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Αθήνα, σήµερα στις 25 Ιουνίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.25’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Α’ σύνθεση) για
να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 26 Ιουνίου 2014.
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρα 29 παράγραφος 1 και 130 παράγραφος 8 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 26/23-6-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελένης Μακρή-Θεοδώρου
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
λειτουργία του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
2. Η µε αριθµό 20/23-6-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου
Καραγιαννίδη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επί χρόνια µη καταβολή των
οφειλόµενων δεδουλευµένων των εργαζοµένων στις «Μακεδονικές Βιοµηχανίες Μετάλλου Α.Ε.».
3. Η µε αριθµό 24/23-6-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δωδεκανήσου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη
λειτουργία της 3ης Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του
Λαϊκού Νοσοκοµείου.
4. Η µε αριθµό 19/23-6-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Νοµού Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,σχετικά µε την «ολιγωρία των δικαστικών
αρχών και του Υπουργού Δικαιοσύνης που οδηγεί σε «παραγραφή» των ευθυνών Ε. Βενιζέλου - Γ. Παπακωνσταντίνου για το
σκάνδαλο των υποβρυχίων».
5. Η µε αριθµό 23/23-6-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη
προς τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,σχετικά µε «τη συγκάλυψη του σκανδάλου ανεπάρκειας αντιγριπικών εµβολίων».
6. Η µε αριθµό 21/23-6-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης Φούντα
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε το «νοικοκύρεµα», την τήρηση της νοµιµότητας και την αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.
7. Η µε αριθµό 25/23-6-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάν-

τως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιζωοτίας του καταρροϊκού πυρετού στην Πελοπόννησο.
8. Η µε αριθµό 22/23-6-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Πέλλης των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την εξασφάλιση
των απαιτούµενων κονδυλίων, προκειµένου να µη µείνουν χιλιάδες παιδιά εκτός των βρεφονηπιακών σταθµών της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: «Χωροταξική και Πολεοδοµική Μεταρρύθµιση-Βιώσιµη Ανάπτυξη».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την απόφαση την
οποία έλαβε η Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή ύστερα από
πρόταση του αρµόδιου Υπουργού, συζητείται µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφος 4 του
Συντάγµατος και το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι σύµφωνα µε αυτήν τη διαδικασία η συζήτηση ολοκληρώνεται σε µία συνεδρίαση που διαρκεί
κατ’ ανώτατο όριο δέκα ώρες. Στη συζήτηση µετέχουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, ο Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος
Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων κι από
ένας εκπρόσωπός τους. Η οµιλία τους περιορίζεται στο µισό του
χρόνου που προβλέπεται από τα άρθρα 97 και 103 του Κανονισµού της Βουλής.
Προτείνω τον λόγο να πάρουν δύο οµιλητές που θα ορισθούν
από τη Νέα Δηµοκρατία, δύο οµιλητές από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένας οµιλητής από το ΠΑΣΟΚ, ένας οµιλητής από τους Ανεξάρτητους
Έλληνες, ένας οµιλητής από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή,
ένας οµιλητής από τη Δηµοκρατική Αριστερά, ένας οµιλητής από
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και ένας οµιλητής που θα ορισθεί από τους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές. Προτείνω -για λόγους που τους καταλαβαίνετε- η συζήτηση επί της
αρχής και των άρθρων να είναι ενιαία.
Οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές έχουν δώδεκα λεπτά χρόνου οµιλίας, οι αρµόδιοι Υπουργοί δεκαπέντε λεπτά -πιστεύω και
προτείνω να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντοµοι- ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
δεκαπέντε λεπτά, οι Πρόεδροι των υπολοίπων Κοινοβουλευτικών
Οµάδων δώδεκα λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δώ-
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δεκα λεπτά και οι οµιλητές που θα ορισθούν από τα κόµµατα έξι
λεπτά. Επίσης, οι συναρµόδιοι Υπουργοί θα έχουν δέκα λεπτά.
Η δευτερολογία περιορίζεται στο µισό του χρόνου της πρωτολογίας.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 109, η συνεδρίαση, όπως είπαµε
και προηγουµένως, πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δέκα ωρών το
ανώτατο.
Το Τµήµα συµφωνεί; Απ’ ό,τι βλέπω συµφωνεί.
Προτού δώσω τον λόγο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας,
τον Βουλευτή Πέλλης κ. Σταµενίτη, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι
έχουµε λάβει επιστολή από το Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μπούρα, ο οποίος µάς ενηµερώνει ότι από τη Νέα Δηµοκρατία ορίζονται ως οµιλητές οι συµπατριώτες Βουλευτές Τρικάλων κύριοι Μιχαήλ Ταµήλος και
Κωνσταντίνος Σκρέκας.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ.
Παναγιώτη Λαφαζάνη, εισηγήτρια τη Βουλευτή κ. Θεοπεφτάτου
Αφροδίτη και ως οµιλήτριες τις Βουλευτές κυρίες Θεανώ Φωτίου
και Ευαγγελία Αµµανατίδου.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ ορίζεται ειδικός
αγορητής ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Ρήγας και οµιλητής ο
Βουλευτής κ. Μιχάλης Κασσής.
Η Γενική Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κουντουρά µε επιστολή µάς ενηµερώνει
ότι ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Έβρου κ. Μαρίνος
Ουζουνίδης, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος η Βουλευτής Κοζάνης κ. Ραχήλ Μακρή και οµιλήτρια η Βουλευτής Μαγνησίας κ.
Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος µας ενηµερώνει ότι ορίζει ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δηµήτριο Κουκούτση και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή
Νοµού Αττικής κ. Ηλία Κασιδιάρη.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης
ορίζει ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ. Νίκη
Φούντα, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Λαρίσης κ.
Θωµά Ψύρρα και οµιλήτρια τη Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης κ. Αικατερίνη Μάρκου.
Τέλος, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Μπούρας ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας τον Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κ.
Σταύρο Καλαφάτη.
Ο Γραµµατέας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ.
Βουδούρης ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Μαγνησίας
κ. Μουτσινά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει για ένα
λεπτό ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς έχουµε
καταγγείλει αυτήν τη διαδικασία. Είναι µία διαδικασία η οποία
στην ουσία καταργεί την ελληνική Βουλή και δεν επιτρέπει καµµιά επεξεργασία ουσίας επί του προτεινόµενου νοµοσχεδίου.
Προφανώς, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Κυβέρνηση
επέλεξε αυτό το νοµοσχέδιο να έρθει ως κατεπείγον. Θέλει να
το αποκρύψει από τον ελληνικό λαό και άρον-άρον να περάσει
διατάξεις και ρυθµίσεις οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε το
δηµόσιο συµφέρον. Αντίθετα, το πλήττουν βάναυσα. Τις απόψεις µας τις έχουµε καταθέσει και χθες στην επιτροπή και προχθές, όταν ανακοινώθηκε η σχετική απαράδεκτη διαδικασία του
κατεπείγοντος.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ξέρουµε τον Κανονισµό. Νοµίζω,
όµως, πως και το Προεδρείο, βλέποντας την κατάσταση, πρέπει
να δώσει µεγαλύτερη άνεση χρόνου, έτσι ώστε και οι εισηγητές,
εφόσον χρειαστεί, να έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν όσο το
δυνατόν πιο εµπεριστατωµένα και ουσιαστικά τις απόψεις τους,
αλλά και οι οµιλητές, οι οποίοι στον χρόνο των έξι λεπτών είναι
αδύνατον να σταθούν και να αναπτύξουν µε σχετική επάρκεια
ορισµένες απόψεις επί του νοµοσχεδίου.
Θα παρακαλέσω, λοιπόν, το Προεδρείο να αναθεωρήσει, αν
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είναι δυνατόν, τους χρόνους.
Μην παρεµβαίνετε, κύριοι, σας παρακαλώ! Δεν είναι δυνατόν!
Στο Προεδρείο απευθύνοµαι. Δεν είναι δυνατόν εσείς να µας
λέτε ποιος είναι ο Κανονισµός. Τον ξέρουµε τον Κανονισµό. Τον
ανέφερα τον Κανονισµό. Τον ξέρει και το Προεδρείο. Κάνω µία
πρόταση στο Προεδρείο, την οποία θα εξετάσει το Προεδρείο
και όχι οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Με µένα οµιλείτε,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το Προεδρείο, λοιπόν, έχει την
ευχέρεια –έχει ξαναγίνει αυτό σε αντίστοιχες συζητήσεις- να
δώσει µεγαλύτερη άνεση χρόνου, έτσι ώστε, παρά τα ασφυκτικότατα πλαίσια, να διεξαχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αποδέχοµαι την εισήγησή σας, κύριε Λαφαζάνη, κάνοντας, βέβαια, έκκληση προς
τους συναδέλφους και λέγοντας ότι το εύλογον του χρόνου είναι
για όλους κατανοητό. Αν χρειαστεί, δηλαδή, να ολοκληρώσουν
την οµιλία τους σε εύλογο χρόνο, σαφώς και θα γίνει δεκτό.
Όµως, το να γίνουν τα έξι λεπτά δώδεκα καταλαβαίνετε πως δεν
γίνεται.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί της
διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κυρία Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο των τριακοσίων είκοσι σελίδων, το οποίο αφορά τον χωροταξικό σχεδιασµό και
όλο το πλαίσιο της πολεοδοµικής µεταρρύθµισης της χώρας,
ήρθε προχθές το βράδυ.
Μπήκε εχθές στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και έρχεται σήµερα µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Εµείς θα θέλαµε να ρωτήσουµε ποιο είναι το κατεπείγον στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αφού το πρόβληµα αυτό υφίσταται
εδώ και δεκαετίες. Ακόµη και το καλύτερο νοµοσχέδιο να ψηφίζαµε, οι Βουλευτές δεν είχαµε τον χρόνο προκειµένου να ενηµερωθούµε.
Αυτές οι διαδικασίες είναι απαράδεκτες, είναι κατά παράβαση
της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και αυτό δεν αρµόζει και δεν
είναι συµπεριφορά µίας Κυβέρνησης απέναντι στους Βουλευτές
και γι’ αυτόν τον λόγο διαµαρτυρόµαστε έντονα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Θα ήθελα να ανακοινώσω πως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ορίζει ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Σπύρο Χαλβατζή.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταµενίτης.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για
τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, ένα νοµοσχέδιο που
απλοποιεί τις διαδικασίες, µεριµνά για την προστασία του περιβάλλοντος και βελτιώνει τους όρους διαβίωσης των πολιτών.
Σήµερα, αξιολογώντας σωστά την υφιστάµενη κατάσταση, κρίνεται απαραίτητη η διάρθρωση ενός νέου πλαισίου χωροταξικού
και πολεοδοµικού σχεδιασµού, το οποίο θα απαντά στις ανάγκες
της σηµερινής Ελλάδος, θα θεραπεύει ζητήµατα και συγκρούσεις κανόνων που έχουν αναδειχθεί από την εµπειρία της εφαρµογής του προηγούµενου πλαισίου, αλλά και θα θέτει τις βάσεις
για την πραγµατική προστασία του ανθρωπογενούς, φυσικού,
πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος, πάντοτε µε προσανατολισµό την ανάπτυξη, προς όφελος των επόµενων γενιών.
Βασικός στόχος του νοµοσχεδίου, πέρα από την απλοποίηση
του θεσµικού πλαισίου, είναι και η επιτάχυνση των διαδικασιών
χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Επιπρόσθετα, επιδιώκεται ο σαφής καθορισµός των αρµοδιοτήτων, των επιπέδων σχεδιασµού και ελέγχου και ταυτόχρονα
αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις.
