εδώ πέρα;
Συζήτηση…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Θέλω και εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει και Κανονισµός.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ο κ. Βαρβιτσιώτης θα έρθει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν το γνωρίζω.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Τότε την τροπολογία γιατί την
υπογράφει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα έρθει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Τσούκαλη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα σας παρακαλώ για λίγο να παρακολουθήσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ζητώ συγγνώµη. Θα
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έλθω σε λίγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Συγγνώµη, δεν συνηθίζω να παρατηρώ Υπουργούς όταν λείπουν, αλλά η αναφορά που θα κάνω
σε σχέση µε την τροπολογία σάς αφορά άµεσα. Θα χρειαστώ
µόνο τρία λεπτά. Δεν θα καθυστερήσετε περισσότερο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Εντάξει, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ως Δηµοκρατική Αριστερά σάς λέµε
ευθέως ότι πρέπει να αποσύρετε όλη την τροπολογία, γιατί, δυστυχώς για το ΥΠΕΚΑ, για όλη την τροπολογία δεν έχει την παραµικρή αρµοδιότητα. Για όλη την τροπολογία! Και εκεί που
πιστεύετε εσείς ότι είστε αρµόδιος, είστε απλώς παρακολουθηµατικά συναρµόδιος.
Θα ήθελα να γίνω σαφέστερος. Η πρώτη, η δεύτερη και η
τρίτη παράγραφος, όπως πολύ σωστά είπατε, αφορά τιµολόγηση του ύδατος ανά χρήση. Τι λέει όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκεκριµένη τροπολογία; Ορίζει, κύριε Υπουργέ,
ότι µέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015 οι τιµές του ύδατος καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Και προσέξτε,
µετά από πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα, όχι σύµφωνη πρόταση, που σηµαίνει ότι ο Υπουργός Οικονοµικών -όποιος και να
είναι και µετά- είναι αποκλειστικά αρµόδιος, κύριε Πρόεδρε, να
καθορίσει την τιµολογιακή πολιτική χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν
την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, η οποία, σηµειωτέον, µε µεταβατική διάταξη επιτελεί έργο ρυθµιστικής αρχής.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι υποψιαζόµαστε και γιατί θέλουµε να
την αποσύρετε για να έρθει προς ουσιαστική συζήτηση; Υποψιαζόµαστε ότι στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης των εταιρειών
αυτών ο Υπουργός Οικονοµικών θα αναλάβει ένα πολύ επώδυνο
έργο: Να τιµολογήσει τη χρήση του ύδατος σύµφωνα µε τις διαθέσεις κάποιων -δεν θέλω να προσχωρήσουµε ασµένως σε
αυτήν την άποψη, αλλά µπορεί να υπάρχει διάχυτη αυτή η αντίληψη- κατά το δοκούν.
Ερώτηση: Γιατί να µην είναι σύµφωνη η γνώµη της Ειδικής
Γραµµατείας Υδάτων, αλλά απλώς να είναι γνώµη;
Θέλω να µου διευκρινίσετε το εξής: Γιατί αυτή η τροπολογία
είναι επείγουσα, όταν καθορίζει τα δύο πλαίσια -µέχρι τον Ιούνιο
του 2015 και από το 2015 και µετά- και δεν µπορεί να έλθει µε
την κανονική διαδικασία, ούτως ώστε να γίνει η διαβούλευση, να
ακούσουµε τις απόψεις και του Υπουργείου και των φορέων
κ.λπ.;
Δεύτερον, η παράγραφος 3 που αφορά τη Ρυθµιστική Αρχή
Λιµένων τι σχέση έχει µε το Υπουργείο σας; Δεν έχει σχέση και
αυτή. Γιατί δεν την αποσύρετε; Με λίγα λόγια, προκειµένου να
διατηρηθεί στοιχειώδης αξιοπιστία και να έχουµε και καλές εξηγήσεις, κύριε Πρόεδρε, εγώ καλώ τον κύριο Υπουργό να αποσύρει όλη την τροπολογία και να την φέρει µε την κανονική διαδικασία.
Απ’ ό,τι ακούω, ίσως τη Δευτέρα ή την Τρίτη να συνεδριάσει η
Επιτροπή Οικονοµικών για να ασχοληθεί µε ένα άλλο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών, που είναι επίσης επείγον. Θα ήταν
πολύ χρήσιµο να έρθει εκεί και να γίνει µια ολοκληρωµένη συζήτηση.
Όσον αφορά τις άλλες τροπολογίες –για να µην καθυστερήσω- εµείς, ως Κοινοβουλευτική Οµάδα, ως κόµµα –δεν είναι
βέβαια εδώ ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας- προσεγγίζοντας τη
συγκεκριµένη τροπολογία µε ένα αίσθηµα εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος, όπως κάνουµε πάντα και ουσιαστικά αξιολογώντας κάθε τέτοια τροπολογία µε το δεδοµένο που έχουµε
κάθε φορά, γνωρίζοντας όλη την προϊστορία της υλοποίησης
των συγκεκριµένων συµβάσεων, που καθ’ οµολογία έχει χαρακτηριστεί ως νοσηρή ή αµαρτωλή, θα ψηφίσουµε «ΥΠΕΡ» στην
τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Θα σταθώ σε δύο συγκεκριµένες τροπολογίες, γιατί νοµίζω ότι
θα τοποθετηθεί και η κ. Φούντα. Η µία είναι η 1389 τροπολογία
και η δεύτερη είναι η 1392. Η πρώτη τροπολογία αναφέρεται σε
αναδιάρθρωση ή αλλαγή του πλαισίου των επενδυτικών σχεδίων.
Είναι εδώ βέβαια ο κ. Σκορδάς, αλλά δεν είναι παρών ο κ. Μηταράκης…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ο κ. Μηταράκης είναι στην Αµερική.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ναι, αλλά ποιος θα µας δώσει εξηγήσεις τώρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τι λέει αυτή η τροπολογία; Πως
επειδή θα αλλάξει το ευρωπαϊκό πλαίσιο από 1η Ιουλίου 2014,
στα υφιστάµενα σχέδια έτσι όπως έχουν κατατεθεί –σηµειωτέον,
υπάρχει η πληροφόρηση ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν κατατεθεί πρόχειρα, µόνο και µόνο για να προλάβουν προθεσµίες
χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις- καταργείται η ασφαλιστική
δικλίδα της απόκλισης των δέκα µονάδων των δύο αξιολογητών.
Και το κυριότερο είναι ότι, για να προλάβουµε την προθεσµία της
1ης Ιουλίου, καταργούνται και οι ενστάσεις. Το ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί είναι πώς όλη αυτή η αλλαγή διασφαλίζει τη
διαφάνεια όσον αφορά την επιλογή των διαχειριστικών σχεδίων;
Δεν µπορεί να µας απαντήσει κανείς επ’ αυτού. Μπορεί να βρεθούµε σε δύσκολη θέση λέγοντας «ΚΑΤΑ» κατ’ αρχάς στη συγκεκριµένη τροπολογία και να µπλοκάρουµε κάποιες καλές και
χρήσιµες επενδύσεις. Όµως, πώς θα κρίνουµε ποια είναι η
σωστή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε το εξής, κύριε Πρόεδρε. Μία πολύ αµαρτωλή
ιστορία, που διαρκεί τουλάχιστον ένα χρόνο, αφορά τους ΤΑΣ.
Το θέµα είναι επίκαιρο λόγω των σεισµών. Έχουµε την τροπολογία µε αριθµό 1392, που ουσιαστικά έρχεται να βελτιώσει µία κατάσταση που είναι νοσηρή έτσι και αλλιώς, που δεν βελτιώνεται.
Προκειµένου να γίνει κατανοητό τι συµβαίνει µε τους ΤΑΣ θα
διαβάσω µόνο το απόσπασµα της αιτιολογικής έκθεσης: «Επειδή
η Υπηρεσία Αντισεισµικής Προστασίας, η ΥΑΣ, διατήρησε όλες
τις αρµοδιότητες αποκατάστασης των ζηµιών και το εναποµείναν
έµπειρο προσωπικό της δεν επαρκεί για την αντιµετώπιση των
έκτακτων αναγκών που προκαλούνται πανελλαδικά από σεισµούς, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για µετάβαση προσωπικού
της ΥΑΣ στις πληγείσες περιοχές –βλέπε, παραδείγµατος χάριν
Κεφαλλονιά- και για παραµονή σε αυτές µεγαλύτερο χρόνο.
Δεδοµένου, µάλιστα, ότι από 1-11-2013 το προσωπικό των ΤΑΣ
τέθηκε σε διαθεσιµότητα, οι υπηρετούντες στην ΥΑΣ υπάλληλοι
υποχρεώθηκαν να µετακινηθούν για να στελεχώσουν προσωρινά
τους ΤΑΣ».
Δηλαδή, επειδή έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα οι υπάλληλοι
των ΤΑΣ και δεν έχει αποκατασταθεί η τοποθέτησή τους…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δεν κάνω ιδιαίτερη κατάχρηση χρόνου. Όταν,
όµως, κατατίθενται οι τροπολογίες βροχή την τελευταία στιγµή,
είµαστε υποχρεωµένοι να τοποθετούµαστε επί της ουσίας. Αυτό
προσπαθώ να πω. Τώρα, δεν είναι και ο αρµόδιος Υπουργός εδώ
-είναι αρµοδιότητα του κ. Χρυσοχοΐδη- να µου απαντήσει για
τους ΤΑΣ, γιατί απασχολεί όλη την Ελλάδα.
Σας πληροφορώ ότι λόγω της διαθεσιµότητας ποσό 6 εκατοµµυρίων που είχε διατεθεί από τον προϋπολογισµό του 2013 για
την αποκατάσταση σεισµοπλήκτων Αχαΐας επεστράφη επειδή
δεν κατεβλήθη. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ποιο είναι το µεγάλο
πρόβληµα; Και υπάρχει αυτή η εκκρεµότητα η οποία πλήττει τις
πλέον ευαίσθητες περιοχές της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσούκαλη.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Αθανασίου για να αναφερθεί στην
τροπολογία που έχει καταθέσει.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ σε µία τροπολογία που στην
ουσία είναι νοµοτεχνικές βελτιώσεις…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ε, όχι δα!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): …στις διατάξεις µερικών άρθρων που ψηφίστηκαν προχθές και συγκεκριµένα µε το
ν.4254/2014 που αφορά τα άρθρα 159, 150Α, 236 και 237, στα
οποία αναφέρεται το παράνοµο όφελος.
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Μου είπε ο Εθνικός Συντονιστής κατά της διαφθοράς, ο κ. Τέντες, ότι για να είναι εναρµονισµένο το δίκαιο, ακριβώς οι ίδιες
διατάξεις που ισχύουν παρόµοια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση
τώρα, η ακριβής διάταξη πρέπει να είναι «οποιασδήποτε φύσης
αθέµιτο ωφέλιµα». Αυτό µπήκε, δηλαδή η λέξη «ωφέλιµα». Είναι
ένας επιθετικός προσδιορισµός. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάτι το
ιδιαίτερο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποια είναι, δηλαδή, τα θεµιτά
ωφελήµατα, κύριε Αθανασίου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτά προβλέπονται.
Πρέπει να δείτε όλες τις διατάξεις, κυρία Κωνσταντοπούλου, αν
είναι χάριν παρανόµου ή µη νοµίµου πράξεως. Οι διατάξεις
αυτές τα ρυθµίζουν όλα. Θα τα δείτε αναλυτικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Της ντροπής είναι αυτά που κάνετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, να
αναπτύξει ο Υπουργός τη θέση του.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αν νοµίζετε ότι υπάρχει κάποιο λάθος, µην το ψηφίσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Της ντροπής είναι! Της ντροπής!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας λέω, είναι ένας
επιθετικός προσδιορισµός, το αθέµιτο όφελος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Που αποποινικοποιεί τα θεµιτά.
(Κωδωνοκρουσίες)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Για το δεύτερο, υπήρχαν οι διατάξεις αυτές -στο 235 και 236- που έλεγαν ότι
τιµωρούνται µε φυλάκιση. Έτσι έλεγε ο παλιός νόµος. Και έχει
µπει τώρα µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών. Απλώς το αυστηροποιούµε. Όταν λέµε «µε φυλάκιση», πάει µέχρι πέντε χρόνια. Γίνεται
πιο αυστηρό το κείµενο. Αν δεν θέλετε να είναι πιο αυστηρό, µπορείτε να µην το ψηφίσετε. Αντί να είναι φυλάκιση µέχρι δύο ετών,
λέµε «δια φυλακίσεως». Όπως ξέρετε, η φυλάκιση είναι µέχρι
πέντε χρόνια. Αυστηριοποιείται λίγο η διάταξη. Δεν είναι κάτι το
σπουδαίο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έχει καµµία
τροποποίηση, κύριε Υπουργέ. Είναι όπως την έχετε καταθέσει,
έτσι;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να την αποσύρει πρέπει! Είναι
και εκπρόθεσµη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
όπως την καταθέσατε αρχικώς, έτσι και προχωρούµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μάλιστα.
Ο κ. Σκορδάς έχει ζητήσει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή λείπει εκτός Ελλάδος ο αρµόδιος συνάδελφος, ο κ.
Μηταράκης, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία µε αριθµό
1389. Ο κ. Μηταράκης είχε πει εχθές στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου ότι θα κατατεθεί σήµερα τροπολογία. Γιατί είναι
ανάγκη αυτή η τροπολογία να ψηφιστεί:
Θα δώσω πίνακα που φαίνεται µε βάση τον επενδυτικό νόµο
3908/2011 πώς έχουν εξελιχθεί οι υποβολές των επενδυτικών
σχεδίων σε κάθε φάση. Ο πρώτος κύκλος του 2011 ήταν διακόσια σαράντα εννέα σχέδια και ο δεύτερος εκατόν ογδόντα ένα
σχέδια. Ο πρώτος κύκλος του 2012 ήταν διακόσια εβδοµήντα
πέντε σχέδια και ο δεύτερος εκατόν εβδοµήντα ένα σχέδια. Ο
πρώτος κύκλος του 2013 ήταν εκατόν τριάντα τρία σχέδια και ο
τελευταίος του 2013 ήταν διακόσια πενήντα δύο σχέδια. Ο πρώτος κύκλος του 2014 είναι επτακόσια σαράντα οκτώ σχέδια.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Σκορδάς καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
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Βουλής)
Δεν υπήρχε εκτίµηση ότι θα έρθει τόσο µεγάλος αριθµός επενδυτικών σχεδίων. Είναι ένα πρόβληµα από τα ευχάριστα. Πρέπει
να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε, να τα διεκπεραιώσουµε.
Καταργείται ο Κανονισµός 800 του 2008 και ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων/30-6-2014. Εάν αυτά τα επενδυτικά σχέδια
δεν κριθούν µέχρι τότε, θα χαθούν.
Τι λέει λοιπόν αυτή η τροπολογία; Πρώτον, αντί να έχουµε και
τρίτο εξεταστή στα επενδυτικά σχέδια αν η διαφορά των δύο
πρώτων είναι µεγαλύτερη των δέκα µονάδων, αποδεχόµαστε το
µέσο όρο των δύο πρώτων αξιολογητών. Και το δεύτερο που επισπεύδει τη διαδικασία αξιολόγησης, είναι ότι εκεί που υπήρχε η
διαδικασία της ένστασης και υπάρχει και υπήρχε και από τις διοικητικές διαδικασίες η αίτηση θεραπείας, παραµένει αυτή ως
µέσο για τους επενδυτές. Αυτό που καταργείται για να επισπευστεί η αξιολόγηση, είναι η διαδικασία της ένστασης.
Ουσιαστικά κάνουµε –να το πω έτσι- µία αβαρία στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, προκειµένου να προλάβουν όλα τα σχέδια να αξιολογηθούν. Νοµίζω ότι είναι ένα πρόβληµα που, όπως
δείχνουν και οι αριθµοί, έχει θετική διάσταση. Ελπίζω να βρει την
αποδοχή των Βουλευτών.
Ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν δίνω σε κανέναν Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τριτολογία, εάν δεν τελειώσουν οι δευτερολογίες.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα δευτερολογήσω αποκλειστικά επί των τροπολογιών και εκ
των πραγµάτων θέλω να θίξω κάποια γενικότερα ζητήµατα.
Κύριε Πρόεδρε, στην πρωτολογία µου µίλησα για το πόσο σηµαντική µπορεί να αποδειχθεί η σηµερινή µέρα. Είναι µια µέρα
νέας αφετηρίας, τέλους και αρχής συνάµα µιας εξίσου επίπονης
και δύσκολης προσπάθειας για να θεµελιώσουµε µια νέα ευηµερία, πολύ πιο ασφαλή και σίγουρη για τον ελληνικό λαό και κυρίως για τη νέα γενιά.
Για το διάστηµα που πέρασε, επειδή εγώ πρωτοεκλέχτηκα
Βουλευτής το 2009 και βρέθηκα στην πλευρά αυτών που κλήθηκαν να σηκώσουν το βάρος των αποφάσεων, στην πλευρά της
Συµπολίτευσης από το 2009 µέχρι σήµερα, θέλω να πω µε απόλυτη υπευθυνότητα και ρεαλισµό µία µεγάλη αλήθεια. Την έζησα
λίγους µήνες ως Υφυπουργός, αλλά παρ’ όλα αυτά συµµερίζοµαι
αυτό που έχουν ζήσει οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί, οι Κοινοβουλευτικοί και οι εξωκοινοβουλευτικοί, αλλά και οι Βουλευτές της
εκάστοτε Πλειοψηφίας από το 2009 µέχρι σήµερα.
Σε όλη αυτήν την προσπάθεια που ξεκίνησε την άνοιξη του
2010, η πατρίδα έδινε µια µάχη και αυτή ήταν µε τον χρόνο. Χρόνος δεν υπήρχε ποτέ. Δεν µας έδωσαν χρόνο, ούτε λεπτό οι δανειστές. Είναι άλλης στιγµής και άλλης τάξης η συζήτηση το πώς
και γιατί.
Σηµασία έχει πως ως αποτέλεσµα αυτής της πραγµατικότητας, φτάσαµε να έχουµε αυτό το φαινόµενο µε τις τροπολογίες
στη Βουλή. Αυτό το ζήτηµα των τροπολογιών βέβαια οι εµπειρότεροι ξέρουν ότι έχει µία ιστορία, εξ ου και στη λαϊκή καθοµιλουµένη λέγονται «ντροπολογίες» µε ευκολία, ισοπεδώνοντας και
εύστοχες τροπολογίες και τροπολογίες που εν πάση περιπτώσει
µπορεί να είναι κάπως έωλες.
Υπήρξε αλλαγή Κανονισµού παλιότερα. Όλα αυτά µπήκαν σε
δεύτερη µοίρα, γιατί η χώρα έδινε µια µεγάλη µάχη, έναν πόλεµο
όπως είπα το πρωί. Ήταν ο πόλεµος της γενιάς µας και σήµερα
λέµε στους Έλληνες πολίτες ότι αυτόν τον πόλεµο τον κερδίσαµε. Οι συνθήκες ήταν έκτακτες.
Είπα και το πρωί ότι οι συνάδελφοι που γνωρίζουν νοµικά –
εσείς, κυρία Πρόεδρε- καλό θα ήταν κάποια στιγµή να µας κάνουν µία ωραία ανάλυση για το ποιο άρθρο του Συντάγµατος
προβλέπει αυτό που πρέπει να κάνει µια συντεταγµένη πολιτεία
µπροστά σε έναν κίνδυνο ασύντακτης χρεοκοπίας και αν δεν
κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, ποιες κυρώσεις υπάρχουν για
τα συντεταγµένα όργανα της πολιτείας.
Δεν υπάρχουν αυτά τα ερωτήµατα, όπως ξέρετε. Θέλω να πω,
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δηλαδή, ότι ήταν µία πρωτοφανής έκτακτη κατάσταση. Καθώς,
λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσει µία προσπάθεια, όχι χαλάρωσης
αλλά επαναφοράς µας στην κανονικότητα, να λειτουργούµε, δηλαδή, σε πιο κανονικές συνθήκες, θέλω να κάνω καθαρό από τη
δική µας πλευρά, από την πλευρά των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ,
που διεκδικούµε και το µεγαλύτερο –το µέγιστο, αν θέλετε- µερίδιο σ’ αυτήν την επιτυχία –γιατί σ’ αυτήν την προσπάθεια συµµετέχουµε δύο χρόνια µόνοι µας και άλλα δύο χρόνια µαζί µε
άλλους- ότι πρέπει µε δική σας πρωτοβουλία, κύριε Πρόεδρε, να
γίνουν µερικά πράγµατα.
Πρέπει να συµφωνήσουµε, λοιπόν, σε µερικές απλές αρχές.
Εκπρόθεσµες τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια µόνο κατ’
εξαίρεση πρέπει να έρχονται. Εξαίρεση είχαµε σήµερα µε το
Υπουργείο Άµυνας. Δεν νοµίζω ότι τεκµηριώνεται αντίλογος περί
εκπροθέσµου ή ελάχιστου χρόνου που έχουµε για να τη δούµε
ή οτιδήποτε άλλο. Έγινε ολόκληρη συζήτηση και για εξεταστική
επιτροπή. Συζητήσαµε επαρκέστατα και είµαστε αρκετά διαβασµένοι –όσοι θέλαµε τουλάχιστον- για τα υποβρύχια. Άρα λοιπόν,
νοµίζω ότι ελάχιστος χρόνος χρειαζόταν για τον κάθε Βουλευτή
όχι για να ψηφίσει, αλλά για να αξιολογήσει τη διάταξη όπως
ήρθε. Εµείς την αξιολογήσαµε.
Εγώ προσωπικά θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση. Δεν αποτελεί επιφύλαξη, αλλά αυτό που θέλω να σηµειώσω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι η καλή πίστη που δείχνουν τα «Ελληνικά Ναυπηγεία», καθώς µπαίνουµε στις εγκαταστάσεις, ελπίζω και πιστεύω –δεν έχω τον νοµικό τρόπο να τεκµηριώσω αν αυτό που
λέω έχει υπόσταση- να µη χρησιµοποιηθεί ως επιχείρηµα στις
διαφορές που έχουµε στα διεθνή δικαστήρια µε προσφυγές και
δικές τους και του ελληνικού δηµοσίου. Αυτή η παρένθεση κλείνει.
Πιστεύω η αλληλογραφία, την οποία επικαλείται το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας στην τροπολογία, να είναι διατυπωµένη µε
τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτα το δηµόσιο συµφέρον. Κατά
τα άλλα, πιστεύω η διάταξη να αναλύθηκε επαρκώς από τον
κύριο Υπουργό. Φυσικά, τη στηρίζουµε.
Από εκεί και πέρα, η παράγραφος 6 –έχει έρθει, βέβαια, ο
Υπουργός Οικονοµικών- που ήδη απεσύρθη από την επίµαχη
τροπολογία, προφανώς δεν µπορούσε να γίνει αποδεκτή.
Με αφορµή αυτό, µάλιστα, πρέπει να πω ότι οποιαδήποτε τροπολογία, ακόµα και αν κριθεί από όλους µας ότι είναι εύλογο τουλάχιστον να συζητηθεί και µετά να αποφασίσουµε, δεν µπορεί να
συζητείται ερήµην Υπουργού. Θεωρώ πολύ θετικό το ότι έχουν
έρθει όλοι οι Υπουργοί να δώσουν εξηγήσεις. Είναι µερικές βασικές αρχές που νοµίζω ότι µπορούµε να τις ακολουθούµε όλοι
και να τις διαφυλάττει το Προεδρείο. Απουσία αρµοδίου Υπουργού δεν συζητείται καµµία τροπολογία. Εκπρόθεσµες τροπολογίες σε άσχετο νοµοσχέδιο δεν ψηφίζονται από κανέναν, εκτός
κι αν πραγµατικά είναι κατεπείγουσες και το αποδεικνύει ο
Υπουργός που είναι παρών.
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω λέγοντας ότι πιστεύω πως θα
βελτιώσουµε πάρα πολύ τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, αλλά
θα βοηθήσουµε να βάλουν µία καλύτερη σειρά στα πράγµατα
και στη δουλειά τους αρκετά Υπουργεία, γιατί –χωρίς να θέλω
να εκτραπώ µέρα που είναι σήµερα- υπάρχουν Υπουργεία που
τα τελευταία δύο χρόνια νοµοθετούν κυριολεκτικά µόνο µε τροπολογίες. Αυτό δεν γίνεται.
Κύριε Πρόεδρε, λέω ξανά ότι µε την προσπάθεια που ολοκληρώθηκε, κάτι ξεκινά. Επ’ ουδενί δεν οδηγεί σε χαλάρωση.
Έχουµε πολλές µάχες να κερδίσουµε, αλλά τη µάχη µε τον
χρόνο και τη διαδικασία πρέπει µέρα µε τη µέρα να την κερδίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ζητήσει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
Οι διατάξεις που έχουν περιληφθεί στην τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1399 και ειδικό αριθµό 185, περιλαµβάνουν αναγκαίες
συµπληρώσεις προαπαιτούµενων ενεργειών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τον καθορι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σµό των τιµολογίων και την παράταση των προθεσµιών, του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη συµπλήρωση των διατάξεων για τη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων, καθώς και διάταξη του
Υπουργείου Οικονοµικών για τα τέλη κυκλοφορίας για το 2014
εν όψει και της συνολικής αναµόρφωσης που σχεδιάζεται.
Εκ παραδροµής ο παριστάµενος Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, και λόγω της απουσίας µου, δήλωσε ότι η τροπολογία αποσύρεται. Μετά από συνεννόηση µε τους υπογράφοντες
την τροπολογία Υπουργούς, η τροπολογία θα συζητηθεί. Επί της
αρχής συµφωνώ απόλυτα.
Θέλω να επαναλάβω το σεβασµό µου στην τήρηση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Εξ ου και η παρουσία µου εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η τροπολογία
προφανώς παραµένει ως έχει;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Για το περιεχόµενο δεν µας είπατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επειδή υπάρχουν αντιρρήσεις, κύριε Υπουργέ, επί του περιεχοµένου των τροπολογιών θα τοποθετηθείτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μάλιστα.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρβιτσιώτης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, η Βουλή πριν από δέκα µέρες τροποποίησε τον ν. 4150/2013, ο οποίος συνέστησε κατ’ αρχάς τη
Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων, µορφοποιώντας περαιτέρω τη διάταξη
η οποία είχε ψηφιστεί πέρσι το καλοκαίρι, ώστε να συνάδει µε το
ευρωπαϊκό πλαίσιο, να συνάδει µε τις αντικειµενικές δυσκολίες
που βρήκαµε ως Κυβέρνηση στο πλαίσιο της επεξεργασίας της
διαδικασίας αξιοποίησης των λιµενικών υποδοµών της χώρας και
βέβαια σε µία συνεργασία µε όλους τους Ευρωπαίους εταίρους,
είτε την τρόικα είτε την Task Force είτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Γι’ αυτό και την προηγούµενη εβδοµάδα προχωρήσαµε σε µία
θεσµική θωράκιση του δηµοσίου συµφέροντος και της ανεξαρτησίας µέσα από µία σχηµατοποίηση της ΡΑΛ, σχηµατοποίηση
µέσα από συγκεκριµένους κανόνες λειτουργίας, συγκεκριµένες
αρµοδιότητες, συγκεκριµένη δοµή του διοικητικού συµβουλίου.
Σε αυτήν τη διαδικασία, στα πράγµατα τα οποία εκ των υστέρων ήρθαµε και συµφωνήσαµε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -γιατί
είναι ένα πρωτόγνωρο εγχείρηµα και για τη χώρα µας, αλλά και
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και ίσως θεσµικά πρωτοπορούµε µε
τη σύσταση της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων, στην οποία µεταβιβάζουµε για πρώτη φορά µέσα σε ένα σκληρό και αυστηρό πλαίσιο ελέγχου όλες τις συµβάσεις παραχώρησης του ελληνικού
δηµοσίου προς τους οργανισµούς των λιµένων, για την εκτέλεση
και την παρακολούθηση του business plan, τη διαφάνεια στα οικονοµικά τους αλλά και την ελεύθερη πρόσβαση, ώστε να µην
καταστούν οι οποιεσδήποτε λιµενικές υποδοµές, ιδιαίτερα αυτές
που βρίσκονται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης, σε καθεστώς µονοπωλιακής εκµετάλλευσης- σήµερα ερχόµαστε και προσθέτουµε ορισµένες ακόµα θεσµικές θωρακίσεις.
Θεσµική θωράκιση είναι η ιδιότητα του Πρόεδρου ότι πρέπει
να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η θεσµική θωράκιση είναι ότι οι αποφάσεις της ΡΑΛ θα δηµοσιεύονται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα τηρούνται σε ειδικό αρχείο, προσβάσιµο και θα
δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της. Επίσης είναι η διαδικασία
αναθεώρησης µε προσφυγή του Υπουργού ή των ενδιαφεροµένων, σύµφωνα µε τον Κώδικα Δηµοσίου Δικαίου, απέναντι στις
αποφάσεις της ΡΑΛ. Βέβαια, αυτό το οποίο κάνουµε είναι ότι ορίζουµε και τη µετεξέλιξή της. Ορίζουµε, δηλαδή, ότι µέχρι το
τέλος του Ιουνίου του 2015 η ΡΑΛ θα µπορεί να εισηγείται, αλλά
ο Υπουργός να αποφασίζει για τις διαδικασίες τιµολόγησης των
λιµένων.
Από την 1η Ιουλίου του 2015 ως την 1η Ιουλίου 2016 η ΡΑΛ θα
µπορεί να αποφασίζει, αλλά χρειάζεται γνώµη του Υπουργού.
Είναι ένα από τα επίπεδα θεσµικής µετεξέλιξης, ώστε να καταστεί από την 1η Ιουλίου 2016 απολύτως ανεξάρτητη.
Γι’ αυτόν τον λόγο έχουµε προσθέσει µετά από την ολοκλήρωση της συζήτησης και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και µία προσθήκη την οποία θα καταθέσουµε στην τροπολογία
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που λέει: «Ορίζουµε ότι µε Προεδρικό Διάταγµα θα καθορίζονται
οι ακριβείς ρυθµιστικές αποφάσεις για τις οποίες θα είναι αρµόδια η Ρ.Α.Λ.», ώστε να ξέρουµε γιατί αποφασίζει η ΡΑΛ, γιατί αποφασίζει το Υπουργείο, να έχουµε ένα ξεκάθαρο θεσµικό πλαίσιο.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι οποιεσδήποτε αντιρρήσεις απέναντι στην
τροπολογία αυτή δεν βοηθάνε στη θεσµική θωράκιση της χώρας,
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δεν βοηθάνε στη θεσµική θωράκιση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης και στη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Και για τους πόρους της ΡΑΛ να
µας πείτε, όπως και για το τέλος που θα επιβάλετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ, να κατατεθεί και να διανεµηθεί η τροποποίηση
της τροπολογίας.
Πριν δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Χρυσής Αυγής, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Με επιστολή, λοιπόν, που µας απεστάλη από τον Λαϊκό Σύνδεσµο Χρυσή Αυγή µας γνωρίζουν ότι ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος στη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζεται ο
Βουλευτής Σερρών κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος στη θέση του
Βουλευτή Αχαΐας κ. Μιχαήλ Αρβανίτη.
Ορίστε, κύριε Ματθαιόπουλε, έχετε τον λόγο
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσο χρόνο έχω διαθέσιµο,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε έξι
λεπτά, γιατί δευτερολογείτε, κύριε Ματθαιόπουλε.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή το µεγαλύτερο µέρος της συζήτησης αναλώθηκε στο
θέµα των υποβρυχίων, ένα θέµα το οποίο άπτεται της εθνικής
ασφάλειας και κυριαρχίας της χώρας, θέλω να ξεκαθαρίσω
ευθύς εξαρχής ότι η τοποθέτησή µας και η συµµετοχή µας στην
όλη συζήτηση δεν γίνεται επειδή έχουµε ως κίνητρο τη δηµιουργία εντυπώσεων, όπως θέλουν να κάνουν κάποιοι άλλοι, αλλά
ούτε και επειδή κίνητρά µας είναι να αποσπάσουµε κάποια µικροκοµµατικά οφέλη. Το κάνουµε µόνο και επειδή παραµένουµε
πιστοί στην ιδεολογία µας, στην οποία προτεραιότητα έχει η
ουσία του έθνους, η εθνική ασφάλεια και η κυριαρχία της χώρας.
Η εθνική ασφάλεια και κυριαρχία, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει
καταργηθεί από τα µνηµόνια που εσείς υπογράψατε. Και επειδή
εµείς πιστεύουµε ότι αυτή µπορεί να διασφαλιστεί µόνο µε έναν
αξιόµαχο και έτοιµο Ελληνικό Στρατό, πιστεύουµε ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να τεθεί σε τελείως διαφορετική βάση, διότι
δεν είναι τυχαίο ότι αµέσως µετά την υπογραφή των µνηµονίων
τα οποία προέβλεπαν κατάργηση και κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας, ξεκίνησε και η διάλυση των θεσµών, που στην ουσία
προασπίζουν την εθνική κυριαρχία. Ένας από αυτούς είναι ο Ελληνικός Στρατός και συγκεκριµένα το Ελληνικό Ναυτικό Σώµα,
διότι η συζήτηση όπως εξελίχθηκε εδώ µέσα απέδειξε ότι κάποιοι
δεν έχουν αντιληφθεί το πρόβληµα, το οποίο δεν είναι άλλο από
την οριστική διάλυση του Ελληνικού Στρατού.
Εγώ θα επαναλάβω κάτι που εµείς ως εθνικιστές πιστεύουµε
ότι µε µία απλή µατιά στο χάρτη, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της διαµόρφωσης του εδάφους, αντιλαµβάνεται και
ο πιο αδαής: Ότι η Ελλάδα πρέπει να προβεί άµεσα σε αναβάθµιση του Ναυτικού. Και όλως τυχαίως τα τελευταία χρόνια βλέπουµε µία υποβάθµιση, η οποία και οδήγησε σταδιακά µέχρι και
στο κλείσιµο των βιοµηχανιών παραγωγής πολεµικού υλικού. Για
τον λόγο αυτόν, η Χρυσή Αυγή έχει καταθέσει µέσα στο πλαίσιο
του κοινοβουλευτικού της έργου προτάσεις νόµου, µεταξύ των
οποίων ήταν και η χάραξη και η οριοθέτηση της αποκλειστικής
οικονοµικής ζώνης, µία προεκλογική εξαγγελία του Πρωθυπουργού η οποία δεν έγινε ποτέ πραγµατικότητα. Με τη µόνη διαφορά
ότι εφόσον προβούµε σ’ αυτό που επιτρέπει και µάλλον επιβάλλει
η διεθνής νοµολογία, να γίνει µε την προϋπόθεση ότι θα έχουµε
έναν αξιόµαχο Ελληνικό Στρατό, ένα στόλο ο οποίος θα είναι
έτοιµος ανά πάσα ώρα και στιγµή να αποτρέψει τις απειλές που
βλέπουµε να συµβαίνουν καθηµερινά. Δεν είναι τυχαίο ότι καθηµερινά τούρκικες φρεγάτες ή πολεµικά αεροσκάφη παραβιάζουν
από τη θάλασσα και τον αέρα τα εθνικά µας κυριαρχικά δικαιώµατα. Και, όµως, το Υπουργείο δεν κάνει τίποτα απολύτως. Και
επαναλαµβάνω ότι το πρόβληµα είναι ότι έχετε υπογράψει τα
µνηµόνια.
Και όσον αφορά την παραλαβή ή µη παραλαβή των υποβρυχίων, πράγµατι συµφωνούµε να παραληφθούν τα τέσσερα υποβρύχια, σύµφωνα µε την τροπολογία που έχει κατατεθεί, αλλά
έχουµε ως απαραίτητη προϋπόθεση να χρησιµοποιηθεί ο Στρατός ως αποτρεπτικό µέσο για τα χειρότερα που βλέπουµε να έρχονται σιγά-σιγά.
Από εκεί και πέρα, έχουµε καταθέσει επίσης προτάσεις νόµου
ή έχουµε συµφωνήσει σε άλλες που αφορούν τη διενέργεια εξε-
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ταστικής επιτροπής για τα υποβρύχια, ένα σκάνδαλο για το οποίο
το πολιτικό σύστηµα θέλησε να πείσει τον ελληνικό λαό και εµάς
ότι ένας ήταν υπεύθυνος. Ένας ήταν υπεύθυνος για τα δισεκατοµµύρια που πλήρωσε ο ελληνικός λαός µέσα από µία δυσβάσταχτη φορολογική πολιτική που ακολούθησε λίγα χρόνια αργότερα. Ο Τσοχατζόπουλος ήταν το µοναδικό πολιτικό πρόσωπο
το οποίο ευθύνεται για τα σκάνδαλα των υποβρυχίων. Ούτε λέξη
για τον Βενιζέλο ούτε λέξη για την εγκληµατική οργάνωση του
ΠΑΣΟΚ, του οποίου ασφαλώς και ο Πρόεδρος του κόµµατος
ήξερε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και όλο το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας της χώρας, ποιες υπογραφές έβαζαν ποια πρόσωπα.
Άρα, λοιπόν, εµείς λέµε ξανά ότι γι’ αυτό εδώ το σκάνδαλο πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή όλοι όσοι αποδεδειγµένα έχουν
διαπράξει ένα έγκληµα όχι µόνο εις βάρος του ελληνικού λαού
αλλά και εις βάρος της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.
Σε ό,τι αφορά –και το καταγγέλω αυτό- την όλη συζήτηση, δεν
είναι τυχαίο ότι έχετε πάρει θέση –όλα τα κόµµατα που τοποθετήθηκαν- κρατώντας αποστάσεις από κάτι πολύ συγκεκριµένο,
διότι υπάρχει µία πολύ µεγάλη διαφορά ανάµεσα σε εµάς και σε
όλες τις υπόλοιπες πτέρυγες της Βουλής.
Όταν ξεκίνησα την οµιλία µου, είπα ότι εµείς όσα λέµε τα λέµε,
επειδή τα πιστεύουµε και ότι δεν θέλουµε να δηµιουργήσουµε
εντυπώσεις. Μιλάει η Νέα Δηµοκρατία για εθνική κυριαρχία και
ασφάλεια, δηλαδή το κόµµα που διέλυσε τον Ελληνικό Στρατό,
που κατέλυσε την εθνική κυριαρχία, το κόµµα που έχει ξευτιλίσει
κυριολεκτικά το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, έρχεται
τώρα και λέει ότι θα προασπίσει τον Ελληνικό Στρατό και τα
εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα;
Τι να πούµε για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο µέσα από τα σκάνδαλα,
όπως έχουν έρθει στο φως της δηµοσιότητας, που όλοι οι Έλληνες πλέον γνωρίζουν, αφού διέλυσε το ναυτικό και όχι µόνο,
αλλά σύσσωµο τον Ελληνικό Στρατό, έρχεται τώρα να µας το
παίξει «προστάτης» του;
Τι να πει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν πιστεύει καν, όπως και η υπόλοιπη Αριστερά, στα ουσιώδη και στα βασικά; Όταν µιλάµε για
εθνική κυριαρχία, ποιο είναι το βασικό συστατικό; Η έννοια του
έθνους. Εδώ πέρα υπάρχουν κόµµατα και άνθρωποι που δεν πιστεύουν καν σε αυτό. Πώς και µε ποιο θράσος σήµερα τοποθετούνται, όταν δεν πιστεύουν στα πιο βασικά πράγµατα;
Και αντιλαµβάνοµαι την αµηχανία τους, διότι η ίδια συζήτηση
έγινε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα για το κλείσιµο των αµυντικών
βιοµηχανιών της χώρας, όταν κάποιοι έβαζαν τα χακί και την ίδια
ώρα δήλωναν «Ούτε µία ώρα στον στρατό! Σαµποτάζ στον
στρατό! κ.ο.κ.».
Αυτή, λοιπόν, η υποκρισία πρέπει κάποτε να λάβει ένα τέλος
και να καταλάβει ολόκληρος ο ελληνικός λαός ότι ο µόνος πολιτικός φορέας που πιστεύει στην ιδέα του στρατού είναι η Χρυσή
Αυγή. Όχι µέσα από τις φυλλάδες και τον κιτρινισµό του Τύπου,
που παρουσιάζει τη Χρυσή Αυγή ως ένα παράρτηµα του στρατού, που έχει µία στρατιωτική και παραστρατιωτική δοµή, αλλά
επειδή πιστεύουµε ότι είναι ο µοναδικός θεσµός που µπορεί να
προστατέψει το µέλλον της πατρίδας. Γι’ αυτό, λοιπόν, καταγγέλλω τα υπόλοιπα κόµµατα ως υποκριτικά και θέτω το ζήτηµα
στη σωστή του βάση.
Κλείνω λέγοντας ότι δεν περιµέναµε τίποτα διαφορετικό ξανά
σε αυτήν εδώ την Αίθουσα να συµβεί, διότι συνεδριάζει µια
Βουλή παράνοµη, µία Βουλή η οποία σήµερα, όταν ακούστηκαν
κάποια σκάνδαλα, τα οποία είχαν «χρεωθεί» στη Χρυσή Αυγή,
προτίµησαν να κλείσουν το µικρόφωνο. Αναφέροµαι συγκεκριµένα σε έναν Υπουργό, ο οποίος «χαρτζιλικωνόταν» από έναν επιχειρηµατία, ο οποίος υποτίθεται ότι χρηµάτιζε τη Χρυσή Αυγή
και αποδείχθηκε ότι χρηµάτιζε τον Υπουργό µόνο και µόνο για
να κάνει ερωτήσεις, για να χτυπήσει έναν άλλο επιχειρηµατία.
Λες και η Βουλή είναι εµπορικό κατάστηµα, το οποίο έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα εις βάρος ενός άλλου καταστήµατος.
Αυτή, λοιπόν, είναι η υποκρισία, η κατάντια των θεσµών και της
Βουλής!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Μανωλάκου, θα πάρετε τον λόγο, για να δευτερολογήσετε;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μετά τους εισηγητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Μουτσινάς
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έχει τον λόγο, για να δευτερολογήσει.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, συζητάµε σήµερα ένα σοβαρό νοµοσχέδιο,
όπως ανέφερα και στην κύρια οµιλία µου. Θεωρώ ότι συζητήθηκε
µε επάρκεια σε τέσσερις συνεδριάσεις στην επιτροπή µε την παρουσία σας. Θέλω να κάνω ιδιαίτερη µνεία στη συµπεριφορά
σας, γιατί ακούσατε όλους τους οµιλητές και κάνατε σοβαρές
παρεµβάσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που διόρθωσαν πάρα
πολλά θέµατα, τα οποία σήµερα πραγµατικά είναι προς τιµή σας.
Θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το επισηµάνουµε, για να λέµε
και τα καλά.
Ξαφνικά έρχεται τώρα µια σωρεία τροπολογιών, δυο «ντουζίνες» τροπολογιών, µέσα σε ένα νοµοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή,
για να συζητηθεί σε δύο συνεδριάσεις, οι οποίες έγιναν µία, γιατί
η συγκυρία το επιτάσσει και µας καλούν να πάρουµε θέση σε
πάρα πολλά σοβαρά θέµατα, τα οποία δεν είναι καν επείγοντα
και µπορούν να έρθουν µετά τις γιορτές.
Θα παρακαλούσα πάρα πολύ -το έχουµε πει πολλές φορές- αν
θέλουµε να κάνουµε σοβαρό κοινοβουλευτικό έργο, να σεβαστούµε τη διαδικασία και το κύρος της Βουλής. Εάν δεν το κάνουµε, είµαστε εκτεθειµένοι, γιατί µας βλέπουν. Θεωρώ ότι
πρέπει να αποσυρθούν όλες οι τροπολογίες. Περιµένει ο χρόνος.
Στο κάτω-κάτω, κύριε Υπουργέ, έχουν έρθει αυτήν την εβδοµάδα πάρα πολλά νοµοσχέδια. Υπάρχουν θέµατα και για το
Υπουργείο Εσωτερικών και για το Οικονοµικών και για το Ναυτιλίας -ήρθε πρόσφατα- και θα µπορούσαν να έχουν ολοκληρωθεί
στη διαδικασία αυτή και να συµφωνήσουµε. Εάν έρθει µια τροπολογία που είναι στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου, να πούµε ότι τη
δεχόµαστε. Όµως, εδώ µια σειρά από τροπολογίες άσχετες µε
το νοµοσχέδιο αυτό µας καλούν, µέσα σε φόρτο εργασιών αυτές
τις µέρες, να πάρουµε θέση.
Δεν είναι, όµως, δυνατόν να πάρουµε θέση! Ό,τι και να κάνουµε, θα αδικήσουµε και τον εαυτό µας και τις τροπολογίες,
που κάποιες µπορεί να είναι και σοβαρές. Γι’ αυτό θεωρώ ότι τελικά η διαδικασία πρέπει να αλλάξει, αν πραγµατικά θέλουµε να
σεβαστούµε το Κοινοβούλιο.
Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Στην τελική ψηφοφορία επί
των άρθρων θα τοποθετηθεί ο κ. Κασαπίδης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Μπούρας
είναι ακόµη πρωτολογών, απ’ ό,τι βλέπω.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εάν και είµαι είκοσι τέσσερις ώρες µέσα στη Βουλή, να µιλήσω
και εγώ για δύο-τρία λεπτά για ένα θέµα που αναφέρεται στην
εκλογική µου περιφέρεια και συγκεκριµένα το θέµα που τελικά
λύνει τον «γόρδιο δεσµό» σε µια πολύ φτωχή περιοχή –απευθύνοµαι στους συναδέλφους της Αριστεράς- που είναι η Νέα Ζωή
Μάνδρας.
Θέλω να πω πρωτίστως ότι αναφέροµαι στην τροπολογία µε
γενικό αριθµό 1368 και ειδικό 166, την οποία υπογράφουµε Βουλευτές από τα τρία κόµµατα, δηλαδή τη Νέα Δηµοκρατία, το
ΠΑΣΟΚ και τη Δηµοκρατική Αριστερά και αναφέρεται στο 1/3 περίπου της Μάνδρας και σε κατοίκους που δεν έχουν δεύτερη κατοικία, αλλά είναι η πρώτη τους κατοικία και οι οποίοι για σειρά
δεκαετιών είναι όµηροι σε αυτό το φτωχικό τους. Και αυτή η τροπολογία το µόνο που κάνει είναι να διευθετεί τη λύση αυτού του
προβλήµατος.
Ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, σας εύχοµαι καλή επιτυχία, µιας και
είστε καινούργιος στο έργο σας. Σας ευχαριστεί κατ’ αρχάς ο
κόσµος της περιοχής και σας ευχαριστούν πάρα πολύ οι πολίτες
αυτής της πολύ φτωχής περιοχής γι’ αυτή την αποδοχή της τροπολογίας.
Για να ενηµερωθούν και οι συνάδελφοι θα πρέπει να πω ότι η
λύση αναφέρεται σε περίπου πεντακόσιους κατοίκους µε εκατόν
ογδόντα εννέα κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται πάνω σε πεντακόσια στρέµµατα και οι οποίοι έχουν τίτλο ιδιοκτησίας από το
1903.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και έρχεται σήµερα η πολιτεία η οποία επί χρόνια τους έστελνε
πρόστιµα επί προστίµων, για τα οποία οι άνθρωποι έφταναν σε
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απόγνωση και λύνει αυτό το θέµα. Η περιοχή του οικισµού Νέας
Ζωής -ειρήσθω εν παρόδω, σας καλώ, εάν θέλετε, να έρθετε την
«Εβδοµάδα της Διακαινησίµου», γιατί έχει εκκλησία που γιορτάζει στο όνοµα της Ζωοδόχου Πηγής, έχει αστική συγκοινωνία
που φεύγει από την Αθήνα και γράφει «Νέα Ζωή Μάνδρας»- για
αρκετά χρόνια ήταν σε οµηρία λόγω των πολεοδοµικών και δασικών ρυθµίσεων σε αυτήν τη χώρα.
Και έρχεστε εσείς σήµερα, κύριε Υπουργέ, µε αυτήν την πράξη
πραγµατικά να δικαιώσετε. Και εγώ πραγµατικά πιστεύω απόλυτα ότι εάν ήταν εδώ οι συνάδελφοί µου που εκλέγονται στην
Περιφέρεια Αττικής από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγαν «ΝΑΙ» σε αυτή
την τροπολογία. Και πιστεύω όλες οι πτέρυγες της Βουλής σε
αυτή την τροπολογία θα πρέπει να πουν «ΝΑΙ». Δεν επιλύει τα θέµατα κάποιων που βρίσκονται στα βόρεια προάστια, ούτε που
έχουν δεύτερες και τρίτες κατοικίες, αλλά επιλύει θέµατα για την
πρώτη κατοικία, τη βασική κατοικία κάποιων πολύ φτωχών ανθρώπων της ταλαιπωρηµένης Δυτικής Αττικής.
Σας ευχαριστώ θερµά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Από τους εισηγητές είναι κάποιος που θέλει να δευτερολογήσει;
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Γκόκας.
Πόσα λεπτά να σας δώσουµε κύριε Γκόκα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος. Δεν
µπορώ να προσδιορίσω το χρόνο, αλλά θα προσπαθήσω να είµαι
σύντοµος.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα και στην
οµιλία µου το πρωί ότι έχουµε σήµερα ένα θετικό µήνυµα για την
ουσία της προοπτικής της οικονοµίας της χώρας µας για την οριστική έξοδο από την κρίση, που συγχρόνως σηµατοδοτεί και ένα
τέρµα στο αδιέξοδο στρατηγικής της Αντιπολίτευσης, η οποία
µε χαρακτηριστική αµηχανία και απογοήτευση παρακολουθεί τις
εξελίξεις.
Θέλω να καταδικάσω την τροµοκρατική ενέργεια, η οποία υπονόµευσε αυτή την προσπάθεια σήµερα. Θα περίµενα µια σαφή
καταδίκη, σαφέστατη, από όλες τις πλευρές και τις πτέρυγες της
Βουλής.
Επίσης, θα περίµενα περισσότερη γενναιότητα στην αποτίµηση του αποτελέσµατος της προσπάθειας του ελληνικού λαού
για τέσσερα χρόνια. Φυσικά, δεν µπορώ παρά να τονίσω και πάλι
ότι αυτό το αποτέλεσµα είναι συνέπεια της δικής µας πρωτοβουλίας για τη χάραξη µίας συγκεκριµένης στρατηγικής που ακολουθούµε τέσσερα χρόνια –στην αρχή µόνοι µας, στη συνέχεια
µε δύο άλλα κόµµατα, τώρα µε τη Νέα Δηµοκρατία- και που οδηγεί τη χώρα προς την έξοδο από την κρίση.
Κλείνοντας µε αυτήν τη γενική αναφορά, θα ήθελα να κάνω
µία γενική τοποθέτηση σε σχέση µε τις τροπολογίες. Τα είπε πριν
ο συνάδελφος ο κ. Κουκουλόπουλος. Πραγµατικά, όλοι θα θέλαµε οι τροπολογίες να είναι και εµπρόθεσµες και σχετικές µε
τα νοµοσχέδια. Όµως, αναγνωρίζουµε ότι κάποιες από αυτές
µπορεί να έχουν έναν επείγοντα χαρακτήρα, τον οποίο φυσικά
µπορούν οι Υπουργοί να µας αναλύουν και υπεύθυνα να παίρνουµε τις αποφάσεις µας.
Επίσης, αναγνωρίζουµε ότι στη σηµερινή συγκυρία –εν όψει
επερχόµενων διακοπών του Πάσχα και για τις διπλές εκλογέςυπάρχουν θέµατα που θα πρέπει να προχωρήσουν. Άρα υπάρχουν κάποιες αναγκαιότητες, όπως, παραδείγµατος χάριν, για
επενδύσεις, για τους ΟΤΑ, για δηµόσια έργα και διάφορα άλλα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν πω ορισµένα πράγµατα για
δύο-τρεις από τις τροπολογίες, θέλω να κάνω και µία τελευταία
αναφορά στο νοµοσχέδιο, του οποίου τα θέµατα έχουν εξαντληθεί και αποτέλεσε µία πολύ θετική διαδικασία µε έναν πολύ γόνιµο, ουσιαστικό και εποικοδοµητικό διάλογο, µε πολλές
βελτιώσεις, αναδιατυπώσεις, διευκρινίσεις από την πλευρά του
κυρίου Υπουργού.
Νοµίζω ότι έχουν δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις για µία ευρύτερη πολιτική συναίνεση στην ψήφισή του επί του συνόλου των
θεµάτων που πραγµατεύεται αυτό το σχέδιο νόµου και για τα
υδατορέµατα και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και για τις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΕ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ρυθµίσεις πολεοδοµικού ενδιαφέροντος. Δυστυχώς ανακαλύφθηκαν πάλι και εδώ από την Αντιπολίτευση εχθροί και συµφέροντα.
Προχωρώ στις τροπολογίες. Θα ήθελα να ξεκινήσω µε την
τροπολογία που έγινε αποδεκτή από τον κύριο Υπουργό και την
οποία και ο ίδιος έχω υπογράψει µε αριθµό 1368 και αφορά το
θέµα του οικισµού της Νέας Ζωής.
Πριν αναφέρθηκαν δύο συνάδελφοι, ο κ. Βλάχος και ο κ.
Μπούρας. Έγινε µία αναφορά και στο πρόσωπό µου επειδή είµαι
Βουλευτής Άρτας από τη συνάδελφο την κ. Φωτίου. Θα µπορούσα να είχα ζητήσει και τον λόγο επί προσωπικού. Δεν το
έκανα. Δεν το συνηθίζω. Το ότι δεν είµαι Βουλευτής Αττικής αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κάποια πρόθεση ρουσφετολογικής εξυπηρέτησης ή χάρης ή οτιδήποτε ύποπτο από την πλευρά µου.
Απορρίπτω τους ισχυρισµούς της κυρίας συναδέλφου.
Όµως, θέλω να πω ότι δεν είµαι απλώς ο εισηγητής του σηµερινού νοµοσχεδίου. Είµαι ο εισηγητής του αντίστοιχου ΚΤΕ της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς είναι λογικό και
γνώση του θέµατος να έχω από τους ενδιαφερόµενους και
άποψη. Επίσης, υπάρχουν και συνάδελφοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που κάνουν τροπολογίες. Μάλιστα µία είναι δεκτή. Δηλαδή,
θα πρέπει και εµείς να σκεφθούµε τα ίδια; Εγώ δεν µπορώ να λειτουργήσω µε τέτοια λογική. Ειλικρινά λυπάµαι για το επίπεδο,
στο οποίο εξελίχθηκε αυτή η συζήτηση και αυτή η αναφορά.
Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες, µε την παρουσία των Υπουργών δόθηκαν κάποιες απαντήσεις. Έγινε αυτό που
πρέπει να γίνεται, να παρευρίσκονται οι Υπουργοί στην Αίθουσα,
όταν θα πρέπει να ενηµερώσουν το Σώµα για τις τροπολογίες.
Ωστόσο, επειδή είναι παρών ο κ. Στουρνάρας, ο Υπουργός Οικονοµικών, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, για την παράγραφο 6 της
τροπολογίας 1399 να µας δώσετε κάποια επιπλέον στοιχεία σε
σχέση µε το τι αφορά και τι ακριβώς διαπραγµατεύεται.
Κλείνω µε την τροπολογία που αφορά στα υποβρύχια. Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αν δεν υπήρχε ο νόµος του 2010, δεν θα
είχαµε αυτή την εξέλιξη, αυτήν τη ρύθµιση, η οποία αναγνωρίζεται από όλους ότι είναι θετική παρά το φιάσκο που δηµιούργησε
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση όσες φορές επιχείρησε να φέρει
αυτήν τη συζήτηση στη Βουλή. Τελικά φαίνεται ότι το πρόβληµά
της, το σύνδροµό της είναι το ΠΑΣΟΚ και ο Βενιζέλος.
Πόσες φορές πρέπει να γίνει η ίδια συζήτηση, να ξαναπούµε
τα ίδια, να δοθούν οι ίδιες απαντήσεις;
Όσον αφορά τις πολιτικές «τορπίλες» που εκτοξεύθηκαν, εγώ
θα πρέπει από τη µεριά µου να πω ότι πρέπει να διαβεβαιώσουµε
τον ελληνικό λαό πως είναι απόλυτα ασφαλής. Είναι εξασφαλισµένη η εθνική ασφάλεια. Πρέπει να µείνουµε στο ότι µε τη ρύθµιση αυτή και το εθνικό συµφέρον διασφαλίζεται και οι εργαζόµενοι.
Βεβαίως, έχουµε µπροστά µας τον δρόµο που πρέπει να βαδίσουµε ακόµη, ούτως ώστε να έχουµε µία ολοκληρωµένη λύση
και για τα ναυπηγεία και για το σύνολο των υποβρυχίων και για
τα δύο θέµατα που εκκρεµούν, τα οποία ανέφερε ο κ. Ρήγας.
Τέλος, για κάποιες αναφορές από κάποια πλευρά της Αίθουσας, τη γνωστή πλευρά του ακραίου µορφώµατος του νεοναζισµού, τίποτε άλλο δεν θα ήθελα να πω παρά µόνο ότι «δεν µιλάνε
στο σπίτι του κρεµασµένου για σκοινί», σε σχέση µε τις αναφορές που έκανε για το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Βενιζέλο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ
πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επί των άρθρων του νοµοσχεδίου η έκθεση της Επιστηµονικής
Επιτροπής της Βουλής επιβεβαιώνει τους προβληµατισµούς και
τις αντιρρήσεις µας στις κατατεθειµένες διατάξεις.
Χαρακτηριστικά, αναφέρουµε την παράγραφο 2 του άρθρου
4 για τα µικρά υδατορέµατα, η εξαίρεση των οποίων φαίνεται ότι
αντίκειται στην πάγια νοµολογία του Σ.τ.Ε..
Επιπρόσθετα, έχουµε τονίσει στις συνεδριάσεις της αρµόδιας
επιτροπής ότι το νοµοσχέδιο ρυθµίζει το θέµα των αρµοδιοτήτων, χωρίς να τις ξεκαθαρίζει µε σαφήνεια. Συγκεκριµένα η παράγραφος 4 του άρθρου 2 και α.1 του άρθρου 3 δεν αποσαφη-
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νίζουν το περιεχόµενο του θεσπιζόµενου ελέγχου και τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών.
Αντικείµενο περαιτέρω επεξεργασίας αποτελεί το άρθρο 7, το
οποίο δίνει τη δυνατότητα διευθέτησης υδατορεµάτων σε ιδιώτες. Αποτελεί πάγια άποψή µας ότι η ρυθµιστική αρµοδιότητα
του κράτους δεν µπορεί να εκχωρείται µόνο και µόνο επειδή τα
κόµµατα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έχουν καταστρέψει τη δηµόσια διοίκηση και επιρρίπτουν τις ευθύνες της ανικανότητας του πολιτικού προσωπικού στους δηµοσίους υπαλλήλους.
Με το άρθρο 12 για την Εκκλησία Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου συµφωνούµε, ύστερα και από τη δέσµευση
του Πρωθυπουργού ότι δεν αλλάζει απολύτως τίποτα ως προς
τη διαδικασία, ως προς τις εγκρίσεις. Ισχύουν τα πάντα και όπως
ισχύει παντού για όλες τις ειδικές κατασκευές, όπως βέβαια
αναφέρθηκε τη Δευτέρα 7 Απριλίου, στην τρίτη συνεδρίαση της
Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου.
Αντίθετοι είµαστε µε το άρθρο 24. Δεν µπορούµε να συναινέσουµε σε εργασιακό µεσαίωνα οποιουδήποτε ανθρώπου ζει και
εργάζεται στη χώρα µας. Είµαστε αντίθετοι, γιατί γνωρίζουµε ότι
δεν υπάρχει µονιµότερο του προσωρινού και γιατί πιστεύουµε
ότι η προχειρότητα των καταλυµάτων δεν θα δηµιουργήσει
τίποτα εκτός από εστίες ανάπτυξης ασθενειών επικίνδυνων και
για τον γενικό πληθυσµό.
Επιπρόσθετα, η αναλγησία προς τους εργάτες γης, όπως
χαρακτηρίζετε συνήθως τους αλλοδαπούς που ασχολούνται µε
εποχικές γεωργικές εργασίες, ούτε τιµά τη χώρα µας ούτε µας
κάνει καλύτερους ως κοινωνία. Δεν θα ασχοληθούµε µε τη
νοµιµότητα παραµονής τους, καθώς αποτελούν θέµα άλλου
Υπουργείου και αντίστοιχης επιτροπής του Κοινοβουλίου.
Αναφορικά µε τις τροπολογίες, µας προκαλεί έκπληξη η
αντιµετώπιση σοβαρών θεµάτων άµυνας αλλά και ασφάλειας της
χώρας µε τόσο πρόχειρο και τόσο ανεύθυνο τρόπο. Μία απλή
ανάγνωση της τροπολογίας 1385/172 φανερώνει ότι έχει υπογραφεί στις 4 του µηνός. Είχε, δηλαδή, ο Υπουργός Εθνικής
Άµυνας σχεδόν µία εβδοµάδα για να τη φέρει στην αρµόδια
επιτροπή, να την εισάγει στην Ολοµέλεια ως ένα νοµοθέτηµα του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, δίνοντας την ευκαιρία στους
συναδέλφους, που είναι ειδικότεροι ηµών, να επεξεργαστούν τις
ρυθµίσεις και να τη βελτιώσουν όπου χρειάζεται. Δεν το κάνατε
και το γεγονός µας γεννά εύλογο προβληµατισµό, το γιατί
δηλαδή δεν το πράξατε.
Επί της ουσίας, λοιπόν, της τροπολογίας, είµαστε υπέρ της
ολοκλήρωσης των υποβρυχίων από το Πολεµικό Ναυτικό. Είµαστε θετικοί στην εξασφάλιση εργασίας στους Έλληνες εργάτες
των ναυπηγείων αλλά και στο άνοιγµα των ναυπηγείων του
Σκαραµαγκά.
Είµαστε, όµως, αρνητικοί στην εµπλοκή εταιρειών, στις οποίες
έχουν αποδοθεί κατηγορίες από τα δικαστήρια της Γερµανίας
ακόµη και για σωρεία αδικηµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και
του χρηµατισµού. Επιπλέον είµαστε κατά, εφόσον δεν υπάρχει
τουλάχιστον µία πρόβλεψη ρητρών εναντίον αυτών των εταιρειών.
Θυµίζω στον ελληνικό λαό λίγο την ιστορία µε τα υποβρύχια.
Θα αναφερθώ σε ένα κοµµάτι ενός δηµοσιεύµατος από το ρεπορτάζ του περιοδικού «UNFOLLOW» του τεύχους της 24ης Δεκεµβρίου 2013.
«Η υπόθεση της προµήθειας από το ελληνικό κράτος των υποβρυχίων Type 214 αρχικά από τη γερµανική εταιρεία «HDW», η
οποία στη συνέχεια συγχωνεύθηκε µε το γερµανικό όµιλο
«THYSSENKRUPP» το 2005, ο οποίος εξαγόρασε τα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά και στη συνέχεια τα µεταπώλησε στην «ABU DHABI
MAR» από τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, φαινόταν βρώµικη από
την πρώτη στιγµή. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο διαρκείας που
δεν αφορά µόνο τις µίζες για τις οποίες ήδη καταδικάστηκε ο κ.
Άκης Τσοχατζόπουλος, αλλά συνδέεται µε προκλητικές πολιτικές
αποφάσεις, συµφωνίες και νόµους κυβερνήσεων και Υπουργών
που προσέφεραν δισεκατοµµύρια ευρώ σε πολυεθνικές, χωρίς
καµµία εγγύηση για την προµήθεια των υποβρυχίων, φτάνοντας
τελικά να παραλάβουν ένα µη αξιόµαχο υποβρύχιο και κάποτε
στο µέλλον ένα σωρό από τέσσερα ακόµη σκουριασµένα
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παλιοσίδερα» -µιλάµε για τα τέσσερα υποβρύχια που αναφέρονται στη συγκεκριµένη τροπολογία- «που θα τα βαφτίσουν
“υποβρύχια”».
Γνωρίζει, λοιπόν, ο ελληνικός λαός ότι στην υπόθεση των
υποβρυχίων η εταιρείες αυτές πήραν προκαταβολικά χρήµατα,
δεν παρέδωσαν δείγµα από τα υποβρύχια και απαίτησαν να
πληρωθούν βάσει των συµφωνιών.
Θα χρησιµοποιήσω κι ένα ακόµη απόσπασµα του περιοδικού:
«Στο µεταξύ πραγµατοποιούνται δίκες στη Γερµανία, στις οποίες
τιµωρούνται δύο υψηλόβαθµα στελέχη της «HDW», γιατί όπως
παραδέχθηκαν προχώρησαν σε χρηµατισµό πολιτικών και
κρατικών αξιωµατούχων στην Ελλάδα για την ανάληψη της
κατασκευής των υποβρυχίων από τη γερµανική εταιρεία. Ταυτόχρονα, βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα του ΣΔΟΕ στα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά που ανήκαν τότε στην «HDW» µε τους δηµοσίους
υπαλλήλους να καλύπτουν πλαστά τιµολόγια, εικονικές τιµολογήσεις, µη ολοκλήρωση των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων
και ανύπαρκτες πληρωµές».
Στη συγκεκριµένη, λοιπόν, τροπολογία ο κύριος Υπουργός µάς
είπε –όταν ανέλυσε την τροπολογία- ότι έχει κάνει τα πάντα για
τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος.
Εδώ στην παράγραφο 4 αναφέρετε: «Για την ολοκλήρωση των
εργασιών θα απαιτηθεί η άµεση συνεργασία του Πολεµικού
Ναυτικού µε τις εταιρείες «THYSSENKRUPP» και «HDW», οι
οποίοι θα είναι οι κύριοι κατασκευαστές του έργου της ναυπήγησης των υποβρυχίων σύµφωνα µε την εκτελεστική συµφωνία,
αλλά και µε άλλους υποκατασκευαστές, οι οποίοι έχουν
εκτελέσει τις επιµέρους εργασίες».
Εµείς ρωτούµε τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας: Κατ’ αρχάς,
αληθεύουν τα όσα αναφέρονται στα δηµοσιεύµατα Εάν δεν
αληθεύουν, τα διαψεύδετε Εάν δεν τα διαψεύδετε, γιατί µας
φέρνετε τροπολογία, όπου αναθέτετε στην HDW την ολοκλήρωση της κατασκευής των υποβρυχίων Θα συνεργαστείτε µε
µια εταιρεία που φαίνεται να κατηγορείται από τη γερµανική
δικαιοσύνη ότι παίρνει µίζες Γιατί τέτοια σπουδή να το φέρετε
σε τροπολογία, στην οποία πουθενά δεν διασφαλίζεται το
δηµόσιο συµφέρον
Βέβαια, έχουµε και την επικείµενη επίσκεψη της πραγµατικής
Πρωθυπουργού της χώρας, της κ. Μέρκελ, αύριο. Προφανώς,
θέλετε να κάνετε ακόµη ένα δωράκι. Δεν ξεχνάµε και το δωράκι
της «SIEMENS» µε τη σύµβαση από τα δύο δισεκατοµµύρια
ευρώ που έφερε εδώ ο κ. Στουρνάρας. Ήταν η πρώτη σύµβαση
που θυµάµαι ως Βουλευτής που είχε έρθει. Θυµάµαι ότι είχε
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έπρεπε να καθαρίσει το γραφείο
του και γι’ αυτό µας έφερε τη σύµβαση.
Επίσης, σε ερώτηση που έχω καταθέσει επανειληµµένως τρεις
φορές και προς τον ίδιο και προς τους υπόλοιπους Υπουργούς,
όπως τον Υπουργό Υγείας, για τα ανταποδοτικά οφέλη αυτής της
συµφωνίας –έστω κι αυτά τα ψίχουλα τα οποία µας έφεραν- δεν
µου έχουν απαντήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό.
Δεν πήραν, δηλαδή, ούτε κι αυτά τα ψίχουλα από τη σύµβαση
της «SIEMENS».
Είµαστε κάθετα αντίθετοι στην προχειρότητα και τη σπατάλη
που επιχειρείτε µε την τροπολογία 1388/175. Σύµφωνα µε τον
Τοµεάρχη Εξωτερικών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Βουλευτή
Επικρατείας κ. Τέρενς Κουίκ δεν κατανοούµε ακόµη την αναγκαιότητα των υπόλοιπων ρυθµίσεων µέσω τροπολογιών. Μόλις
πριν από λίγες µέρες συζητείτο ακόµη το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών –νοµίζω χθες- και σήµερα κατατίθεται τροπολογία για παράταση έγκρισης προσλήψεων σε δήµους σε
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Γιατί
Δεν είναι δυνατόν να υφίσταται τέτοια προχειρότητα στην
άσκηση νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης. Δεν είναι
δυνατόν να συναινέσουµε στην προχειρότητα ή την παροχή προεκλογικών δολωµάτων µέσω τροπολογιών.
Η άµυνα της χώρας, η ανάπτυξη, η εύρυθµη λειτουργία των
ΟΤΑ και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός δεν µπορούν να ρυθµίζον-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ται µε τροπολογίες ενός απογεύµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Φροντίστε, λοιπόν, να αντιµετωπίζετε το Κοινοβούλιο µε την
πρέπουσα σοβαρότητα για να µπορούµε να παράγουµε νόµους
που βοηθούν την οµαλή λειτουργία της κοινωνίας, που διασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον και βοηθούν τον πολίτη, πατάσσοντας την πολυνοµία και το φαινόµενο των αντικρουόµενων
διατάξεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Μέχρι να υλοποιήσετε αυτήν την πολύ απλή
βασική αρχή της καλής νοµοθέτησης, θα µας βρίσκετε πάντα αντίθετους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Νίκη Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι πάρα πολύ σύντοµη.
Να πω µόνο ότι τόσους Υπουργούς µαζεµένους έχουµε να δούµε
πάρα πολύ καιρό. Μια τροπολογία, λοιπόν, αποτέλεσε την
αφορµή.
Δεν είναι πολύ κακό, κύριοι Υπουργοί, να συζητάµε στην Αίθουσα και καλό θα ήταν πραγµατικά, όταν έρχονται οι τροπολογίες που έχουν τόσο σοβαρές διατάξεις µέσα που καθορίζουν
ζητήµατα δηµοσίου συµφέροντος, να είµαστε λίγο πιο τιµητικοί
απέναντι στο Κοινοβούλιο, αν µη τι άλλο.
Όσον αφορά τη συγκεκριµένη τροπολογία, είχαµε καταθέσει
όλες τις προτάσεις µας για τη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων και είχαµε µάλιστα ψηφίσει και στο αντίστοιχο νοµοσχέδιο τη ρυθµιστική αρχή. Είχαµε πει, όµως, ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγµατα που πρέπει να βελτιωθούν και πάρα πολλά πράγµατα είχαν
θεσπιστεί µε πολύ µεγάλη προχειρότητα.
Ο κύριος Υπουργός έρχεται τώρα να διορθώσει πράγµατα, τα
οποία είχαµε υποδείξει. Πάντως η τροπολογία που έφερε στο
προηγούµενο νοµοσχέδιο για τους λιµένες µε την ουσιαστική κατάργηση των master plans, που αφορούσαν ουσιαστικά αυτούς
τους λιµένες, µας είχε βρει κάθετα αντίθετους και περιµένουµε
να δούµε πότε πραγµατικά θα θεσπιστεί όλο αυτό το συνολικό
πλαίσιο που θα αποτελέσει ένα πραγµατικά στρατηγικό σχεδιασµό µε πρόγραµµα, µε συγκεκριµένες προτάσεις, µε συγκεκριµένο όραµα και συγκεκριµένες διατάξεις που θα εξυπηρετούν
πραγµατικά το δηµόσιο συµφέρον, για να µπορέσουµε και εµείς
να συναινέσουµε. Δεν θέλουµε να έχουµε προβλήµατα µε τις διατάξεις. Θέλουµε να είµαστε εδώ και να προσπαθούµε να συνεισφέρουµε στην ανάπτυξη αυτής της χώρας.
Συνεχίζοντας µε τις ρυθµιστικές αρχές, να πω για τη Ρυθµιστική Αρχή Υδάτων ότι λειτουργεί διαρκώς µε µεταβατικές διατάξεις. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό, ούτε να αλλάζουν µε
τροπολογίες διαρκώς πράγµατα που αφορούν την τιµή των υδάτων και γενικά την πολιτική ολόκληρου του Υπουργείου. Πρέπει
κάποια στιγµή µάλλον το ΥΠΕΚΑ να συνεργαστεί µε το Υπουργείο Οικονοµικών για να µπορέσουµε να δούµε πώς θα προχωρήσουµε και τι θα κάνουµε.
Η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ ή οποιασδήποτε αρχής υδάτων
δεν είναι απλό πράγµα. Σας έχουµε επιστήσει την προσοχή πάρα
πολλές φορές σε σχέση µε το ποια είναι πλέον η ευρωπαϊκή πολιτική και η ευρωπαϊκή τάση.
Κύριε Στουρνάρα, δράττοµαι της ευκαιρίας που είστε εδώ και
σας παρακαλώ πάρα πολύ να ξαναδούµε το θέµα της ιδιωτικοποίησης των υδάτων. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης πλέον
υπάρχει αντίστροφη τάση και δεν υπάρχει απλά έτσι επειδή γυρίζουν σε κάποια αριστερή εµµονή. Έχουµε δει ότι αυτό το µοντέλο, τα δίκτυα και γενικά ό,τι αφορά το δηµόσιο συµφέρον και
τα κοινωνικά αγαθά, πρέπει να είναι ουσιαστικά σε καθεστώς
κρατικό –ιδιωτικό όχι λειτουργικό, συµφωνούµε µαζί σας- που
ωστόσο θα µπορεί να ρυθµίζει ουσιαστικά τιµαριθµικές πολιτικές
και θα µπορεί να διασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον. Όχι άλλη
προχειρότητα, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης, αν µπορείτε.
Θα συνεχίσω µε τις τροπολογίες και θα πω ότι συµφωνούµε
µε την τροπολογία που έγινε δεκτή από πλευράς του Υπουργείου
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και του ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτούς τους οικισµούς κάτω των δύο χιλιάδων
κατοίκων και τις παραχωρήσεις, ώστε να µπορέσουν να δηµιουργηθούν οικόπεδα, τα οποία θα είναι οικοδοµήσιµα.
Λυπούµαστε που δεν κάνατε δεκτή την τροπολογία για την
καύση των νεκρών. Επιτέλους, είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να
κοιτάξουµε. Έχουµε καταθέσεις και εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, αντίστοιχη τροπολογία παλιά και θα θέλαµε πραγµατικά
να το δείτε.
Η δική µας τροπολογία, αυτή που καταθέσαµε τη Δευτέρα και
αποσύραµε –απλά για να το αναφέρω- ήταν µία τροπολογία για
την αποκατάσταση των δύο πολύ ιστορικών θεάτρων και κινηµατογράφων, «ΑΠΟΛΛΩΝ» και «ΑΤΤΙΚΟΝ», κατά µήκος της Σταδίου. Ξέρουµε όλοι τι είχε γίνει δύο χρόνια πριν, εκείνη την
αποφράδα ηµέρα. Χαιρόµαστε που µια µέρα αφού καταθέσαµε
την τροπολογία, το ίδιο το Υπουργείο των Εσωτερικών το έφερε
σε δικό του νοµοσχέδιο και πέρασε, οπότε ουσιαστικά επικροτούµε αυτήν την προσπάθεια και την ενέργεια.
Πηγαίνοντας στο νοµοσχέδιο, θέλουµε να επικροτήσουµε και
την αλλαγή που έγινε στο άρθρο 23 για το προεδρικό διάταγµα
που θα αφορά τους χαρακτηρισµούς των περιβαλλοντικών πάρκων. Κύριε Υπουργέ –και πλέον ως Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής- γνωρίζετε ότι η συζήτηση θα
έπρεπε να είναι άλλη. Σε όλες τις ευνοµούµενες χώρες της Ευρώπης το ζητούµενο είναι αν θα γκρεµίσουµε οικοδοµικά τετράγωνα, αν θα δηµιουργήσουµε θύλακες πρασίνου στα αστικά
κέντρα και όχι αν θα οικοδοµήσουµε τα λιγοστά πάρκα που
έχουµε στην Αθήνα.
Σας παρακαλώ πολύ, πρέπει να είµαστε πάρα πολύ σοβαροί
και αυτές οι χρήσεις γης που θα προβλέπονται σε αυτά τα πάρκα
να είναι, τουλάχιστον, ήπιας δραστηριότητας και να καθορίζονται
πάρα πολύ αυστηρά.
Στο άρθρο 24 λυπούµαστε που δεν κάνατε κάποια διόρθωση.
Είχαµε πει για το προσωρινό των κατασκευών –τουλάχιστον είναι
καλές οι προθέσεις, εµείς δεν έχουµε καµµία αµφιβολία ότι είναι
έτσι- πως αν δούµε ότι µε το πέρας της τριετίας δεν ανανεώνεται
η αδειοδότηση, αυτά τα προσωρινά καταλύµατα να κατεδαφίζονται. Δεν το βάλατε. Το «σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
που θα ισχύουν εκείνη τη στιγµή» δεν µας καλύπτει. Αν θέλετε,
κοιτάξτε τις, έστω και την ύστατη στιγµή.
Όσον αφορά το άρθρο 20 και τις χρήσεις γης –το οποίο είναι
γενικά πολύ σωστά δοµηµένο και διορθώνει πράγµατα που αφορούν τον οικοδοµικό κανονισµό- δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε,
επειδή έχετε βάλει αυτό µε τη µεταβολή της χρήσης γης. Δεν γίνεται στα εκτός σχεδίου να αλλάζουµε τη χρήση έτσι απλά. Γνωρίζουµε ότι αυτό έχει αναφορά σε ιδιοκτησιακά καθεστώτα και
σε παραχωρήσεις στο ΤΑΙΠΕΔ. Γνωρίζουµε ότι αυτό έχει αναφορά ουσιαστικά σε τουριστικά καταλύµατα που θα µπορούσαν
να γίνουν δυνητικά κατοικίες και δεν µπορούµε να συνεισφέρουµε και να δώσουµε την ψήφο µας σε ένα άρθρο που θα καταπέσει στο Συµβούλιο της Επικρατείας και το ξέρετε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Μανωλάκου για έξι λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Επτά λεπτά έχω.
Η ανοχή σας φαίνεται µε τον τρόπο που φέρνετε τις τροπολογίες. Νύχτα τις φέρνετε για να µην υπάρξουν έντονες διαµαρτυρίες και οι καταγγελίες να κρατήσουν όσο το δυνατόν λιγότερο.
Βεβαίως, είναι τροπολογίες που εξασφαλίζουν την καπιταλιστική
κερδοφορία, σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων. Τα ρουσφέτια
και οι φωτογραφικές τροποποιήσεις, τις οποίες ονοµάζετε «νοµοτεχνικές βελτιώσεις», συνεχίζονται ακάθεκτα, δεν έχουν όρια.
Τα έχετε ξεπεράσει προ πολλού. Τα φέρνετε ακόµα και µε εκπρόθεσµες τροπολογίες.
Σε ό,τι αφορά τα ναυπηγεία –θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτάαντί να σεβαστείτε τις συµβάσεις και να πληρωθούν τα δεδουλευµένα των εργαζοµένων, τους βάζετε το µαχαίρι στον λαιµό
για να αποδεχθούν τον εργασιακό µεσαίωνα και την απόλυση,
χωρίς αποζηµίωση. Σε τίποτε δεν διασφαλίζετε όλους τους εργαζόµενους, που έχουν πάνω από δύο χρόνια να πληρωθούν και
οι εργαζόµενοι του τροχαίου υλικού πάνω από πέντε χρόνια. Γίνεται ωµός εκβιασµός να απασχοληθούν µε ατοµικές συµβάσεις
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και µετά τους πετάτε σαν στυµµένες λεµονόκουπες, χωρίς καµµία αποζηµίωση!
Και φυσικά το ναυπηγείο του Σκαραµαγκά χωρίς εργαζόµενους θα διαλυθεί, θα δοθεί για παλιοσίδερα, ενώ θα έπρεπε µε
δική σας πολιτική ευθύνη να ανοίξετε το ναυπηγείο, να λειτουργήσει µε όλους τους εργαζόµενους και τα δικαιώµατά τους και
µε όλες τις δραστηριότητες.
Εµείς αυτό που κάνετε το λέµε καταστροφή παραγωγικών δυνάµεων σε εργατικό δυναµικό και ναυπηγική υποδοµή, που βεβαίως χτυπάει όλη την ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία και τη
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και τα άλλα ναυπηγεία, τη στιγµή
που ο ελληνικός στόλος είναι πρώτος στον κόσµο.
Αυτές είναι οι αντιφάσεις του καπιταλισµού. Αυτή είναι καταστροφική πολιτική. Αυτοί, βεβαίως, είναι και οι κανονισµοί και η
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιείτε. Μη νοµίζετε,
όµως, ότι δεν θα εκδικηθούν οι εργαζόµενοι για τη δυστυχία και
τα βάσανα που προκαλείτε µε την άγρια πολιτική σας.
Εµείς σε αυτή την τροπολογία θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ», έστω
και γι’ αυτό το διάστηµα που θα απασχοληθούν οι εργαζόµενοι.
Να αξιοποιήσουν όµως και αυτόν το λίγο χρόνο για να ανασυντάξουν τις δυνάµεις και καλούµε κι όλο τον λαό για ναυπηγεία
ανοιχτά και σε όλους και εξασφάλιση δουλειάς.
Σε ό,τι αφορά την τελευταία τροπολογία, τη µε αριθµό 1399,
την καταψηφίζουµε. Ο λόγος είναι γιατί στην παράγραφο 1
στρώνει τον δρόµο για νέα τιµολογιακή πολιτική νερού, στο πλαίσιο βεβαίως της γενικότερης εµπορευµατοποίησης.
Στην παράγραφο 2 η σχετική ρύθµιση εντάσσεται στη γενικότερη λογική ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ.
Στην παράγραφο 3 έχουµε συνολική διαφωνία µε τη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων. Γιατί ουσιαστικά αφαιρούνται αρµοδιότητες
που ήταν στον δηµόσιο τοµέα και δίδονται σε µια αρχή που δεν
θα ελέγχεται. Επίσης, τροποποιεί τον ν. 4150 που έχει ζωή ούτε
οκτώ µήνες και έρχονται συνεχείς τροποποιήσεις. Και, βεβαίως,
ορίζει έσοδα –για τα οποία δεν µας είπε τίποτα ο κύριος Υπουργός- µε υπουργικές αποφάσεις. Δεν µας εξήγησε ακόµα το γιατί
από δύο χρόνια γίνονται πέντε τα χρόνια της θητείας του συµβουλίου.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία µε αριθµό 1393 είµαστε κατά.
Θέλει να καλύψει εργολάβους µε την έκδοση οικοδοµικής άδειας
σε περίπτωση αντιδικίας µε µηχανικούς, πολύ περισσότερο από
τη στιγµή που στην αιτιολογική έκθεση οι αντιδικίες µπορεί να
αφορούν και πολεοδοµικές παραβάσεις και όχι µόνο αµοιβή.
Επίσης, καταψηφίζουµε την τροπολογία µε αριθµό 1396. Δεν
µεταβάλλεται η ουσία των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα, σε
σχέση µε τον πληµµεληµατικό του χαρακτήρα.
Σε ό,τι αφορά στην τροπολογία του κ. Αναγνωστάκη, την υπερψηφίζουµε, καθώς ήταν και δικό µας αίτηµα. Γεωργική γη που
ίσως και δασώθηκε και έχει τίτλους ιδιοκτησίας πρέπει να αναγνωριστεί. Επίσης, τα λατοµεία στην Κάρυστο πρέπει να επαναλειτουργήσουν.
Τέλος, θέλω να πω ότι καταψηφίζουµε την µε αριθµό 1392 τροπολογία. Διαφωνούµε κατά βάση µε την παράγραφο 2, µε την
οποία προωθείται η έµµεση χρηµατοδότηση κατασκευαστικών
οµίλων, µέσω µείωσης των εγγυήσεων. Επίσης, διαφωνούµε µε
την παράγραφο 3, όπου –µολονότι συνοµολογείται ανεπάρκεια
αντιµετώπισης ζηµιών από τους σεισµούς- προφανώς εξαιτίας
και των ελλείψεως σε έµψυχο δυναµικό, επιχειρείται η κάλυψη
των ελλείψεων µε εντατικοποίηση της εργασίας.
Ωστόσο, σχετικά µε µια κυβερνητική τροπολογία τη µε αριθµό
1395, δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ», αν και είχαµε πρόθεση να την ψηφίσουµε, γιατί καλύπτει κενά που έχει δηµιουργήσει η δική σας
πολιτική. Εάν αφαιρούνταν οι προϋποθέσεις στην παράγραφο 3,
δεν θα είχαµε αντίρρηση. Όµως, εάν επιµείνετε, θα ψηφίσουµε
«ΠΑΡΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Μανωλάκου, και για την τήρηση του χρόνου.
Με τη συναίνεση του έχοντος δικαίωµα να δευτερολογήσει
τώρα, του κ. Κασαπίδη, δίνω τον λόγο για δύο λεπτά στην κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία θέλει να προταχθεί.
Ευχαριστώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ και εσάς και τον
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κύριο συνάδελφο.
Έφυγε ο κ. Αθανασίου. Έχω µόνο να πω ότι είναι της ντροπής
πραγµατικά η τροπολογία την οποία έφερε και είναι ντροπιαστικά
για τον ίδιο αυτά τα οποία χρησιµοποίησε ως δικαιολογία για την
«ντροπολογία», την οποία έφερε.
Ξέρει ο κ. Αθανασίου ότι για πρώτη φορά εισάγεται η λέξη
«αθέµιτα» ωφελήµατα, γεγονός που δηµιουργεί ένα τεράστιο
πεδίο υποτιθέµενων «θεµιτών» ωφεληµάτων. Τι να είναι άραγε
αυτά τα θεµιτά ωφελήµατα; Μια κουζίνα «SIEMENS»; Ένα αυτοκίνητο; Ποια είναι τα θεµιτά ωφελήµατα, τα οποία τίθενται εκτός
του ποινικού νόµου;
Επίσης, εάν και έφυγε ο κ. Αθανασίου, θα του το πω για να το
ακούσει ότι η ρύθµιση µε την οποία επαναφέρει την ποινή φυλάκισης και όχι την ποινή φυλάκισης µέχρι δύο ετών, είναι η προϊσχύουσα ρύθµιση την οποία φρόντισε εκείνος να κάνει ηπιότερη
µε το πολυνοµοσχέδιο, άρον-άρον και χωρίς συζήτηση στην επιτροπή.
Περίµενε να δηµοσιευτεί στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, δηλαδή να ισχύσει, για να µπορούν να την επικαλεστούν
οι ωφελούµενοι και τώρα επανέρχεται στην προηγούµενη κατάσταση.
Αυτά είναι πραγµατικά ντροπιαστικά. Μιλάµε για µία Κυβέρνηση συµβεβληµένη µε την καθεστωτική διαφθορά και διαπλοκή.
Κύριε Στουρνάρα, µιας και είστε εδώ, είναι η πολλοστή τροπολογία-«ντροπολογία» αυτή που φέρατε, αυτή στην οποία αναφέροµαι, όπως και η άλλη για την οποία ο Υπουργός δήλωσε ότι
αποσύρει την επίµαχη παράγραφο.
Για ένα πράγµα δεσµεύοµαι ως υπεύθυνη της Επιτροπής
Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου για λογαριασµό της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε θέµατα δικαιοσύνης, διαφάνειας
και ανθρωπίνων δικαιωµάτων: Θα βγάλουµε το εγχειρίδιο της
ντροπής. Θα συλλέξουµε όλες τις «ντροπολογίες» που έχετε
φέρει και κάποιοι έχουν ψηφίσει, καθώς και τους πίνακες µε τις
ονοµαστικές ψηφοφορίες, για να ξέρει ο ελληνικός λαός τι «ξέπλυµα» γίνεται µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κασαπίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Θα ήθελα να τοποθετηθώ για τη
θέση µας επί των άρθρων, κύριε Υπουργέ.
Όπως αναφερθήκαµε και ο οµιλών και ο συνάδελφος κ. Μουτσινάς σε κάποιες γενικότερες παρατηρήσεις επί του νοµοσχεδίου, θεωρούµε ότι γίνεται ένα πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση της οριοθέτησης και της διαχείρισης των υδατορεµάτων.
Ωστόσο, µπορούν να γίνουν και άλλα πράγµατα -όπως είπαµε
σήµερα και στην επιτροπή- που σχετίζονται µε τη διάβρωση, µε
τα σκουπίδια, µε την αξιοποίηση της χλωρίδας που υπάρχει σ’
αυτά τα οικοσυστήµατα, ώστε να µην είναι µονοσήµαντη αυτή η
προσπάθεια που γίνεται, αλλά να είναι ολοκληρωµένη. Είναι βέβαιο ότι µπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο εφαρµογής αναπτυξιακών δράσεων πραγµατικής οικονοµίας προς όφελος των τοπικών
κοινωνιών.
Ευελπιστούµε σε σας, κύριε Υπουργέ, που και σήµερα στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας αποδείξατε ότι έχετε µία πραγµατικά
δηµοκρατική στάση ενός πολιτικού που ακούει και διορθώνει και
δεν περιχαρακώνεται σε εγωιστικές συµπεριφορές ή σε οτιδήποτε άλλο που µπορεί να µην το έχουµε συνηθίσει. Οφείλουµε
να το επισηµάνουµε αυτό.
Μας θλίβει το γεγονός ότι, ενώ συζητάµε ένα νοµοσχέδιο στην
επιτροπή τόσο εκτενώς και τόσο πιεστικά στον χρόνο, έρχεται
βεβιασµένα σε µία µέρα, αµέσως µετά την τελευταία συνεδρίαση
της επιτροπής, να συζητηθεί στην Ολοµέλεια. Μας στενοχωρεί
επίσης το γεγονός ότι έρχεται σωρεία τροπολογιών, τις οποίες
δεν προλαβαίνουµε να διαβάσουµε.
Κύριε Πρόεδρε, το έχουµε πει κι εµείς, το έχουν πει και εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων των µεγάλων κοµµάτων:
Δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτή τροπολογία που δεν είναι σχετική
µε το σχέδιο νόµου. Ωστόσο και σήµερα βιώνουµε κάτι άλλο. Κάποια στιγµή, έστω µετά το Πάσχα, ας έλθει η «ανάσταση» σ’ αυτή
τη λειτουργία µας και να µη δεχθούµε άλλες τέτοιες τροπολογίες, γιατί κυριολεκτικά µε τον τρόπο που έρχονται και µε το πε-
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ριεχόµενο που διαπραγµατεύονται, επειδή µας παρακολουθεί ο
ελληνικός λαός, κλονίζεται ακόµα περισσότερο η εµπιστοσύνη
των πολιτών στη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Επίσης, θα ήθελα να σχολιάσω µία πολιτική συµπεριφορά που
αφορά µία τροπολογία που σχετίζεται µε τον οικισµό της Νέας
Ζωής που την υποστήριξαν συνάδελφοι από τη Νέα Δηµοκρατία.
Όταν ήµουν µέλος της Νέας Δηµοκρατίας, όταν επιχειρήθηκε να
κατατεθεί πάλι η τροπολογία από συναδέλφους εκείνης της περιφέρειας, θυµάµαι ότι τότε είχε αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα γίνεται δεκτή µε τη σύµφωνη γνώµη του ΠΑΣΟΚ ακριβώς η ίδια
τροπολογία.
Επίσης, επειδή θεωρούµε ότι είναι µείζον το θέµα των υποβρυχίων και δεδοµένου ότι άπτεται και της απασχόλησης εκατοντάδων εργαζοµένων, δεν θέλουµε να είµαστε αρνητικοί και δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ», υπογραµµίζοντας όµως ότι κατά την άποψη της
Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως
αυτή η υπόθεση, κάτι που πιστεύει και ο ελληνικός λαός. Θα επιµείνουµε σ’ όποιες ενέργειες κι αν γίνουν κοινοβουλευτικά, ώστε
να λάµψει η αλήθεια και σ’ αυτή την περίπτωση.
Επί των άρθρων, κύριε Υπουργέ, κάναµε κάποιες παρατηρήσεις. Κάποιες έγιναν δεκτές, κάποιες όχι.
Εποµένως θα θέλαµε να τοποθετηθούµε αρνητικά στο άρθρο
3, γιατί δεν ενσωµατώθηκε η υποχρέωση έκδοσης προεδρικού
διατάγµατος για τις εντός «ΝATURA» περιοχές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Προβλέπεται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Σε αυτό το σηµείο ήταν η ένστασή
µας. Εάν προβλέπεται, τότε το στηρίζουµε. Θετική η ψήφος µας.
Για το άρθρο 14 είχαµε επισηµάνει ότι εφόσον δίνεται η δυνατότητα για µεγαλύτερο συντελεστή δόµησης όταν ο ιδιοκτήτης
γηπέδου το µεταφέρει εκτός σχεδίου πόλεως, αυτή η αύξηση
συντελεστή να πληρώνεται. Αλλιώς είµαστε υποχρεωµένοι να είµαστε αρνητικοί στο συγκεκριµένο άρθρο.
Στο άρθρο 17 επίσης θεωρούµε ότι ο συντελεστής για τις συνοδές χρήσεις, που αφορά τις εµπορικές δραστηριότητες σε ένα
γήπεδο, είναι µεγάλος, 15%. Τα γήπεδα συνήθως είναι πάνω από
δέκα, δεκαπέντε στρέµµατα, οπότε σε δέκα στρέµµατα γήπεδο,
το 15% είναι ενάµισι στρέµµα δραστηριότητας. Μπορούν να κάνουν και πολυκαταστήµατα εκεί όσοι έχουν λεφτά για να τα κάνουν αυτά. Εάν µεταφέρετε το συντελεστή κάτω από το 15%, στο
10%, θα το στηρίξουµε, αλλιώς είµαστε αρνητικοί.
Στο άρθρο 20, ενώ έχει καλές διατάξεις, θεωρούµε ότι το θέµα
της αλλαγής χρήσης γης δεν µας επιτρέπει να δώσουµε θετική
ψήφο. Εάν αφαιρέσετε την αλλαγή χρήσης γης, θα το υπερψηφίσουµε.
Στο άρθρο 22 είχαµε κάποιες ενστάσεις, όπως σας είπαµε, για
τις υδατοκαλλιέργειες. Το διευκρινίσαµε, οπότε αίρονται οι επιφυλάξεις µας. Είµαστε θετικοί στο άρθρο 22.
Στο άρθρο 23, µετά και τη διευκρίνιση που δώσατε, είµαστε
θετικοί.
Στο άρθρο 24, που αφορά τα προσωρινά καταλύµατα για τους
εργάτες γης, είµαστε αρνητικοί. Όπως σας είπαµε, έστω και για
έναν εργάτη γης -και όχι για τον περιορισµό που υπάρχει µε
βάση τα δέκα στρέµµατα και άνω- θα πρέπει να είναι υποχρεωµένος ο εργοδότης να εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους
εργαζοµένους, για να είναι σταθερή και βιώσιµη αυτή η λύση στις
αγροτικές δραστηριότητες.
Υποτίθεται, κύριε Υπουργέ, ότι σύσσωµος ο πολιτικός κόσµος
και η παρούσα συγκυβέρνηση επενδύει στην αγροτική ανάπτυξη.
Θα θέλαµε, όµως, να το δούµε και θεσµικά αυτό να γίνεται µε
µακρόχρονες προβλέψεις.
Κύριε Πρόεδρε, δύο ακόµα παρατηρήσεις:
Στο άρθρο 18 δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ», διότι θεωρούµε ότι είναι
µεγάλο -έως και 40%- το ποσοστό αύξησης του όγκου των θέσεων που προβλέπεται στην κείµενη διάταξη. Θεωρούµε ότι δεν
µπορούµε να το καταψηφίσουµε, γιατί αφορά µία βελτίωση των
υποδοµών, αλλά ούτε και να το υπερψηφίσουµε, γιατί είναι τεράστια αυτή η δυνατότητα που δίνεται από το νόµο.
Τέλος, στο άρθρο 25, που αφορά τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στα ερασιτεχνικά σωµατεία, εφόσον µπει η διευκρίνιση ότι
η διάταξη αυτή αφορά όλα τα ερασιτεχνικά σωµατεία που έχουν
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καταβάλει τις υποχρεώσεις τους ενόσω ήταν ΠΑΕ, τότε θα το
υπερψηφίσουµε. Αν δεν µπει αυτή η πρόβλεψη, ώστε να συµπεριλάβει όλα τα σωµατεία που σήµερα είναι ερασιτεχνικά και πριν
από λίγα χρόνια ήταν ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες και κάποια από αυτά γλίτωσαν τεράστια ποσά οφειλών στο δηµόσιο
και κάποια µπορεί στο µέλλον -φέτος πέφτει και η οµάδα από τη
Θεσσαλονίκη, ο Άρης, έχει και αυτή οφειλές, θα τις γλιτώσει;και σε αυτό το άρθρο θα δηλώσουµε «ΠΑΡΩΝ».
Κύριε Πρόεδρε, αυτές ήταν οι παρατηρήσεις µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Δρίτσας για τέσσερα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πολύ σύντοµα ένα σχόλιο αναφορικά µε την τροπολογία για
τα υποβρύχια και τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά.
Στην πρωτολογία µου εξέθεσα όλα τα επιχειρήµατα. Δεν συναινούµε ούτε και στη διαδικασία γι’ αυτήν την τροπολογία. Αντίθετα, θα έπρεπε να συζητηθεί εν εκτάσει. Δεν είναι καθόλου
σωστό αυτό που επιχειρήθηκε εν συνεχεία να εµφανιστεί ότι
αυτή η τροπολογία εγγυάται τα προαπαιτούµενα. Τα προαπαιτούµενα είναι όρος για να µπορεί η Βουλή να αποφασίσει επ’
αυτής της τροπολογίας.
Αντίθετα έχουµε ένα άνοιγµα στην απαλλαγή ή στον εξωραϊσµό των ευθυνών για τον ν.3885/2010 και για την εφαρµογή του
και για όλα όσα συνοδεύουν αυτήν τη σκανδαλώδη διαδικασία.
Ξαφνικά, αιφνιδίως τα κυβερνητικά έδρανα γέµισαν.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Καλό είναι αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Καλό είναι αυτό, αλλά χρειάστηκε να
κινητοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η Αντιπολίτευση…
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Και ο Υπουργός.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:…για να ανταποκριθούν οι Υπουργοί
στα καθήκοντά τους.
Τι ακούσαµε για την υπουργική τροπολογία 1399 µε ειδικό
αριθµό 185; Ενώ είχαµε µια αξιοπρεπή και κοινοβουλευτικά έγκυρη και έντιµη στάση από τον νέο Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Ταγαρά, ο οποίος έδωσε µαθήµατα µε τη δήλωσή
του –γιατί έτσι έπρεπε να γίνει- ακούσαµε τον κ. Στουρνάρα να
λέει ότι ήταν λάθος του κ. Ταγαρά.
Όχι, ήταν πολύ σωστή η στάση του κ. Ταγαρά, έγκυρη, έντιµη
και απολύτως σωστή! Τώρα πώς εσείς, κύριε Στουρνάρα, αποφασίζετε ότι είναι λάθος; Αυτό είναι µια ιδιοτυπία. Γιατί; Επειδή
την υπογράφετε εσείς;
Προχωρώ όµως σε αυτή την τροπολογία. Ήρθε ο κ. Βαρβιτσιώτης, µίλησε και έφυγε. Η παράγραφος 3 αυτής της τροπολογίας αναφέρεται στη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων. Μας είπε ο κ.
Βαρβιτσιώτης ότι ενισχύει τις θεσµικές θωρακίσεις. Αντιθέτως,
περί φύλλου συκής πρόκειται.
Επιχειρείτε να πωληθεί το λιµάνι του Πειραιά. Δεν θα µπορέσετε τελικά να το πουλήσετε. Θα φύγετε πριν το καταφέρετε.
Όλος ο Πειραιάς είναι αντίθετος. Δεν υπάρχει κανένας φορέας
στον Πειραιά που να συµφωνεί. Παρανόµως, µε παραπλάνηση
της Βουλής, το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά στην πώληση του λιµανιού του
Πειραιά.
Και έρχεται στο πολυνοµοσχέδιο, µε τις απαράδεκτες έκτακτες διαδικασίες, να θεσµοθετηθεί η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων.
Μα, η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων είναι ένας θεσµός τεράστιας σηµασίας για κάθε λιµάνι. Εδώ, όµως, υπάρχει προχειρότητα αλλά
και το επείγον, ακριβώς για να ξεπουλήσετε το λιµάνι. Και επειδή
δεν έχετε νοµιµοποίηση και δεν µπορείτε να βρείτε, κάθε µέρα
συναντάτε εµπόδια και έρχεστε µε µια τροπολογία τέτοιου τύπου
να τα καλύψετε.
Και τι λέτε; Γιατί υπάρχει Οργανισµός Λιµένων. Ο ΟΛΠ δεν
είναι µόνο ανώνυµη εταιρεία, εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο, είναι
και Οργανισµός Λιµένων. Όταν πουλήσετε τις µετοχές του, λοιπόν, τι θα πουλήσετε; Το πεδίο που ασκεί τις αρµοδιότητές του
ως οιονεί Αρχή Λιµένος;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και έρχεστε τώρα να φτιάξετε µια Γενική Αρχή Λιµένων για όλα
τα λιµάνια της Ελλάδας, χωρίς καµµία δυνατότητα πραγµατικά
να ελέγχει. Η θωράκιση, το φύλλο συκής για να τρέξετε να πουλήσετε, τι είναι; Το να δώσετε κάποιες αρµοδιότητες, τις οποίες
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όµως δεν περιγράφετε.
Έρχεται τροπολογία της τροπολογίας, όπου θα καθορίζονται
µε προεδρικό διάταγµα οι ακριβείς ρυθµιστικές αποφάσεις, για
την έκδοση των οποίων είναι αρµόδια η ΡΑΛ. Τι ωραία! Ελληνικό
Κοινοβούλιο, Ελληνική Δηµοκρατία. Άψογα! Και έχει λάθος ο κ.
Ταγαράς, κύριε Στουρνάρα;
Τροπολογία της τροπολογίας. Και τι κάνετε µετά; Αντί για δυο
χρόνια που είχατε ψηφίσει τα µέλη της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένος, το κάνετε πενταετία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το µόνο που ξεχάσατε είναι να φέρετε –να έρθει ο κ. Βαρβιτσιώτης να φέρει- τροπολογία που να τους απαλλάσσει από τις
ποινικές, τις αστικές και όλες τις άλλες ευθύνες, όπως κάνετε µε
όλα τα άλλα. Είναι δυνατόν η λιµενική βιοµηχανία της χώρας να
στηριχθεί σε αυτές τις αθλιότητες, τις προχειρότητες, τους εξαναγκασµούς;
Κύριε Πρόεδρε, µη δεχτείτε αυτήν την τροπολογία. Δεν προλαβαίνω να µπω στα υπόλοιπα άρθρα, αλλά είναι πραγµατικά
πρόκληση αντιδηµοκρατικής νοοτροπίας, προχειρότητας και
ιδιοτέλειας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να δώσω
πρώτα τον λόγο στον κύριο Υπουργό που έχει ζητήσει να µιλήσει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αφού µας έκανε την τιµή να
έρθει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, δεν είπα ότι έκανε λάθος ο κ. Ταγαράς. Είπα ότι
λόγω της δικής µου καθυστέρησης έγινε αυτό. Γι’ αυτό εξάλλου
και ήρθα κι έκανα δεκτές αυτές τις τροπολογίες.
Επί της ουσίας τώρα, στην παράγραφο 6 στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Γκόκας, ο αγορητής του ΠΑΣΟΚ, µε την προτεινόµενη
ρύθµιση δεν ωφελούνται µεγάλες εταιρείες, όπως αναφέρθηκε
πριν. Το αντίθετο, ωφελούνται µικρές εταιρείες.
Παρατείνεται η προθεσµία του δευτέρου εδαφίου του άρθρο
21 του ν.4123/2013, επειδή οι ανάγκες που περιγράφονται στην
εν λόγω διάταξη δεν έχουν ακόµη αντιµετωπιστεί επαρκώς. Ειδικότερα, οι υπόχρεοι τήρησης αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης
εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν δυσκολίες κατά την προσαρµογή στις υποχρεώσεις τήρησης αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης,
στα προϊόντα που περιγράφονται στην προτεινόµενη διάταξη,
λόγω αντικειµενικής αδυναµίας εξεύρεσης πιστοποιηµένων αποθηκευτικών χώρων, δεδοµένου του µικρού αριθµού των αποθηκευτικών χώρων που έχουν ήδη πιστοποιηθεί.
Άρα, εξ ορισµού, δεν αφορά µεγάλες εταιρείες που έχουν δικούς χώρους.
Περαιτέρω η χορήγηση της εν λόγω χρονικής παράτασης κρίθηκε σκόπιµη και πρόσφορη καθώς η περίοδος µη επιβολής κυρώσεων του άρθρου 21 του ν. 4123/2013 δεν κρίθηκε επαρκής
προς τον σκοπό εξεύρεσης πιστοποιηµένων αποθηκευτικών
χώρων.
Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνουµε ότι η προτεινόµενη παράταση της χρονικής περιόδου εξαίρεσης των υπόχρεων από την
επιβολή κυρώσεων, εφαρµόζεται µόνο εφόσον αποδεδειγµένα η
υποχρέωση αυτή δεν µπορεί να τηρηθεί εξαιτίας της έλλειψης
των νοµίµως πιστοποιηµένων αποθηκευτικών χώρων.
Άρα, πολύ περιληπτικά, θα αναφέρω το εξής: Ο λόγος που
απαιτείται παράταση προθεσµιών για µικρές εταιρείες, είναι για
να τους παρασχεθεί χρόνος µέχρι να συσταθεί και να τεθεί σε
λειτουργία ο κεντρικός φορέας διαχείρισης αποθεµάτων.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέµατα, συµφωνώ µε την κ. Φούντα
ότι το νερό είναι δηµόσιο αγαθό. Συµφωνούµε απόλυτα. Οι τρο-
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πολογίες που καταθέσαµε έχουν να κάνουν µε την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της τιµολόγησης, ακριβώς για να προστατεύσουµε και το δηµόσιο συµφέρον και την ευηµερία του καταναλωτή.
Όσον αφορά τα σχόλια της κ. Μακρή για τη «SIEMENS», θυµίζω ότι εγώ έφερα στη Βουλή τη σύµβαση, αφού είχε ψηφιστεί
από την προηγούµενη Βουλή και ήδη αρχίζουµε και έχουµε τα
οφέλη. Να τα θυµίσω: Υποτροφίες ΙΚΥ, αγορά µηχανηµάτων για
νοσοκοµεία, αγορά ακτινών «Χ» για τελωνεία κ.ο.κ.. Θα καταθέσουµε στη Βουλή λεπτοµερώς τι οφέλη έχουµε από τη σύµβαση
αυτή.
Όσον αφορά την κ. Κωνσταντοπούλου, πραγµατικά λυπάµαι,
γιατί πάλι βλέπω αδικαιολόγητη οργή στη φωνή της. Μίλησε για
ντροπολογίες. Εγώ νοµίζω ότι αυτές είναι εκφράσεις που απαξιώνουν το Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση.
Όσον αφορά αυτά που είπε για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αν
και δεν είµαι ειδικός, γνωρίζω όµως από τη συνεργασία που
έχουµε µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι µε τις προτάσεις νόµου
που υποβάλλει στη Βουλή, καταβάλλει προσπάθειες ώστε να
εναρµονίσει τους κώδικές µας -εν προκειµένω τον Ποινικό Κώδικα- µε τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τα κοινά ευρωπαϊκά
πρότυπα.
Θα ήταν, λοιπόν, εξαιρετικά χρήσιµο και γόνιµο, αντί να µιλά
για ντροπολογίες η κ. Κωνσταντοπούλου, να έχει µελετήσει τις
αντίστοιχες διατάξεις ποινικών κωδίκων άλλων χωρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει για τρία λεπτά -και κλείνουµε- ο κ. Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τη Βουλή, κύριε Στουρνάρα, την υποβαθµίζει ο τρόπος που
συνειδητά νοµοθετείτε µε τροπολογίες της τελευταίας στιγµής.
Και στο ερώτηµα «προχειρότητα ή δόλος;» δυστυχώς απαντώ
«δόλος». Διότι η επιχειρηµατολογία σας για την παράγραφο 6
της τροπολογίας που υποβλήθηκε σήµερα στις 16.45’ και µε δική
σας υπογραφή -ντροπή για τον κοινοβουλευτισµό!- δεν γίνεται
διάκριση µεταξύ µικρών και µεγάλων εταιρειών. Δεν λέει, «Αυτοί
που δεν έχουν πιστοποιηµένους χώρους απαλλάσσονται από τις
κυρώσεις». Λέει, «Όλοι απαλλάσσονται από τις κυρώσεις», σε
βάρος της ισχύουσας νοµοθεσίας, σε βάρος του δηµόσιου ταµείου, σε βάρος του δηµόσιου συµφέροντος και οι µεγάλοι και
οι µικροί και αυτοί που µπορούσαν να έχουν πιστοποιηµένους
χώρους και οι άλλοι. Είναι µία φωτογραφική ρύθµιση υπέρ συµφερόντων. Κι έρχεστε εσείς…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ποιων
συµφερόντων, κύριε Παπαδηµούλη;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Των συµφερόντων αυτών
που είναι υποχρεωµένοι εδώ. Αυτών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πείτε
ποια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Των εταιρειών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μιλάµε
για µικρές εταιρείες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Των εταιρειών αυτών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θέλετε
να κλείσουν οι µικρές εταιρείες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, όχι
διάλογος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Την ώρα που γδέρνετε τον
κοσµάκη, είσαστε πολύ γαλαντόµοι στο να απαλλάσσετε από κυρώσεις…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πείτε
µου ονόµατα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τις εταιρείες που ασχολούνται µε την παραγωγή αυτών των προϊόντων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ποιες;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όλες τις εταιρείες, κύριε
Στουρνάρα. Και µην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε.
Και ήρθε ο κ. Ταγαράς και είπε: «Δεν το ξέρω. Ήρθε την τε-
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λευταία στιγµή. Το αποσύρω».
Και έρχεται ο κ. Κουκουλόπουλος και λέει ότι το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί, δεν θα το ψηφίσει, πάρτε το πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είπε αυτό.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Δεν είπε αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είπε ότι διαφωνεί και δεν θα
το ψηφίσει εξαιτίας αυτού. Και βλέπω τώρα τον κ. Κουκουλόπουλο να έχει εξαφανιστεί.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Είναι εδώ το Προεδρείο και ξέρει τι είπε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα είχε ενδιαφέρον να έρθει
εδώ ο κ. Κουκουλόπουλος για να διαπιστώσουµε εάν το ΠΑΣΟΚ
ψηφίζει..
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Έχει εισηγητή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ, µη διακόπτετε τον οµιλητή. Ξέρει το Προεδρείο τι
είπε ο κ. Κουκουλόπουλος. Ήµουν εγώ Προεδρεύων και ξέρω τι
άκουσα.
Παρακαλώ συνεχίστε, κύριε Παπαδηµούλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: «Θεωρώ αυτονόητο ότι έχει αποσυρθεί» είπε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ελπίζω να µην αλλάξουν τα
Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεύτερον, όσον αφορά τις
τορπίλες: Αυτό που είπε ο κ. Αβραµόπουλος δηµιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οι τορπίλες
που διαθέτει το Ναυτικό είναι παλαιάς τεχνολογίας, κατάλληλες
για τα παλαιά υποβρύχια, τα Type 209 και όχι τα Type 214. Είχε
προβλεφτεί διαγωνισµός για την προµήθεια τορπιλών κατάλληλων για τα Type 214 το 2001, κύριε Πρόεδρε και ακυρώθηκε το
2004. Ποιοι µετείχαν σε αυτόν τον διαγωνισµό; Η εταιρεία
«ATLAS ELEKTRONIK» που σύµφωνα µε δηµοσίευµα στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που το υπογράφει ο κ. Τέλογλου, ελέγχεται για δωροδοκία και φοροδιαφυγή ύψους 17,5 εκατοµµυρίων ευρώ.
Και η εταιρεία «ATLAS NIGHT HEAD ALENIA», την οποία εκπροσωπούσε στην Ελλάδα ο κ. Ανδρέας Ρωσσώνης, γαµπρός
του κ. Παπακωνσταντίνου, είναι από τα ονόµατα που σβήστηκαν
από την περίφηµη λίστα Λαγκάρντ…
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Και τώρα τρέχουν στα δικαστήρια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και επιπλέον ο νόµος, για
τον οποίο το ΠΑΣΟΚ καυχάται, ο ν.3885/2010, έδωσε συµβατικό
πλεονέκτηµα σε αυτήν την εταιρεία, την «ATLAS ELEKTRONIC»,
για την οποία ελέγχονται για δωροδοκίες και φοροδιαφυγή µαµούθ 17,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Και επιπλέον δεν υπάρχει από
εσάς που µεριµνείτε για το δηµόσιο συµφέρον, καµµία συµβατική πρόβλεψη και δέσµευση στην παραγωγή αυτών των τορπιλών να υπάρχει συµµετοχή και της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας που την έχετε προγράψει και την πάτε για θάνατο.
Δεν είναι ακριβές ότι οι τορπίλες που έχει τώρα το Ναυτικό
είναι οι κατάλληλες για τα 214. Γιατί ξόδεψε ο ελληνικός λαός
2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ αν είναι να χρησιµοποιεί την απαρχαιωµένη τεχνολογία;
Τέλος, -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- δυστυχώς η πατέντα και µε κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας και µε κυβερνήσεις
ΠΑΣΟΚ είναι να παραγγέλνετε το βασικό οπλικό σύστηµα, τα αεροπλάνα χωρίς πιλοτήριο και βλήµατα, τα τανκς χωρίς οβίδες,
τα υποβρύχια χωρίς τορπίλες για να βγαίνει µετά και νέο ρεκόρ
µίζας. Δεν ξέρω αν µπορεί κανείς να απαντήσει.
Κύριε Στουρνάρα, επειδή απαντήσατε και ως Υπουργός Δικαιοσύνης, αν µπορείτε απαντήστε και ως Υπουργός Άµυνας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κύριε Βαρβιτσιώτη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή έχει γίνει µια παρανόηση ανάµεσα στους συναδέλφους, αυτό το οποίο προστίθεται σε ό,τι αφορά τη θητεία της
ΡΑΛ, είναι αυτή η εξαίρεση της πρώτης διετίας. Ήταν σαφές από
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την αρχή. Το άρθρο, όπως ψηφίστηκε, έλεγε ότι για δύο χρόνια
τοποθετούµε το διοικητικό συµβούλιο και στη συνέχεια µπορεί
να ανανεωθεί για πέντε. Αυτό που δεν ξεκαθάριζε ήταν ότι στο
διηνεκές θα είναι πενταετής η θητεία του διοικητικού συµβουλίου. Και αυτό προστίθεται µε τη συγκεκριµένη φράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Ταγαράς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω δύο διευκρινίσεις, έστω και την τελευταία
στιγµή, σε αυτά που ειπώθηκαν από τους συναδέλφους.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να εξηγήσω ότι στο άρθρο που αναφέρεται στα καταλύµατα και για τη χρονική διάρκεια των τριών ετών
αναφέρουµε µέσα ότι αν δεν αποµακρυνθούν, ισχύουν οι κείµενες διατάξεις περί αυθαίρετων κατασκευών. Οι κείµενες διατάξεις περί αυθαίρετων κατασκευών, εφόσον είναι νέα κατασκευή
µετά από τον Ιούλιο του 2011, αναφέρουν κατηγορηµατικά ότι
κατεδαφίζονται αµέσως και πληρώνουν πάρα πολύ µεγάλο πρόστιµο.
Με ρωτήσατε τι θα ισχύει µετά τα τρία χρόνια από σήµερα.
Δεν µπορώ να σας το εγγυηθώ και κανείς δεν µπορεί να το πει
αυτό. Λέω επ’ αυτών που ισχύουν σήµερα. Είπα, µάλιστα, αν
έχετε και κάτι άλλο που διασφαλίζει ότι εννοούµε τα τρία χρόνια,
να µου το πείτε. Όµως, δεν άκουσα κάτι.
Σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κ. Κασαπίδης, θα ήθελα να πω
ότι αλλαγή χρήσης –γιατί αναφέρθηκε από πολλούς- σε εκτός
σχεδίου περιοχή επιτρέπεται µε τις εξής προϋποθέσεις: Μόνο αν
η νέα χρήση επιτρέπεται και χωρίς να θίγονται οι όροι δόµησης
που ισχύουν στην περιοχή. Αυτές είναι απαράβατες πολεοδοµικές διατάξεις και δεν τις αλλάζουµε.
Σε ό,τι αφορά τη µεταφορά συντελεστή δόµησης, µέσα από
την Τράπεζα Γης που είναι ένα νέο εργαλείο σε θέµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού, θα γίνει η µεταφορά του συντελεστή δόµησης για τις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις. Το 15% επί των
υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων για πρόσθετες δραστηριότητες δεν αναφέρεται επί του γηπέδου που είναι µεγάλο,
αλλά επί της πραγµατοποιηµένης δόµησης των κτηριακών υπαρχουσών εγκαταστάσεων της αθλητικής εγκατάστασης ποδοσφαίρου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Μυκόνου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τους εύχεται καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Διαδικασία
οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις πολεοδοµικής νοµοθεσίας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων
για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις πολεοδοµικής νοµοθεσίας» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των
τροπολογιών και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροπο-
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ποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1385 και ειδικό 172 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1385 και ειδικό 172 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1386 και ειδικό 173 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1386 και ειδικό 173 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1387 και ειδικό αριθµό 174 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1387 και ειδικό 174 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1388 και ειδικό 175, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1388 και ειδικό 175 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1389 και ειδικό 176 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1389 και ειδικό 176 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1392 και ειδικό 179 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1392 και ειδικό 179 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1395 και ειδικό 182 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1395 και ειδικό 182 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1396 και ειδικό 183 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1396 και ειδικό 183 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1399 και ειδικό 185, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1399 και ειδικό 185 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1350 και ειδικό 155 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1350 και ειδικό 155 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1368 και ειδικό 166 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1368 και ειδικό 166 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1393 και ειδικό 180 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1393 και ειδικό 180 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Διαδικασία Οριοθέτησης και
ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα-ρυθµίσεις Πολεοδοµικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία
επί της αρχής και επί των άρθρων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε και το νοµοσχέδιο και
στο σύνολό του;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Διαδικασία Οριοθέτησης και
ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου κατά
πλειοψηφία και έχει ως εξής:
«Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι ακόλουθοι ορισµοί
έχουν την εξής έννοια:
1. Υδατορέµατα ή υδατορεύµατα ή ρέµατα (µη πλεύσιµοι ποταµοί, χείµµαροι, ρέµατα και ρυάκια): οι φυσικές ή διευθετηµένες
διαµορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι κύριοι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής και διασφαλίζουν τη διόδευσή τους προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε
χαµηλότερες στάθµες. Στην έννοια του υδατορέµατος δεν περιλαµβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως αρδευτικές και
αποστραγγιστικές τάφροι.
2. Μικρά υδατορέµατα (επιφανειακές πτυχώσεις απορροής):
οι επιφανειακές πτυχώσεις του εδάφους που είναι αποδέκτες
των υδάτων της επιφανειακής απορροής, µε έκταση λεκάνης
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απορροής µικρότερης ή ίσης του 1,0 τ.x., όταν βρίσκονται εκτός
ορίων οικισµών ή σχεδίων πόλεως ή µικρότερης ή ίσης των 0,50
τ.χ. όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισµών ή σχεδίων πόλεως. Ως
σηµείο έναρξης της µέτρησης της λεκάνης απορροής ορίζεται
κάθε σηµείο της βαθιάς γραµµής της επιφανειακής πτύχωσης.
3. Κοίτη: η φυσική ή διευθετηµένη διαµόρφωση του εδάφους
στην οποία ρέει µόνιµα ή περιοδικά το νερό του υδατορέµατος.
Δεν περιλαµβάνονται στην έννοια αυτή οι περιοχές µόνιµης ή περιοδικής κατάκλυσης των υγροτόπων.
4. Όχθη (οχθιογραµµή): η γραµµή που ενώνει τα άνω άκρα
κάθε πρανούς της κοίτης (φρύδι), όπου αυτή αποτελεί διακριτό
µορφολογικό στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου του υδατορέµατος.
5. Βαθιά γραµµή ή άξονας: η γραµµή που ενώνει, τα βαθύτερα
σηµεία της κοίτης του υδατορέµατος. Αν η φυσική κοίτη έχει αντικατασταθεί µε τεχνικό έργο, βαθιά γραµµή νοείται ο άξονας
του τεχνικού έργου.
6. Παροχή σχεδιασµού: η παροχή πληµµύρας, όπως υπολογίζεται για συγκεκριµένη περίοδο επαναφοράς (Τ), µε την οποία
θα µελετηθεί η δίαιτα του υδατορέµατος και τα πιθανά αντιπληµµυρικά έργα, µε βάση την οποία θα καθοριστούν οι γραµµές
πληµµύρας.
7. Γραµµές πληµµύρας: οι γραµµές και από τις δύο πλευρές
της βαθιάς γραµµής του υδατορέµατος, που προκύπτουν
ύστερα από την υδραυλική µελέτη και περικλείουν τη ζώνη πληµµύρας.
8. Ζώνη πληµµύρας: η εδαφική περιοχή η οποία κατακλύζεται
από τα πληµµυρικά νερά για συγκεκριµένη κάθε φορά περίοδο
επαναφοράς και περικλείεται από τις γραµµές πληµµύρας.
9. Οριογραµµές υδατορέµατος: οι πολυγωνικές γραµµές και
από τις δύο πλευρές της βαθιάς γραµµής του υδατορέµατος,
που περιβάλλουν σωρευτικά: α) τις όχθες του υδατορέµατος, β)
τις γραµµές πληµµύρας και γ) οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό
στοιχείο, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του υδατορέµατος,
το οποίο έχει περιβαλλοντική αξία και χρήζει προστασίας.
10. Καθορισµός των οριογραµµών: η αποτύπωση των οριογραµµών στο οριζοντιογραφικό και υψοµετρικό διάγραµµα που
προβλέπεται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 2.
11. Οριοθέτηση: Η διαδικασία και η επικύρωση του καθορισµού των οριογραµµών του υδατορέµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 3, µε στόχο την εξασφάλιση της
απρόσκοπτης απορροής των επιφανειακών νερών και την περιβαλλοντική προστασία του υδατορέµατος.
12. Ζώνη υδατορέµατος: η εδαφική περιοχή που περικλείεται
από τις οριογραµµές του υδατορέµατος.
13. Διευθέτηση υδατορέµατος: η επέµβαση στο υδατόρεµα,
µε την εκτέλεση των αναγκαίων έργων µε σκοπό τη βελτίωση των
συνθηκών ροής, τη µείωση των κινδύνων από πληµµύρες και τον
έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών. Στα
έργα αυτά περιλαµβάνεται και η εκτροπή του υδατορέµατος,
καθώς και η υποκατάστασή του µε κλειστό ή ανοιχτό τεχνικό
έργο στην ίδια ή διαφορετική θέση.
Άρθρο 2
Φάκελος Οριοθέτησης- Πρόταση Οριοθέτησης
1. Για την οριοθέτηση των υδατορεµάτων απαιτείται η εκπόνηση και υποβολή σε συµβατική και ηλεκτρονική µορφή Φακέλου
Οριοθέτησης, ο οποίος περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α) Οριζοντιογραφικό και υψοµετρικό τοπογραφικό διάγραµµα
αποτύπωσης του προς οριοθέτηση υδατορέµατος, σε κατάλληλη
κλίµακα, το οποίο εξαρτάται από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) ή WGS84 µε αναγραφή των
κτηµατολογικών στοιχείων που κατά περίπτωση τυχόν απαιτούνται.
β) Υδρολογική και Υδραυλική µελέτη µε τις οποίες περιγράφονται οι συνθήκες στη λεκάνη απορροής του υδατορέµατος,
υπολογίζεται η πληµµυρική παροχή και προσδιορίζονται οι γραµµές πληµµύρας στο τµήµα του υδατορέµατος που οριοθετείται.
Αν στην Υδραυλική µελέτη προβλέπονται έργα διευθέτησης, στο
τοπογραφικό διάγραµµα που αναφέρεται στην περίπτωση α’,
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αποτυπώνονται επιπλέον και οι γραµµές πληµµύρας, που προκύπτουν µε την κατασκευή των εν λόγω έργων. Για τα έργα αυτά
σε επίπεδο προµελέτης σχεδιασµού εξετάζονται εναλλακτικές
λύσεις µε ενέργειες και επεµβάσεις που προτείνονται, κατά το
δυνατόν φιλικές στο περιβάλλον, και καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων αυτών.
γ) Συνοπτική Τεχνική Έκθεση η οποία περιλαµβάνει:
αα) στοιχεία σχετικά µε τις γεωλογικές, γεωµορφολογικές
συνθήκες της περιοχής του προς οριοθέτηση υδατορέµατος,
ββ) έκθεση περιβάλλοντος, στην οποία περιγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση περιοχής και της λεκάνης απορροής του υδατορέµατος. Στη σχετική έκθεση εντοπίζονται και
αξιολογούνται τα σηµαντικότερα στοιχεία της περιοχής, που
επηρεάζουν συνολικά το υδατόρεµα και επηρεάζονται από αυτό,
και περιγράφεται η οικολογική κατάσταση του υδατορέµατος σε
ολόκληρο το µήκος του.
δ) Πρόταση για τον καθορισµό των οριογραµµών (Πρόταση
Οριοθέτησης) του υδατορέµατος, µε βάση τις µελέτες και τα
στοιχεία που προβλέπονται στα ανωτέρω εδάφια της παρούσας
παραγράφου, η οποία συνοδεύεται και από τις προτάσεις για
τυχόν έργα διευθέτησης. Η πρόταση αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα της περίπτωσης α’ της παρ. 1 και περιλαµβάνει για συγκεκριµένη περίοδο επαναφοράς:
αα) τις γραµµές πληµµύρας, χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης,
ββ) τις γραµµές πληµµύρας µε την κατασκευή τυχόν έργων διευθέτησης,
γγ) τις οριογραµµές του υδατορέµατος χωρίς την κατασκευή
έργων διευθέτησης,
δδ) τις οριογραµµές του υδατορέµατος µε έργα διευθέτησης,
εφόσον τέτοια προτείνονται.
Στην ανωτέρω πρόταση συµπεριλαµβάνονται και οι παρεµβάσεις που τυχόν απαιτούνται µε σκοπό την προσπέλαση στο υδατόρεµα για τη συντήρησή του και την κατασκευή έργων
διευθέτησης, καθώς και την ενδεχόµενη µελλοντική επέκταση
των έργων διευθέτησης.
2. Στη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης λαµβάνονται υπόψη
τα µέτρα, οι όροι, οι περιορισµοί και οι δεσµεύσεις που τυχόν
προβλέπονται:
α) στο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταµού,
στην οποία υπάγεται το προς οριοθέτηση υδατόρεµα, που έχει
εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 10 του π.δ. 51/2007 (Α’ 54),
καθώς και
β) στο σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας της εν
λόγω περιοχής λεκάνης απορροής και στους χάρτες κινδύνου
και επικινδυνότητας πληµµύρας που συντάσσονται, σύµφωνα µε
τα άρθρα 5 και 6 της υπ’ αριθµ. 31822/1542/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών-Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Προστασίας του Πολίτη (Β’ 1108).
3. Η οριοθέτηση µπορεί να γίνεται και σε τµήµατα των υδατορεµάτων (τµηµατική οριοθέτηση). Στην περίπτωση αυτή ο Φάκελος Οριοθέτησης, συνοδεύεται από υδρολογική µελέτη για το
σύνολο του ανάντη τµήµατος του υδατορέµατος, από υδραυλική
µελέτη στην οποία λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της λεκάνης
απορροής του υδατορέµατος µέχρι το σηµείο οριοθέτησης, για
τον ασφαλή προσδιορισµό των γραµµών πληµµύρας, καθώς και
από έκθεση περιβάλλοντος για την προς οριοθέτηση περιοχή.
4. Ο Φάκελος Οριοθέτησης µπορεί να συντάσσεται µε µέριµνα:
α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ή
β) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ME.ΔI.) ή
γ) της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή
δ) της Περιφέρειας ή
ε) του οικείου ΟΤΑ ή
στ) φυσικών ή νοµικών προσώπων.
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Στην Περιφέρεια Αττικής, για τις ανωτέρω γ’, δ’, ε’, και στ’ περιπτώσεις, απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 140 του ν. 4070/2012 (Α’ 82),
όπως ισχύει.
Τα δικαιολογητικά του Φακέλου Οριοθέτησης συντάσσονται
και υπογράφονται από µελετητές που διαθέτουν τα απαιτούµενα
από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία προσόντα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του περιεχοµένου του Φακέλου Οριοθέτησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Με την ως άνω
απόφαση καθορίζονται και οι τεχνικές προδιαγραφές της υδραυλικής µελέτης που απαιτείται για την προσωρινή οριοθέτηση της
παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 3
Διαδικασία Οριοθέτησης
Α. Διαδικασία Οριοθέτησης των υδατορεµάτων χωρίς κατασκευή έργων διευθέτησης επ’ αυτών:
1. Ο Φάκελος Οριοθέτησης ελέγχεται και θεωρείται από τις
αναφερόµενες στην παρ. 4 του άρθρου 2 αρχές, εκτός από τις
περιπτώσεις ε’ και στ’ της ίδιας παραγράφου όπου ο Φάκελος
Οριοθέτησης ελέγχεται και θεωρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της αρµόδιας Περιφέρειας εντός προθεσµίας
τριάντα εργασίµων ηµερών από την υποβολή του.
2. Μετά τη θεώρηση του Φακέλου Οριοθέτησης καθορίζονται,
στο διάγραµµα της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 οι
οριογραµµές του υδατορέµατος, ως εξής:
2.1α. Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εκτός αν µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
ορίζεται άλλη προς τούτο αρµόδια Υπηρεσία. Για τη θεώρηση
απαιτείται γνώµη της αρµόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή και άλλης κατά περίπτωση Υπηρεσίας,
όπως Αρχαιολογικής, Δασικής.
Η ως άνω διαδικασία εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται από τις Υπηρεσίες ή φορείς
των περιπτώσεων γ’, δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 4 του άρθρου
2 του παρόντος νόµου.
2.1β. Από τη Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά
από γνωµοδότηση της αρµόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή και άλλης κατά περίπτωση συναρµόδιας Υπηρεσίας, όπως Αρχαιολογικής, Δασικής, σε περίπτωση
που ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται µε µέριµνα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2.1γ. Από τη Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας
Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή και άλλης
κατά περίπτωση συναρµόδιας Υπηρεσίας, όπως Αρχαιολογικής,
Δασικής, σε περίπτωση που ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται µε µέριµνα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2.1δ.Οι γνωµοδοτήσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους (2.1α, 2.1β, 2.1γ) παρέχονται εντός χρονικού διαστήµατος σαράντα πέντε εργασίµων
ηµερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η αρµόδια αρχή καθορίζει τις οριογραµµές χωρίς τη γνώµη των
Υπηρεσιών αυτών. Δεν απαιτείται αποστολή του Φακέλου Οριοθέτησης για παροχή γνωµοδοτήσεων εάν αυτές έχουν προσκοµισθεί µε επιµέλεια του ενδιαφερόµενου κατά την υποβολή του
φακέλου.
2.2 Σε περίπτωση που τµήµα του προς οριοθέτηση υδατορεύµατος εµπίπτει, εν µέρει ή στο σύνολό του σε περιοχές NATURA
2000, ο Φάκελος Οριοθέτησης διαβιβάζεται για γνωµοδότηση και
στην αρµόδια για την προστασία της φύσης Υπηρεσία, Τµήµα
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Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς και στον κατά περίπτωση αρµόδιο Φορέα Διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής, οι οποίοι
γνωµοδοτούν εντός χρονικού διαστήµατος σαράντα πέντε εργασίµων ηµερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη η
αρµόδια αρχή καθορίζει τις οριογραµµές χωρίς τη γνώµη των ως
άνω φορέων και υπηρεσιών.
2.3 Για τον καθορισµό των οριογραµµών απαιτείται γνώµη του
οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, σε χρονικό διάστηµα
ενός µηνός από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Εντός της
προθεσµίας αυτής ο Δήµος ή η Κοινότητα υποχρεούται να προβεί σε ανάρτηση του προβλεπόµενου στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου τοπογραφικού
διαγράµµατος. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η αρµόδια αρχή καθορίζει τις οριογραµµές
χωρίς τη γνώµη αυτή.
3. Μετά την ανωτέρω διαδικασία εκδίδεται πράξη επικύρωσης
του καθορισµού των οριογραµµών του υδατορέµατος (οριοθέτηση) από:
3.1 Τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην περίπτωση 2.1α του παρόντος άρθρου, µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
3.2 Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στην περίπτωση 2.1β του παρόντος άρθρου, µετά από εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας, Διεύθυνση Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3.3 Τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων στην περίπτωση 2.1γ του παρόντος άρθρου µετά από εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας, Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7),
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Η πράξη επικύρωσης του καθορισµού των οριογραµµών του υδατορέµατος συνοδεύεται από
το τοπογραφικό διάγραµµα της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του
άρθρου 2 και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Κατ’ εξαίρεση, όταν το προς οριοθέτηση τµήµα του υδατορέµατος ευρίσκεται σε κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο ή σε παραδοσιακό οικισµό, η επικύρωση του καθορισµού των οριογραµµών του υδατορέµατος γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, το
οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού. Για την έκδοση απαιτείται η προηγούµενη
εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όταν
ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας
αυτής, ή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, όταν ο Φάκελος
Οριοθέτησης συντάσσεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας αυτής,
καθώς και στις περιπτώσεις δ’, ε’ και στ’ της παρ. 4 του άρθρου
2 του παρόντος.
Στην περίπτωση 2.1α της παρ. 2 του παρόντος ο φάκελος µε
τη θεωρηµένη µελέτη οριοθέτησης, καθώς και τις προβλεπόµενες κατά περίπτωση γνωµοδοτήσεις διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης προς τη Διεύθυνση Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, προκειµένου η Υπηρεσία αυτή να µεριµνήσει
για τη διαδικασία έκδοσης του οικείου προεδρικού διατάγµατος.
Για τις περιοχές Natura και για τα δάση δεν ακολουθείται η ως
άνω διαδικασία, διότι τα εντός των περιοχών αυτών υδατορέµατα
προστατεύονται από ειδικότερες και δεσµευτικές διατάξεις σχετικές και µε τη διαχείριση των περιοχών αυτών.
5. Στις περιπτώσεις έγκρισης ή τροποποίησης σχεδίου πόλης
και οικισµών ή έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης Οικοδοµικών Συνεταιρισµών και Ιδιωτικών Πολεοδοµήσεων, η οριοθέτηση των
υδατορεµάτων που εµπίπτουν σε αυτά, µπορεί να γίνεται µε τη
διοικητική πράξη έγκρισης ή τροποποίησης του σχεδίου ή της
έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης, αντίστοιχα. Και στην περί-
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πτωση αυτή η διαδικασία οριοθέτησης ολοκληρώνεται, σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος.
6. Η διαδικασία οριοθέτησης των υδατορεµάτων δεν υπάγεται
σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ν. 4014/2011
(Α’ 209) και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκτός αν πρόκειται για έργα
διευθέτησης/ αντιπληµµυρικά έργα, τα οποία προβλέπονται για
την οριοθέτηση υδατορέµατος.
Β. Διαδικασία Οριοθέτησης υδατορέµατος σε περίπτωση
έργων διευθέτησης επ’ αυτού:
1. Σε περίπτωση που από την υδραυλική µελέτη του φακέλου
της οριοθέτησης, προβλέπονται έργα διευθέτησης/ αντιπληµµυρικά έργα, τα οποία κατατάσσονται στην Α’ κατηγορία έργων,
σύµφωνα µε την 1958/ 13.1.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β’ 21), όπως εκάστοτε ισχύει, τότε για την έγκριση της υδραυλικής µελέτης
απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των έργων αυτών από την αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
1.1 Στην ως άνω περίπτωση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων διευθέτησης περιλαµβάνει επιπλέον την πρόταση οριοθέτησης για τον καθορισµό των
οριογραµµών του υδατορέµµατος, καθώς και συνοπτική έκθεση
του φακέλου οριοθέτησης.
1.2 Σε κάθε περίπτωση πριν την εκτέλεση τεχνικών έργων πλησίον υδατορέµατος απαιτείται ο καθορισµός των οριογραµµών
του (οριοθέτηση), σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου. Μετά την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. ολοκληρώνεται η διαδικασία οριοθέτησης του υδατορέµατος, σύµφωνα µε τα εδάφια 2
και 3 της παρ. Α’ του παρόντος άρθρου. Δεν απαιτείται αποστολή
του Φακέλου Οριοθέτησης για παροχή γνωµοδοτήσεων εάν
αυτές έχουν προσκοµισθεί µε επιµέλεια του ενδιαφερόµενου
κατά την υποβολή του φακέλου ή εάν οι αρµόδιες υπηρεσίες
έχουν ήδη γνωµοδοτήσει στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
2. Στην περίπτωση που τα προβλεπόµενα, από την υδραυλική
µελέτη για την οριοθέτηση, έργα διευθέτησης κατατάσσονται
στη Β’ κατηγορία της 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως εκάστοτε ισχύει, τότε για την έγκριση της υδραυλικής µελέτης απαιτείται η τήρηση διαδικασίας υπαγωγής στις προβλεπόµενες στο
άρθρο 8 του ν. 4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.) για την κατηγορία των έργων αυτών.
3. Εφόσον για την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας και της
ασφαλούς λειτουργίας έργων προτείνεται διευθέτηση της ροής
υδάτων σε άλλη θέση (εκτροπή υδατορέµατος) η οριοθέτηση
υλοποιείται στη νέα θέση του υδατορέµατος, καθώς και στην
παλιά, εφόσον από τη µελέτη προβλέπεται η διατήρηση της υφιστάµενης κοίτης.
Άρθρο 4
Εξαιρέσεις από την Οριοθέτηση
1. Δεν απαιτείται οριοθέτηση των υδατορεµάτων:
1.1. Για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών άρσης
προσχώσεων, εξαιρουµένων των αµµοληψιών, καθαρισµού κοίτης, συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και επισκευής υφισταµένων αντιπληµµυρικών έργων. Ως καθαρισµός – άρση
προσχώσεων κοίτης υδατορέµατος νοείται κάθε έργο, µε εξαίρεση τις αµµοληψίες, που αποσκοπεί στον καθαρισµό της κοίτης
από φερτά υλικά ή άλλα εµπόδια που δυσκολεύουν την ελεύθερη
απορροή των υδάτων του υδατορέµατος.
1.2. Για την εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης αυθαιρέτων κατασκευών.
1.3. Για την κατασκευή φραγµάτων ταµίευσης υδάτων, όπως
άρδευσης, ύδρευσης, αντιπληµµυρικής προστασίας, εµπλουτισµού υδροφόρων οριζόντων προς παραγωγή υδροηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και υδροληψιών, υδροηλεκτρικών σταθµών,
εφόσον αυτοί βρίσκονται πάνω στο σώµα του φράγµατος, και
αναβαθµών συγκράτησης φερτών υλών στις ορεινές κοίτες.