Το νέο πλαίσιο που συζητούµε σήµερα εξειδικεύεται µε κύριο
γνώµονα: πρώτον, την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στη
διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, παρακολούθησης και ενιαίας
καταγραφής όλων των θεσµικών γραµµών της χώρας. Δεύτερον,
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τη βάση για την κωδικοποίηση της χωροταξικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας, για πρώτη φορά µετά το 1999. Τρίτον, τη µείωση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχεδίων. Τέταρτον, την αποφυγή συγκρούσεων και αλληλοεπικαλύψεων των επιπέδων σχεδιασµού, σηµεία που παρατηρήθηκαν
κατά την προηγούµενη νοµοθετική περίοδο. Πέµπτον, τη σαφή
διάκριση των επιπέδων σχεδιασµού σε στρατηγικό και κανονιστικό επίπεδο. Έκτον, τη σαφή κατανοµή αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας και τη νοµική
θωράκιση των πράξεων της διοίκησης. Έβδοµον, την ασφάλεια
του δικαίου ως βάση για ορθή οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
Όγδοον, την κατανοµή κοινών κανόνων και προδιαγραφών. Ένατον, την ολοκλήρωση µέχρι το 2020 ενός ψηφιακού χάρτη της
χώρας, όπου θα απεικονίζονται όλες οι θεσµικές γραµµές του δικαίου µας, και τη δηµιουργία ανά δήµο ψηφιακών σχεδίων µε
κάθε πληροφορία απαραίτητη για την έκδοση των πράξεων διοίκησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο χωρίζεται
σε δύο βασικά κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο διαρθρώνεται το νέο πλαίσιο χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού και στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι κατηγορίες και το περιεχόµενο των χρήσεων γης.
Ένας από τους κύριους στόχους του πλαισίου, όπως είπαµε
και πριν, είναι η ψηφιοποίηση και η ηλεκτρονική καταγραφή των
θεσµικών γραµµών, πληροφοριών και όρων χρήσεως γης έως το
2020 και η κωδικοποίηση όλων των διατάξεων Χωροταξικού και
Πολεοδοµικού Δικαίου. Για να επιτευχθεί αυτό και να περάσουµε
από τα λόγια, τα κείµενα, στα έργα, ορίζονται ειδικές δράσεις,
ενέργειες και συνέπειες για όλα τα συναρµόδια Υπουργεία, µε
έλεγχο και παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο από την Κυβέρνηση και από το Σώµα της Βουλής. Απαντάται µε σαφήνεια για
την εφαρµογή του νόµου ο όρος «θεσµικές γραµµές» και τίθενται
οι βάσεις για νέα ψηφιακή εποχή κατάρτισης, επικαιροποίησης
και ανάρτησης όλων των πληροφοριών προς όφελος των πολιτών. Δηµιουργούνται πληροφοριακά συστήµατα, σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα και τις κοινοτικές οδηγίες και όλες οι βάσεις δεδοµένων όλων των αρµόδιων Υπουργείων συνδέονται υποχρεωτικά και όλα τα δεδοµένα καταγράφονται στην κεντρική βάση του
πληροφοριακού συστήµατος από το ΥΠΕΚΑ.
Επίσης προβλέπεται σύσταση ειδικής eπιτροπής µε στόχο τη
νέα σύνταξη κώδικα χωροταξικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας,
η οποία θα εγκριθεί µε τη δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων. Θα επικαιροποιείται αλλά και θα τροποποιείται µε ειδική
διαδικασία.
Βασική αλλαγή την οποία πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι µε
το νέο σύστηµα χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού προτείνεται και προχωρά η διάκριση δύο βασικών κατηγοριών χωρικών σχεδίων. Η πρώτη κατηγορία έχει αµιγώς στρατηγικό
χαρακτήρα και δεικτικό περιεχόµενο (στρατηγικός σχεδιασµός)
και η δεύτερη κατηγορία έχει ρυθµιστικό χαρακτήρα (ρυθµιστικός σχεδιασµός).
Με τη νέα κατηγοριοποίηση επιδιώκεται, πρώτον, η πλήρης
αποσαφήνιση του δεσµευτικού ή µη χαρακτήρα των επιµέρους
σχεδίων και, δεύτερον, η σηµαντική µείωση των υφιστάµενων
επιπέδων σχεδιασµού αλλά και η ριζική αναδιάρθρωση των επιµέρους εργαλείων, µέσω της κατάταξής τους σε νέες συστηµατικές κατηγορίες µε διακριτό ρόλο και περιεχόµενο.
Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η δραστική µείωση των επιπέδων ρυθµιστικού σχεδιασµού, απλουστεύεται ο χωροταξικός
και πολεοδοµικός σχεδιασµός και µειώνονται τα επίπεδα σχεδιασµού από επτά σε τέσσερα. Μειώνεται σηµαντικά ή εξαλείφεται
ο κίνδυνος επικαλύψεων, αντιφάσεων και αντιθέσεων µεταξύ των
χωρικών, χωροταξικών, πολεοδοµικών σχεδίων διαφορετικών
επιπέδων.
Δεύτερον, επιτυγχάνεται η πλήρης αντιστοίχιση των επιπέδων
σχεδιασµού µε τα επίπεδα άσκησης αναπτυξιακού προγραµµατισµού, γεγονός που έχει ως συνέπεια να ικανοποιείται ένα πάγιο
αίτηµα της πληρέστερης σύνδεσης των βασικών επιπέδων χωροταξικού σχεδιασµού µε τα επίπεδα και τα εργαλεία αναπτυξιακού προγραµµατισµού.
Τρίτον, επιτυγχάνεται η ελάφρυνση του κεντρικού κράτους
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από τεράστιο όγκο λεπτοµερειακών και τεχνικού χαρακτήρα ρυθµίσεων, η οποία γίνεται µέσω της ανάθεσης της αρµοδιότητας
έγκρισης των ρυµοτοµικών σχεδίων σε αποκεντρωµένες διοικήσεις της χώρας.
Τέλος, παράλληλα µε τα παραπάνω προβλέπονται και ειδικές
ρυθµίσεις αναθεώρησης του σχεδιασµού για ειδικούς και εξαιρετικούς λόγους, ώστε να είναι εφικτή η προσαρµογή του σχεδιασµού µε γρήγορη διαδικασία και η αποφυγή παραγωγής νέων
αυτοτελών σχεδίων και η έκδοση κανονιστικών πράξεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση, στην προσπάθεια
για ενίσχυση και προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και της οργάνωσης του εθνικού χώρου και των περιφερειών, οργανώνει το
νέο σύστηµα χωροταξικών και πολεοδοµικών κατευθύνσεων και
σχεδίων το οποίο αναλύεται ως εξής: Πρώτον, Εθνική Χωροταξική Πολιτική και Στρατηγικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεύτερον, Περιφερειακή Χωροταξική Στρατηγική, τρίτον, Τοπικό Χωρικό
Σχέδιο και Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, τέταρτον, Ρυµοτοµικά Σχέδια.
Με τη νέα οργάνωση καταργούνται το γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και τα ρυθµιστικά σχέδια ως επίπεδα σχεδιασµού, καθώς δηµιουργούσαν συγκρούσεις και αλληλοεπικαλύψεις µε άλλα επίπεδα σχεδιασµού.
Οι προβλέψεις των Ρυθµιστικών Σχεδίων ενσωµατώνονται
στον περιφερειακό σχεδιασµό. Στον περιφερειακό σχεδιασµό
υποχρεωτικά αναλύεται ο κάθε δήµος οικείας περιφέρειας και
δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις για τη χωροταξική ανάπτυξή
του. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια και τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο, σε τοπικό επίπεδο, που ρυθµίζει
όλες τις παραµέτρους χωρικής ανάπτυξης και δηµιουργούν την
επενδυτική ασφάλεια. Το Ρυµοτοµικό Σχέδιο απλοποιείται, αφού
ο κύριος στόχος του εντοπίζεται στον σχεδιασµό της ρυµοτοµίας
και της εφαρµογής και έτσι απλοποιούνται οι τροποποιήσεις του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο δεύτερο κεφάλαιο εισάγονται βελτιώσεις στο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις χρήσεις
γης. Το σηµερινό πλαίσιο είναι µεταρρύθµιση, γιατί ακριβώς προχωρά στον εκσυγχρονισµό, στη βελτίωση και στη συµπλήρωση
του συστήµατος των χρήσεων γης, ένα σύστηµα το οποίο θεσµοθετήθηκε το 1987 και σε καµµία περίπτωση δεν καλύπτει αλλά
ούτε εξυπηρετεί τις σηµερινές ανάγκες. Έτσι, λοιπόν, βασική
αναγκαιότητα στην οποία απαντά το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι
ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος αλλά και η εξειδίκευσή του
σε νέα δεδοµένα.
Τέλος, είναι απαραίτητο σήµερα να προστεθούν νέες χρήσεις
και λειτουργίες, όπως αυτές εµφανίστηκαν τα τελευταία είκοσι
πέντε χρόνια, και ταυτόχρονα να εξαλειφθούν όλες αυτές οι
στρεβλώσεις που υπήρχαν, όπως γίνεται µε το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Ειδικότερα, οι χρήσεις γης οι οποίες επιτρέπονται στον σηµερινό χωρικό πολεοδοµικό σχεδιασµό που προτείνεται µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, καθορίζονται σε κατηγορίες και είναι οι εξής:
Κατοικία, κατοικία επιπέδου γειτονιάς, κατοικία ενδιάµεσου επιπέδου, πολεοδοµικό κέντρο, τουρισµός-αναψυχή-παραθεριστική
κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, ελεύθεροι χώροιαστικό πράσινο, χονδρικό εµπόριο, εγκαταστάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς, εγκαταστάσεις αστικών υποδοµών ωφέλειας,
παραγωγικές δραστηριότητες χαµηλής και µέσης όχλησης, παραγωγικές δραστηριότητες πολεοδοµικής εξυγίανσης, τεχνολογικό πάρκο, εµπορευµατικό κέντρο, παραγωγικές εγκαταστάσεις
υψηλής όχλησης, ιδιαίτερες χρήσεις, οριοθετηµένοι οικισµοί,
κύριο οδικό δίκτυο πόλεων.
Με την επικαιροποίηση των κατηγοριών των χρήσεων γης, το
Υπουργείο όχι µόνο ξεπερνά τα προβλήµατα που εντοπίζονται
κατά το παρελθόν, αλλά προχωρά και ένα βήµα παρακάτω. Δίνεται, δηλαδή, η αντιστοίχιση των περίπου έξι χιλιάδων κωδικών
αριθµών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Οικονοµικών, των
ΚΑΔ, µε τις χρήσεις γης του νέου συστήµατος. Δηµιουργείται µια
νέα βάση δεδοµένων, η οποία ενηµερώνει τους πολίτες τι επιτρέπεται και σε ποιες περιοχές, σε κάθε περίπτωση, αλλά και
ποιες ελευθερίες και δυνατότητες επενδύσεων υπάρχουν σε
κάθε περίπτωση.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η πολιτεία, έχοντας υπ’
όψιν τις σύγχρονες ανάγκες και τον τρόπο διαβίωσης, επιχειρεί
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να δηµιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο, που διέπεται από την
ασφάλεια δικαίου, µε γνώµονα την εξασφάλιση του καλύτερου
δυνατού επιπέδου διαβίωσης και βιώσιµης ανάπτυξης.
Θα µου επιτρέψετε εδώ πέρα, κυρίες και κύριoi συνάδελφοι,
να κάνω µια επισήµανση. Το Υπουργείο τα τελευταία δύο χρόνια
έχει πάρει µια σειρά νοµοθετικών πρωτοβουλιών, µε τις οποίες
ρύθµισε και ξεπέρασε προβλήµατα που δεν είχαν µόνο επιπτώσεις στα αντικείµενα της αρµοδιότητάς του, όπως είναι το περιβάλλον και η ενέργεια, αλλά δηµιουργούσαν στρεβλώσεις και
εµπόδια στο σύνολο της οικονοµικής ζωής της χώρας.
Ταυτόχρονα, µείωσε τη γραφειοκρατία, προχωρώντας στην
απλοποίηση και τον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών που σχετίζονται µε την κρατική διοίκηση, γεγονός που έχει θετικό αποτύπωµα στην εικόνα της χώρας µας αλλά και στη βελτίωση της
καθηµερινότητας του πολίτη.
Αυτό, όµως, που πρέπει να τονιστεί πάνω από όλα είναι ότι το
ΥΠΕΚΑ αυτά τα δύο χρόνια βρήκε και έδωσε οριστικές λύσεις σε
χρόνια προβλήµατα. Πέρασε, δηλαδή, από την απλή διαχείριση
των προβληµάτων στην αντιµετώπιση και την εξάλειψή τους.
Αυτό το είδαµε και στην Ολοµέλεια, αλλά και εµείς στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου στο ζήτηµα της ενεργειακής
απόδοσης των κτηρίων, στο θέµα της αυθαίρετης δόµησης, στα
Ρυθµιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης που συζητάµε.
Αυτή είναι η λογική που διέπει και το παρόν σχέδιο νόµου, µε
το οποίο, όπως είπα, απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες, διευκολύνονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις και προστατεύεται το περιβάλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο θεσµικό πλαίσιο, το
οποίο εισάγεται σήµερα, αποτελεί µια τεράστια ευκαιρία να αποκτήσουµε επιτέλους έναν ολοκληρωµένο χωροταξικό πολεοδοµικό σχεδιασµό χωρίς στρεβλώσεις. Είναι ταυτόχρονα ένα πολύ
σηµαντικό βήµα για τον εκσυγχρονισµό της χώρας αλλά και την
αποκέντρωση των λειτουργιών, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την εναρµόνιση µε τον σύγχρονο τρόπο ζωής.
Συνεπώς καλούµαστε σήµερα να υποστηρίξουµε ένα νοµοσχέδιο που είναι αναγκαίο, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι σύγχρονες ανάγκες οι οποίες απαιτούν σαφήνεια, ευελιξία και ταχύτητα.
Ως εκ τούτου, η Νέα Δηµοκρατία υπερψηφίζει το νοµοσχέδιο
και καλώ να κάνουν το ίδιο πράγµα και οι υπόλοιποι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η συνάδελφος κ. Θεοπεφτάτου Αφροδίτη.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
καλούµαστε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος να συζητήσουµε
σήµερα για τη χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση και τη
βιώσιµη ανάπτυξη.
Όντως τα τελευταία τριάµισι χρόνια η Βουλή νοµοθετεί κατ’
επιταγήν των δανειστών µας, σύµφωνα µε τους οποίους η µία
από τις τρεις βασικές δεσµεύσεις είναι η εκποίηση της δηµόσιας
και της ιδιωτικής γης, µιας και η γη δεν αντιµετωπίζεται σαν
αγαθό, αλλά σαν αντικείµενο που πουλιέται, αγοράζεται και φυσικά χτίζεται. Αυτό που δεν µπορούµε να µην αναγνωρίσουµε σε
αυτό το νοµοσχέδιο είναι η συνέπεια προς τις συγκεκριµένες
µνηµονιακές επιταγές.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τους τελευταίους µήνες έχει αλλάξει
ριζικά το τοπίο χωρικής πολιτικής µε ένα πλήθος νόµων και διατάξεων, που θέτουν νέα δεδοµένα για την ανάπτυξη της δηµόσιας περιουσίας.
Ο εφαρµοστικός νόµος που µας κληροδότησε τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια για τα Δηµόσια Ακίνητα, τα ΕΣΧΑΔΑ, ο σχετικός
νόµος για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια για τον Στρατηγικό Επενδυτή,
τα ΕΣΧΑΣΕ, ο αναπτυξιακός νόµος, ο νόµος για τα τουριστικά
ακίνητα έχουν τον ίδιο κοινό στόχο:
Το οικονοµικό αντικείµενο να προσδιορίζει την ταχύτητα και
την ευκολία αδειοδότησης και την ασφάλεια της επένδυσης.
Με τα όσα προβλήµατα, οι τοπικές κοινωνίες είχαν κατακτήσει
για τη γη τους όρους και περιορισµούς στη δόµηση που προέκυψαν από επιστηµονικές µελέτες, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, τους αναπτυξιακούς
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της στόχους, την κοινωνική συνοχή και τη φροντίδα των προστατευτέων περιοχών.
Είναι αλήθεια ότι αυτό επιτεύχθηκε ή όχι ανάλογα µε την πολιτική βούληση των τοπικών και των κεντρικών αρχών. Είναι επίσης αλήθεια ότι δεν υπήρξε ανάλογη πολιτική γης παρά µόνο
αποσπασµατικά, γιατί είχε υποκατασταθεί και την προλάβαινε
πάντα η ιδιωτική πρωτοβουλία.
Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις τον σχεδιασµό δεν
ακολούθησαν τα κατάλληλα υποστηρικτικά προγράµµατα, ώστε
να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια και να γίνουν κτήµα της κοινωνίας.
Είναι επίσης αλήθεια ότι οι ορεινοί όγκοι, τα δασικά οικοσυστήµατα, οι αρχαιολογικοί χώροι αντί να αντιµετωπιστούν σαν
δηµόσιος πλούτος και να αξιοποιηθούν κατάλληλα, λειτούργησαν πολλές φορές σαν εµπόδιο για κάποιον επενδυτή, αν συνυπολογίσουµε και τη χρόνια έλλειψη του Εθνικού Κτηµατολογίου,
των χρήσεων γης, των δασικών χαρτών και τις γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις της δηµόσιας διοίκησης.
Ας αφήσουµε το γεγονός ότι αυτοί που επέδειξαν κάποιου είδους ευαισθησίες χλευάζονται και αντιµετωπίζονται ως γραφικοί.
Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, τις ανάγκες για ανάλογες µεταρρυθµίσεις, τι έχουµε σήµερα; Ένα νοµοσχέδιο που δεν λαµβάνει υπ’
όψιν τις συνθήκες της οικονοµικής και ανθρωπιστικής κρίσης,
την κρίση του κατασκευαστικού τοµέα, τους νεοάστεγους, την
περιβαλλοντική υποβάθµιση, δεν λαµβάνει υπ’ όψιν τις επιστηµονικές µελέτες, τις ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά
µπορούν να αλλάζουν τα πάντα µε απόφαση Υπουργού ή Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Η αυθαιρεσία επιβραβεύεται στο παρελθόν, το παρόν και το
µέλλον. Αχρηστεύεται ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και βαθαίνει,
λοιπόν, χωρίς προσχήµατα το πελατειακό κράτος Υπουργών, διευθυντών, διορισµένων περιφερειαρχών, όµηρων ή συνεργών
πολιτικών πιέσεων και καταργεί κάθε έννοια συµµετοχικής διαδικασίας στη λήψη των αποφάσεων για τις επιλογές της κοινωνίας.
Στο άρθρο 5 γίνεται αναφορά για προώθηση µέσω των Ειδικών
Χωροταξικών Πλαισίων Προγραµµάτων σχεδίων και έργων µείζονος σηµασίας. Γιατί αυτή η σηµασία δεν µπορεί να υποδειχθεί
από τα Περιφερειακά Χωροταξικά, που είναι το αµέσως επόµενο
επίπεδο και στα οποία συµµετέχει και η περιφέρεια;
Τα Ειδικά Χωρικά Πλαίσια είναι πολιτική της κεντρικής διοίκησης, ΥΠΕΚΑ, συναρµόδια Υπουργεία, οργανισµοί και αόριστες
επιτελικές επιτροπές. Από εκεί που µέχρι σήµερα στην όποια
µορφή τους ειδικά πλαίσια τοµέων, όπως λόγου χάριν του τουρισµού, εγκρίνονταν στη Βουλή, τώρα, µαζί µε µια κατάλληλη περιβαλλοντική µελέτη, εγκρίνονται ωραιότατα µε µια απλή ΚΥΑ. Η
Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας παίζει απλώς γνωµοδοτικό ρόλο αν και εφόσον τη ρωτήσει ο Υπουργός ΠΕΚΑ. Αλλά και αν δεν διατυπώσει εντός µηνός γνώµη, δεν
εµποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.
Το άλλο είναι ότι ενώ αναθεωρούνται ανά πενταετία αυτά τα
σχέδια, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται επίσης ανά πενταετία και όχι νωρίτερα. Αναθεωρούνται, τροποποιούνται, αλλάζουν κ.λπ., πάντα και µόνο µε κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Τέρµα ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Τα Ειδικά Πλαίσια εγκρίνονταν τουλάχιστον από συντονιστική επιτροπή επτά Υπουργείων
και περνούσαν από τη Βουλή.
Το άλλο είναι ότι µε τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια µπορούν να τροποποιούνται προγενέστερα Τοπικά Χωρικά Σχέδια που δεν εξυπηρετούν από πλευράς χρήσεων όρων και περιορισµών δόµησης, οµοίως και τυχόν εγκεκριµένες ζώνες οικιστικού ελέγχου.
Κατισχύουν, δηλαδή, όλων, ενώ είναι εξίσου προεδρικά διατάγµατα µε τα προεδρικά διατάγµατα των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων.
Βέβαια, δεν ισχύει το αντίστροφο. Ο νοµοθέτης προσδιορίζει
ρητά ότι οι ρυθµίσεις των Ειδικών Χωρικών είναι δεσµευτικές για
όλα τα εκπονούµενα Τοπικά Χωρικά καθώς και για κάθε ένταξη
των περιοχών που καλύπτονται από Ειδικά Χωρικά σε Σχέδιο Πόλεως.
Μόνο κατ’ εξαίρεσιν µπορούν να γίνουν ανεκτές τροποποιήσεις των Ειδικών Χωρικών από τα Τοπικά Χωρικά. Οι προδια-
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γραφές για την εκπόνηση των Ειδικών Χωρικών δεν θα καθοριστούν από τον Υπουργό ΠΕΚΑ υποχρεωτικά. Μπορεί να καθοριστούν, µπορεί όµως και όχι.
Το ανήκουστο, επίσης, είναι ότι τίθενται διά νόµου ανώτατοι
συντελεστές δόµησης για πράγµατα που θα προκύψουν από µελέτη και θα θεσµοθετηθούν µε προεδρικά διατάγµατα. Δηλαδή,
για κατηγορίες χρήσεων κατοικίας, τουρισµού, δεύτερης κατοικίας, κοινής ωφέλειας και πολεοδοµικού κέντρου και για τα Τοπικά και για τα Ειδικά, ενώ αφήνει εκτός τις παραγωγικές και
επιχειρηµατικές δραστηριότητες των µεγάλων αναπτύξεων. Γιατί
άλλο το σύνθετο τουριστικό κατάλυµα που µπορεί να έχει τον
όποιο µέγιστο συντελεστή θέλει και άλλο η απλή χρήση τουρισµού, που θα έχει συντελεστή 0,60, δηλαδή 60%.