1.4. Για την κατασκευή ή επισκευή ή καθαίρεση γεφυρών και
οχετών, καθώς και άλλων έργων προστασίας θεµελιώσεων γεφυρών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συνοδεύονται από υδραυλική µελέτη µε την οποία καθορίζονται οι γραµµές πληµµύρας
για συγκεκριµένη περίοδο επαναφοράς και εντοπίζονται οι επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων, στην οµαλή ροή των
πληµµυρικών παροχών. Στην περίπτωση αυτή η πάκτωση των
ακρόβαθρων των γεφυρών, υλοποιείται έξω από τις εν λόγω
γραµµές πληµµύρας.
1.5. Για την κατασκευή έργων υποδοµής που δεν επηρεάζουν
την υφιστάµενη φυσική ή διαµορφωµένη κοίτη του υδατορέµατος και γενικά την παροχετευτικότητά του, όπως σίφωνες και
υπόγειοι αγωγοί, καθώς και αγωγοί υδροληψίας και διάθεσης
αποβλήτων.
1.6. Για την κατασκευή των έργων ορεινής υδρονοµίας, εκτός
από τις περιπτώσεις που οι αρµόδιες δασικές υπηρεσίες τεκµηριωµένα κρίνουν απαραίτητη την οριοθέτηση, λόγω κατασκευής
συγκεκριµένου έργου, καθώς και δασοτεχνικών έργων.
1.7. Για έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς
Εθνικής Άµυνας, καθώς και έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την άµεση αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών κατά
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.
2. Για µικρά υδατορέµατα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2
του άρθρου 1 του παρόντος, δεν απαιτείται η οριοθέτησή τους.
Κατ’ εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας
αυτών, είναι δυνατή η οριοθέτησή τους µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Υδάτων και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος.
Για τις περιπτώσεις µικρών υδατορέµατων, εντός της Περιφέρειας Αττικής απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής
Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 140 του ν. 4070/2012 (Α’
82).
Άρθρο 5
Ειδικές διατάξεις
1. Τα υδατορέµατα των οποίων οι οριογραµµές έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (Α’
58) και του άρθρου 5 του ν. 3010/2002 (Α’ 91), εφόσον έχει επέλθει σηµαντική µεταβολή των πραγµατικών υδραυλικών, περιβαλλοντικών και πολεοδοµικών δεδοµένων βάσει των οποίων έγινε
η αρχική οριοθέτηση, µπορεί να οριοθετούνται εκ νέου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Για την κίνηση της διαδικασίας της εκ νέου οριοθέτησης απαιτείται, στην περίπτωση αυτή, απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται µετά
από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 4 του
άρθρου 3 του παρόντος.
2. Στα υδατορέµατα που οι οριογραµµές τους δεν έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µπορεί, κατ’ εξαίρεση, ύστερα από αίτηµα ενδιαφερόµενου – επισπεύδοντα,
φορέα ή ιδιώτη, για έκδοση οικοδοµικής άδειας δόµησης πλησίον αυτών, να γίνει από την αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης µε την
επιφύλαξη της προβλεπόµενης στην παρ. 4 του άρθρου 3, του
παρόντος νόµου διαδικασίας, προσωρινής, οριοθέτησης, υπό τις
εξής προϋποθέσεις:
2.1 της υποβολής, µε µέριµνα του ενδιαφερόµενου φορέα ή
ιδιώτη, υδραυλικής µελέτης για το σύνολο της λεκάνης απορροής του υδατορέµατος µέχρι του σηµείου της προσωρινής
οριοθέτησης, η οποία συντάσσεται από αρµόδιο µελετητή,
2.2 του ορισµού σε τοπογραφικό διάγραµµα, µε βάση την ανωτέρω υδραυλική µελέτη και µε βάση τη φυσική διαµόρφωση του
υδατορέµατος, χωρίς έργα διευθέτησης, των γραµµών πληµµύρας για περίοδο επαναφοράς πενήντα ετών και
2.3 του ελέγχου και της θεώρησης τόσο της ανωτέρω υδραυλικής µελέτης όσο και του τοπογραφικού διαγράµµατος µε τις
προτεινόµενες γραµµές πληµµύρας, από την Τεχνική Υπηρεσία
της οικείας Περιφέρειας, η οποία και ενηµερώνει και τη Διεύ-
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θυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση η δόµηση επιτρέπεται εκτός των ως άνω
γραµµών πληµµύρας και των όχθεων του υδατορέµατος και σε
απόσταση από αυτές που καθορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 28 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), µε την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος νόµου.
3. Τµήµατα υδατορεµάτων, εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισµών, που κατ’ εξαίρεση προτείνονται να
διευθετηθούν µε τεχνικά έργα κλειστής διατοµής, οριοθετούνται
µε ελάχιστο όριο το εύρος καταλήψεως των τεχνικών έργων. Η
επιφάνεια της ζώνης του υδατορέµατος πάνω από την κλειστή
διευθετηµένη διατοµή, χαρακτηρίζεται κοινόχρηστος χώρος, ο
οποίος δεν προσµετράται στο απαιτούµενο ποσοστό κοινόχρηστων χώρων της πόλης ή του οικισµού, κατά τις εκάστοτε
ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις.
4. Σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση τηρείται συµβατικό και
ηλεκτρονικό αρχείο µε ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων,
στο οποίο καταχωρούνται οι διοικητικές πράξεις οριοθέτησης
υδατορεµάτων συνοδευόµενες από τους αντίστοιχους φακέλους
οριοθέτησης. Τα αρχεία οριοθετήσεων που τηρούνταν µέχρι σήµερα από άλλες Υπηρεσίες, µε ευθύνη τους, µεταφέρονται εντός
ενός εξαµήνου στις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων.
Άρθρο 6
Ενιαία βάση δεδοµένων
Οι διοικητικές πράξεις και οι αιτήσεις για την οριοθέτηση, οριστική ή προσωρινή, του παρόντος νόµου καταχωρούνται σε ενιαία βάση δεδοµένων σε πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή άλλης αρµόδιας δηµόσιας αρχής, η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο
αυτό. Η βάση δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος συνδέεται µε τη βάση δεδοµένων και τα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηµατολογίου. Η ενηµέρωση των στοιχείων γίνεται από το αρµόδιο,
κάθε φορά, για την έκδοση της πράξης, όργανο χωρίς χρονική
υστέρηση.
Για τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος και την καταγραφή των σχετικών δράσεων της πολιτείας, εγκαθίσταται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δυναµικό σύστηµα αναφορών
και γραφηµάτων για τη λήψη επιχειρησιακών δεδοµένων. Κάθε
έτος παράγονται, από την αρµόδια για το πληροφοριακό σύστηµα αρχή, δείκτες και στατιστικά για την παρακολούθηση
οριοθέτησης των υδατορεµάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται εντός τριών µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την τεχνική λειτουργία και τη δηµιουργία των βάσεων δεδοµένων για την εφαρµογή του παρόντος. Από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, µέσω πληροφοριακού συστήµατος, οι διαδικασίες ολοκλήρωσης, ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, ο χρόνος έκδοσης
των εγκρίσεων, καθώς και η διαδικασία και η πορεία υλοποίησης
τυχόν έργων που απαιτούνται.
Άρθρο 7
Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας
1. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς επίσης και οι υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και οι αρµόδιες
Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας,
µπορεί να µελετούν και να εκτελούν έργα διευθέτησης / αντιπληµµυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης σε υδατορέµατα ή να τα αναθέτουν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορεί να ανατίθενται οι ανωτέρω αρµοδιότητες –µελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης/αντιπληµµυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης - και στους ακό-
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λουθους φορείς:
2.1. στους οικείους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, όταν το υπό µελέτη υδατόρεµα βρίσκεται εξ ολοκλήρου µέσα στα διοικητικά τους όρια
και δεν αποτελεί κλάδο άλλου υδατορέµατος,
2.2. στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, όταν το υπό µελέτη
υδατόρεµα βρίσκεται εξ ολοκλήρου µέσα στα διοικητικά τους
όρια και δεν αποτελεί κλάδο άλλου υδατορέµατος,
2.3. στις οικείες Περιφέρειες, όταν το υπό µελέτη υδατόρεµα
βρίσκεται εξ ολοκλήρου µέσα στα διοικητικά τους όρια και δεν
αποτελεί κλάδο άλλου υδατορέµατος.
Σε περίπτωση που το υπό µελέτη υδατόρεµα βρίσκεται µέσα
στα διοικητικά όρια περισσότερων Περιφερειών µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορεί να ανατίθεται η µελέτη και η εκτέλεση των έργων διευθέτησης/αντιπληµµυρικής προστασίας και των εργασιών συντήρησης στις
αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας, για το τµήµα του
υδατορέµατος που βρίσκεται µέσα στα διοικητικά τους όρια.
3.1. Κατ’ εξαίρεση, έργα διευθέτησης και αντιπληµµυρικής
προστασίας υδατορεµάτων µπορεί να πραγµατοποιούνται και
από ιδιώτες µε την επιφύλαξη της προβλεπόµενης, στην παρ. 4
του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, διαδικασίας. Στην περίπτωση
αυτή υποβάλλονται στην αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία της οικείας
Περιφέρειας:
α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου,
β) φάκελος οριοθέτησης του υδατορέµατος,
γ) πρόταση για τον καθορισµό των οριογραµµών,
δ) η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία περιβαλλοντική
άδεια ή έγκριση των έργων διευθέτησης, αν απαιτούνται.
3.2. Η αρµόδια ως άνω Τεχνική Υπηρεσία, αφού ελέγξει και θεωρήσει το φάκελο οριοθέτησης, τη διαβιβάζει στην αρµόδια Υπηρεσία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα εδάφια 2 και 3 της παραγράφου Α’ του άρθρου 3 του παρόντος.
Ο φάκελος οριοθέτησης, η µελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων διευθέτησης και η υλοποίηση των έργων χρηµατοδοτούνται από τον επισπεύδοντα ιδιώτη.
Άρθρο 8
Εντός των επιχειρηµατικών πάρκων ή των οργανωµένων υποδοχέων µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 742/1977, το ν. 2545/1997, καθώς και τις διατάξεις
του ν. 3982/2011, επιτρέπεται η διευθέτηση υδατορεµάτων ιδίως
για λόγους υδραυλικής λειτουργίας. Στην περίπτωση που κατ’
εξαίρεση από την υδραυλική µελέτη προκύψει ότι για την προστασία των περιοχών αυτών απαιτείται η εκτροπή υδατορέµατος
σε άλλη θέση (δηµιουργία νέας κοίτης) τότε η αρχική κοίτη προσµετράται στην αρτιότητα του γηπέδου και αφήνεται ακάλυπτος
χώρος ο οποίος και προσµετρά στον υποχρεωτικό ακάλυπτο
χώρο του γηπέδου, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές πολεοδοµικές διατάξεις.
Στην περίπτωση αυτή, οι διαδικασίες οριοθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων διευθέτησης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
1. Επικυρώσεις του καθορισµού των οριογραµµών υδατορεµάτων οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
εκκρεµούν στις αρµόδιες Υπηρεσίες και εµπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 3, ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις
παρούσες διατάξεις.
2. Επικυρώσεις του καθορισµού των οριογραµµών υδατορεµάτων οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
εκκρεµούν στις αρµόδιες Υπηρεσίες και δεν εµπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος, δύναται να ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το
χρόνο έναρξης της διαδικασίας καθορισµού ή µε τις διατάξεις
του παρόντος.
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3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης των Υπουργών της παρ. 5
του άρθρου 2 του παρόντος, µε την οποία θα καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των δικαιολογητικών του Φακέλου Οριοθέτησης, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στις υφιστάµενες σχετικές διατάξεις.
4. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4067/2012, οι αποστάσεις δόµησης από τις γραµµές πληµµύρας που αναφέρονται
στην παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος ορίζονται ως εξής:
Α. Για τις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισµών περιοχές,
απόσταση 10 µέτρων από κάθε µία των γραµµών πληµµύρας και
Β. για τις εκτός σχεδίου περιοχές, απόσταση 20 µέτρων από
κάθε µία των γραµµών πληµµύρας.
Άρθρο 10
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (Α’ 58), όπως
ισχύουν,
β) η παρ. 2 του άρθρου 6 της απόφασης 3046/304/ 1989 του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Κτιριοδοµικός Κανονισµός, (Δ’ 59)),
γ) κάθε άλλη διάταξη που τελεί σε αντίθεση µε τις διατάξεις
του παρόντος.
Άρθρο 11
Διατάξεις έκδοσης εγκρίσεων και αδειών δόµησης
1. Το άρθρο 47Α του ν. 4067/2012 (Α’ 79), όπως προστέθηκε
µε το άρθρο 27 του ν. 4122/2013 (Α’ 49), αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν µέχρι την ηµεροµηνία ενάρξεως του ν. 4067/2012 έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
1577/1985 ως τροποποιήθηκε, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη
διάταξη, η προθεσµία έκδοσης παρατείνεται έως 8.2.2015.»
2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4030/
2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν µέχρι τη δηµοσίευση του ν. 4030/2011 (Α’ 249) έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών η προθεσµία έκδοσής της
παρατείνεται έως 8.2.2015.»
3. Η ισχύς των οικοδοµικών αδειών οι οποίες λήγουν εντός του
2014, 2015 και έως την 29η/2/2016 παρατείνεται κατά τρία έτη.
4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτισµάτων σε σεισµόπληκτες
και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν σύµφωνα µε ειδικές
ρυθµίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του ν.
1190/1981 (Α’ 203), ως ισχύει, και οι οποίες δεν είχαν λήξει την
1.3.2011 παρατείνεται έως 8.2.2015.
5. Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν µετά
τις 6.10.2013 και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος από ενεργειακούς επιθεωρητές µε προσωρινή άδεια θεωρούνται έγκυρα
για κάθε συνέπεια.
6. Οι παράγραφοι 2α και 2β του άρθρου 2 του π.δ. της
24/31.5.1985 (Δ’270), «Τροποποίηση των όρων και περιορισµών
δόµησης των γηπέδων των κειµένων εκτός των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νοµίµως υφισταµένων
προ του έτους 1923 οικισµών», αντικαθίσταται ως εξής:
«2α. Εγκαταστάσεις ξηραντήριων καπνών Βιρτζίνια και Θερµοκήπια για την καλλιέργεια ανθέων και κηπευτικών προϊόντων,
καθώς και εγκαταστάσεις για την εκτροφή σαλιγκαριών, σύµφωνα προς τις εγκεκριµένες µελέτες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατασκευάζονται χωρίς άδεια και περιορισµό ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου, το µέγιστο
ύψος και τον αριθµό των κατασκευών.
2β. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του προηγούµενου εδάφιου
προκειµένου για την κατασκευή θερµοκηπίων από γυαλί, οι αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2,50 µέτρα.»
7. Στο άρθρο 2 του π.δ. της 24/31.5.1985 (Δ’ 270) προστίθεται
παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«Επιτρέπεται η εγκατάσταση εκτροφείων σαλιγκαριών και η