Χωρίς να υπάρχει σύνδεση µεταξύ των διαφόρων επιπέδων
σχεδιασµού, λοιπόν, κατισχύουν τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια, που
είναι το κατώτερο επίπεδο σχεδιασµού µε ένα µόνο κριτήριο: το
οικονοµικό και επενδυτικό µέγεθος.
Με αυτό το νοµοσχέδιο ξεκινάνε, επίσης, προτάσεις που ήταν
ώριµες σκέψεις δεκαετιών. Θα µπορούσαµε να τις προσανατολίσουµε σε πολύ θετική κατεύθυνση. Όµως, ο τρόπος µε τον
οποίο γίνεται, µε την απογύµνωση των δηµοσίων υπηρεσιών, µε
την έλλειψη εξοπλισµού των υπηρεσιών και µε το έλλειµα χρηµατοδότησης των δηµοτικών υπηρεσιών, πραγµατικά αµφιβάλλουµε εάν θα µπορέσει και αυτό να προχωρήσει και δεν θα µείνει
µία ευχή.
Συγκεκριµένα, µε την παράγραφο 11 του άρθρου 11 εισάγεται
η υποχρέωση των δήµων να αποστέλλουν σε ψηφιακό αρχείο το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των σχεδίων που έχουν αυτοί την
αρµοδιότητα να εκπονούν, καθώς και να εγκαταστήσουν σύστηµα καταγραφής δηµογραφικών, οικονοµικών, αναπτυξιακών,
κοινωνικών και άλλων δεδοµένων, που απαιτούνται για την ανάλυση της φυσιογνωµίας της περιοχής. Βεβαίως, εάν οι δήµοι
µπορούσαν να συλλέξουν τόση πληροφορία και µάλιστα χωρίς
καµµία προδιαγραφή για την ταξινόµησή της, τότε γιατί να τη
στέλνουν στο ΥΠΕΚΑ και να µην έχουν αρµοδιότητα σχεδιασµού;
Οι προδιαγραφές, βέβαια, γι’ αυτές τις καταγραφές θα βγουν
πάλι µε άλλη απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ.
Θα θέλαµε εδώ να κάνουµε µια σοβαρή παρατήρηση ως προς
τις προθεσµίες. Απ’ ό,τι ενηµερώθηκα µπορεί να αλλάξουν, κύριε
Υπουργέ. Πραγµατικά οι προθεσµίες είναι εξοντωτικές. Εγώ θα
έλεγα να προσθέσετε τη φράση «…να τηρούνται οι προθεσµίες,
εφόσον είναι εξασφαλισµένη η στελέχωση, ο εξοπλισµός και η
χρηµατοδότηση των αρµόδιων υπηρεσιών», για να έχουµε τα ποθούµενα αποτελέσµατα. Μιλάµε για προθεσµία έξι µηνών στους
δήµους, όπως είπαµε, για να προσφέρουν στην ψηφιοποίηση των
αρχείων και έναν µήνα για να γνωµοδοτήσουν τα περιφερειακά
συµβούλια. Μιλάµε για σαράντα, πενήντα ή εκατό άτοµα. Ξέρω
ότι για να πάει από τη µία υπηρεσία στην άλλη ένα έγγραφο κάνει
έναν µήνα. Επίσης -ένα πολύ σηµαντικό- χρειάζονται δεκαπέντε
ηµέρες για την ανάρτηση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου. Τώρα,
όµως, υποκαθίσταται το Ρυµοτοµικό Σχέδιο Εφαρµογής µε µία
µελέτη, µία απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης, που ουσιαστικά συµπεριλαµβάνει τρεις µελέτες που ξέραµε
παλαιότερα, την κτηµατογράφηση, το Ρυµοτοµικό Σχέδιο και τις
πράξεις εφαρµογής.
Ένα σοβαρό θέµα που τίθεται γι’ αυτήν την ενοποίηση, κύριε
Υπουργέ, είναι η έλλειψη δυνατότητας των πολιτών να ενηµερωθούν. Νοµίζω ότι είναι δεκαπέντε ηµέρες και σε δύο εφηµερίδες.
Δεν είναι εύκολο να ενηµερωθούν µε αυτόν τον τρόπο οι πολίτες.
Όπως είπα και χθες στην επιτροπή, όταν οι δήµοι ζητούν την εισφορά των πολιτών σε χρήµα για να κάνουν τα έργα υποδοµής,
πρέπει να βρουν τις διευθύνσεις τους και να τους ενηµερώσουν
εγγράφως και µε επίδοση. Όταν όµως ξεκινάει το ρυµοτοµικό
σχέδιο, που αφορά τις περιουσίες τους, δεν είναι εύκολο να το
πάρει κανείς χαµπάρι. Νοµίζω ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη
προσοχή στην ενηµέρωση του κοινού γι’ αυτές τις , στον βαθµό
που µειώνεται και η δυνατότητα υποβολής ένστασης.
Αναφέρουµε, λοιπόν, ότι αναρτάται δεκαπέντε µέρες και έχουν
δικαίωµα ένστασης, όµως αυτή η ένσταση θα αφορά τρία πράγµατα: είτε ως προς το Κτηµατολόγιο είτε ως προς το Ρυµοτοµικό
Σχέδιο είτε ως προς την πράξη εφαρµογής. Νοµίζω ότι είναι
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πολύ στενό το περιθώριο που δίνουµε στους πολίτες. Επίσης,
φανταστείτε µια ένσταση για το Ρυµοτοµικό Σχέδιο που θα γίνει
δεκτή τι επιπτώσεις θα έχει και στην πράξη εφαρµογής, οπότε
δεν αρκούν οι επόµενες δέκα µέρες της ανάρτησης.
Επίσης, αναφορικά µε την προθεσµία για τα πέντε χρόνια για
την αναθεώρηση του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου, από πείρας µας στα πέντε χρόνια δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρµογή του
ήδη θεσµοθετηµένου Χωροταξικού Πλαισίου, οπότε νοµίζω ότι
είναι πάρα πολύ λίγο. Επίσης, δεν µπορούµε να λέµε ότι για
πέντε χρόνια δεν έχει δικαίωµα καµµίας αναθεώρησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να έχω λίγο χρόνο ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εύλογα.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Ευχαριστώ.
Ως προς τις θεσµικές γραµµές λέµε ότι για την επίλυση συγκρούσεων και επικαλύψεων των θεσµικών γραµµών µπορεί να εισηγείται η επιτροπή του δήµου προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ και ο
Υπουργός ΠΕΚΑ να αποφασίζει σχετικά. Εδώ έχω ορισµένες
απορίες. Μπορεί αυτή η θεσµική αλληλοεπικάλυψη να είναι αντικείµενο δικαστηρίων για την επίλυσή της, να είναι αντικείµενο
τροποποιήσεων σχεδίου, που χρειάζεται προεδρικό διάταγµα, να
είναι τροποποίηση ορίων οικισµού, που απαιτείται απόφαση περιφερειάρχη, να είναι τροποποίηση χάραξης αιγιαλού και παραλίας που είναι απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κ.λπ.;
Βέβαια, λέτε ότι µετά θα βγει πάλι απόφαση Υπουργού, που
θα προσδιορίζει αυτές τις αρµοδιότητες. Εάν µπορεί να λύνει
αυτά τα προβλήµατα µόνο ο Υπουργός ΠΕΚΑ, δεν µπορώ να
φανταστώ πώς θα ανατρέψει και τη νοµοθεσία των άλλων Υπουργείων και δεν θα συντονίζεται µε αυτήν τη νοµοθεσία.
Επίσης, ως προς την κωδικοποίηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, πραγµατικά η πολεοδοµική νοµοθεσία είναι πολυδαίδαλη. Είναι πάνω από εξήντα χιλιάδες σελίδες. Σε άλλα προηγµένα κράτη είναι και εκατό σελίδες, όπως, για παράδειγµα, στον
Καναδά. Σε εµάς είναι πάνω από εξήντα χιλιάδες και τα τελευταία
χρόνια προστίθενται εκατοντάδες σελίδες σε αυτήν.
Η άποψή µας για την κωδικοποίηση είναι ότι –παρ’ ότι είχε ξαναγίνει και απλά έγινε σαν συρραφή νοµοθεσίας και πρόσθεση
νοµοθεσίας- βάζετε ορισµένα θέµατα και διαγραφής και κατάργησης πολλών διατάξεων ανενεργών. Το κυριότερο, όµως, στο
µπλέξιµο και στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες είναι η έλλειψη συντονισµού
των Υπουργείων κατά την έκδοση των διαφόρων νοµοθετηµάτων. Θα πρέπει να γίνει πραγµατικά απλοποίηση και να µην
έχουµε αλληλοεπικάλυψη, δηλαδή εκεί που κάτι ισχύει, µε άλλη
διάταξη να µην ισχύει και το αντίστροφο.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, είναι ο τρόπος που ξαναγίνεται η κατηγοριοποίηση των χρήσεων γης σύµφωνα µε τους κωδικούς του Υπουργείου Οικονοµικών. Έχουµε
κατηγοριοποίηση των χρήσεων γης, ήδη, µε τέσσερα θεσµικά
πλαίσια: το διάταγµα 80 του ’81, το διάταγµα του ’87, που αναφέρεται στο παρόν νοµοσχέδιο, το άρθρο 3 του Κτηριοδοµικού
Κανονισµού και έχουµε και την 1958 απόφαση του ’12 για την κατάταξη των χρήσεων γης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Επίσης, υπάρχουν και πάρα πολλές κωδικοποιήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας και άλλων φορέων.
Πραγµατικά, θα έπρεπε εάν θέλαµε να ακολουθήσουµε κάποιους στοιχειώδεις κανόνες µείωσης της νοµοθεσίας, να καταργήσουµε κάποιο από αυτά τα πέντε τουλάχιστον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ως προς τις χρήσεις γης, οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου
νόµου επιτρέπουν την υπέρβαση κανόνων χωρίς καµµία αιτιολογία και κυρίως χωρίς όριο. Καταργείται κάθε έννοια ιδιαιτερότητας και αντοχής του χώρου µε την αύξηση της δοµήσιµης επιφάνειας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, γιατί έχετε και δευτερολογία.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: …Καταργείται κάθε έννοια ιδι-
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αιτερότητας και αντοχής του χώρου µε την αύξηση της δοµήσιµης επιφάνειας, χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς πρόβλεψη υποδοµών, αδιαφορώντας για
την ποιότητα ζωής στις πόλεις και στους οικισµούς της χώρας.
Ύστερα από τα παραπάνω είναι αυτονόητο ότι καταψηφίζουµε
από την πλευρά µας αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης
Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε διαδικασία που, όπως επισηµάναµε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή, ουσιαστικά αδικεί τη σπουδαιότητα, τη σοβαρότητα αλλά και τις
θετικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο το οποίο, βεβαίως, βρίσκεται αρκετό καιρό στη διαβούλευση και έχει απασχολήσει επί µακρό χρονικό διάστηµα όλους
τους εµπλεκόµενους φορείς και τους ενδιαφερόµενους. Παρ’
όλα αυτά, όµως, τυπικά σήµερα δίνουµε το δικαίωµα σε όλους
να µέµφονται τη διαδικασία και δεν έχουν άδικο.
Ξεπερνώντας για άλλη µια φορά αυτήν την υποχρεωτική
σπουδή µε την οποία συζητάµε το νοµοσχέδιο, θα ήθελα να µιλήσω επί της ουσίας, ξεκινώντας από κάποιους γενικούς σχολιασµούς και παρατηρήσεις.
Η τελευταία νοµοθετική ρύθµιση σχετικά µε το θέµα χωροταξίας και πολεοδοµίας ήταν το 1999. Θεσµικό πλαίσιο, λοιπόν,
υπήρχε και υπάρχει. Ποιο είναι το ζήτηµα; Το ζήτηµα είναι ότι
αυτό το θεσµικό πλαίσιο -και ευχή µου και προσδοκία µου χθες
ήταν να µη συµβεί το ίδιο µε το νοµοθετικό πλαίσιο που πάµε να
θεσπίσουµε τώρα- παρέµεινε ανενεργό επί της ουσίας.
Τι σηµαίνει ότι παρέµεινε ανενεργό επί της ουσίας; Ενώ προβλέπονταν οι διαδικασίες, οι οποίες οφείλω να οµολογήσω ότι
πολλές φορές ήταν χρονοβόρες και πολύπλοκες, εντούτοις είτε
Περιφερειακά και Χωροταξικά Σχέδια είτε κυρίως Τοπικά Χωρικά
Σχέδια είτε ειδικές πολεοδοµικές µελέτες είτε Πολεοδοµικά και
Ρυµοτοµικά Σχέδια χρονίζουν στα συρτάρια των φορέων, που
επισπεύδουν για την εκπόνησή τους επί δεκαετίες.
Είµαστε η τελευταία χώρα που έχει τεράστια ελλείµατα και
υπολείπεται στην κάλυψη ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε τη
χωροταξία και την πολεοδοµία, µε το Κτηµατολόγιο, µε τις χρήσεις γης, εργαλεία δηλαδή απαραίτητα για να στηρίξεις οποιοδήποτε µοντέλο ανάπτυξης.
Σήµερα, εν µέσω της κρίσης, που η ανάγκη εκπόνησης και
εφαρµογής ενός σύγχρονου αναπτυξιακού µοντέλου προβάλλει
πιο επιτακτικά από κάθε άλλη φορά, τρέχουµε ασθµαίνοντες για
να καλύψουµε αυτά τα κενά, τα οποία επέτρεψαν στο παρελθόν
να δηµιουργηθούν άναρχες καταστάσεις, αδυναµίες υποστήριξης οποιουδήποτε αναπτυξιακού σχεδίου και επί της ουσίας να
υπάρξει, και όσον αφορά τη δόµηση και όσον αφορά τις επενδύσεις, µια τεράστια αναρχία και µια ανείπωτη δυσκολία σε
όποιον σοβαρό επενδυτή ήθελε ή αποπειράτο να επενδύσει στη
χώρα µας.
Δεν χρειάζεται να αναφέρουµε πολλά παραδείγµατα για να
αποδείξουµε ότι η έλλειψη πολιτικής βούλησης διέτρεχε και διατρέχει σε πολύ µεγάλο βαθµό οριζοντίως και καθέτως το πολιτικό σύστηµα, τους εµπλεκόµενους µε το θέµα επαγγελµατικούς
φορείς, τις τοπικές κοινωνίες και τις εκπροσωπήσεις τους. Διότι
δεν ήταν µόνο το θέµα των κεντρικών Υπουργείων και η έλλειψη
πολιτικής βούλησης του πολιτικού συστήµατος. Είναι αφελές να
θεωρούµε ότι ο εκάστοτε πολιτικός προϊστάµενος του Υπουργείου είναι ο υπεύθυνος για την εκπόνηση όλων αυτών των νοµοθετηµάτων.
Για να είµαστε ειλικρινείς, ξέρουµε ότι για την εκπόνηση αυτών
των νοµοθετηµάτων υπεύθυνες είναι οι διοικήσεις ουσιαστικά
των Υπουργείων –µε ό,τι κάθε φορά εκπροσωπούν- είναι οι επαγγελµατικοί φορείς, τα διάφορα επιµελητήρια, τα λόµπι των εµπλεκόµενων επαγγελµατικών φορέων. Με συγχωρείτε, αλλά
στην ίδια χώρα ζούµε και ξέρουµε ποιοι πολλές φορές οδήγησαν
προς αυτήn την κατεύθυνση και τις χωροταξικές µελέτες και τον
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χωροταξικό σχεδιασµό και βεβαίως απέτρεψαν την εφαρµογή
και την εκπόνηση αυτών των µελετών. Πόσες φορές δεν µπλόκαραν οι προσπάθειες σε ενστάσεις, σε παρεµβάσεις όχι απλών
πολιτών, όχι αθώων πολιτών, αλλά οργανωµένων συστηµάτων
συµφερόντων, τα οποία ακόµα υπάρχουν και λειτουργούν και
είναι συγκοινωνούντα δοχεία και βλέπουµε πόσο επηρεάζουν και
αλληλοεπηρεάζονται από τη διοίκηση, για να µην πούµε ονόµατα;
Άρα, λοιπόν, αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να
οµολογήσουµε τις αδυναµίες του προηγούµενου συστήµατος
για τον χωροταξικό σχεδιασµό και τον πολεοδοµικό σχεδιασµό
και να δούµε πώς πραγµατικά θα αποφασίσουµε να γίνουµε ένα
σύγχρονο κράτος µε ασφάλεια δικαίου, µε σεβασµό σε συγκεκριµένες αρχές που είναι η αρχή της αειφορίας, η αρχή όµως
της αξιοποίησης, του περιβάλλοντος ως οικονοµικού στοιχείου,
πάντοτε µε την έννοια της βιωσιµότητας και της αειφορίας. Όλα
αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνονται µέσα στη νέα µας προσπάθεια, στη νέα απόπειρα που κάνουµε για τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό.
Τι κάνει αυτό το νοµοσχέδιο; Κατ’ αρχάς απλοποιεί τις διαδικασίες και µειώνει τον αριθµό των επιπέδων του χωροταξικού
σχεδιασµού. Αυτό είναι θετικό και πιστεύω ότι απλοποιεί την κατάσταση. Αυτό επίσης που κάνει είναι ότι απλοποιεί τις διαδικασίες έγκρισης αυτών των σχεδίων. Κάποιοι θα πουν ότι είναι
επικίνδυνο και δίνει αυξηµένες αρµοδιότητες στην κεντρική εξουσία και πιο συγκεκριµένα στον Υπουργό ΠΕΚΑ. Θα έλεγα ότι όσο
επικίνδυνο –εντός ή εκτός εισαγωγικών- είναι αυτό άλλο τόσο
επικίνδυνο είναι να διαχέεται η αρµοδιότητα χωρίς περιορισµούς
χρόνου σε όργανα τα οποία και αυτά επηρεάζονται από σκοπιµότητες και αυτά λειτουργούν µε έναν τρόπο που δεν µας διασφαλίζει ποτέ ότι θα έχει αρχή, µέση και τέλος µια διαδικασία,
αυτά που προηγουµένως ανέφερα όσον αφορά την τύχη χωροταξικών µελετών, την τύχη ΣΧΟΑΠ, την τύχη ειδικών χωροταξικών µελετών, πολεοδοµικών σχεδίων. Για να αναφερθώ µόνο
στην τύχη ενός πολύπαθου πολεοδοµικού σχεδίου, αυτού της
πρωτεύουσας των Κυκλάδων, της Ερµούπολης, και να πω ότι
έχουν συµπληρωθεί αισίως πάνω από δεκαπέντε χρόνια που
αυτό το πολεοδοµικό σχέδιο βολοδέρνει, γυρίζει γύρω-γύρω στα
Υπουργεία και δεν έχουµε κατορθώσει µέχρι σήµερα να το οριστικοποιήσουµε. Για να µην πω µε ποιον τρόπο καθυστερούσαν
τα Ρυθµιστικά Εφαρµοστικά Σχέδια και όλες οι άλλες παρεµβάσεις των οποίων µέχρι τώρα αγνοείται η τύχη και εν πάση περιπτώσει δεν ολοκληρώνονται ποτέ.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι συγκεντρώνονται βέβαια οι αρµοδιότητες στον Υπουργό ΠΕΚΑ. Παρ’ όλα αυτά θα έλεγα ότι στα Εθνικά
Χωροταξικά Σχέδια υπάρχει µια υπερβολική εµπλοκή συναρµόδιων Υπουργών. Εκεί πιθανόν να υπάρξει θέµα. Βλέπω δηλαδή
µια εµπλοκή άλλων Υπουργείων, η οποία προφανώς θα δυσκολέψει την κατάσταση. Δεν ξέρω αυτό πώς µπορεί να ισορροπήσει, όµως το επισηµαίνω ως µια άλλη παρατήρηση που προκύπτει διαβάζοντας το νοµοσχέδιο.
Επίσης, το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας περισσότερο µετατρέπεται σε ένα όργανο µε γνωµοδοτικές αρµοδιότητες και σε
ένα όργανο διαβούλευσης. Υπάρχει και µια παρατήρηση, την
οποία δανείζοµαι από κάποιον φορέα, που είναι σωστή. Η σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας δεν µου φαίνεται ότι
είναι επαρκώς αντικειµενική, γιατί συµµετέχουν φορείς οι οποίοι
στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άµεσα ενδιαφερόµενοι
για τις εθνικές χωροταξικές µελέτες ή για τον εθνικό χωροταξικό
σχεδιασµό ή την Εθνική Χωροταξική Πολιτική πιο συγκεκριµένα.
Ίσως, θα έπρεπε να δούµε ότι πέρα από τη συµµετοχή εκπροσώπων φορέων, όπως είναι επιµελητήρια, όπως είναι µικροµεσαίοι, όπως είναι ο ΣΕΒ ή ο ΣΕΤΕ ή οτιδήποτε άλλο, να υπήρχαν
και εκπρόσωποι πιο αντικειµενικών θεσµών, όπως είναι οι ανεξάρτητες αρχές, ή κάποιοι άλλοι θεσµοί οι οποίοι εγγυώνται
πολύ περισσότερο την αντικειµενικότητα στη συµµετοχή τους σε
αυτά τα όργανα.
Επίσης, θα πρέπει να δοθούν σαφείς απαντήσεις και να διασκεδαστούν οι δικαιολογηµένοι –δεν εννοώ τους αδικαιολόγητους φόβους- φόβοι ορισµένων περιοχών, ότι µε τη ρύθµιση που
εισάγεται για τις χρήσεις γης υπάρχει ο φόβος αλλοίωσης πε-
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ριοχών που σήµερα είναι αµιγούς κατοικίας.
Επαναλαµβάνω ότι δεν ασπάζοµαι και δεν συµµερίζοµαι φοβίες οι οποίες προβάλλονται από κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι
έχουν το αποκλειστικό προνόµιο, σε σχέση µε όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, να διασφαλίζουν για τις περιοχές που κατοικούν το αποκλειστικό και µοναδικό περιβάλλον. Δεν αναφέροµαι
σε αυτές τις περιπτώσεις.
Αναφέροµαι στο εξής. Ενώ στο προηγούµενο νοµικό καθεστώς υπήρχε µια περιοριστική καταγραφή χρήσεων γης, σήµερα
βλέπουµε –ας µου επιτραπεί ο όρος- ένα ξεχείλωµα. Αυξάνουν,
δηλαδή, πάρα πολύ οι χρήσεις γης που προβλέπονται στους επιµέρους χαρακτήρες, όπως είναι η κατοικία στο επίπεδο της γειτονιάς, το πολεοδοµικό κέντρο. Όλες αυτές οι καινούργιες
χωρικές οντότητες που προβλέπονται περιλαµβάνουν πάρα πολλές χρήσεις γης.