καλλιέργεια αυτών στις καθορισµένες από ειδικές διατάξεις ή
Ζ.Ο.Ε. ή Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια περιοχές ως Γεωργικές ή
Αγροτικές Γαίες ή περιοχές αποκλειστικά γεωργικής καλλιέργειας, καθώς και σε όλες τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η
χρήση και η κατασκευή θερµοκηπίων.»
8. Το εδάφιο «Δ. Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού. Προϊστάµενος» του άρθρου 20 του π.δ. 51/1988 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Α’ 19)»
τροποποιείται ως ακολούθως:
«Δ. Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού. Προϊστάµενος ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων».
9. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στα άρθρα 39 και 47 του
ν. 4178/2013 (Α’ 174) το σύνολο των ποσών του ενιαίου ειδικού
προστίµου, που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου
Α’ του ως άνω νόµου για αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες
αλλαγές χρήσεις επί ακινήτων, στους Δήµους Κεφαλονιάς και
Ιθάκης, αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταµείου, κατατίθεται σε
ειδικό κωδικό αριθµό υπό τον τίτλο «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο»
και διατίθεται για την αντιστάθµιση των δυσµενών συνεπειών
κατά τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Β’ του ιδίου νόµου. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
10. Σε εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίων οικισµού
που ρυθµίζονται από ειδικότερες διατάξεις κοινής υπουργικής
απόφασης ή προεδρικού διατάγµατος κατ’ εξουσιοδότηση του
ν. 1650/1986 ή του νοµοθετικού διατάγµατος 17.7.1923 ή του ν.
4067/2012, ως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση εκτός ζωνών απολύτου προστασίας, εφόσον δεν απαγορεύεται η δόµηση και η
χρήση εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, επιτρέπεται η συντήρηση, η βελτίωση, ο εκσυγχρονισµός, η επέκταση
υφισταµένων εγκαταστάσεων ή η δηµιουργία νέων κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόµησης που ισχύουν, (όπως ανώτερο
ύψος, διάσπαση όγκου), καθώς και η ανανέωση περιβαλλοντικών
όρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν.
4014/2011, εφόσον δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα (ως προς
τις οικολογικές της λειτουργίες) της προστατευόµενης περιοχής
σε σχέση µε τους στόχους διατήρησης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
Α) Εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης για την παρέκκλιση, µετά από γνωµοδότηση του
αρµοδίου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.
Β) Ειδικά, η έγκριση και η άδεια δόµησης και επέκτασης υφισταµένων εγκαταστάσεων εκδίδονται σύµφωνα µε τους όρους
δόµησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω άδειας,
εφόσον εξακολουθεί να είναι σε ισχύ και δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης κατά τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 12
Άδειες Δόµησης Εκκλησιαστικών Ακινήτων
της Εκκλησίας Κρήτης
1. Για την έκδοση της άδειας δόµησης και της έγκρισης δόµησης ακινήτων των νοµικών προσώπων του ν. 4149/1961 (Α’ 41)
«Περί Καταστατικού Νόµου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας
και άλλων τινών διατάξεων» εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.
4030/ 2011 (Α’ 249).
2. Ειδικώς, για κάθε οικοδοµική εργασία που αφορά σε Ιερούς
Ναούς, Ιερές Μονές και τα υφιστάµενα Μετόχια αυτών, Μητροπολιτικά Μέγαρα (ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη), που ανήκουν
αποκλειστικά και µόνο σε εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα του ν.
4149/1961 ειδικά όσον αφορά τον περίβολο και ό,τι περικλείεται
εντός αυτού και εξυπηρετεί την κοινοβιακή ζωή, η έγκριση δόµησης εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριακών
Κανονισµών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3. Για τα ως άνω έργα η γνωµοδότηση επί των αρχιτεκτονικών
µελετών εκδίδεται πριν την έγκριση δόµησης από το Συµβούλιο
Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου της
επόµενης παραγράφου.
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4. Συστήνεται στην Εκκλησία της Κρήτης Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου που αποτελείται
από:
α) έναν κληρικό ή καθηγητή Αρχιτεκτονικής σε Πολυτεχνική
Σχολή, ως Πρόεδρο,
β) έναν Αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που ορίζεται από τον
Υπουργό µε τον αναπληρωτή του,
γ) έναν Αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος, που προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.,
δ) έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, µέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.,
ε) έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, µέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. αναλόγως προς το θέµα
της συνεδρίας,
στ) έναν αγιογράφο ή ξυλογλύπτη ή µαρµαρογλύπτη αναλόγως προς το θέµα της συνεδρίας,
ζ) έναν Αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, που ορίζεται από τον Υπουργό µε τον αναπληρωτή
του.
Ο Πρόεδρος, τα µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, πλην των
περιπτώσεων β’ και ζ’, και ο γραµµατέας του Συµβουλίου διορίζονται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης,
κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Οικουµενικού Πατριαρχείου, µε
διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται.
5. Μετά την έγκριση δόµησης η άδεια δόµησης και η άδεια
χρήσης λατρευτικών χώρων ή η άδεια χρήσης µη λατρευτικών
χώρων εκδίδεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου από την
Υπηρεσία Δόµησης (Υ.ΔΟΜ.) της Εκκλησίας Κρήτης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Για την έναρξη εκτέλεσης των
οικοδοµικών εργασιών, πέραν όσων προβλέπονται στις διατάξεις
του παρόντος νόµου, η άδεια δόµησης αποστέλλεται στην κατά
τόπον αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης και αποτελεί αρχείο της για
την εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου των κατασκευών κατά τις
διατάξεις του ν. 4030/2011.
6. Συστήνεται στην Εκκλησία Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, Υπηρεσία Δόµησης (Υ.ΔΟΜ.), η οποία ασκεί
τις αρµοδιότητες των Υπηρεσιών Δόµησης του ν. 4030/2011,
όπως εκάστοτε ισχύουν, και εκδίδει την άδεια δόµησης χωρικής
δικαιοδοσίας της Εκκλησίας Κρήτης αποκλειστικά και µόνο για
τα:
α) Μητροπολιτικά µέγαρα (ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη).
β) Τους Ιερούς Ναούς εφόσον ανήκουν αποκλειστικά και µόνο
σε εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα του ν. 4149/ 1961 και των
Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και τα προσκτίσµατά τους.
Η ανέγερση προσκτίσµατος επιτρέπεται µόνο σε Ιερούς Ναούς,
που ανήκουν σε εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα του ν. 4149/
1961 και εφόσον αποτελούν ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο µε τον
Ιερό Ναό και εξυπηρετούν τον Ιερό Ναό.
γ) Τις Ιερές Μονές ειδικά όσον αφορά τον περίβολο και ό,τι
περικλείεται εντός αυτού και εξυπηρετεί την κοινοβιακή ζωή.
δ) Σε κάθε περίπτωση η έγκριση δόµησης και η έκδοση άδειας
δόµησης για ιδιωτικούς Ιερούς Ναούς και παρεκκλήσια εκδίδονται από τις αρµόδιες κατά τόπους υπηρεσίες δόµησης (Υ.ΔΟΜ.)
των δήµων.
Η άδεια χρήσης λατρευτικών χώρων ή η άδεια χρήσης µη λατρευτικών χώρων αποτελούν νόµιµη προϋπόθεση για την έναρξη
των εργασιών ή χρήσεων που αδειοδοτούνται µε την άδεια δόµησης και είναι δυνατόν να ενσωµατώνονται στο ίδιο στέλεχος.
7. Η ανωτέρω Υπηρεσία Δόµησης της Εκκλησίας Κρήτης υπάγεται στην εποπτεία και έλεγχο του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το προσωπικό της υπηρεσίας
προσλαµβάνεται και µισθοδοτείται από την Εκκλησία Κρήτης. Η
Υπηρεσία Δόµησης είναι ενταγµένη στο εκάστοτε ηλεκτρονικό
πληροφοριακό σύστηµα, στο οποίο είναι συνδεδεµένες και οι
λοιπές Υ.ΔΟΜ..
8. Ο ενδιαφερόµενος, για την υποβολή αίτησης για έκδοση της
έγκρισης δόµησης, υποβάλλει αίτηση και φάκελο στην αρµόδια
Υ.ΔΟΜ. µέσω της κατά τόπον αρµόδιας Ιεράς Μητροπόλεως,
εφόσον διατυπώνεται και σύµφωνη γνώµη του επιχωρίου Μητροπολίτου. Η παραπάνω διαδικασία τηρείται για κάθε Ιερή Μονή ή
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Εκκλησίας του Χριστού είτε ανήκει σε εκκλησιαστικό νοµικό πρόσωπο είτε σε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εντός χωρικής αρµοδιότητας της Εκκλησίας της Κρήτης
και των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου.
9. Για τον αγιογραφικό και λοιπό διάκοσµο όλων των Ιερών
Μονών και Ιερών Ναών, που αποτελεί καλλιτεχνική εργασία,
απαιτείται επίσης άδεια από την Υ.ΔΟΜ. της Εκκλησίας της Κρήτης και σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής της Εκκλησίας Κρήτης και Δωδεκανήσου.
10. Κανονισµός της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας
Κρήτης που εκδίδεται, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Οικουµενικού Πατριαρχείου εξειδικεύει τη συγκρότηση, οργάνωση, αρµοδιότητες, τη διοικητική υποστήριξη, τη λειτουργία και το
υπηρεσιακό καθεστώς των παραπάνω υπηρεσιών και οργάνων,
τη δηµιουργία και τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου τους. Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος ενηµέρωσης, διασύνδεσης
και ανταλλαγής δεδοµένων του αρχείου της Υπηρεσίας Δόµησης
µε τις αρχές, που είναι υπεύθυνες για την τήρηση των διατάξεων
1 - 4 του ν. 3843/2010 (Α’ 62) και των εκτελεστικών του κανονιστικών πράξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
11. Τα κτίρια της παραγράφου 2 είναι ειδικά κτίρια δηµόσιου
ενδιαφέροντος και επιτρέπονται παρεκκλίσεις µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
κατά το άρθρο 27 του ν. 4067/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, µετά
από γνώµη και του Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής
Κρήτης και Δωδεκανήσου.
12. Για την κατασκευή ή επισκευή των οικοδοµών της περίπτωσης Β’, αντί του τίτλου ιδιοκτησίας, οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν, προκειµένης της έκδοσης έγκρισης και
άδειας δόµησης, στην αρµόδια Υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:
Α. Πιστοποιητικό από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο περί µη
διεκδικήσεως του ακινήτου από το Δηµόσιο ή Ο.Τ.Α..
Β. Συµβολαιογραφική πράξη, που συντάσσεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 του ν. 3800/1957 (Α’ 256) ή 88 του α.ν.
2200/1940 (Α’42), υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του
εκκλησιαστικού νοµικού προσώπου και συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα. Πράξη κατά τις ανωτέρω διατάξεις συντάσσεται και για ακίνητα Ιερών Μονών.
Γ. Προκειµένου για υφιστάµενα κτίρια υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ο χρόνος ανέγερσής τους.
13. Τα προβλεπόµενα στις ανωτέρω παραγράφους για τα ακίνητα των νοµικών προσώπων του ν. 4149/1961 (Α’ 41) «Περί Καταστατικού Νόµου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και
άλλων τινών διατάξεων» ισχύουν και για ακίνητα Ιερών Μητροπόλεων του Οικουµενικού Πατριαρχείου της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου. Για την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου την αίτηση
για έκδοση της έγκρισης δόµησης της παραγράφου 8 του παρόντος, µε το σχετικό φάκελο, υποβάλλει στην αρµόδια Υ.ΔΟΜ.
ο Πατριαρχικός Έξαρχος, µε την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη
του Οικουµενικού Πατριαρχείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Άρθρο 13
Ορισµός
Για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου, ως υφιστάµενες
Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου (Α.Ε.Π.) εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων νοούνται όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδοµές που βρίσκονται σε οικοδοµικά τετράγωνα
εντός σχεδίου πόλεως ή σε γήπεδα που περιβάλλονται από το
σχέδιο πόλης, οι οποίες κατασκευάστηκαν προ της ισχύος του
ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ.) και πέραν των λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων χρησιµοποιούνται και για τη διενέργεια αγώνων των
επαγγελµατικών πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου της A’ και B’
Εθνικής Κατηγορίας (ποδοσφαιρικά πρωταθλήµατα των Super
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League και Football League) και για τις οποίες απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους ειδικούς ελληνικούς κανονισµούς και τους διεθνείς κανονισµούς της
αρµόδιας ευρωπαϊκής οµοσπονδίας (U.E.F.A.). Εξαιρετικά,
εντός προθεσµίας δύο ετών από την έναρξη εφαρµογής της ταυτότητας κτηρίου, κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010, µε ευθύνη
των ενδιαφεροµένων καταγράφονται όλες οι Α.Ε.Π. του παρόντος άρθρου. Με απόφαση των αρµοδίων Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και
Αθλητισµού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 14
Κίνητρα µετεγκατάστασης
Καθορίζονται κίνητρα µετεγκατάστασης των Α.Ε.Π. σε προβλεπόµενη εκ του ισχύοντος σχεδίου χωροταξικού χαρακτήρα ή
χρήσεων γης κατά τις κείµενες διατάξεις σε εκτός σχεδίου περιοχή εφόσον κατεδαφιστούν τα υπάρχοντα κτίσµατα και εγκαταστάσεις και αποδοθούν σε κοινή χρήση ως πάρκα και άλση ως
εξής:
α. Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών πολεοδοµικών διατάξεων,
σύµφωνα µε τις οποίες καθορίζονται τα πολεοδοµικά µεγέθη κάλυψης, συντελεστή δόµησης και όγκου του κτιρίου µέσω της διαδικασίας της Τράπεζας Γης των άρθρων 32 έως 37 του κεφαλαίου Β’ του ν. 4178/2013, δύναται να µεταφέρεται, επιπλέον
των οριζοµένων, συντελεστής δόµησης λαµβάνοντας υπόψη τον
υφιστάµενο της Α.Ε.Π. κατά το χρόνο κατεδάφισης.
β. Η έκταση της Α.Ε.Π. που κατεδαφίζεται παραχωρείται στο
Ελληνικό Δηµόσιο για τη δηµιουργία πάρκου και άλσους και παραδίδεται στην αρµόδια κατά τόπον υπηρεσία Δασών για τη διαχείριση αυτής.
Άρθρο 15
Πυρασφάλεια-Στατική Επάρκεια-Πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α.
1. Για την εξασφάλιση των απαιτούµενων προδιαγραφών πυρασφάλειας, στατικής επάρκειας και πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α., σύµφωνα µε τους εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς που διέπουν
την αδειοδότηση και λειτουργία των Α.Ε.Π. για τη διεξαγωγή
αγώνων, επιτρέπονται εργασίες κατά παρέκκλιση των οριζοµένων σε κάθε άλλη πολεοδοµική διάταξη σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
2. Επιτρέπεται η κατασκευή κλιµάκων κινδύνου και κάθε άλλη
απαραίτητη προσθήκη ή διαµόρφωση των Α.Ε.Π. για την εξασφάλιση των απαιτούµενων εξόδων διαφυγής και την εξυπηρέτηση
ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων, κατά παρέκκλιση
κάθε ισχύουσας πολεοδοµικής διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες πυρασφάλειας και προσβασιµότητας Α.Μ.Ε.Α. που
καλύπτουν τις προδιαγραφές των εκάστοτε κανονισµών.
3. Σε περιπτώσεις όπου, από την απαιτούµενη µελέτη αποκατάστασης ή/και ενίσχυσης του φέροντος οργανισµού και προκειµένου να εξασφαλιστεί η στατική επάρκεια των Α.Ε.Π., απαιτείται
η εκτέλεση σχετικών οικοδοµικών εργασιών, επιτρέπεται τα δοµικά στοιχεία των Α.Ε.Π. να επεκταθούν και εκτός του νοµίµου
περιγράµµατος του κτιρίου και όχι πέραν του 1,50 µ..
4. Εκτός του νοµίµου περιγράµµατος του κτιρίου (ή των κτιρίων) και καθ’ υπέρβαση των ισχυόντων πολεοδοµικών διατάξεων, δύναται να υλοποιούνται και άλλες κατασκευές που
αναβαθµίζουν τις Α.Ε.Π. ή είναι απαραίτητες για την καλύτερη
λειτουργία τους και την ασφάλεια των θεατών, όπως αντηρίδες,
στέγαστρα, διαπλατύνσεις εισόδου και πυλώνες φωτισµού.
Άρθρο 16
Στέγαστρα- Ενεργειακή Αναβάθµιση-Α.Π.Ε.
Πυλώνες Φωτισµού
Κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας πολεοδοµικής διάταξης,
επιτρέπεται η προσθήκη των προβλεποµένων από τη µελέτη
ΚΕΝΑΚ εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθµιση των
Α.Ε.Π., σύµφωνα όµως µε τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατά-