Εκεί, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει µια εξισορρόπηση, ώστε
να µην περάσουµε από το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή, από εκεί
που υπήρχε η αποκλειστική κατοικία και δεν µπορούσε κάποιος
να ανοίξει ένα γραφείο, δεν µπορούσε κάποιος να ανοίξει ένα ιατρείο –πράγµα απαράδεκτο!- να φτάσουµε ίσως τώρα να δικαιολογούνται χρήσεις οι οποίες σε καµµία περίπτωση δεν µπορούν
να δικαιολογηθούν σε αυτές τις περιοχές.
Άρα, λοιπόν, δέχοµαι ότι ορισµένες χρήσεις γης, όπως αυτές
που ανέφερα ή και άλλες µη οχλούσες χρήσεις, µπορεί να προβλεφθούν, θα πρέπει όµως να αποφευχθούν χρήσεις οι οποίες
αλλοιώνουν συντριπτικά τον χαρακτήρα αυτών των περιοχών.
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούµε και να νοµοθετήσουµε ισορροπηµένα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Για τις υπόλοιπες ρυθµίσεις για τις οποίες ακούγονται επικριτικά σχόλια -του χαρακτήρα ότι νοµοθετούµε µε βάση τις επιταγές της τρόικας και των δανειστών- θα έλεγα ότι, αν δεν ήταν
δικαιολογηµένες αυτές οι παρατηρήσεις µέσα στη ρητορική που
αναπτύσσεται παγίως και για όλα τα θέµατα από κάποιους πολιτικούς χώρους, η υποχρέωσή µας να λαµβάνουµε υπ’ όψιν την
ανάγκη που έχει η χώρα για τη δηµιουργία σύγχρονων δηµόσιων
επενδύσεων είναι παραπάνω από απαραίτητη.
Δεν έχω, λοιπόν, κανένα πρόβληµα αν η νοµοθετική παρέµβαση που κάνουµε πράγµατι λαµβάνει υπ’ όψιν τις σύγχρονες
αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και το καινούργιο αναπτυξιακό
µοντέλο το οποίο είναι απαραίτητο αυτήν τη στιγµή να υιοθετηθεί. Θα πρέπει να υπάρξει προσαρµογή –και αυτό θα πρέπει να
γίνει πολύ συγκεκριµένα και να φαίνεται µέσα στη ρύθµιση που
κάνουµε- στο ότι ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός
κουµπώνει, είναι συµβατός µε τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική
της χώρας.
Αυτό επιβάλλει και απαιτεί ασφάλεια δικαίου. Αυτό πρέπει να
το κάνουµε κτήµα µας σε όλα τα νοµοθετήµατα. Δεν µπορεί και
δεν επιτρέπεται κανένας επενδυτής, µικρός ή µεγάλος, να µην
έχει ξεκάθαρο το πλαίσιο µέσα στο οποίο έρχεται να επενδύσει
ή να κάνει την κατοικία του.
(Σε αυτό το σηµείο κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Δεν υπάρχει δυνατότητα να µιλήσουµε για σοβαρή ανάπτυξη
στη χώρα, εάν δεν έχουν λυθεί ως προαπαιτούµενα όλα αυτά τα
οποία επί χρόνια ολόκληρα δεν τα αντιµετωπίζαµε.
Έτσι, λοιπόν, και ο τρόπος µε τον οποίο θα εκπονούνται τα
Xωροταξικά Σχέδια όλων των επιπέδων, αλλά κυρίως η ψηφιοποίηση όλων των δεδοµένων, η επιτάχυνση των διαδικασιών κατάρτισης του Κτηµατολογίου, των δασικών χαρτών και η κωδικοποίηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας πρέπει να προχωρήσουν
τάχιστα.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, βλέπω ότι, ενώ προβλέπεται η διαδικασία, ενώ σε όλα τα άλλα ζητήµατα µπαίνουν χρονοδιαγράµµατα
και µάλιστα σφιχτά χρονοδιαγράµµατα, εδώ δεν βάζετε χρονοδιάγραµµα. Βάλτε έναν ενδεικτικό έστω χρόνο µέσα στον οποίο
επιβάλλεται να γίνει η κωδικοποίηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Μην το αφήνουµε έτσι, στις καλένδες. Σωστά προβλέπεται,
βάλτε και ένα χρονοδιάγραµµα που να αποτελεί υποχρέωση, αυτοδέσµευση ότι αυτά θα τελειώσουν, δηλαδή και η ψηφιοποίηση
και η κωδικοποίηση, µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
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Με όλες αυτές τις παρατηρήσεις και θεωρώντας ότι για τόσο
κρίσιµα ζητήµατα προφανώς θα µπορούσαµε να µιλούµε πολύ
περισσότερο χρόνο, θεωρώ ότι είναι µια θετική νοµοθετική παρέµβαση. Πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της τις ουσιαστικές παρατηρήσεις και όχι τους γενικόλογους αφορισµούς που γίνονται από
τους συναδέλφους. Είµαι υπέρ της ψήφισης του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου και καλώ και τους συναδέλφους να κάνουν το ίδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο συνάδελφος κ. Μαρίνος Ουζουνίδης.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για µια ακόµη φορά ακούµε θεωρίες, θεωρίες, θεωρίες. Επί
χρόνια ακούµε γι’ αυτήν την ανάπτυξη. Ο τίτλος εδώ είναι πολύ
ωραίος. Σχέδιο νόµου: «Χωροταξική και Πολεοδοµική Μεταρρύθµιση-Βιώσιµη Ανάπτυξη». Πιστεύετε ότι αυτό θα είναι τόσο ευκολοδιάβαστο ή ευκολονόητο µεθαύριο, για να µπορέσουν να
βελτιωθούν κάποια πράγµατα;
Στα συρτάρια, κύριε Ρήγα, τα έχετε αφήσει εσείς όλα, δηλαδή
το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία. Σήµερα, µετά από πόσα χρόνια, και αφού οι άνθρωποι, οι συµπολίτες µας έχουν πληρώσει
ένα σωρό λεφτά, δεν υπάρχει Κτηµατολόγιο. Αν οι πληροφορίες
µου είναι σωστές, ακόµη και σήµερα το 65% της ελληνικής επικράτειας δεν είναι περασµένο στο Κτηµατολόγιο.
Θα είναι µεγάλη επιτυχία, δηλαδή, θεωρείτε ότι η ολοκλήρωση
αυτού εδώ του σχεδίου νόµου θα γίνει το 2020; Μετά από έξι
χρόνια θα µπορέσουµε ηλεκτρονικά να περάσουµε την Ελλάδα,
την περιοχή µας, δηλαδή 2014-2020. Έξι χρόνια;
Ανέφερε χθες και ο κύριος Υπουργός ότι θα γίνει ένα από τα
καλύτερα ευρωπαϊκά συστήµατα. Κάθε µέρα τη ζωή των συµπολιτών µας µε όλα αυτά τα κατεπείγοντα ή µη κατεπείγοντα νοµοσχέδια την κάνετε πιο πολύπλοκη, πιο δύσκολη. Θέλει ένας
γονιός κάτι να µεταβιβάσει σε κάποιο του παιδί και πρέπει να
πάρει εκατό χαρτιά, Κτηµατολόγια, υποθηκοφυλακεία και δεν
ξέρω τι.
Έχετε νεκρώσει την αγορά και κοιτάξτε κάποια στιγµή να αλλάξετε την τακτική σας. Δεν είναι αναβάθµιση, είναι γενικά υποβάθµιση!
Θέλω να πω και κάτι ακόµα, το οποίο αναφέρω συχνά και θα
συνεχίσω να το κάνω. Γελάτε, κύριε Καλαφάτη;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Δεν απευθύνθηκα σε εσάς.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Εάν δεν γελάσατε για µένα, εντάξει.
Για την κωδικοποίηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, σε µια
δύσκολη περίοδο ανεργίας των συµπολιτών µας, λέει µεταξύ
άλλων: Με κοινή απόφαση των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων µπορεί να συσταθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δηµοσίων Έργων ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή της
οποίας τα µέλη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα εννέα.
Παρακάτω λέει: «Η επιτροπή που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς,
καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, δηµόσιους
υπαλλήλους εν ενεργεία και συνταξιούχους.».
Κύριοι, είναι καθ’ όλα νόµιµες αυτές οι διαδικασίες, ο συνταξιούχος και ο δηµόσιος υπάλληλος. Υπάρχει όµως µεγάλη ανεργία
και σας το λέω διότι εγώ κυκλοφορώ κάθε µέρα έξω µε τους πολίτες. Δεν έχουν δουλειά. Σταµατήστε πλέον να διορίζετε διπλοθεσίτες, συνταξιούχους, τριπλοθεσίτες και δεν ξέρω και εγώ τι
άλλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Δεν υφίσταται πάντως.
Δεν υπάρχει ούτε συνταξιούχος. Αυτό ήταν στη διαβούλευση και
έχει διαγραφεί. Δεν υπάρχει.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Έχει διαγραφεί; Συνεχίζει, όµως, η
σηµερινή Κυβέρνηση να διορίζει σε διοικητικές θέσεις συνταξιούχους. Είναι καλό ο συνταξιούχος, αφού θεωρεί τον εαυτό του
δραστήριο, να πάει έξω στον ιδιωτικό τοµέα, να δουλέψει και να
δηµιουργήσει µια θέση εργασίας.
Αυτές οι τακτικές, που τους παίρνετε και τους διορίζετε από
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µια θέση σε άλλη και ξανά σε άλλη, να τελειώνουν, τη στιγµή που
υπάρχουν νέα, δραστήρια, µορφωµένα παιδιά και είναι πολύ σηµαντικό ακόµη και µια θέση να την πάρει ένα νέο, δραστήριο
παιδί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Συµφωνούµε, συµφωνούµε.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Θα σας αναφέρω συγκεκριµένα παραδείγµατα. Τι δουλειά έχει ο Διοικητής του ΟΓΑ, ο κ. Βεργίνης;
Είναι επτακοσίων ογδόντα χρόνων! Στείλτε τον στο σπίτι του.
Είναι καθ’ όλα νόµιµος…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Λίγος σεβασµός! Είναι ηλικιακός ρατσισµός αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η ηλικία…
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Όχι, κύριοι, θα τα πω! Μου δίνεται
η ευκαιρία και θα τα πω! Από την πλευρά σας δεν υπάρχει σεβασµός στους συµπολίτες µας, στα νέα παιδιά, τα µορφωµένα. Συνεχίζετε µε την ίδια, σάπια, τακτική να παραµελείτε τα µορφωµένα παιδιά. Επειδή περάσαµε και εµείς από αυτήν τη διαδικασία, κύριε Καλαφάτη που γελάτε, θα τα ακούσετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Αναφερθήκατε σε συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Ουζουνίδη,…
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Βεβαίως και θα αναφερθώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε Καλαφάτη.
Κύριε Ουζουνίδη, η ηλικία είναι ρατσιστικό να αναφέρεται.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Αυτό λέω.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Έχει σηµασία, κύριοι! Είναι ένας
συνταξιούχος και πρέπει να πάει στο σπιτάκι του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Άλλο αυτό, η άποψή
σας…
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Να σταµατήσετε να τους διορίζετε
µε χρήµατα του ελληνικού λαού. Δεν µπορεί να σηκώνονται τα
νέα µας παιδιά, τα µορφωµένα να φεύγουν εκτός. Έχουµε γίνει
πενήντα χρόνων και είναι η ίδια, σάπια, τακτική. Πρέπει κάποιος
να «γλείψει» έναν Υπουργό, έναν Βουλευτή, για να πάρει µια
θέση. Όσο θα είµαι εγώ εδώ, όσο θα µε στέλνει ο κόσµος εδώ,
θα το λέω και θα το ξαναλέω.
Σε ό,τι αφορά το σηµερινό νοµοσχέδιο, θα µου επιτρέψετε να
αφήσω τη συνάδελφό µου την κ. Μακρή να αναφερθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, ο συνάδελφος κ. Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συγχωρέστε µε για την έλλειψη ένδυσης κοστουµιού, αλλά ξέχασα το σακάκι µου στην ανακρίτρια σήµερα το πρωί. Κουραστήκαµε να πηγαινοερχόµαστε.
Ερχόµενος από την ιδιαίτερη πατρίδα µου, την Καλαµάτα,
ένιωσα υπερήφανος µε τέτοια αστυνοµική συνοδεία. Και εδώ
στην Αθήνα, που µου επιτρέπεται να έρχοµαι στη Βουλή, είµαι
πάλι πάρα πολύ περήφανος, όταν έχω µπροστά µου την Κρατική
Ασφάλεια και το Τµήµα Ασφαλείας των Νοτίων Προαστίων πίσω
απ’ το αυτοκίνητό µου. Ούτε ο κ. Σαµαράς!
Κυρίες και κύριοι, σπέρνετε ανέµους, θα θερίσετε θύελλες!
Γνωρίζετε όλοι εδώ ότι ήµουν ο πιο ήπιος απ’ την Κοινοβουλευτική µας Οµάδα. Γνωρίζετε ότι πολλοί έλεγαν πως ο Δηµητράκης
είναι αρνί. Τον κάνατε λύκο. Και περιµένω την ώρα που θα δαγκώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν έχετε λόγο να τα
λέτε αυτά και σας το λέω εγώ και ξέρετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Έχω, κύριε Πρόεδρε.
Η «προεδρολογία», απ’ ό,τι ακούω –γιατί σήµερα ήρθα στο
Κοινοβούλιο εκτάκτως– καλά κρατεί. Θα ρωτήσουµε στο Χρηµατιστήριο ποια είναι η τιµή της σήµερα, θα δει ο ελληνικός λαός τι
πρόκειται να συµβεί τους επόµενους µήνες, για να δούµε πού
έχει φτάσει, σε τι επίπεδο έχει φτάσει ο κοινοβουλευτισµός στη
χώρα µας. Τέλος πάντων.
Λίγες ηµέρες µετά από το Eurogroup, η Κυβέρνηση άρχισε να
υλοποιεί την υπόσχεση που έδωσε ο Υπουργός Οικονοµικών για
την άµεση υλοποίηση, µέχρι το τέλος Ιουνίου, των προαπαιτουµένων για την εκταµίευση της πρώτης από τις δύο δόσεις του
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καλοκαιριού, ύψους ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ από τα δύο δισεκατοµµύρια συνολικά. Οι πιστωτές της χώρας, ενώ µας δίνουν
δόσεις µόνο και µόνο για να τους πληρώνουµε τα ελληνικά οµόλογα, τα οποία κατέχουν και τα οποία λήγουν, µας βάζουν και
σκληρότατους µνηµονιακούς όρους από πάνω για την «εξυπηρέτηση».
Μάλιστα, η Κυβέρνηση εισάγει το νοµοσχέδιο µε τα προαπαιτούµενα µέτρα, µε την απαράδεκτη διαδικασία του κατεπείγοντος, ισοπεδώνοντας κάθε εναποµείναν ίχνος δηµοκρατίας. Το
σχέδιο νόµου υπό τον µεγαλόσχηµο αλλά τελείως ψευδεπίγραφο
τίτλο: «Χωροταξική και Πολεοδοµική Μεταρρύθµιση Βιώσιµη
Ανάπτυξη», καταστρέφει ό,τι γνωρίζαµε για τη ρύθµιση και τη
διαχείριση του χώρου, ό,τι γνωρίζαµε για την έννοια των πόλεων
και την ανάπτυξή τους. Το ΥΠΕΚΑ αναθέτει και τον χωροταξικό
και τον πολεοδοµικό σχεδιασµό σε κάθε επίδοξο επενδυτή, που
θα µπορεί να κατασκευάζει ό,τι θέλει, όπου θέλει, όποτε θέλει,
όπως θέλει.
Ειπώθηκε ότι το σχέδιο νόµου αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση και εξαιτίας αυτής της δήθεν µνηµονιακής υποχρέωσης, το
Κοινοβούλιο κατέθεσε το σχέδιο νόµου µε τη διαδικασία του
επείγοντος, ώστε να ψηφιστεί στο άψε-σβήσε, χωρίς πολλάπολλά. Είναι όµως πράγµατι αυτό το σχέδιο µνηµονιακή υποχρέωση, όπως υποστηρίζει η Κυβέρνηση;
Μνηµονιακή υποχρέωση είναι να γνωρίζουµε το πού θα χτίσει
και τι θα χτίσει ο καθένας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Μνηµονιακή
υποχρέωση είναι να υπάρχουν χρήσεις γης πλήρως ξεκαθαρισµένες. Μόνο που τώρα ξεθεµελιώνεται ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός της χώρας.
Η πολιτική ηγεσία καλεί τους Βουλευτές να ψηφίσουν την αταξία και την ασυδοσία, αφού καταργούν τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό και θεσµοθετούν τα Χωροταξικά Πλαίσια,
ένα ιδιότυπο θεσµικό «λάστιχο», που θα ικανοποιεί κάθε αίτηµα
µικρού, µεσαίου ή µεγάλου στρατηγικού ενδιαφέροντος και συµφέροντος.
Καταργούνται οι έννοιες των χρήσεων γης, αφού όλες οι χρήσεις χωρούν σχεδόν παντού. Καταργούν τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, αφού πλέον οι συντελεστές δόµησης καθορίζονται
ενιαία και οριζόντια, λες και κάθε περιοχή της χώρας δεν έχει τις
ιδιαιτερότητές της και δεν χρειάζεται ειδικές προβλέψεις.
Ως γνήσιοι λαϊκιστές, λένε ότι µάχονται µε συµφέροντα.
Ασφαλώς δεν λένε ότι επιλέγουν ένα µοντέλο που προβλέπει
η κατοικία να είναι ανά κτίριο 50%. Μιλάµε για σύνθετα κτίρια,
πολυκατοικίες, ουσιαστικά εµπορικά κέντρα. Ό,τι θέλει ο καθένας!
Καταργούνται οι ελεύθεροι χώροι και το περιαστικό πράσινο,
αφού ακόµα και εκεί επιτρέπουν καταστάσεις αστικών υποδοµών. Η πραγµατικότητα είναι ότι το Υπουργείο ενδιαφέρεται κυρίως για το άρθρο 8 του σχεδίου νόµου, που θεσπίζει τα ειδικά
χωρικά σχέδια και στήνει το πλαίσιο για να γίνει πιο εύκολο το
ξεπούληµα της δηµόσιας γης.
Όπως εξήγησε ο κ. Ταγαράς, ο κύριος Υπουργός, η Κυβέρνηση προωθεί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, προκειµένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως συγκεκριµένες δεσµεύσεις, όπως είπαµε. Η επιδίωξη του νέου νόµου
είναι το τρίπτυχο: λίγα σχέδια, σαφείς κατευθύνσεις, γρήγορες
διαδικασίες. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε!
Η µνηµονιακή Κυβέρνηση, λοιπόν, νοµοθετεί σαν πειθήνιο όργανο της διεθνούς τοκογλυφίας. Μοναδική υποχρέωση του κ.
Σαµαρά και του κ. Βενιζέλου είναι να µεταφράζουν στα ελληνικά
τα νοµοσχέδια των τροϊκανών και να καταλύουν τη λειτουργία
της Βουλής.
Εντύπωση προκαλεί η βιασύνη του ΥΠΕΚΑ, αλλά και οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που καταδεικνύουν µια έξωθεν επιβαλλόµενη υποχρεωτικότητα για την ψήφιση του νοµοσχεδίου.
Το γεγονός αυτό και µόνο είναι αρκετό για να κατανοήσει κάποιος ότι κινείται προς εξυπηρέτηση διάφορων συµφερόντων ή
και ενάντια στους Έλληνες.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Μανιάτης δήλωσε ότι
η οποιαδήποτε επιλογή προκύπτει από µια εξωτερική αιτία, που
είναι ότι θα πρέπει να έχουν υιοθετηθεί την 1η Ιουλίου και ο επενδυτικός νόµος που έχει να κάνει µε την αποφυγή απένταξης χρη-
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µατοδοτούµενων έργων και η χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση που ετοίµαζε επί ένα χρόνο ο πρώην Αναπληρωτής
Υπουργός, κ. Σταύρος Καλαφάτης. Δεν εξήγησε βέβαια ικανοποιητικά γιατί κάτι που προετοιµαζόταν για ένα χρόνο πρέπει να
ψηφιστεί µε διαδικασίες επείγοντος από ένα θερινό τµήµα. Αυτή
είναι η διαφορά.
Με τις διατάξεις του νοµοσχεδίου καταργούνται οι δύο κατηγορίες κατοικίας που ίσχυαν µέχρι σήµερα, η αµιγής και η γενική.
Και δηµιουργούνται τρεις νέες κατηγορίες αποκλειστικής κατοικίας Κ1, κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2 και κατοικίας ενδιάµεσου επιπέδου Κ3.
Με το ίδιο νοµοσχέδιο καθορίζονται εκ των προτέρων συντελεστές δόµησης, ενώ αξιοσηµείωτο είναι πως υπάρχει πρόβλεψη
σύµφωνα µε την οποία τα επίπεδα σχεδιασµού θα µπορούν να
τροποποιηθούν µε µια απλή υπουργική απόφαση, αν κάτι τέτοιο
κριθεί αναγκαίο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα για σχέδια εθνικής σηµασίας.
Στην κατάργηση των περιοχών αµιγούς κατοικίας, όπου εφεξής θα επιτρέπονται και επιχειρηµατικές, διοικητικές ή τουριστικές δραστηριότητες, που τώρα απαγορεύονται, προχωρά το
Υπουργείο Περιβάλλοντος µε το νέο σχέδιο νόµου για τη χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση.
Σήµερα αναγνωρίζονται περιοχές αµιγούς κατοικίας µε λίγες
επιτρεπόµενες χρήσεις πέραν της κατοικίας και περιοχές γενικής
κατοικίας που επιτρέπονται σειρά άλλων χρήσεων, συνήθως
ήπιων.
Τη διαδικασία επαναπροσδιορισµού χρήσεων γης κινεί ο αρµόδιος δήµος και η θεσµοθέτηση γίνεται µε προεδρικό διάταγµα.
Οι δύο άλλες κατηγορίες κατοικίας αντιστοιχούν στη σηµερινή
γενική κατοικία, αλλά µε περισσότερες επιτρεπόµενες χρήσεις
στην κατηγορία της µεικτής κατοικίας.