ξεις για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων.
Επί των στεγάστρων των Α.Ε.Π. επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις
φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Μεµονωµένα στοιχεία απαραίτητα
για τη λειτουργία των Α.Ε.Π., όπως είναι οι πυλώνες φωτισµού,
δύνανται κατά περίπτωση να ανέρχονται στο ύψος που απαιτείται για τη λειτουργία τους καθ’ υπέρβαση του επιτρεποµένου
ύψους της περιοχής που βρίσκονται οι Α.Ε.Π.. Οι σχετικές εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών της αθλητικής εγκατάστασης, απαγορευµένου
άλλου οικονοµικού σκοπού. Σε περίπτωση κατασκευής στεγάστρων οι εγκαταστάσεις φωτισµού ενσωµατώνονται υποχρεωτικά στα στέγαστρα και κατεδαφίζονται οι υφιστάµενοι πυλώνες
εκτός αν η διατήρησή τους είναι απαραίτητη σύµφωνα µε εγκεκριµένη σχετική µελέτη φωτισµού.
Άρθρο 17
Εµπορικές χρήσεις
Επιτρέπεται στις Α.Ε.Π. η εγκατάσταση συνοδευτικών χρήσεων των αθλητικών δραστηριοτήτων µε τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόµους, καθώς και εµπορικές δραστηριότητες µε
τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόµους (ενδεικτικά: αναψυκτήρια - café, εστιατόρια, µαγειρεία, εµπορικά καταστήµατα, ένα συνεδριακό κέντρο έως 300 θέσεις, ένας κινηµατογράφος έως 300
θέσεις, χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής κ.λπ.). Οι σύνοδες χρήσεις και οι εµπορικές δραστηριότητες δεν µπορούν να υπερβαίνουν σε κάθε περίπτωση ως ποσοστό το 15% του συνολικού
ποσοστού της υφιστάµενης υλοποιηµένης δόµησης των Α.Ε.Π..
Οι ως άνω χρήσεις επιτρέπονται καθ’ υπέρβαση των επιτρεποµένων χρήσεων γης του οικοπέδου – οικοδοµικού τετραγώνου
και της περιοχής που βρίσκονται οι Α.Ε.Π.. Κατά τα λοιπά για τις
απαιτούµενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις εφαρµόζεται η
31252/22.7.2009 (ΑΑΠ 396 )απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων.
Άρθρο 18
Χωρητικότητα των Α.Ε.Π.
1. Επιτρέπεται η διαµόρφωση των υφισταµένων κερκίδων για
την προσθήκη ή µετατροπή υπαρχόντων θέσεων, καθώς και η
προσθήκη νέων κερκίδων µε τους υποστηρικτικούς βοηθητικούς
χώρους αυτών σύµφωνα µε τις ειδικές προδιαγραφές και τους
ειδικούς εθνικούς κανονισµούς και τους κανονισµούς της αρµόδιας ευρωπαϊκής οµοσπονδίας (U.E.F.A.) οι οποίες επαυξάνουν
τη χωρητικότητα των Α.Ε.Π. και εφόσον ο αριθµός των απαιτούµενων πρόσθετων θέσεων δεν υπερβαίνει ως ποσοστό το 40%
των υπαρχόντων θέσεων.
2. Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω προσθήκες επί των Α.Ε.Π.
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος
στην όµορη περιοχή του ακινήτου. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ύστερα
από γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής δύναται να χορηγείται παρέκκλιση όσον αφορά στο ύψος και τον
όγκο των Α.Ε.Π., των κερκίδων µε τα στέγαστρά τους και των πυλώνων φωτισµού, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ.2 του άρθρου
15 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).
3. Επιτρέπεται η προέκταση εξεδρών – κερκίδων εκτός του νοµίµου περιγράµµατος των Α.Ε.Π. και άνωθεν κοινοχρήστων
χώρων υπό την προϋπόθεση τοποθέτησης σε ύψος τουλάχιστον
πέντε (5) µέτρων από τη στάθµη του πεζοδροµίου. Η ανωτέρω
προέκταση σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά σε οριζόντια προβολή το άκρο του κρασπέδου του πεζοδροµίου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προέκταση κείται άνωθεν πεζοδρόµου,
οι κατασκευές δεν δύναται να προεξέχουν της ρυµοτοµικής
γραµµής έως το 1/10 του πλάτους του πεζοδρόµου.
4. Σε περίπτωση προσθήκης κερκίδων και εµπορικών χρήσεων
κατά τα προηγούµενα άρθρα σε υφιστάµενες Α.Ε.Π. του παρόντος κεφαλαίου δεν υπάρχει η υποχρέωση δέσµευσης νέων
χώρων στάθµευσης, κατ’ εφαρµογή του π.δ. 111/2004 (Α’ 76 )
για την Περιφέρεια Αττικής και του π.δ. 350/1996 (Α’ 230), για
την υπόλοιπη Ελλάδα.
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Άρθρο 19
Διαδικασία αδειοδότησης
1. Για όλες τις περιπτώσεις εκτελέσεως οικοδοµικών εργασιών
των άρθρων 2 έως 7 του παρόντος, αρµόδια για την έκδοση της
έγκρισης δόµησης είναι η ΔΟΚΚ του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και για την άδεια δόµησης η
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
2. Για τις ως άνω εργασίες των άρθρων 2 έως 7 του παρόντος
επί κοινοχρήστων χώρων ή άνωθεν αυτών, καθώς και για τις εργασίες εκτός του νοµίµου περιγράµµατος των Α.Ε.Π., για την έκδοση της έγκρισης δόµησης πέραν των λοιπών δικαιολογητικών
κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011 απαιτείται η προηγούµενη
έγκριση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ στην οποία θα πρέπει να αιτιολογείται
ότι εξασφαλίζεται ο βασικός σκοπός των κοινοχρήστων χώρων
και η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη χρήση αυτών.
3. Για τις υφιστάµενες αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του από 14.5.2013 προεδρικού διατάγµατος (ΑΑΠ 161) η έγκριση δόµησης και η άδεια δόµησης εκδίδονται σύµφωνα µε το προϊσχύον ρυµοτοµικό σχέδιο
κατά την υπ’αριθµ.40584/2009 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (ΑΑΠ 510) και µε την
επιφύλαξη των λοιπών οριζοµένων στο ως άνω προεδρικό διάταγµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 20
Τροποποιήσεις του ν. 4067/2012 (Α’ 79) (Ν.Ο.Κ.)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Σε περιοχές εκτός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου
εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος:
α) το άρθρο 2, εξαιρουµένων των παραγράφων που αναφέρονται στην εντός σχεδίου δόµηση,
β) οι παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος άρθρου,
γ) το άρθρο 4,
δ) το άρθρο 5,
ε) το άρθρο 6,
στ) η παράγραφος 3 του άρθρου 8,
ζ) το άρθρο 11 εκτός από την παράγραφο 2 και τις παραγράφους 6ιγ, 6ιζ, 6ιστ για το άρθρο 19 όπως αναφέρεται σε αυτήν,
η) οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 12,
θ) το άρθρο 13,
ι) το άρθρο 16, εκτός των παραγράφων 5γ,6,
ια) το άρθρο 17 εκτός από την παράγραφο 2α, 2β, 2στ, 3β, 6β
και 8,
ιβ) το άρθρο 21,
ιγ) το άρθρο 23,
ιδ) το άρθρο 25,
ιε) το άρθρο 26,
ιστ) το άρθρο 28,
ιζ) τα άρθρα 29 έως 37.»
2. H περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012
(Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) οι παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος άρθρου».
3. Ο υπό στοιχείο Η’ ορισµός του άρθρου 3 του ν. 4067/ 2012
(Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η: είναι το µέγιστο πραγµατοποιούµενο ύψος του κτιρίου, σε
περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόµησης ή αυτό στο
οποίο προβλέπεται να εξαντληθεί µελλοντικά ο συντελεστής δόµησης, όπως απεικονίζεται στο διάγραµµα δόµησης της άδειας
δόµησης ή το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος, σε περίπτωση που
δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόµησης.»
4. H παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Άδεια Δόµησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.
4030/2011 (Α’ 249 ), απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας δόµησης, όπως:
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α. Κατεδάφιση κατασκευών. Στην περίπτωση που κατεδαφίζεται ολόκληρο κτίριο και όχι τµήµα αυτού, δεν απαιτείται να υποβληθεί διάγραµµα δόµησης.
β. Εκσκαφές ή επιχώσεις µεγαλύτερες του συν/πλην 0,80
µέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαµορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων µε σκοπό τη δόµηση.
γ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτηµάτων τους.
δ. Κατασκευή πισίνας.
ε. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς
το δυσµενέστερο, στα στοιχεία του διαγράµµατος δόµησης ή
στα φορτία σχεδιασµού της στατικής µελέτης ή αλλαγή µηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.
στ. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται µε την παράγραφο 3ζ.
ζ. Κατασκευή υπόγειων δεξαµενών.
η. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή και προσθήκη που δεν ορίζεται µε τις παραγράφους 2, 3 και 4.
Δεν απαιτείται άδεια δόµησης νέας κατασκευής ή και προσθήκης ή και εγκατάστασης εφόσον από ειδικότερες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Δεν απαιτείται άδεια δόµησης, έγκριση
εργασιών µικρής κλίµακας ή ενηµέρωση κατά το παρόν για τις
περιπτώσεις εργασιών εσωτερικών χρωµατισµών, µικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή µεµονωµένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, ιδίως µεµονωµένης επισκευής µικρού
τµήµατος υδρορροής, επισκευή επικόλλησης διακοσµητικών
στοιχείων κ.α..»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενηµέρωση της αρµόδιας
Υπηρεσίας Δόµησης η οποία γνωστοποιείται και στο οικείο αστυνοµικό τµήµα, για την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών.»
6. H περίπτωση στ’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012
(Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών ή δωµάτων χωρίς χρήση
ικριωµάτων.»
7. Η περίπτωση i της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012 (Α’
79) αντικαθίσταται ως εξής:
«i. Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον»,
εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερµοµόνωσης ή θερµοµόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστηµάτων ή
αντικατάσταση εξωτερικών κουφωµάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καµινάδων στις εξωτερικές όψεις υφισταµένων κτιρίων
χωρίς χρήση ικριωµάτων. Για τις ανωτέρω εργασίες της παρούσας περίπτωσης όπου απαιτείται η χρήση ικριωµάτων απαιτείται:
α) κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του
έργου µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 305/1996 (Α’ 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από µηχανικό για την επίβλεψη του έργου και β) έκδοση
έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας της παραγράφου 3.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µπορούν να καθορίζονται επιπλέον των παραπάνω και άλλες περιπτώσεις, όπου δεν απαιτείται άδεια δόµησης, αλλά έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας ή ενηµέρωση της
αρµόδιας Υ.ΔΟΜ..»
8. H παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις
ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το
χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νοµιµοποιηθεί
ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση ή ενηµέρωση της άδειας δόµησης είτε µετά από την έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας για τις εργασίες των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος
άρθρου. Στις περιπτώσεις νοµιµοποίησης αυθαιρέτων εργασιών
της παραγράφου 3 εκδίδεται έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας
µόνο µε την υποβολή τεχνικής έκθεσης. Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω άδειας δόµησης, η κατασκευή παύει να
είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα. Πρόστιµο αυθαίρετης κατασκευής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόµησης, που βρίσκεται σε ισχύ, εφόσον τηρείται το περίγραµµα
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της οικοδοµής, ο συντελεστής δόµησης και ο συντελεστής
όγκου.»
9. Το άρθρο 5 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Χρήση κτιρίων
1. Μεταβολή της χρήσης του κτιρίου ή µέρους του επιτρέπεται
υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στις επόµενες παραγράφους, µόνον αν η νέα χρήση προβλέπεται από τις οικείες πολεοδοµικές διατάξεις. Εάν από τη µεταβολή επέρχεται αλλαγή
προς το δυσµενέστερο, στα στοιχεία του διαγράµµατος δόµησης ή στα φορτία σχεδιασµού της στατικής µελέτης ή αλλαγή
των τεχνικών – µηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους
απαιτείται έκδοση Άδειας Δόµησης και ενηµέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.
2. Χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί Άδεια Δόµησης µε
συγκεκριµένη χρήση, µπορούν να µεταβάλουν τη χρήση τους,
εφόσον η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις και δεν επέρχονται αλλαγές της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται ενηµέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου και δεν απαιτείται έκδοση
Άδειας Δόµησης.
3. Σε κτίρια νοµίµως υφιστάµενα εντός εγκεκριµένου σχεδίου
ή οικισµού, είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σύµφωνα µε το ισχύον
ρυµοτοµικό σχέδιο, τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής και
ανεξάρτητα από τυχόν µεταβολές λοιπών όρων δόµησης. Σε κτίρια νοµίµως υφιστάµενα εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµού,
είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σύµφωνα τις ισχύουσες χρήσεις
γης της περιοχής και µε την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν
τα επιτρεπόµενα της νέας χρήσης µεγέθη.
4. Σε κάθε περίπτωση µεταβολής της χρήσης κτιρίου ή χώρου
κτιρίου πρέπει να διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιµότητα
στα άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου µε την προϋπόθεση να µην θίγεται ο
φέρων οργανισµός του κτιρίου. Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.»
10. Στο τέλος της παρ. 9β του άρθρου 7 του ν. 4067/2012 (Α’79)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οικόπεδα τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριµένη οδό,
όταν δεν µπορούν δια τακτοποιήσεως να αποκτήσουν πρόσωπο
επί εγκεκριµένης οδού, επιτρέπεται να οικοδοµούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης µόνον
εφόσον η έλλειψη του προσώπου έλαβε χώρα πριν την ισχύ του
ν. 651/1977 χωρίς υπαιτιότητα του αιτούντος.»
11. Η περίπτωση δ’ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012
(Α’ 79), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Η επιφάνεια των υποχρεωτικών σύµφωνα µε τον κτιριοδοµικό κανονισµό κοινόχρηστων κλιµακοστασίων συµπεριλαµβανοµένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων και για επιφάνεια
έως 25 τ.µ. ανά όροφο και ανά κλιµακοστάσιο και 40 τ.µ. στο επίπεδο της εισόδου του κτιρίου που διαθέτει κοινόχρηστο κλιµακοστάσιο.
Σε περίπτωση προσθήκης σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια που
έχουν υπόλοιπο τουλάχιστον 10 τ.µ., καθώς και σε περίπτωση
νοµιµοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών σε υφιστάµενα κτίρια τα
οποία δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος, το σύνολο των επιφανειών του υπάρχοντος κλιµακοστασίου σύµφωνα
µε τα προαναφερθέντα µεγέθη και µε την προϋπόθεση ότι οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν υλοποιηθεί πριν τις 28.7.2011.»
12. Η περίπτωση ε’ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012
(Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Η επιφάνεια έως 12 τ.µ. συνολικά σε κάθε αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία όταν δεν υπάρχει κοινόχρηστο κλιµακοστάσιο στο κτίριο.
Σε προσθήκες σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια της παρούσας
περίπτωσης που έχουν υπόλοιπο συντελεστή δόµησης, καθώς
και σε περίπτωση νοµιµοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών σε
υφιστάµενα κτίρια τα οποία δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις

του παρόντος, το σύνολο των επιφανειών του υπάρχοντος κλιµακοστασίου σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα µεγέθη και µε την
προϋπόθεση ότι οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν υλοποιηθεί
πριν τις 28.7.2011.»
13. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012
(Α’ 79), αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Κλίµακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισµού πυροπροστασίας, µε τις ελάχιστες διαστάσεις τους.»
14. Η περίπτωση η’ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012
(Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτήτως διαστάσεων, τουλάχιστον 0,50 τ.µ. για τη συλλογή και εξυπηρέτηση των
µηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η επιφάνεια αιθρίων
και όλων των διαµπερών ανοιγµάτων ή οδεύσεων που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα, όπως
καµινάδες εξαερισµού, για το δροσισµό του κτιρίου.»
15. Η περίπτωση ιβ’ 1 της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/
2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ. 1. Για ειδικά κτίρια, ο πρώτος υπόγειος όροφος κύριας
χρήσης κτιρίου θεάτρου, µουσείου, νοσοκοµείου ή θεραπευτηρίου, εκπαιδευτηρίου πλην της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,
ερευνητικού κέντρου, πολυκινηµατογράφων, ανεξάρτητα εκπλήρωσης προϋποθέσεων φυσικού φωτισµού - αερισµού, επιφάνειας ίσης µε εκείνη που καταλαµβάνει το κτίριο, καθώς και
αυτής εκτός του περιγράµµατος της ανωδοµής σύµφωνα µε το
εδάφιο β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 17, εφόσον στο εκτός
του περιγράµµατος τµήµα εξυπηρετούνται χώροι µηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του κτιρίου ή και απαραίτητων για την υποστήριξη του ενεργειακού σχεδιασµού του
κτιρίου της διαχείρισης και εξοικονόµησης νερού και των Α.Π.Ε.
ή και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), όπως ορίζεται από τους ειδικούς κανονισµούς
που διέπουν τις εγκαταστάσεις αυτές.»
16. Η περίπτωση ιδ’ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/
2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ. Εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) µε συνολικό εµβαδόν µικρότερο ή ίσο του 10% της δόµησης του κτιρίου, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο, χωρίς να δηµιουργούν ανεξάρτητη
ιδιοκτησία και εφόσον ο χώρος κάτω από αυτόν διασφαλίζει προϋποθέσεις ύψους χώρου κύριας χρήσης. Εσωτερικοί εξώστες
(πατάρια) σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια που έχουν υπόλοιπο συντελεστή δόµησης, µε συνολικό εµβαδόν µικρότερο ή ίσο του 10% της επιτρεπόµενης
δόµησης σύµφωνα µε τους όρους δόµησης που ισχύουν κατά το
χρόνο έκδοσης της άδειας δόµησης προσθήκης.»
17. Η περίπτωση ιε’ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012
(Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε. Σοφίτες µε συνολικό εµβαδόν µικρότερο ή ίσο του 1/2 του
χώρου του υποκείµενου ορόφου µε τον οποίο συνδέονται λειτουργικά, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο και εφόσον το
µέσο ελεύθερο ύψος είναι µικρότερο από 2,20 µ..»
18. Η περίπτωση ιζ’ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012
(Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιζ. Ο ελεύθερος χώρος που δηµιουργείται όταν το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστηλώµατα (πυλωτή) και που µπορεί και να
εκτείνεται και σε διαφορετικά επίπεδα, εφόσον έχει:
i) επιφάνεια τουλάχιστον ίση µε το 50% της επιφάνειας που
καταλαµβάνει το κτίριο,
ii) στάθµη δαπέδου έως 0,50 µ. πάνω ή κάτω (± 0,50 µ.) από
την οριστική στάθµη εδάφους σε κάθε σηµείο του,
iii) ελεύθερο ύψος τουλάχιστον το προβλεπόµενο για χώρο κύριας χρήσης και εφόσον,
iv) υπάρχει λειτουργική σύνδεση όλων των επιπέδων όπου
εκτείνεται.
Στην παρούσα περίπτωση δεν προσµετρούνται επίσης χώροι
κλιµακοστασίων, ανελκυστήρων, εισόδων και αποθήκης εξυπηρέτησης περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας έως 40 τ.µ. για κάθε
συγκρότηµα κλιµακοστασίου.»
19. Η περίπτωση ιθ’ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/
2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
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«ιθ. Η επιφάνεια θερµοµόνωσης στο σύνολό της εφόσον έχει
πάχος άνω των 6 εκατοστών στις κατασκευές νέων κτιρίων.»
20. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (Α’
79), προστίθεται περίπτωση λα’ ως εξής:
«λα. Οι κατασκευές που επιβάλλονται µετά την ανεύρεση αρχαίων µνηµείων, για την προστασία και ανάδειξη αυτών από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.»
21. H παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στον υπολογισµό της επιτρεπόµενης κάλυψης του οικοπέδου δεν προσµετρώνται οι επιφάνειες των ορθών προβολών σε
οριζόντιο επίπεδο:
α. Τµηµάτων του ακάλυπτου χώρου που εισέχουν στο κτίριο,
ανεξάρτητα από το πλάτος και το βάθος τους, ακόµη και εάν περιλαµβάνουν φέρον στοιχείο.
β. Ανοιχτών και κλειστών εξωστών.
γ. Χώρων και κατασκευών που αναφέρονται στις περιπτώσεις
ιγ’, ιθ’, κ’, κα’, κβ’, κε’, κστ’, κη’, λα’, της παραγράφου 6 του άρθρου 11.
δ. Χώρων και κατασκευών όπως ορίζονται στα άρθρα 16 και
17 µε τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά.
ε. Αίθριων και οποιασδήποτε µορφής διαµπερών ανοιγµάτων
του κτιρίου, ανεξαιρέτως διαστάσεων στην περίπτωση που ξεκινούν από την στάθµη του οριστικά διαµορφωµένου εδάφους και
µόνο για το τµήµα εκείνο που δεν καλύπτεται µε ανωδοµή.
στ. Το 50% της επιφάνειας των υπόσκαφων κτιρίων ή τµήµατος κτιρίων για χρήση κατοικίας και το 20% για άλλες χρήσεις.
Σε περίπτωση κατασκευής υπόσκαφου κτιρίου το ποσοστό κάλυψης δύναται να αυξάνεται, χωρίς όµως να υπερβαίνει το 70%.
ζ. Η επιφάνεια της στοάς όταν κατασκευάζεται χωρίς υποστυλώµατα και χωρίς την κατασκευή ορόφου πάνω από την επιφάνεια αυτή.
η. Κλίµακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισµού πυροπροστασίας
και µόνο σε υφιστάµενα πριν την ισχύ του κανονισµού κτίρια στα
οποία έχει εξαντληθεί το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου.»
22. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τον υπολογισµό του πραγµατοποιούµενου συντελεστή
όγκου σ.ο.:
α) Προσµετράται:
- ο όγκος των χώρων που προσµετρώνται στο συντελεστή δόµησης,
- ο όγκος των ανοικτών ηµιυπαίθριων χώρων,
- ο όγκος των χώρων που ορίζονται στα εδάφια β’, δ’, ε’, ιδ’,
ιε’, κζ’, λ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 11,
- ο χώρος της στέγης µόνον όταν αυτή δεν είναι υποχρεωτική,
- ο χώρος υπογείου από την οριστική στάθµη εδάφους και
άνω.
β) Δεν προσµετρώνται:
- όλες οι περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11 εκτός
των περιπτώσεων β’, δ’, ε’, ιδ’, ιε’, κζ’, λ’.»
23. Τo άρθρο 15 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 15
Ύψος Κτιρίου-αφετηρία µέτρησης υψών
-πλάτος δρόµου
1. Το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε συνάρτηση µε τον επιτρεπόµενο συντελεστή δόµησης της περιοχής
ως εξής:
για συντελεστή δόµησης έως και 0,4 ύψος 10,75 µ.
για συντελεστή δόµησης έως και 0,8 ύψος 14,00 µ.
για συντελεστή δόµησης έως και 1,2 ύψος 17,25 µ.
για συντελεστή δόµησης έως και 1,6 ύψος 19,50 µ.
για συντελεστή δόµησης έως και 2,0 ύψος 22,75 µ.
για συντελεστή δόµησης έως και 2,4 ύψος 26,00 µ.
για συντελεστή δόµησης 2,4 και άνω, το δεκαπλάσιο του επι-
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τρεπόµενου συντελεστή µε µέγιστο ύψος 32,00 µ..
Σε περιπτώσεις κατασκευής φυτεµένων δωµάτων επιφάνειας
µεγαλύτερης του 50% της καθαρής επιφάνειας δώµατος επιτρέπεται η υπέρβαση του ύψους όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, κατά
1,00 µ. και των στεγών κατά 0,40 µ. και οµοίως σε υφιστάµενα
κτίρια στα οποία έχει γίνει εξάντληση ύψους περιοχής.
2. Επιτρέπονται παρεκκλίσεις ως προς το ύψος και το συντελεστή όγκου µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνωµοδότηση του
Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής:
α) για τα ειδικά κτίρια πλην των γραφείων, στις περιοχές µε
συντελεστή δόµησης έως 1,2 και αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδιου φορέα, µε τις ακόλουθες µέγιστες τιµές:
για συντελεστή δόµησης έως και 0,4 ύψος 13,00 µ.
για συντελεστή δόµησης έως και 0,8 ύψος 18,00 µ.
για συντελεστή δόµησης έως και 1,2 ύψος 21,00 µ.,
β) σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος σε κτίριο που έχει ανεγερθεί µε νόµιµη οικοδοµική άδεια, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί
ο συντελεστής δόµησης.
3. Το µέγιστο ύψος του κτιρίου σε κάθε σηµείο των όψεών του
µετριέται από την οριστική στάθµη του εδάφους σε οποιοδήποτε
σηµείο µέτρησης ή από τη στάθµη του πεζοδροµίου, αν οι όψεις
τοποθετούνται επί της ρυµοτοµικής γραµµής.
Σε οικόπεδα µε πρόσωπα σε περισσότερους του ενός κοινόχρηστους χώρους, για τα οποία ισχύουν διαφορετικά µέγιστα
επιτρεπόµενα ύψη και το ένα τουλάχιστον από αυτά δεν ορίζεται
βάσει της παραγράφου αυτής, επιβάλλεται η τήρηση του µικρότερου από τα επιτρεπόµενα ύψη µέχρι την απόσταση των 9,0 µ.
από την οικοδοµική γραµµή στην οποία αντιστοιχεί αυτό, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους δόµησης της
περιοχής. Σε περίπτωση υπογείου µε ύπαρξη χαµηλωµένης
αυλής (coursanglaises) η αφετηρία µέτρησης του ύψους γίνεται
από την οριστική στάθµη εδάφους του ισογείου στην αντίστοιχη
θέση.
4. Στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων επιτρέπεται η µερική εκσκαφή ή επιχωµάτωση του φυσικού εδάφους για την προσαρµογή του κτιρίου σε αυτό µε την προϋπόθεση ότι σε κανένα
σηµείο η οριστική στάθµη του εδάφους δεν θα βρίσκεται ψηλότερα ή χαµηλότερα από το 1,50 µ. από την φυσική στάθµη του.
Σε περίπτωση εκσκαφής ή επίχωσης ακαλύπτων χώρων του
οικοπέδου για οικόπεδα µε κλίση µεγαλύτερη του 20%, η στάθµη
του φυσικού εδάφους µπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 2,00
µ. και να επιχωθεί µέχρι 1,00 µ.. Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους
που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, για κτίρια δηµόσιου ενδιαφέροντος και σηµασίας, επιτρέπεται ύστερα από γνωµοδότηση
του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.
5. Το κτίριο (πλην εξωστών) που µπορεί να κατασκευαστεί στο
οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται:
α) στα πρόσωπα του οικοπέδου, από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδοµική γραµµή και της οποίας τα
ανώτατα σηµεία βρίσκονται σε ύψος 1,5 Π που δεν µπορεί να
είναι µικρότερο των 7,5 µ., από τα αντίστοιχα σηµεία του κρασπέδου του πεζοδροµίου,
β) από κεκλιµένη επιφάνεια που περνά από τα ανώτατα σηµεία
της κατακόρυφης επιφάνειας που ορίζεται στην προηγούµενη
παράγραφο και σχηµατίζει µε αυτήν οξεία γωνία εφαπτοµένης
1: 1,5,
γ) στις υπόλοιπες πλευρές του οικοπέδου από κατακόρυφες
επιφάνειες που περνούν από τα όρια του οικοπέδου ή από τα
όρια των αποστάσεων που επιβάλλονται.
6. Σε περιπτώσεις πλατειών ή διευρύνσεων λόγω συµβολής
οδών µε ή χωρίς απότµηση, για τον καθορισµό του ύψους της
πρόσοψης των κτιρίων στο τµήµα που βλέπει στη διεύρυνση ή
την πλατεία, λαµβάνεται το µεγαλύτερο µέγεθος Π από όλα τα
προκύπτοντα στο σηµείο της συµβολής.
Όταν ο εγκεκριµένος κοινόχρηστος χώρος περιβάλλεται κατά
το µεγαλύτερο µέρος του από οικοδοµικό τετράγωνο και επικοινωνεί µε άλλο κοινόχρηστο χώρο από δίοδο, ως µέγεθος Π για
τον καθορισµό του ύψους της πρόσοψης των κτιρίων που βλέπουν σε αυτόν λαµβάνεται το πλάτος της διόδου στο σηµείο συµ-
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βολής της µε το χώρο αυτόν.
7. Τα ύψη για την εφαρµογή του ιδεατού στερεού, µετρώνται
από κάθε σηµείο της ρυµοτοµικής γραµµής στη στάθµη του οριστικά διαµορφωµένου πεζοδροµίου, όπως αυτή βεβαιώνεται από
τον µελετητή µηχανικό και εγκρίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα και το διάγραµµα κάλυψης από την αρµόδια υπηρεσία
του δήµου.
Αν δεν υπάρχει οριστικά διαµορφωµένο πεζοδρόµιο, η στάθµη
αυτή καθορίζεται από την εγκεκριµένη υψοµετρική µελέτη της
οδού.
Αν δεν υπάρχει υψοµετρική µελέτη της οδού, η µελέτη συντάσσεται από ιδιώτη µηχανικό και αυτή εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. Επιτρέπεται η σύνταξη νέας
υψοµετρικής µελέτης στην περίπτωση διαφοροποίησης του
ύψους της οδού.
8. Επιτρέπεται υπέρβαση του ύψους, όπως αυτό εκάστοτε
ισχύει, µέχρι 1,00 µ., στις περιπτώσεις όπου το ισόγειο του κτιρίου χρησιµοποιείται κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για στάθµευση αυτοκινήτων. Το ίδιο ισχύει όταν στην πιο πάνω περίπτωση
το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστυλώµατα (πυλωτές) κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 6 ιζ’ του άρθρου 11 του παρόντος
νόµου και ο ελεύθερος ηµιυπαίθριος χώρος της διατίθεται αποκλειστικά για στάθµευση αυτοκινήτων.»
24. Τo άρθρο 16 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 16
Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσµητικά στοιχεία στις όψεις
του κτιρίου
1. Στις όψεις επί του κελύφους του κτιρίου τόσο για τα νέα κτίρια όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάµενα κτίρια και εφόσον
δεν δηµιουργούν κλειστούς ή ανοικτούς χώρους χρήσης του κτιρίου, επιτρέπονται και διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε
θέση και σύµφωνα µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό:
α) αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία,
β) ογκοπλαστικές προεξοχές και διακοσµητικά στοιχεία,
γ) κινητά ή σταθερά συστήµατα σκίασης και ρύθµισης του φυσικού φωτισµού µε τα στηρίγµατά τους,
δ) κατασκευές για τη συντήρηση του κελύφους,
ε) εµφανούς τύπου αγωγοί τεχνικών συστηµάτων, όπως καµινάδες, αεραγωγοί, υδρορροές βάση των προβλεποµένων προδιαγραφών, µέγιστου πλάτους ίσου µε 1/4 Δ ή 1/4 δ. Η απόσταση
των παραπάνω στοιχείων από τα όρια του οικοπέδου δεν µπορεί
να είναι µικρότερη του 1,00 µ..
2. Εξώστες και στεγασµένοι χώροι κτιρίων µε τυχόν οριζόντια
φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία, ή
κινητά συστήµατα ηλιοπροστασίας, διατάσσονται ελεύθερα σε
οποιαδήποτε όψη και όροφο του κτιρίου.
3. Οι ανοικτοί εξώστες µπορούν να προεξέχουν της οικοδοµικής γραµµής έως πλάτους 1/10 Π και όχι περισσότερο των 2,00
µ.. Όταν αυτή ταυτίζεται µε τη ρυµοτοµική γραµµή πρέπει να κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3,00 µέτρων από τη στάθµη
του πεζοδροµίου. Ανοικτοί εξώστες εντός των υποχρεωτικά ακαλύπτων τµηµάτων του οικοπέδου µπορούν να κατασκευάζονται
µέχρι πλάτους 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ. Οι εξώστες, αρχιτεκτονικά και
λοιπά δοµικά στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
αν εξέχουν της ρυµοτοµικής γραµµής, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 0,50 µ. από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδροµίου
και προς την πλευρά της ρυµοτοµικής γραµµής σε οριζόντια
προβολή.
4. Κατακόρυφα στηρίγµατα κινητών προστεγασµάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε θέση, ακόµα και σε
τµήµατα εξωστών που βρίσκονται πάνω από κοινόχρηστους χώρους, εφόσον τα στηρίγµατα αυτά εδράζονται στους εξώστες
και δεν εξέχουν από το περίγραµµά τους.
5. Κλειστοί εξώστες (έρκερ) κατασκευάζονται µε τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) Το άθροισµα των επιφανειών των ορθών προβολών σε κατακόρυφο επίπεδο των κλειστών εξωστών που κατασκευάζονται
στις όψεις των κτιρίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% της αν-
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τιστοίχου επιφάνειας όψεως.
β) Η µέγιστη προεξοχή να µην υπερβαίνει το 0,80 µ..
γ) Σε περίπτωση που η οικοδοµική γραµµή συµπίπτει µε τη ρυµοτοµική γραµµή και το κτίριο τοποθετείται σε αυτήν οι κλειστοί
εξώστες επιτρέπονται µόνο για πλάτος δρόµου άνω των 8 µέτρων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρίσκεται πάνω από 5,00
µέτρα από την οριστική στάθµη του πεζοδροµίου.
δ) Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των πλαγίων υποχρεωτικών ακαλύπτων, σε ύψος άνω των 3,00 µ..
ε) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε προέκταση κλειστών εξωστών. Είναι δυνατή όµως η κατασκευή ανοικτών εξωστών δίπλα (σε επαφή ή σε απόσταση) από κλειστό
εξώστη.
6. Σε πεζόδροµους και δρόµους ήπιας κυκλοφορίας επιτρέπεται η κατασκευή των στοιχείων των προηγούµενων παραγράφων
σε ύψος µεγαλύτερο των 3,00 µ., µετά από βεβαίωση του αρµόδιου δήµου ότι δεν παρεµποδίζουν τη λειτουργία του πεζόδροµου.
7. Σε καταστήµατα και εισόδους κτιρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται να κατασκευάζονται µόνιµα προστεγάσµατα χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα. Μέσα στις αποστάσεις
Δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου
τα παραπάνω προστεγάσµατα επιτρέπεται να κατασκευάζονται
µε πλάτος µέχρι 1/2 Δ ή 1/2 δ.
8. Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ ή δ του υποχρεωτικού
ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται κατασκευές για την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρία ή/και εµποδιζόµενων ατόµων.
9. Μεταξύ των ανοιχτών στεγασµένων χώρων, στους εξώστες
και στους υπαίθριους χώρους των κτιρίων, επιτρέπονται στηθαία
και διαχωριστικά στοιχεία µεταξύ των όµορων ιδιοκτησιών ή των
συνιδιοκτησιών.
10. Τεχνικά συστήµατα κλιµατισµού ή θέρµανσης και παραγωγής Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ), όπως επίτοιχοι λέβητες αερίου,
στις περιπτώσεις νέων κατασκευών θα πρέπει να ενσωµατώνονται στο κέλυφος του κτιρίου και να µην προεξέχουν από την επιφάνεια των όψεων του κτιρίου.
Σε υφιστάµενα κτίρια επιτρέπεται να εξέχουν µέχρι πενήντα
(50) εκατοστά και µόνο όταν δεν µπορούν να τοποθετηθούν επί
των εξωστών ή των δωµάτων, να τοποθετούνται σε ύψος µεγαλύτερο των τριών (3,00) µ. µέτρων από τη στάθµη του πεζοδροµίου και µε πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των παραγόµενων
συµπυκνωµένων υδρατµών για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδοµική γραµµή και η λειτουργία τους δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόµενα όρια θορύβου. Στις όψεις επί του κελύφους του κτιρίου
επιτρέπεται η εγκατάσταση µετρητικών και ρυθµιστικών διατάξεων των τεχνικών συστηµάτων του κτιρίου.»
25. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012
(Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) αν προϋφίσταται του βασιλικού διατάγµατος της 9.8.1955
ή εξαιρέθηκε µε τις διατάξεις του ν. 1337/1983 ή εξαιρέθηκε οριστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4178/2013.»
26. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012
(Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Διατάξεις του παρόντος νόµου που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων που ορίζονται µε τον παρόντα νόµο και δεν
είχαν οριστεί κατά το χρόνο κατασκευής του υφιστάµενου κτίσµατος, όπως είναι οι εσωτερικοί εξώστες (πατάρια), οι σοφίτες
κ.ά., κατά τη µελέτη της προσθήκης κατισχύουν των διατάξεων
του εδαφίου α’ του παρόντος άρθρου.»
27. Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012
(Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Κατ’ επέκταση ή και καθ’ ύψος σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου και σύµφωνα µε τις ειδικές πολεοδοµικές
διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή. Η συνολική εκµετάλλευση
δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ισχύοντα, κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας δόµησης προσθήκης, συντελεστή δόµησης της
περιοχής µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 4178/2013 (Α’ 174).»
28. Η περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012
(Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ειδικότερα, η επέκταση καθ’ ύψος επιτρέπεται να εκτείνε-
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ται έως το περίγραµµα του κτιρίου, έστω και αν το τελευταίο
υπερβαίνει τα όρια του οικοδοµήσιµου τµήµατος του οικοπέδου,
όπως αυτά καθορίζονται από τον παρόντα νόµο ή από τις ειδικές
διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή. Ειδικά για τα κτίρια της παραγράφου 1δ του άρθρου 23 του παρόντος νόµου η επέκταση
καθ’ ύψος επιτρέπεται να εκτείνεται έως το νόµιµο περίγραµµα
αυτών όπου αυτό ορίζεται ως το τµήµα εκείνο το οποίο δεν αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε σε εκείνες που ίσχυαν
κατά το χρόνο κατασκευής του, εάν αυτές είναι ευµενέστερες.»
29. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση συναίνεσης ιδιοκτητών µε αυξηµένη πλειοψηφία (67%) όµορων οικοπέδων είναι δυνατή η λειτουργική ενοποίηση των κτισµάτων των ιδιοκτησιών για όσο χρονικό διάστηµα
προβλέπεται από την ιδιωτική σύµβαση εφόσον διασφαλίζεται η
στατική επάρκεια των κτισµάτων µετά τις προβλεπόµενες διαρρυθµίσεις.
Σε περίπτωση συναίνεσης µε αυξηµένη πλειοψηφία (67%) ιδιοκτητών αυτοτελών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου είναι δυνατή η
λειτουργική τους ενοποίηση εφόσον διασφαλίζεται η στατική
επάρκεια του κτίσµατος µετά τις προβλεπόµενες διαρρυθµίσεις.»
30. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Επιτρέπεται η στέγαση κολυµβητικών δεξαµενών ιδιοκτησίας του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων κοινωφελούς χαρακτήρα µε πέργκολες που καλύπτονται µε ελαφρά εύκαµπτα υλικά ή µε αρθρωτές
κινούµενες κατασκευές.»
31. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.
4067/2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Απολήξεις κλιµακοστασίων µε στάση ανελκυστήρα στο
δώµα και φρεάτων ανελκυστήρων µε τις ελάχιστες αναγκαίες
διαστάσεις και µέγιστο εξωτερικό ύψος 3,80 µ. από την τελικά
διαµορφωµένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου.
Πάνω στις απολήξεις αυτές απογορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής ή εγκατάστασης.
32. Σε πέργκολα που υφίσταται νοµίµως µετά από έγκριση της
αρµόδιας αρχιτεκτονικής επιτροπής και πριν την ισχύ του ν.
4067/2012 (Α’79) δύναται να αντικαθίσταται η εγκεκριµένη κάλυψή της µε προστατευτικό υλικό του οποίου το πάχος δεν δύναται να υπερβαίνει εκείνο της στέψης του εγκεκριµένου
σκελετού της.
Άρθρο 21
Τροποποιήσεις διατάξεων περί Συµβουλίων
Αρχιτεκτονικής και Συµβουλίων Πολεοδοµικών
Θεµάτων και Αµφισβητήσεων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής είναι αρµόδια για τη γνωµοδότηση επί των αρχιτεκτονικών µελετών στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Για κάθε οικοδοµική εργασία σε κτίρια ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τµήµατα πόλεων, σε παραδοσιακούς
οικισµούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους και ειδικά κτίρια. Η
γνωµοδότηση δεν απαιτείται προκειµένου για οικοδοµικές εργασίες ή τεχνικά ή άλλα έργα στο εσωτερικό υφιστάµενου κτιρίου
οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού.
β. Για κάθε οικοδοµική εργασία σε κτίρια ή χώρους που έχουν
κηρυχθεί διατηρητέοι ή κατά την κρίση της Υπηρεσίας Δόµησης,
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή άλλης αρµόδιας υπηρεσίας µπορούν να χαρακτηρισθούν διατηρητέοι, καθώς και σε κτίρια ή γήπεδα που είναι σε
επαφή µε κτίριο ή χώρο που έχει κηρυχτεί διατηρητέο.
γ. Για κάθε οικοδοµική εργασία που παραπέµπεται σε αυτό
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή τις υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
δ. Για κατασκευαστικά έργα διαµορφώσεων κοινόχρηστων ή
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αδόµητων χώρων, εκτός από τις περιπτώσεις που διενεργήθηκε
αρχιτεκτονικός διαγωνισµός.
ε. Για αρχιτεκτονικές µελέτες που διαφοροποιούνται από τα
µορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία που επιβάλλεται µε ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί ανά περιοχή.
στ. Για όλες τις περιπτώσεις αδειών κατεδάφισης κτιρίων που
ανεγέρθηκαν προ του έτους 1955.
ζ. Για τη διάσπαση του ενιαίου κτιρίου της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ’ 270).
η. Για την οικοδόµηση σε µη άρτια οικόπεδα του άρθρου 25
του ν. 1337/1983 (Α’ 33), όπως ισχύει.
θ. Για την οικοδόµηση µε βάση τις διατάξεις περί οικογενειακής στέγης του άρθρου 41 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει.»
2. Στο άρθρο 21 του ν. 4030/2011 (Α’ 249), προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω περιπτώσεων και µετά την
κατάργηση των ΕΠΑΕ κατά το άρθρο 45 παράγραφος 2α του παρόντος νόµου, παύει η διαδικασία ελέγχου των αρχιτεκτονικών
µελετών που προβλέπεται από ισχύοντες νόµους και άλλες κανονιστικές πράξεις της διοίκησης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία έκδοσης γνωµοδότησης των Συµβουλίων, καθώς και η έκδοση τεύχους οδηγιών προς τα µέλη των
Συµβουλίων.»
3. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4030/2011 (Α’
249) και η παράγραφος 4 αναριθµείται σε παράγραφο 3.
4. Το άρθρο 27 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. εισηγείται και γνωµοδοτεί στον αρµόδιο Υπουργό για θέµατα που έχουν σχέση µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτηµα του Υπουργού,
β. γνωµοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από εµπεριστατωµένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών µελετών της περίπτωσης ε’ του άρθρου 21 του παρόντος, καθώς και των
περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012, που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής,
γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των
αποφάσεων των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής στην περίπτωση ε’
του άρθρου 21 του παρόντος και των περιπτώσεων του άρθρου
10 του ν. 4067/2012.
2. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου έχει τις εξής
αρµοδιότητες:
α. εισηγείται και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου για θέµατα που έχουν σχέση µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτηµα του
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
β. γνωµοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από εµπεριστατωµένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών µελετών της περίπτωσης ε’ του άρθρου 21 του παρόντος, που διαβιβάζονται σε
αυτό από τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής,
γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των
αποφάσεων των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής.
3. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας και
Θράκης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. εισηγείται και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Μακεδονίας και
Θράκης για θέµατα που έχουν σχέση µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτηµα του
Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης,
β. γνωµοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από εµπεριστατωµένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών µελετών της περίπτωσης ε’ του άρθρου 21, καθώς και των περιπτώσεων του
άρθρου 10 του ν. 4067/2012, που διαβιβάζονται σε αυτό από τα
Συµβούλια Αρχιτεκτονικής,
γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των
αποφάσεων των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής στην περίπτωση ε’
του άρθρου 21 και των περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν.
4067/2012.»
5. Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4030/2011
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(Α’ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης.»
6. Τα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 32 του ν. 4030/2011
(Α’ 249) αντικαθίστανται ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή ως Πρόεδρος ορίζεται το αναφερόµενο
υπό β’ πρόσωπο και στο Συµβούλιο συµµετέχει επίσης και ένας
δικηγόρος οριζόµενος κατά τα κατωτέρω. Σε περίπτωση που
συµµετέχει ως µέλος δικηγόρος, αυτός επιλέγεται µε κλήρωση
από µητρώα που τηρούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, µε
µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης και
συντάσσονται µε τη γνώµη του Οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων τροποποίησης της
συγκρότησης των οργάνων για τη συµµετοχή Δικηγόρου, αυτά
λειτουργούν µε την προηγούµενη σύνθεση.»
Άρθρο 22
Τροποποιήσεις ειδικών πολεοδοµικών ρυθµίσεων
1.1. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.
24/31.5.1985 (Δ’ 270 ) τροποποιείται ως εξής:
«α) Επιτρέπεται η διάσπαση του ενιαίου κτιρίου µετά τη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής και µε τις εξής προϋποθέσεις: αα) Τα επί µέρους, µετά τη διάσπαση, κτίρια σε κάθε
περίπτωση αποτελούν ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο, ββ) Στην
περίπτωση που προβλέπεται ενιαίο κτίριο το οποίο αποτελεί σύνθεση περισσοτέρων όγκων, η σύνδεση αυτών επιβάλλεται να έχει
πλάτος κατ’ ελάχιστον 1,20 µ. και προσµετράται τουλάχιστον σε
έναν από τους συντελεστές δόµησης ή κάλυψης ή και σε περίπτωση που προβλέπονται περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια αυτά
δεν δύναται να είναι περισσότερα από τρία και δεν δύνανται να
απέχουν, ανά δύο, απόσταση µεγαλύτερη του 2Δ, όπως το Δ ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4067/2012. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κάθε
άλλου συναρµόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας, καθώς και
περιπτώσεις τυχόν εξαιρέσεων όταν αυτές επιβάλλονται από εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών σύµφωνα µε ειδικότερες
διατάξεις.»
1.2. Άδειες δόµησης ανέγερσης ή και προσθήκης κατασκευών
επί ακινήτων για τα οποία είχε εκδοθεί άδεια κατά τις προγενέστερες διατάξεις σύµφωνα µε χορηγηθείσα έγκριση διάσπασης
του όγκου µε απόφαση ΕΠΑΕ εκδίδονται και εκτελούνται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις.
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2004 (Α’ 76) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που από την εφαρµογή της παρούσας προκύπτουν περισσότερες από τέσσερις (4) απαιτούµενες θέσεις
στάθµευσης για ένα διαµέρισµα ή µία κατοικία, τότε οι επιπλέον
των τεσσάρων θέσεις που εξυπηρετούν το συγκεκριµένο διαµέρισµα ή τη συγκεκριµένη µονοκατοικία µπορεί να διατάσσονται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου
4 της υπ’ αριθ. 98728/7722/93 (Δ’ 167), απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων.»
3. Η παρ. 9 του άρθρου 1 του, από 24/31.5.1985, προεδρικού
διατάγµατος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Σε γήπεδα που βρίσκονται σε κορυφογραµµές το ανώτατο
υψόµετρο των κτισµάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει την κορυφογραµµή. Εξαιρούνται οι κεραίες ραδιοεπικοινωνίας και κινητής
τηλεφωνίας µε τις απαραίτητες κτιριακές υποδοµές για τη λειτουργία τους, οι εγκαταστάσεις και υποδοµές σταθµών ηλεκτροπαραγωγής ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και οι
εγκαταστάσεις και υποδοµές αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας Δηµόσιων φορέων ή φορέων του ευρύτερου Δηµόσιου τοµέα που
εξυπηρετούν τη λειτουργία τους.»
4.1. Δύναται να εκδοθεί έγκριση δόµησης και άδεια δόµησης
επί ακινήτων εντός των ορίων οικισµών ή τµηµάτων αυτών, όπως
τα όρια αυτά φαίνονται στα διαγράµµατα και στις αποφάσεις των
αρµόδιων νοµαρχών βάσει των διατάξεων του, από 24.4.1985,
προεδρικού διατάγµατος (Δ’ 181/ 3.5.1985) και οι οποίοι παλαιότερα έχουν χαρακτηριστεί ως κατολισθαίνοντες µόνον υπό τις
εξής προϋποθέσεις:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

α. Μετά από αίτηση του αρµόδιου δήµου εγκρίνεται από τον
Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης ειδική γεωλογική
µελέτη καταλληλότητας για το σύνολο του οικισµού προκειµένου
να καθοριστούν τα τµήµατα του οικισµού ως κατάλληλα για δόµηση.
β. Σε περίπτωση που επιβάλλονται από τη µελέτη έργα αποκατάστασης για τα τµήµατα του οικισµού που έχουν χαρακτηριστεί κατάλληλα υπό προϋποθέσεις για δόµηση για την έκδοση
εγκρίσεων και αδειών δόµησης από την αρµόδια ΥΔΟΜ στο σύνολο ή σε τµήµατα του οικισµού απαιτείται η προηγούµενη έκδοση διαπιστωτικής απόφασης από τον Γενικό Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης Διοίκησης για την ολοκλήρωση των έργων µετά
από γνωµοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας.
4.2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζονται ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης και έγκρισης της ειδικής γεωλογικής µελέτης.
5. Παρατείνεται η ισχύς των συµβουλίων που συγκροτήθηκαν
κατά τις διατάξεις των άρθρων 20, 26, 30 και 35 του ν. 4030/2011
(Α’ 249) κατά ένα έτος από τη λήξη της θητείας τους ανεξαρτήτως εάν έχει λήξει η θητεία αυτών κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
6.1. Διαδικασίες αδειοδότησης µονάδων υδατοκαλλιεργειών,
των οποίων οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή οι
αποφάσεις µίσθωσης εκδόθηκαν πριν την έγκριση του ειδικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για
τις υδατοκαλλιέργειες ολοκληρώνονται µε τις προϋφιστάµενες
διατάξεις.
6.2. Πράξεις αδειοδότησης εκδοθείσες µετά τις 4.11.2011 που
εµπίπτουν στις ως άνω προϋποθέσεις θεωρούνται νόµιµες.
7. Οικόπεδα ευρισκόµενα εντός οικοδοµικών τετραγώνων σχηµατισθέντων σε ρυµοτοµικά σχέδια οριστικών διανοµών του
Υπουργείου Γεωργίας που εγκρίθηκαν πριν από το έτος 1975,
θεωρούνται από το χρόνο έγκρισης των εν λόγω ρυµοτοµικών
σχεδίων ως οικόπεδα εντός σχεδίου, ανεξαρτήτως εάν περιλαµβάνονται ή όχι τα ίδια στον πίνακα διανοµής. Τα οικόπεδα αυτά
συµµετέχουν στον πολεοδοµικό σχεδιασµό και δοµούνται µε
τους ίδιους όρους και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις µε τις οποίες
συµµετέχουν και δοµούνται και τα οικόπεδα του πίνακα διανοµής. Στην περίπτωση αυτή ως προς την έννοια του οικοδοµικού
τετραγώνου ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 48, 49, 53 και
76 του άρθρου 2 και της παρ. 1α του άρθρου 8 του ν. 4067/2012
(Ν.Ο.Κ). Γήπεδα ευρισκόµενα έναντι των οικοδοµικών τετραγώνων του προηγούµενου εδαφίου δοµούνται σύµφωνα µε τις γενικές και ειδικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόµηση.
8. Η παρ.6 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κύρωση
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» αντικαθίσταται ως εξής:
«6.Κατά παρέκκλιση των πολεοδοµικών διατάξεων, τεχνικά
έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση δήµων ή κοινοτήτων, την άρδευση περιοχών τους,
καθώς και την κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονοµικής
ταφής απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και Σταθµών Μεταφόρτωσης
Απορριµµάτων, τα οποία προβλέπονται από τεχνικές µελέτες,
δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισµούς των διατάξεων
αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση
άδειας δόµησης από τις αρµόδιες αρχές. Όσα από τα τεχνικά
έργα και τις εγκαταστάσεις αυτές έχουν µεγάλο όγκο ή ύψος
εκτελούνται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.»
9. Σε περιοχές Ζωνών ρυθµιζόµενων από προεδρικά διατάγµατα όπου απαγορεύεται η δόµηση όταν σε ακραία σηµεία ρυµοτοµικών σχεδίων προβλέπεται η ύπαρξη δρόµου, τα ακίνητα
που έχουν πρόσωπο στο δρόµο αυτό είναι οικοδοµήσιµα σύµφωνα µε τις ισχύουσες προ της δηµοσίευσης του προεδρικού
διατάγµατος διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις ότι είχε υποβληθεί, προ της δηµοσίευσης του προεδρικού διατάγµατος, φάκελος µελέτης για έκδοση οικοδοµικής άδειας και επιτρεπόταν
η χρήση και η δόµηση αυτών. Τα ακίνητα αυτά οικοδοµούνται
σύµφωνα µε τα ως άνω κατά παρέκκλιση των ειδικών οριζοµένων
διατάξεων και ανεξαρτήτως των ρυθµίσεων της σχετικής Ζώνης.
Κατά τα λοιπά απαιτούνται όλες οι προβλεπόµενες από τις οι-
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κείες διατάξεις εγκρίσεις.
10. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4067/
2012 (Α’ 79) µετά τη λέξη «Ηρακλείου» προστίθεται η λέξη «Χανίων».
11. Τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
22 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) ως εξής:
«Σε περίπτωση όπου από τη σχετική διαπιστωτική πράξη προκύπτει ότι η µέγιστη τιµή ζώνης υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες διακόσια (2.200) ευρώ σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% της
έκτασης της οικείας δηµοτικής κοινότητας, λαµβάνεται υπόψη η
ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην έκταση του οικείου δήµου.»
12. Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.
4178/2013 (Α’ 174) ως εξής:
«Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούµενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισµού, που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, σύµφωνα µε το
σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών,
λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης, που ισχύει στον οικείο
δήµο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν η ελάχιστη τιµή ζώνης
που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δηµοτική κοινότητα του ακινήτου η µέγιστη τιµή ζώνης δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ σε ποσοστό µεγαλύτερο του
10% της έκτασης της οικείας δηµοτικής κοινότητας. Για τη συνδροµή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη του οικείου δήµου.»
13. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23
του ν. 4178/2013 (Α’ 174) ως εξής:
«4. Αυθαίρετες κατασκευές προ 28.7.2011, που έχουν κατεδαφιστεί υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κατά παρέκκλιση
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος µε την καταβολή
παραβόλου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.»
14. Διαγράφεται η λέξη «βεβαιωµένες» στο πρώτο εδάφιο της
παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4178/2013 (Α’ 174).
15.α. Πράξεις εφαρµογής που κυρώθηκαν από αναρµόδια όργανα µπορούν να κυρωθούν µε αποφάσεις των αρµοδίων Περιφερειαρχών υπό την προϋπόθεση ότι κυρώνονται ως είχαν κατά
το χρόνο κυρώσεώς τους από τα αναρµόδια όργανα. Η ισχύς των
αποφάσεων αυτών ανατρέχει στην ηµεροµηνία έκδοσης των αρχικών διοικητικών πράξεων οι οποίες µετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων των περιφερειαρχών καταργούνται αυτοδικαίως.
15.β. Η παρ.1 του άρθρου 31 του ν. 3937/2011 (Α’ 60) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πολεοδοµικές ρυθµίσεις (όπως πολεοδοµικές µελέτες επεκτάσεων, τοπικά ρυµοτοµικά σχέδια, πολεοδοµικές µελέτες αναθεώρησης ρυµοτοµικών σχεδίων, όρων δόµησης και χρήσεων
γης) που εγκρίθηκαν µε διοικητικές πράξεις από αναρµόδια όργανα εγκρίνονται µε προεδρικά διατάγµατα, τα οποία εκδίδονται
ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού και γνωµοδότηση
µόνο του αρµόδιου ΣΥΠΟΘΑ, υπό την προϋπόθεση ότι εγκρίνονται ως έχουν εφόσον µετά από διαπίστωση της αρµόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας προκύπτει ότι είναι δυνατή η
επανέγκριση του σχεδίου ως έχει. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των σχεδίων των παραπάνω ρυθµίσεων απαιτείται και η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγµατος της 17.7.1923. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται
για την επανέγκριση των σχεδίων αυτών. Η ισχύς των παραπάνω
προεδρικών διαταγµάτων ανατρέχει στην ηµεροµηνία δηµοσίευσης των πρώτων διοικητικών πράξεων, οι οποίες καταργούνται
ρητά µε τα ίδια προεδρικά διατάγµατα. Οικοδοµικές άδειες που
έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις ανωτέρω διοικητικές πράξεις που
εκδόθηκαν από αναρµόδιο όργανο, θεωρούνται νόµιµες και ισχυρές και εκτελούνται νοµίµως οι οικοδοµικές εργασίες που προβλέπονται σε αυτές. Επιτρέπεται η ενηµέρωση και η αναθεώρηση αδειών σε ισχύ ή η έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας σύµφωνα µε τους όρους δόµησης που χορηγήθηκε η
άδεια. Αναθεωρήσεις για παράταση ισχύος των οικοδοµικών
αδειών αυτών, έως την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγµατος, επιτρέπονται εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισµός του κτιρίου για την ολοκλήρωση των οικοδοµικών εργα-
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σιών. Οικοδοµικές άδειες και αναθεωρήσεις αυτών επί οικοπέδων οµόρων σε υδατορέµατα εκδίδονται εφόσον οριοθετηθούν
αυτά σύµφωνα, µε τις ειδικότερες διατάξεις περί υδατορεµάτων.»
16. Η παρ. 3 του άρθρου 189 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.1. Σε περιοχές που έχουν εκδοθεί προεδρικά διατάγµατα
για τον καθορισµό Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), προεδρικά διατάγµατα προστασίας ή Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια, η
απόσταση που πρέπει να τηρείται ανάµεσα στη γραµµή αιγιαλού
και στη γραµµή δόµησης κτιρίων και εγκαταστάσεων σε γήπεδο
όπου έχει ή πρόκειται να κατασκευαστεί ή εγκατασταθεί κτίριο
ή εγκατάσταση του δικτύου µεταφοράς ή διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας, ορίζεται στα 30 µ..
3.2. Επιτρέπεται η µη τήρηση των αποστάσεων που ορίζονται
από τα ως άνω σχέδια όταν πρόκειται για επεκτάσεις υφιστάµενων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εντός του ιδίου
γηπέδου. Σε κάθε περίπτωση η απόσταση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 30 µ. από τη γραµµή αιγιαλού. Από τις ρυθµίσεις
της παρούσας δεν θίγονται οι διατάξεις του ν.δ. 439/1970 (Α’ 36).
3.3. Πέραν των ανωτέρω µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από
γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, δύναται να εκδίδεται παρέκκλιση από
τους όρους δόµησης που προβλέπονται από τις ειδικότερες διατάξεις των ως άνω διοικητικών πράξεων και µε την προϋπόθεση
ότι έχει εγκριθεί η οικεία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.»
17. Σε δηµοτικά ακίνητα και ακίνητα Ν.Π.Δ.Δ. εντός εγκεκριµένου σχεδίου που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς χώροι
για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων επιτρέπεται η χρήση ανοιχτών χώρων στάθµευσης έως την έκδοση της άδειας δόµησης
ανέγερσης των κοινωφελών κτιρίων και σε κάθε περίπτωση έως
3 χρόνια από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
18.1. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 947/1979 (Α’ 169) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εάν εντός πενταετίας από της δηµοσιεύσεως του κατ’ άρθρον 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγµατος δεν τέθηκε σε
εφαρµογή κατά τις ειδικότερες διατάξεις το πρόγραµµα της
ενεργού πολεοδοµίας µε τη διευθέτηση του χώρου των οικοδοµικών εργασιών, αίρεται ο χαρακτηρισµός της όλης εκτάσεως,
ως ζώνης ενεργού πολεοδοµίας µετά από αίτηση στο Τριµελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο της περιφέρειας της ΖΕΠ, οποιουδήποτε
έχει αποδεδειγµένα εµπράγµατα δικαιώµατα επί της εκτάσεως.
Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσµίας τριών (3)
µηνών, από την πάροδο της πενταετίας µε αφετηρία τη δηµοσίευση του κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγµατος. Στις περιπτώσεις εκδόσεως προεδρικών διαταγµάτων πριν
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου.»
18.2. Σε περίπτωση που έχει ήδη, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, αρθεί αυτοδικαίως ο χαρακτηρισµός της εκτάσεως ως ζώνης ενεργού πολεοδοµίας, κατ’ εφαρµογή της
διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 947/1979, όπως ίσχυε
πριν από την τροποποίησή της και µε την προϋπόθεση ότι η διευθέτηση του χώρου των οικοδοµικών εργασιών είχε πραγµατοποιηθεί από Εταιρία Μικτής Οικονοµίας, εντός της πενταετίας
από της δηµοσιεύσεως του κατ’ άρθρον 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγµατος, ο χαρακτηρισµός της Ζώνης Ενεργού Πολεοδοµίας ανακτάται, δια της εκδόσεως αποφάσεως του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
που εκδίδεται εντός τριών µηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης του οικείου Ο.Τ.Α.. Με την απόφαση αυτή, πέραν των ανωτέρω: α) εγκρίνεται η σύµβαση συστάσεως της Εταιρίας Μικτής
Οικονοµίας και ανάληψης του οικείου έργου, καθώς και τυχόν
αναγκαίες τροποποιήσεις της, β) καθορίζονται τυχόν επιπρόσθετες υποχρεώσεις της Εταιρίας Μικτής Οικονοµίας εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 28 του ν. 947/1979. Στην περίπτωση αυτή,
θεωρούνται νόµιµα καταρτισθείσες όλες οι µεταβιβάσεις εµπραγµάτων δικαιωµάτων στη ΖΕΠ, που έλαβαν χώρα µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος, από την οποία αρχίζει εκ νέου και η
πενταετία του άρθρου 26 παρ. 2 του ν. 947/1979.
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19. Υπόκεινται στον περιορισµό του ύψους, αλλά δεν υπόκεινται στον περιορισµό του αριθµού των ορόφων που τίθεται µε τις
διατάξεις του από 24/ 31.5.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ’
270) «Τροποποίηση των όρων και περιορισµών δόµησης των γηπέδων των κειµένων εκτός των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων
και εκτός των ορίων των νοµίµως υφισταµένων προ του έτους
1923 οικισµών», τα βιοµηχανικά κτίρια που έχουν ανεγερθεί ή
πρόκειται να αναγερθούν κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του
ως άνω προεδρικού διατάγµατος.
20. Για την εγκατάσταση µεταποιητικών δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως βαθµού όχλησης, εντός των ορίων καθορισµένων από
σχέδια χρήσεων γης (Γ.Π.Σ., Ζ.Ο.Ε. κ.λπ.) υποδοχέων βιοµηχανικών – βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µέσης ή/και υψηλής όχλησης, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4
του από 24/31.5.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ’ 270) περί
αποστάσεως από πλησιέστερους οικισµούς και εφαρµόζονται οι
ειδικότεροι όροι και περιορισµοί του εγκεκριµένου σχεδίου.
21. Η περίπτωση η’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4178/2013
(Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«η) i) αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών σε αυτές
κτιρίων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και των Ν.Π.Δ.Δ.
που εποπτεύονται από αυτήν και
ii) αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών σε αυτές κτιρίων που ανήκουν σε Αθλητικά Σωµατεία και έχουν ανεγερθεί σε
εκτάσεις που έχουν παραχωρηθεί σε αυτά από το Δηµόσιο ή από
Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α., εποπτεύονται από το Κράτος, επιχορηγούνται
για τη συντήρηση ή επέκταση των εγκαταστάσεών τους από τον
τακτικό προϋπολογισµό και λειτουργούν σε εκτάσεις που τους
έχουν παραχωρηθεί από το Κράτος ή από Ν.Π.Δ.Δ..»
22. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 18 του ν. 3208/2003 (Α’ 303), όπως παρατάθηκαν µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν. 3467/2006 (Α’ 128), το άρθρο
24 του ν. 3748/2009 (Α’ 29) και την παρ. 9 του άρθρου 42 του ν.
4030/2011 (Α’ 249) παρατείνονται µέχρι τις 31.12.2014.
Άρθρο 23
Ακίνητα του Δηµοσίου – Δηµιουργία Περιφερειακών Πάρκων
περιβαλλοντικής προστασίας και αξιοποίησης
1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και έχουν απολέσει το
δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεµβάσεων
που έλαβαν χώρα µε βάση σχετική διοικητική πράξη, που καλύπτεται από το τεκµήριο νοµιµότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως
δάση και ως δασικές εκτάσεις και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. Ως λόγος απώλειας του χαρακτήρα αυτών νοείται και ένταξη των ακινήτων αυτών στο σχέδιο πόλης και ο χαρακτηρισµός
αυτών ως οικοδοµικών τετραγώνων. Με απόφαση του Ειδικού
Γραµµατέα Δασών µετά από εισήγηση επιτροπής που συγκροτείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εκδίδεται διαπιστωτική πράξη άρσης τυχόν
διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν για τα ως άνω ακίνητα για
την προστασία της έκτασης στα πλαίσια της δασικής νοµοθεσίας. Η επιτροπή είναι τριµελής, µη αµειβόµενη και αποτελείται
από: α) έναν δασολόγο της Διεύθυνσης Δασικών χαρτών της Ειδικής Γραµµατείας Δασών, β) έναν δασολόγο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και γ) έναν Νοµικό. Πρόεδρος της
Επιτροπής ορίζεται ο οριζόµενος δασολόγος της Διεύθυνσης
της Ειδικής Γραµµατείας Δασών.
2. Για τα ανωτέρω ακίνητα που τυχόν έχουν χαρακτηριστεί δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις επιτρέπεται η αξιοποίησή τους
για τη δηµιουργία Περιφερειακού Πάρκου του ν. 3937/2011 και
έργων κοινωφελούς χρήσης κατά τις κείµενες διατάξεις και
µόνον υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω παραγράφων.
3.α) Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του αρµόδιου
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή
και του συναρµόδιου Υπουργού δύνανται να καθορίζονται στα
ως άνω ακίνητα, µε βάση εκπονηθείσα Ειδική Έκθεση, κατά την
παρ.1β του άρθρου 6 του ν. 3937/2011, µε την οποία τεκµηριώνεται η οικολογική σηµασία της περιοχής, οι όροι δόµησης,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του πα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση η επιτρεπόµενη δόµηση και
µόνο επί των ακινήτων ή των τµηµάτων αυτών, τα οποία εντάχθηκαν κατά τα ανωτέρω σε σχέδιο πόλης δεν υπερβαίνει το συντελεστή δόµησης που καθορίστηκε µε την ένταξη στο σχέδιο
πόλης και σε κάθε περίπτωση τον ισχύοντα µέσο συντελεστή δόµησης της περιοχής.
β) Για τα ως άνω ακίνητα ή τµήµατα αυτών τα οποία προ του
έτους 1975 εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης δεν ισχύουν τα όρια
και οι ειδικές ρυθµίσεις που τυχόν προβλέπονται από τις ειδικές
διατάξεις προστασίας των προεδρικών διαταγµάτων που έχουν
εκδοθεί µεταγενέστερα. Με το ως άνω προεδρικό διάταγµα της
παραγράφου α’ του παρόντος άρθρου καθορίζονται και τα νέα
όρια εφαρµογής των προεδρικών διαταγµάτων προστασίας.
γ) Προ της συνδέσεως των ακινήτων αυτών µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας απαιτείται η ολοκλήρωση των προτεινόµενων
έργων προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος του Περιφερειακού Πάρκου, σύµφωνα µε την, κατά την
παρ. 1β του άρθρου 6 του ν. 3937/2011, ειδική έκθεση τεκµηρίωσης οικολογικής σηµασίας. Η ολοκλήρωση των έργων διαπιστώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης, η
οποία συστήνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με την αυτή υπουργική απόφαση καθορίζονται η σύνθεση, οι αρµοδιότητες και η διαδικασία
ελέγχου και παραλαβής των έργων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγµα.
Άρθρο 24
Προσωρινά καταλύµατα σε καλλιεργούµενες εκτάσεις
1. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των όρων δόµησης και των
χρήσεων γης που ισχύουν για κάθε περιοχή η τοποθέτηση προσωρινών καταλυµάτων διαµονής εντός αγροκτήµατος, σύµφωνα
µε τους όρους, τους περιορισµούς και τη διαδικασία αδειοδότησης που περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους.
2. Ως προσωρινό κατάλυµα για τις ανάγκες του παρόντος νοείται η προσωρινή κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από
ξηρή δόµηση (όπως κοχλιωτές κατασκευές, ξυλοκατασκευές,
container εγκεκριµένου τύπου), η οποία εγκαθίσταται σε ελαφρά
βάση ή µε σηµειακή θεµελίωση και στην οποία διαµένουν εργάτες που απασχολούνται µε την καλλιέργεια της γης.
3. Ως αγρόκτηµα για τις ανάγκες του παρόντος νοείται η συνεχής και ενιαία καλλιεργούµενη έκταση που ανήκει σε έναν ή
περισσότερους ιδιοκτήτες ή είναι µισθωµένη. Η ενιαία αυτή
έκταση δύναται να αποτελείται από επιµέρους τµήµατα αγροτικής γης που ανήκουν σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες ή είναι
µισθωµένα.
4. Το ελάχιστο εµβαδό στο οποίο επιτρέπεται η τοποθέτηση
προσωρινών καταλυµάτων ορίζεται σε 10 στρέµµατα ανά αγρόκτηµα.
5. Τα προσωρινά καταλύµατα είναι µόνον ισόγεια µε µέγιστο
ύψος 4 µέτρα και δεν δύνανται να καλύπτουν πέραν του 1% του
αγροκτήµατος, ανεξαρτήτως νοµίµως υφισταµένων κτισµάτων ή
που προβλέπεται να ανεγερθούν βάσει των οικείων διατάξεων.
Εντός αυτής της ζώνης και πέραν της προβλεπόµενης ως άνω
κάλυψης επιτρέπεται η τοποθέτηση γεννήτριας, υδατοδεξαµενής και χηµικής τουαλέτας ή/και τουαλέτας κοµποστοποίησης.
6. Πέραν του ανωτέρου καθοριζόµενου µέγιστου ύψους επιτρέπεται η κατασκευή στέγης έως 1,5 µ., στηθαίου, φωτοβολταϊκών – ηλιακών θερµοσίφωνων και καπνοδόχων.
7. Στα προσωρινά καταλύµατα περιλαµβάνονται υποχρεωτικά
χώροι που εξασφαλίζουν συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης όπως
χώροι υγιεινής, κουζίνα, υπνοδωµάτια.
8. Τα προσωρινά καταλύµατα τοποθετούνται σε ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση 2,5 µ. από τα όρια του αγροκτήµατος και σε
µέγιστη 10 µ..
9. Σε περίπτωση που το αγρόκτηµα έχει πρόσβαση σε εθνική,
επαρχιακή και δηµοτική οδό η τοποθέτηση των προσωρινών καταλυµάτων γίνεται υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις σωρευτικά:
α. δεν είναι δυνατόν να τοποθετούνται επί της πλευράς του
αγροκτήµατος που έχει πρόσοψη σε εθνική, επαρχιακή και δη-
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µοτική οδό,
β. τηρούνται υποχρεωτικά οι προβλεπόµενες στην παράγραφο
8 του παρόντος άρθρου αποστάσεις.
10. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του οικείου
Δήµου και µετά από γνωµοδότηση από το αρµόδιο Συµβούλιο
Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) εγκρίνεται πρότυπη αρχιτεκτονική µελέτη,
στην οποία περιγράφονται µε σαφήνεια οι µορφολογικοί κανόνες, το είδος, το µέγεθος και τα χρησιµοποιούµενα υλικά.
11. Για την αδειοδότηση της τοποθέτησης της κατασκευής εκδίδεται από την αρµόδια ΥΔΟΜ έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας µετά από αίτηση του καλλιεργητή και υποβολή των
ακολούθων δικαιολογητικών:
α. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργίας της οικείας Περιφέρειας για την καλλιέργεια του αγροκτήµατος ή δήλωση ΟΣΔΕ
συνοδευόµενη από Υπεύθυνη Δήλωση του καλλιεργητή περί της
συνέχισης της καλλιέργειας.
β. Υπεύθυνη δήλωση του καλλιεργητή, µε την οποία βεβαιώνει
ότι είναι ο µοναδικός ιδιοκτήτης του αγροκτήµατος ή σε διαφορετική περίπτωση υπεύθυνη δήλωση του/των ιδιοκτήτη/τών (για
τα µισθωµένα τµήµατα), περί της σύµφωνης γνώµης του/των για
την τοποθέτηση του προσωρινού καταλύµατος.
γ. Τίτλοι ιδιοκτησίας και λοιπά στοιχεία νοµιµότητας.
δ. Τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο, µε την υπό κλίµακα
σκαριφηµατική αποτύπωση των προσωρινών καταλυµάτων
(θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.λπ.).
ε. Αντίγραφο πρότυπης αρχιτεκτονικής µελέτης, όπως εγκρίθηκε από το ΣΑ και τον αρµόδιο δήµο.
στ. Σχηµατική κάτοψη/τοµή υπό κλίµακα 1/100.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση µηχανικού, στην οποία βεβαιώνεται ότι
το προσωρινό κατάλυµα πληροί τις προδιαγραφές του παρόντος.
12. Η Υπηρεσία δόµησης µετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών εκδίδει την έγκριση µικρής κλίµακας, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στην 55174/ 4.10.2013 (Β’ 2605) υπουργική
απόφαση. Μετά το πέρας των τριών ετών από την έκδοση της
έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας µε ευθύνη του προσώπου,
στο οποίο εκδόθηκε αυτή, επιβάλλεται η αποµάκρυνση των προσωρινών καταλυµάτων, άλλως ακολουθείται η διαδικασία της κείµενης νοµοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών.
13. Με την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης των προσωρινών καταλυµάτων προσκοµίζεται στην αρµόδια ΥΔΟΜ υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού, µε την οποία βεβαιώνεται ότι οι
εργασίες ολοκληρώθηκαν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
εκδοθείσα έγκριση, διαφορετικά η αρµόδια ΥΔΟΜ προβαίνει στις
νόµιµες ενέργειες. Είναι δυνατή η ανανέωση της ανωτέρω προθεσµίας ανά διετία, µε αίτηση του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια
Υπηρεσία Δόµησης µε την οποία συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωσή του περί µη αλλαγής των στοιχείων της έγκρισης εργασιών
µικρής κλίµακας, καθώς και βεβαίωση της αρµόδιας Διεύθυνσης
Γεωργίας περί της συνέχισης της καλλιέργειας του αγροκτήµατος ή δήλωση ΟΣΔΕ συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του
καλλιεργητή περί της συνέχισης της καλλιέργειας.
14. Θέµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά
µε την υλοποίηση του παρόντος δύναται να καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 25
Χρηµατοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων
Στο άρθρο 186 Κεφάλαιο Η’ του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση 22, ως εξής:
«22. Οι περιφέρειες µπορούν να χρηµατοδοτούν την κατασκευή, εν όλω ή εν µέρει, την ανακαίνιση ή την επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν, κατά κυριότητα ή κατά χρήση,
σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία ή συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ανωτέρω φορείς µπορούν να είναι συµβαλλόµενοι στις Προγραµµατικές Συµβάσεις του άρθρου 100 του
ν. 3852/2010.»
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Άρθρο 26
1. Για τα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και
«ΩΚΕΑΝΟΣ», τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δηµόσιο και ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις των ΕΝΑΕ, το Ελληνικό Δηµόσιο στο πλαίσιο του δικαιώµατός του νοµής και
κατοχής σε αυτά, αναθέτει στο Πολεµικό Ναυτικό την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και δοκιµών για την πιστοποίησή τους και την επιχειρησιακή ένταξή τους, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7.
2. Οι εργασίες ολοκλήρωσης των Υ/Β θα εκτελεσθούν στο
χώρο των ΕΝΑΕ, όπου ευρίσκονται σήµερα, από στελέχη του Πολεµικού Ναυτικού, τους εργαζοµένους των ΕΝΑΕ και τους αναγκαίους υπεργολάβους. Οι απαραίτητοι χώροι των ΕΝΑΕ, οι
υποδοµές και ο εξοπλισµός θα χρησιµοποιηθούν από το Πολεµικό Ναυτικό, άνευ ουδενός ανταλλάγµατος.
3. Το Πολεµικό Ναυτικό θα συµβληθεί µε τους εργαζοµένους
των ΕΝΑΕ, προκειµένου να παράσχουν τις απαιτούµενες υπηρεσίες τους, µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στα Υ/Β και την
επιχειρησιακή τους λειτουργία. Το Πολεµικό Ναυτικό θα καταβάλλει τις µηνιαίες αµοιβές που θα συµφωνηθεί για κάθε εργαζόµενο πλέον την αναλογούσα στην αµοιβή ασφαλιστική
εισφορά ως αποζηµίωσή του για τις υπηρεσίες οι οποίες θα παρασχεθούν. Η σχέση αυτή, δεν δηµιουργεί καθεστώς εξαρτηµένης εργασίας µε το Πολεµικό Ναυτικό, ή οποιαδήποτε διαδοχή
του Πολεµικού Ναυτικού στις υπάρχουσες απαιτήσεις των εργαζοµένων έναντι των ΕΝΑΕ. Οι εργαζόµενοι διατηρούν την υπάρχουσα εργασιακή τους σχέση µε τα ΕΝΑΕ και όλα τα εξ αυτής
απορρέοντα δικαιώµατά τους. Η σχέση του Πολεµικού Ναυτικού
µε τους εργαζοµένους ολοκληρώνεται και λύεται αυτοδικαίως
µε την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών των Υ/Β.
4. Το Πολεµικό Ναυτικό εξουσιοδοτείται δια της παρούσης να
συνάψει τις τυχόν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου συµβάσεις µε τρίτους προµηθευτές, και υπεργολάβους για κάθε επί µέρους αντικείµενο µε εκείνους οι οποίοι ήταν συµβεβληµένοι µε
τα ΕΝΑΕ και έχουν εκτελέσει ήδη εργασίες στα Υ/Β στο ίδιο αντικείµενο, προκειµένου να εκπληρωθούν όλες οι αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και όροι για την πιστοποίηση των Υ/Β.
5. Όλες οι πληρωµές για την ολοκλήρωση των εργασιών των
Υ/Β, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1-4 του παρόντος, θα γίνουν
από το Πολεµικό Ναυτικό, από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
σύµφωνα µε την ισχύουσα ελεγκτική νοµοθεσία και µέχρι ύψους
75,5 εκ. που είναι ήδη εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
6. Ο ν. 3885/2010, συνεχίζει να ισχύει, για τη ρύθµιση των θεµάτων τα οποία δεν ρυθµίζονται από την παρούσα διάταξη.
7. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας ουδεµία αρµοδιότητα έχει για τη διαχείριση των θεµάτων
των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά.
Άρθρο 27
Λατοµεία σχιστολιθικών πλακών
Το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α’ 85), όπως ισχύει σήµερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Νοµικά και φυσικά πρόσωπα που εκµεταλλεύονται λατοµεία σχιστολιθικών πλακών, ανεξαρτήτως του αν ενέπιπταν ή όχι
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 34 του ν. 2115/1993 (Α’ 15),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2702/
1999 (Α’ 70), εφόσον µέχρι σήµερα δεν έχουν λάβει άδεια εκµετάλλευσης ή δεν έχουν συνάψει σύµβαση µίσθωσης µε το Δηµόσιο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 1428/1984,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2115/1993, δύνανται να συνεχίσουν την εκµετάλλευση των λατοµείων αυτών υπό
τις εξής προϋποθέσεις:
α) έχουν καταθέσει αίτηση στο αρµόδιο Δασαρχείο για την
αναγνώριση της κυριότητας σε έκταση στην οποία περιλαµβάνεται ο λατοµικός χώρος, εντός της προθεσµίας που όριζαν είτε το
άρθρο 34 του ν. 2115/1993 είτε το άρθρο 14 του ν. 2702/1999
είτε το άρθρο 58 παρ.1 του ν. 4030/2011, ή
αα) δεν έχουν καταθέσει αίτηση εντός των προθεσµιών που
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προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις αλλά εκµεταλλεύονται
αποδεδειγµένα το λατοµικό χώρο, όπως αυτός αποτυπώνεται
στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1996 ή
ββ) έχουν ιδιοκτησιακό δικαίωµα αναγνωρισµένο δικαστικά ή
διοικητικά αλλά δεν κατέθεσαν αίτηση εντός των προθεσµιών
που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις και εκµεταλλεύονται
αποδεδειγµένα το λατοµικό χώρο, όπως αυτός αποτυπώνεται
στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1996 και
β) έχουν ήδη υποβάλλει ή θα υποβάλλουν αρµοδίως, εντός
προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
αα) αίτηση έγκρισης επέµβασης ή παραχώρησης σύµφωνα µε
το άρθρο 57 του ν. 998/1979,
ββ) αίτηση για τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης,
γγ) τεχνική µελέτη σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 1428/1984
(Α’ 43),
δδ) µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και
εε) αίτηση για τη σύναψη απευθείας σύµβασης µίσθωσης, αν
πρόκειται για δηµόσιο λατοµείο ή αίτηση για αναγνώριση της
έκτασης. Την αίτηση µπορεί να υποβάλουν οι εκµεταλλευτές,
στην περίπτωση που δεν είναι ιδιοκτήτες των εκτάσεων, αλλά
διαθέτουν µισθωτήρια συµβόλαια και εξουσιοδότηση των φερόµενων ιδιοκτητών,
γ. τα νοµικά και φυσικά πρόσωπα που εκµεταλλεύονται τα λατοµεία σχιστολιθικών πλακών και έχουν ιδιοκτησιακό δικαίωµα
ήδη αναγνωρισµένο Διοικητικά ή Δικαστικά, υποβάλλουν µόνο τα
στοιχεία αα-δδ του εδαφίου β’.
2. Οι χωρικά αρµόδιες διευθύνσεις περιβάλλοντος εξετάζουν
κατά προτεραιότητα τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Μ.Π.Ε.) λατοµείων σχιστολιθικών πλακών της παραγράφου 1,
ώστε να εκδοθούν Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.) το αργότερο εντός πέντε (5) µηνών από την κατάθεσή
τους. Η εκµετάλλευση των λατοµείων συνεχίζεται µε βάση την
υποβληθείσα µελέτη µέχρι την τυχόν έκδοση πράξεως απόρριψής της. Στην περίπτωση που απορριφτεί η αίτηση, διακόπτεται
η λειτουργία της επιχείρησης και εκδίδονται οι διοικητικές πράξεις περί προστασίας των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, σύµφωνα µε τη δασική νοµοθεσία.
Λατοµικός χώρος των λατοµείων της παραγράφου 1 του παρόντος θεωρείται ο αποτυπωµένος στα διαγράµµατα που συνοδεύουν την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη του άρθρου 9 του ν.
1428/1984. Επί αυτού θα εκδοθούν οι διοικητικές πράξεις της
υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 1 του παρόντος.
3. Η κατά την παράγραφο 1 εκµετάλλευση παύει αυτοδικαίως
αν εντός αποκλειστικής, προθεσµίας τριών (3) ετών από τη λήξη
της ανωτέρω εξάµηνης προθεσµίας δεν χορηγηθεί στους αιτήσαντες η άδεια εκµετάλλευσης ή, αν πρόκειται για δηµόσιο λατοµείο, δεν συναφθεί η αιτηθείσα σύµβαση απευθείας µίσθωσης
µε το Δηµόσιο. Στην περίπτωση σύναψης σύµβασης µε το Δηµόσιο, προϋπόθεση για την ενεργοποίησή της είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύµατος για τα οφειλόµενα στο
Δηµόσιο µισθώµατα της περιόδου έως την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων στις οποίες διενεργείται η εκµετάλλευση των λατοµείων της παραγράφου 1.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής σε συνάρτηση µε το µίσθωµα, η διάρκειά της, οι
όροι κατάπτωσης αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Έως την αναγνώριση του δικαιώµατος κυριότητας επί των εκτάσεων αυτών, η έγκριση επέµβασης θα εκδίδεται επί δηµοσίας
εκτάσεως και θα καταβάλλεται αντάλλαγµα χρήσης σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στην παρ. 12 του άρθρου 45 του ν. 998/1979
(Α’ 289) σε τέσσερις ισόποσες δόσεις και κατάθεση και εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύµατος ίση µε το υπόλοιπο των
τριών δόσεων, η οποία δύναται να µειώνεται κατά το αντίστοιχο
ποσό καταβολής. Σε περίπτωση µη καταβολής µιας εκ των δόσεων καταπίπτει η εγγυητική επιστολή υπέρ του Δηµοσίου και το
ποσό κατατίθεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταµείου και ο εκµεταλλευτής του λατοµείου αποβάλλεται µε σχετικό πρωτόκολλο της οικείας δασικής αρχής. Όταν η αίτηση για
τη χορήγηση της έγκρισης επέµβασης έχει υποβληθεί µετά την
ισχύ του ν. 4014/2011, η έγκριση επέµβασης ενσωµατώνεται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στην Α.Ε.Π.Ο..
Μέσα στην ανωτέρω προθεσµία των τριών (3) ετών ετών οι συναρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να έχουν περαιώσει τις κατά
νόµο ενέργειές τους και να έχουν αποφανθεί οριστικά επί των
υποβληθέντων αιτηµάτων αναφορικά µε τη λειτουργία των λατοµείων σχιστολιθικών πλακών.
4. Το Συµβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.), στο οποίο έχουν
υποβληθεί αιτήσεις αναγνώρισης κυριότητας ή άλλου εµπράγµατος δικαιώµατος, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 34 του
ν. 2115/1993 ή µε το άρθρο 14 του ν. 2702/1999 ή µε την παρ. 1
του άρθρου 58 του ν. 4030/2011, οφείλει να εκδώσει σχετική
απόφαση το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι
(20) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Αναθεωρητικού Συµβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών.
5. Μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σύµφωνα
µε τις προηγούµενες παραγράφους αναστέλλεται:
α. Η είσπραξη των προστίµων που έχουν επιβληθεί σε αυτούς
που εκµεταλλεύονται τα λατοµεία της παραγράφου 1 εκτός από
τα πρόστιµα του ν. 1650/1986 και του άρθρου 15 του ν. 669/1977
(Α’ 241).
β. Η εκτέλεση των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής και των
πρωτοκόλλων καθορισµού αποζηµιώσεως χρήσεως που έχουν
επιβληθεί µε τη δασική νοµοθεσία.
Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης, διοικητικές ποινές προστίµων ή ειδικής αποζηµίωσης
και κάθε άλλη διοικητική πράξη που προβλέπεται από τη δασική
νοµοθεσία για την προστασία των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων
των περιπτώσεων των λατοµείων της παραγράφου 1 του παρόντος, αίρονται υποχρεωτικά µε πράξη του αρµοδίου οργάνου, εάν
έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης. Μέχρι
την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης διαδικασίας, δεν εκδίδονται διοικητικές πράξεις προστασίας των δασικού χαρακτήρα
εκτάσεων, σύµφωνα µε τη δασική νοµοθεσία.»
Άρθρο 28
1. To Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας του Υπουργείου Εξωτερικών διατηρείται µέχρι τις 31.12.2014 για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της διαχείρισης των οικονοµικών του. Ο Επικεφαλής του
Γραφείου παραµένει υπεύθυνος διαχειριστής των δαπανών κατά
τον ίδιο χρόνο, µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.
2. Οι µόνιµοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του Κλάδου Οδηγών
και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΕ Ειδικότητας Οδηγών του Υπουργείου Εξωτερικών, υπηρετούν αποκλειστικά στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Αρχές του,
αποκλειοµένης της δυνατότητας µετάθεσης ή απόσπασης στις
Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 29
1. Στο άρθρο 4 περίπτωση II. υποπερίπτωση θ’ του π.δ.
33/2011 (Α’ 83) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 158/2013 (Α’
250), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Ειδικά για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν από τις 1.11.2013 έως 5.3.2014 (Α’ κύκλος Αξιολόγησης 2014), εξαιρούµενων των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων
του άρθρου 13 παρ. 1 περίπτωση β’ ν. 3908/2011 (Α’ 8), ο µέσος
όρος της βαθµολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί τη βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αναλόγως και καθόσον αφορά τον προσδιορισµό του
κόστους του επενδυτικού σχεδίου.»
2. Ειδικά για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που
υποβλήθηκαν από τις 1.11.2013 έως 5.3.2014 (Α’ κύκλος Αξιολόγησης 2014) δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3
και 4 του άρθρου 5 του π.δ. 33/2011 (Α’ 83).
Άρθρο 30
Ρύθµιση θεµάτων δηµοσίων έργων και αντιµετώπισης των
συνεπειών φυσικών καταστροφών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΕ’ - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

1. Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων
στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες έχουν
ηµεροµηνία λήξης έως και τις 30.6.2014 ή έχουν λάβει παράταση, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του ν. 4186/2013, παρατείνονται
από την ηµεροµηνία λήξης τους µέχρι και τις 30.06.2014, εφόσον
οι επιχειρήσεις υποβάλουν σχετικό αίτηµα έως και εξήντα (60)
ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υποβάλει
στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η
έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από την ψήφισή της.
2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 της Κωδικοποίησης
Νοµοθεσίας Κατασκευής Δηµοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008),
όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις εν εξελίξει
συµβάσεων, για τις οποίες ο ανάδοχος έχει προσκοµίσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η διάταξη του προηγούµενου
εδαφίου δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που έχει κινηθεί και
βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου
κατά το άρθρο 61 της Κωδικοποίησης Νοµοθεσίας Κατασκευής
Δηµοσίων Έργων ή έχει οριστικοποιηθεί η προβλεπόµενη στο
άρθρο 60 της Κωδικοποίησης Νοµοθεσίας Κατασκευής Δηµοσίων Έργων ειδική διαταγή.
3. Στο άρθρο δεύτερο του ν. 1190/1981 (Α’ 203) προστίθεται
παράγραφος 7Α ως εξής:
«7.Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί, σε περιπτώσεις σεισµών, να καθορίζεται ο αναγκαίος αριθµός των επιτρεπόµενων
κατ’ έτος ηµερών εκτός έδρας µετακινήσεων του προσωπικού
που υπηρετεί ή και διατίθεται στην Υπηρεσία Αποκατάστασης
Σεισµοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για
την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται από τους σεισµούς, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α’
35). Οι διατάξεις τους παρόντος ισχύουν από την 1η Νοεµβρίου
2013 και κατά την πρώτη εφαρµογή η ανωτέρω κοινή απόφαση
εκδίδεται εντός διµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος.»
4. Συνιστάται λογαριασµός στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον
οποίο κατατίθενται χρηµατικά ποσά από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για την αρωγή των πληγέντων
από τους σεισµούς της 26ης Ιανουαρίου 2014 και της 3ης Φεβρουαρίου 2014 στις νήσους Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Τα κατατιθέµενα στο λογαριασµό αυτόν χρήµατα δεν εντάσσονται στον
Κρατικό Προϋπολογισµό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται
οι κατηγορίες των δικαιούχων, ο τρόπος κατανοµής των κονδυλίων σε κάθε κατηγορία αυτών, ο τρόπος και ο χρόνος διάθεσής
τους στους δικαιούχους, τα απαιτούµενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, ο τρόπος κίνησης και διαχείρισης του λογαριασµού, καθώς και το όργανο ελέγχου της διαχείρισής του.
Άρθρο 31
1. Εγκρίσεις που έχουν δοθεί σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και σε
Ν.Π.Ι.Δ. της αυτοδιοίκησης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 της
ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 12
παρ. 14 του ν. 4071/2012 από 1.1.2013 έως 31.12.2013, µπορούν
να υλοποιηθούν έως 31.12.2014.
2. Το προσωπικό των ΟΤΑ α’ βαθµού που ανήκει σε υπηρεσίες
καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, σύµφωνα µε το νόµο, σε
εικοσιτετράωρη βάση, δεν εµπίπτει στον περιορισµό των δεκαέξι
(16) ωρών, κατά µήνα, που προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 1
του ν. 4024/2011. Για το ανωτέρω προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, καθώς και κατά τις νυχτερινές
ώρες δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ώρες κατά µήνα.
3. Τα µέσα ατοµικής προστασίας και το γάλα παρελθόντων
ετών που δεν έχουν χορηγηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου αποτιµώνται σε χρήµα σύµφωνα µε την τιµή του
διαγωνισµού και αποδίδονται µε τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχουν πραγµατοποιηθεί διαγωνισµοί και να έχουν κη-
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ρυχθεί άγονοι λόγω µη συµµετοχής προµηθευτών ή οι τελευταίοι
να έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι µε υπαιτιότητά τους.
β) Να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τους εργαζόµενους από
τον οικείο ΟΤΑ.
γ) Να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και οι αντίστοιχες πιστώσεις στους προϋπολογισµούς των ΟΤΑ.
δ) Να δύναται η καταβολή τους έως δώδεκα µηνιαίες δόσεις.
4. Αποσπάσεις υπαλλήλων σε φορείς οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που έλαβαν χώρα µετά την ισχύ του ν. 3528/2007
και µέχρι την ισχύ του παρόντος, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 (Α’ 18), θεωρούνται ότι πραγµατοποιήθηκαν, από την έκδοσή τους, επιτρεπτά, κατά τις διατάξεις αυτές και εφόσον η νοµιµότητά τους δεν πάσχει από άλλη
αιτία, επιπλέον δε δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί δικαστικά,
παράγουν όλες τις νόµιµες συνέπειες.
Άρθρο 32
1. α. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 159, στην παράγραφο 1 του άρθρου 159Α στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου
1 του άρθρου 235, στην παράγραφο 1 του άρθρου 236, στην παράγραφο 1 του άρθρου 237 και στις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 237Β του Ποινικού Κώδικα, οι λέξεις «οποιασδήποτε
φύσης ωφέληµα» και «οποιασδήποτε φύσης ωφελήµατος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «οποιασδήποτε φύσης αθέµιτο ωφέληµα» και «οποιασδήποτε φύσης αθέµιτου ωφελήµατος» κατά
περίπτωση.
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 235 και
στην παράγραφο 2 του άρθρου 235 του Ποινικού Κώδικα, οι λέξεις «ή το ωφέληµα» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ή το αθέµιτο
ωφέληµα».
2. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 159Α, στην παράγραφο
3 του άρθρου 235 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 237 του
Ποινικού Κώδικα, οι λέξεις «τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών
ετών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τιµωρείται µε φυλάκιση».
β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 235 και στην παράγραφο 3
του άρθρου 236 του Ποινικού Κώδικα, οι λέξεις «τιµωρούνται µε
φυλάκιση µέχρι δύο ετών» και «τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο
ετών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τιµωρούνται µε φυλάκιση»
και «τιµωρείται µε φυλάκιση» αντίστοιχα.
Άρθρο 33
Ρυθµίσεις για τον καθορισµό τιµολογίων ΕΥΔΑΠ
και ΕΥΑΘ, Συµπλήρωση διατάξεων για τη Ρυθµιστική Αρχή
των Λιµένων και άλλες διατάξεις
1. Η παρ. 3 του άρθρου πέµπτου του ν. 4117/2013 (Α’ 29),
όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 1 της Υποπαραγράφου
ΙΓ.9 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014
(Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«3) Τροποποιήσεις του άρθρου 3 του ν. 2744/1999 (Α’ 222), µε
το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του ν. 1068/1980 (Α’ 190).
α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2744/1999 (Α’
222), µε την οποία αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 του
άρθρου 19 του ν. 1068/1980 (Α’ 190), ενοποιούνται σε µία παράγραφο που αριθµείται ως παράγραφος 1 και έχει ως εξής:
«1. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015, τα τιµολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες
καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µετά από πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Οικονοµικών, µαζί µε
την επισυναπτόµενη πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
β) Μετά το τέλος των παραγράφων 1 και 2 της παραγράφου 3
του άρθρου 3 του ν. 2744/1999 (Α’ 222), όπως ενοποιούνται και
αντικαθίστανται µε την ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος
νόµου, προστίθενται νέοι παράγραφοι 2, 3 και 4 που έχουν ως
εξής:
«2. Από την 1η Ιουλίου του 2015 τα τιµολόγια των υπηρεσιών
ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται µε αποφάσεις του Ειδικού
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Γραµµατέα Υδάτων µετά από διαβούλευση µε τον Υπουργό Οικονοµικών και άλλους εµπλεκόµενους φορείς, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που
η απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων έχει αποκλίσεις από
τις προτάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, όπως εκείνες διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση, πρέπει να αιτιολογούνται και να
δηµοσιεύονται µαζί µε τη δηµοσίευση της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Οι αποφάσεις που αφορούν τα τιµολόγια των υπηρεσιών
ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται
στο τέλος κάθε περιόδου για κάθε επόµενη πενταετία.
4. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Ε.Υ.Δ.Α.Π.
Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών µετά από
πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων, δύναται να καθορίζεται ειδικό τιµολόγιο υδρεύσεως ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι
εξυπηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως, ανεξαρτήτως του ενιαίου δικτύου υδρεύσεως και αποχετεύσεως της Εταιρείας.»
2. Το άρθρο 21 του ν. 2937/2001, όπως τροποποιήθηκε µε την
υποπαράγραφο ΙΓ.10 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου
του ν. 4254/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
1. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015, τα τιµολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες
καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µετά από πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Οικονοµικών, µαζί µε
την επισυναπτόµενη πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων,
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την 1η Ιουλίου του 2015 τα τιµολόγια των υπηρεσιών
ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται µε αποφάσεις του Ειδικού
Γραµµατέα Υδάτων µετά από διαβούλευση µε τον Υπουργό Οικονοµικών και άλλους εµπλεκόµενους φορείς, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που
η απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων έχει αποκλίσεις από
τις προτάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, όπως εκείνες διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση, πρέπει να αιτιολογούνται και να
δηµοσιεύονται µαζί µε τη δηµοσίευση της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Οι αποφάσεις που αφορούν τα τιµολόγια των υπηρεσιών
ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται
στο τέλος κάθε περιόδου για κάθε επόµενη πενταετία.
4. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,
η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών µετά από πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων, δύναται να καθορίζεται ειδικό τιµολόγιο υδρεύσεως ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους,
τις επιχειρήσεις και τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως,
ανεξαρτήτως του ενιαίου δικτύου υδρεύσεως και αποχετεύσεως
της Εταιρείας.»
3.α. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 43 του ν. 4150/2013
(Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η Ρ.Α.Λ. συγκροτείται από 9 µέλη και επικουρείται στη λειτουργία της από οργανικές µονάδες, οι οποίες εξειδικεύονται µε
το προεδρικό διάταγµα της παρ. 9β του παρόντος.
Τα µέλη της Ρ.Α.Λ. ορίζονται µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η θητεία τους είναι πενταετής. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη
θητεία των µελών της Ρ.Α.Λ. είναι διετής και δύναται να ανανεωθεί για µία µόνον φορά για πέντε (5) έτη, µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου. Εξ αυτών ένα µέλος είναι ο Πρόεδρος, ένα ο Αντιπρόεδρος και δύο Εισηγητές, οι οποίοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

3. Τα µέλη της Ρ.Α.Λ., τα οποία απολαµβάνουν προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή
τους, είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους που διακρίνονται
για την επιστηµονική τους κατάρτιση και την ειδικότερη γνώση
της λειτουργίας των λιµένων και του δικαίου του ανταγωνισµού
και διαθέτουν εµπειρία σε ναυτιλιακές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
Ο Πρόεδρος της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων είναι ανώτατος
κρατικός λειτουργός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
και τελεί, κατά το χρόνο που κατέχει τη θέση του, σε αναστολή
της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4150/
2013 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. είναι δηµόσιες, καταχωρίζονται σε
ειδικό αρχείο, είναι προσβάσιµες µέσω της ιστοσελίδας της
Ρ.Α.Λ., και αναρτώνται στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια»
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 (Α’ 112), εκτός εάν
πρόκειται για πράξεις δηµοσιευτέες, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 18 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ), οπότε
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του ν.
4150/2013 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκτελεστές πράξεις της Ρ.Α.Λ. κοινοποιούνται στους ενδιαφερόµενους και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Κατ’
αυτών χωρεί αίτηση αναθεώρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ΚΔΔ, εφόσον θεωρούν πως η εν λόγω απόφαση αντιτίθεται
του νόµου και των κανονισµών της Ρ.Α.Λ., η οποία ασκείται µέσα
σε τριάντα ηµέρες από τη γνώση ή την κοινοποίησή της από τους
ενδιαφερόµενους ή τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.»
δ. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του
ν. 4150/2013 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα,
προστίθεται ενδιαµέσως του κειµένου µεταξύ κοµµάτων η φράση
«τη µέριµνα για την ελεύθερη πρόσβαση στις λιµενικές υπηρεσίες».
ε. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 43 του
ν. 4150/2013 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι πόροι της Ρ.Α.Λ. προέρχονται από τέλος, το οποίο επιβάλλεται ετησίως µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των Οργανισµών Λιµένων
Α.Ε. και των Λιµενικών Ταµείων.»
στ. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 12 του άρθρου 43 του ν.
4150/2013 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Με αιτιολογηµένη απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατά
τη διάρκεια του οικονοµικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισµό της µε µείωση άλλων πιστώσεων.»
ζ. Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 43 του ν. 4150/
2013 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Πριν τη µετατροπή της Ρ.Α.Λ. σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή,
θα αξιολογηθεί ευρύτερα ο ρόλος της και οι αρµοδιότητές της
και θα προωθηθούν όποιες µεταρρυθµίσεις κρίνονται αναγκαίες.»
η. Στο άρθρο 43 του ν. 4150/2013 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει οήµερα, προστίθεται παράγραφος 14 ως ακολούθως:
«14. Η µεθοδολογία για την έκδοση ρυθµιστικών πράξεων,
συµπεριλαµβανοµένης της τιµολόγησης καθορίζεται µέχρι το
τέλος του Ιουνίου 2015 µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και
εισήγηση της Ρ.Α.Λ., η οποία προσαρτάται στην ως άνω απόφαση. Από 1ης Ιουλίου 2015, οι αντίστοιχες αποφάσεις εκδίδονται από τη Ρ.Α.Λ., κατόπιν διαβούλευσης µε τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλους εµπλεκοµένους. Σε περίπτωση
που η Ρ.Α.Λ. εκδώσει απόφαση διαφορετική από τη γνώµη του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, αυτή απαιτείται να είναι αι-
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τιολογηµένη και δηµοσιοποιηµένη κατά το χρόνο δηµοσίευσης
της απόφασης. Την 1η Ιουλίου 2016 η Ρ.Α.Λ. καθίσταται πλήρως
Ανεξάρτητη Αρχή. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας
και Αιγαίου, το οποίο θα εκδοθεί µέχρι τις 31.12.2014 καθορίζονται οι ακριβείς ρυθµιστικές αποφάσεις για την έκδοση των
οποίων είναι αρµόδια η Ρ.Α.Λ..»
4.α. To δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του
ν. 2367/1953 (Α’ 82) καταργείται.
β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/
1992 (Α’ 181) προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:
«Εξαιρετικά, σε περίπτωση άρσης ακινησίας οχήµατος, αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου
της παρούσας, εντός του έτους 2014, τα τέλη κυκλοφορίας του
έτους αυτού καταβάλλονται αναλογικά για τους υπόλοιπους
µήνες µέχρι το τέλος του έτους, συµπεριλαµβανοµένου του µήνα
της άρσης της ακινησίας και πριν την άρση ακινησίας. Με πράξη
της αρµόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόµενο ποσό µε βάση την ακριβή ηµεροµηνία της
άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχηµα.»
5. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του
ν. 3832/2010 (Α’ 38), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 93 του ν. 4182/2013, καταργείται από τότε που ίσχυσε.
β. Στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε µε την υποπερίπτωση δ’ της
περίπτωσης 3 της Υποπαραγράφου Δ.2 της παραγράφου Δ του
ν. 4254/2014 (Α’ 85) οι λέξεις «καθώς και στους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«καθώς και σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό ή εξουσιοδοτηµένα
πρόσωπα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3832/ 2010, όπως ισχύει, στην
οποία ορίζεται η διασφάλιση σε κάθε περίπτωση, της τήρησης
του απορρήτου των στοιχείων.»
6. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 21 του ν.
4123/2013 (Α’ 43) παρατείνεται µέχρι την 31η Μαρτίου 2015 για
τη µη επιβολή κυρώσεων στους υπόχρεους τήρησης αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης του άρθρου 19 του ίδιου νόµου στα παρακάτω προϊόντα των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3054/2002 (Α’ 230):
α. Άσφαλτος (κατηγορία IV)
β. Υγραέρια - LPG (κατηγορία V)
γ. Λιπαντικά (κατηγορία VI).
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νέπειες.
2. Με υπουργική απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος, καθώς και
η τεχνική και λεπτοµερής διαδικασία εφαρµογής του ν.δ.
17.7.1923 (Α’ 228) και δεν επιβάλλονται εισφορές σε γη, παρά
µόνο χρηµατικές εισφορές για την απαλλοτρίωση των κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων και την εκτέλεση των έργων υποδοµής, οι οποίες βεβαιώνονται από τον αρµόδιο Δήµο στο 10%
της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη, η οποία ρυθµίζει τα ανωτέρω θέµατα κατά διαφορετικό ή
αντίθετο τρόπο.
Άρθρο 36
Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4164/2013
(Α’ 156), αντικαθίσταται ως εξής:
1. Μετά τις λέξεις «η δόµηση στα οικόπεδα του πρώτου» προστίθενται οι λέξεις «και δεύτερου».
2. Μετά τις λέξεις «παρούσας παραγράφου» διαγράφονται οι
λέξεις «και ανεξαρτήτως της ύπαρξης πράξης παραχώρησης»
και επαναδιατυπώνεται η πρόταση:
«Πέραν των ανωτέρω, κατ' εξαίρεση, η δόµηση στα οικόπεδα
του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου µπορεί να επιτρέπεται πριν την κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων, εφόσον έχουν υλοποιηθεί από την αρµόδια
δηµόσια αρχή εργασίες ασφαλτόστρωσης ή συντήρησης ή και
διέλευσης κοινοχρήστων δικτύων.»
Άρθρο 37
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
από τις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 34

3. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Όταν υπάρχει δικαστική αντιδικία µεταξύ ιδιοκτήτη κτιρίου και
µηχανικού επιβλέποντα για την καταβολή της αµοιβής αυτού,
µετά από αίτηµα του ενδιαφεροµένου και ορισµό ελεγκτή δόµησης κατά τις διατάξεις του
ν. 4030/2011 εκδίδεται πόρισµα
για το σύννοµο της κατασκευής σύµφωνα µε την άδεια και η αρµόδια ΥΔΟΜ οφείλει να προσχωρήσει στη θεώρηση της άδειας
δόµησης προσωρινά για ένα έτος προκειµένου να συνδεθεί µε
τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η παρούσα διαδικασία επαναλαµβάνεται κάθε έτος µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το
αρµόδιο δικαστήριο και την καταβολή της αµοιβής επίβλεψης
σύµφωνα µε το νόµο για την τελική θεώρηση της άδειας σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις.

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

9. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 35

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

12. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

13. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ»

1. Η περιοχή «Νέα Ζωή» του Δήµου Μάνδρας της Περιφερείας
Αττικής, η οποία εµπίπτει στην Πολεοδοµική Ενότητα 5 του εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του Δήµου Μάνδρας
(Υ.Α. 366/2003, Δ’ 1066), θεωρείται οικιστική και πολεοδοµείται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. Αποφάσεις,
µε τις οποίες έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες εδαφικές εκτάσεις
της παραπάνω περιοχής, θεωρούνται ως ανακληθείσες από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αίρονται οι εκ των πράξεων αυτών συνεπαγόµενες συ-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή εγώ αύριο δεν θα είµαι στην Έδρα,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

εύχοµαι καλό Πάσχα σε όλους.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.05’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 11 Απριλίου 2010 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