Συνολικά, µε το νέο σχέδιο νόµου δηµιουργούνται δεκαοκτώ
χρήσεις γης. Αξιοσηµείωτο είναι πως δηµιουργείται ειδική κατηγορία για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στο κύριο οδικό δίκτυο πόλεων, στα οποία επιτρέπονται κατοικίες, πρεσβείες,
κτήρια πρόνοιας, εκπαίδευσης –πλην της τριτοβάθµιας-, άθλησης, πολιτισµού, θρησκείας, γραφεία, εµπορικά καταστήµατα,
εστιατόρια κ.λπ..
Σε µια πρώτη ανάγνωση διαπιστώνονται αλλαγές σε βάρος της
ποιότητας ζωής των πολιτών υπέρ επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Όσον αφορά την περίπτωση Κ1, την ελαφριά µορφή της
µέχρι πρότινος αµιγούς κατοικίας, η ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας θα επιτρέπεται µε απόφαση της τοπικής αυτοδιοίκησης και µε προϋπόθεση την αλλαγή του πολεοδοµικού
σχεδίου της περιοχής, όπως παραδείγµατος χάριν η λειτουργία
ενός κουρείου ή ενός φούρνου, κάτι που µέχρι πρότινος απαγορευόταν.
Σε κάθε περίπτωση, στις περιοχές προς πολεοδόµηση, τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο επί εθνικών, επαρχιακών και κυρίων
δηµοτικών οδών δεν µπορούν να χαρακτηρίζονται πλέον ως περιοχές Κ1, γεγονός που σηµαίνει ότι ανοίγει και ο δρόµος για επιχειρηµατική αξιοποίησή τους µε βάση το νοµικό πλαίσιο.
Προφανώς ο διακαής πόθος του ΥΠΕΚΑ είναι η λειτουργία
φούρνων και κουρείων στη ζώνη κατοικίας, ίσως για να επιτευχθεί η πολυπόθητη ανάπτυξη.
Κατοικία επιπέδου γειτονιάς αποτελούν πλέον περιοχές κατοικίας οι οποίες εξυπηρετούνται στο επίπεδο της γειτονιάς από τις
απαραίτητες κοινόχρηστες, κοινωφελείς, εµπορικές και άλλες
χρήσεις, ενώ στην κατοικία ενδιάµεσου επιπέδου (ΜΚ) επιτρέπονται όλες οι χρήσεις των περιοχών κατοικίας επιπέδου γειτονιάς (Κ2), καθώς και επιπλέον χρήσεις, όπως µονάδες περίθαλψης µε µέχρι εκατό κλίνες και τράπεζες, ασφαλιστικά γραφεία,
κοινωφελείς οργανισµοί και ξενοδοχεία µε µέχρι εκατό κλίνες.
Τέλος, σηµειώνεται ότι από το νοµοσχέδιο έχουν εξαιρεθεί τα
δύο κεφάλαια σχετικά µε την ιδιωτική πολεοδόµηση και τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, τα οποία πρόκειται να έρθουν ξεχωριστά. Όπως διαβάσαµε σχετικά στον Τύπο, τα κεφάλαια που
αποσύρθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου µε την
προοπτική να επανακατατεθούν άµεσα ως τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, είναι το Γ’ Κεφάλαιο, το οποίο ρυθµίζει θέµατα περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης, οικοδοµικών
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συνεταιρισµών και εγκαταλελειµµένων οικισµών και το Δ’ Κεφάλαιο που επιχειρεί βελτιώσεις πλαισίου χωροταξικών και πολεοδοµικών κανόνων.
Μετά την απόσυρση αυτών των δύο κεφαλαίων, το νοµοσχέδιο
προχωρά µε τα πρώτα τριάντα τρία άρθρα από τα συνολικά
εξήντα τέσσερα όπως ήταν στην αρχική του µορφή. Είναι γνωστή
η µέθοδος του «διαίρει και βασίλευε». Το νοµοσχέδιο θα πρέπει
να θεωρείται ως µνηµονιακή επιταγή υπέρ των συµφερόντων του
κερδοσκοπικού κεφαλαίου. Επιφέρει δε αρνητικές επιπτώσεις
στην ποιότητα ζωής, ειδικά στις περιοχές που χαρακτηρίζονταν
µέχρι πρότινος «αµιγής κατοικία», στο βωµό της πολυπόθητης
ανάπτυξης που όλο έρχεται.
Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί επιπλέον άλλη µία απόδειξη
της γενικευµένης υπαγορευµένης από τους διεθνείς τοκογλύφους εκχώρησης της εθνικής κυριαρχίας σε όλα τα επίπεδα ακόµα και στο επίπεδο του πολεοδοµικού και χωροταξικού
σχεδιασµού-, εκχώρηση για την οποία ευθύνεται το σύνολο των
µνηµονιακών δυνάµεων και αποτελεί ουσιαστικά για εµάς πράξη
εθνικής προδοσίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκη Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε µετά τα χθεσινά χαµόγελα για
την εθνική µας επιτυχία -και απ’ αυτό το Βήµα θα ήθελα να δώσω
συγχαρητήρια στην Εθνική Οµάδα- να συµµετέχουµε σε µία διαδικασία που κάθε άλλο µας δίνει την ευκαιρία να χαµογελάσουµε.
Όπως είπα και χθες στη µία και µοναδική συνεδρίαση της επιτροπής, µετά την έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
και τα περί µεταρρυθµιστικής κόπωσης της Κυβέρνησης, οι Βουλευτές καλούµαστε άρον-άρον σε εγρήγορση –ουσιαστικά απορρύθµιση του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Άλλο ένα νοµοσχέδιο, το οποίο µάλιστα βγήκε πρώτη φορά σε
διαβούλευση ενάµιση ολόκληρο χρόνο πριν, αλλά µόνο το πρώτο
του κεφάλαιο –να το επισηµάνουµε- έρχεται µε τη µορφή του κατεπείγοντος, χωρίς να υπάρχει χρόνος να διαβαστεί πραγµατικά,
να παρέµβουν στο Κοινοβούλιο εξειδικευµένοι φορείς και να κατατεθούν ολοκληρωµένες προτάσεις από τους Βουλευτές. Έτσι,
φαντάζει τουλάχιστον υποκριτικό και οξύµωρο το γεγονός ότι
στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου αναφέρεται, αυτολεξεί
µάλιστα, ότι «για τους κύριους σκοπούς του νοµοσχεδίου ορίζονται ειδικές δράσεις, ενέργειες και συνέπειες για όλα τα συναρµόδια Υπουργεία, µε έλεγχο και παρακολούθηση σε εθνικό
επίπεδο από την Κυβέρνηση και το Σώµα της Βουλής». Δυστυχώς, κανέναν έλεγχο δεν επιζητάτε σήµερα.
Να πω ότι το σηµερινό σύνθηµα είναι «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε»; Μάλλον αυτό είναι. Τουλάχιστον το ΥΠΕΚΑ, κύριε
Υπουργέ -για να ευθυµήσουµε λίγο- µας έκανε να ξανανιώσουµε,
γιατί τόσα ξενύχτια είχα να κάνω πραγµατικά από φοιτήτρια!
Όµως ο χωροταξικός σχεδιασµός, πέρα από τα αστεία που είµαστε υποχρεωµένοι να λέµε τέτοια µέρα, είναι ένα πολιτικό εργαλείο -βαθύτατα πολιτικό- ενέχει πολιτικές αποφάσεις και
στοχεύσεις ή θα έπρεπε να τις ενέχει και είναι τουλάχιστον επικίνδυνο να τον λαµβάνουµε αψήφιστα. Δεν θα προτείνουµε καν
να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο, έστω την ύστατη ώρα, και να εξεταστεί όπως του αρµόζει -όπως θα µπορούσε να του αρµόζεικαι ίσως να υπερψηφιστεί σχεδόν απ’ όλες τις πτέρυγες αυτού
του Κοινοβουλίου, γιατί φοβάµαι πως θα χαρακτηριστούµε «αφελείς».
Επίσης, αυτό που φοβάµαι είναι πως όσοι το ψηφίσουν δεν
έχουν επίγνωση των συνεπειών αυτής της ψήφισης. Βέβαια, κάλλιστα µπορούν µετά να πουν πως δεν πρόλαβαν να το διαβάσουν
-στα βήµατα που χάραξε νυν Υπουργός.
Θέση µας είναι πως είναι απαράδεκτο ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο εθνικής, στρατηγικής σηµασίας να έρχεται στη Βουλή
µε αυτήν τη διαδικασία. Αυτό φανερώνει την παντελή έλλειψη
σοβαρότητας, την αποσπασµατικότητα και την προχειρότητα µε
την οποία πολλές φορές -αν όχι τις περισσότερες- η Κυβέρνηση
χειρίζεται θέµατα που θα αλλάξουν άρδην τη χωρική υπόσταση
ολόκληρου του ελλαδικού χώρου, το περιβάλλον και τη ζωή των
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πολιτών, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στην περιουσία
τους.
Και ενώ σε άλλες χώρες -όπως είπα κι εχθές- οι αντίστοιχοι
Οργανισµοί Χωροταξίας είναι παρά τω Πρωθυπουργώ, εµείς
έχουµε έναν χωρικό σχεδιασµό απαξιωµένο που νοσεί κάπου
ανάµεσα στις στρεβλώσεις της Κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κρατικών δοµών ελέγχου δόµησης και σχεδιασµού. Τίποτα δεν είναι νοµοθετηµένο άλλωστε, όπως παραδέχτηκε εχθές εισηγητής της Συµπολίτευσης, από κόµµα δηλαδή
που κυβερνούσε για πολλά χρόνια και κυβερνά ακόµα.
Για εµάς ο τίτλος του νοµοσχεδίου «Χωροταξική και Πολεοδοµική Μεταρρύθµιση - Βιώσιµη Ανάπτυξη», που εµπεριέχει τους
όρους «µεταρρύθµιση» και «βιώσιµη», ίσως θα πρέπει να τροποποιηθεί αν δεν αλλάξουν κάποια πολύ σοβαρά ζητήµατα που θέτουν σε κίνδυνο το σχεδιασµό του χώρου.
Τα σηµαντικότερα προβλήµατα είναι τα εξής.
Πρώτον, τα προεδρικά διατάγµατα των ειδικών σχεδίων πλέον
κατισχύουν οποιουδήποτε άλλου τοπικού σχεδιασµού. Πώς επιτρέπετε να γίνει κάτι τέτοιο; Αυτό συµβαίνει µάλιστα τη στιγµή
που στην αιτιολογική έκθεση µιλάτε για απόδοση διακριτού
ρόλου και περιεχοµένου σε κάθε επίπεδο σχεδιασµού και κατηγορίας σχεδίων. Έτσι λέτε πως µειώνεται σηµαντικά ή εξαλείφεται ο κίνδυνος επικαλύψεων, αντιφάσεων και αντιθέσεων στα
διάφορα επίπεδα σχεδιασµού;
Και αναρωτιέµαι, οι δήµαρχοι αυτής της χώρας έχουν καταλάβει άραγε τι σηµαίνει αυτό; Φαντάζοµαι ότι δεν θα τους το εξηγήσετε πριν την ψήφιση. Την ίδια γνώµη έχει και η Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή και η µελέτη, η οποία έχει κατατεθεί, η
οποία µιλάει για αυτήν την κατάφωρη -να το πω έτσι- αδικία εις
βάρος του τοπικού χαρακτήρα κάποιων επενδύσεων και κάποιων
τοπικών σχεδίων.
Δεύτερον, οι χρήσεις της γης καθορίζονται πια µε νόµο, που
ξέρουµε πόσο εύκολα αλλάζει µε µία τροπολογία πια, και όχι µε
προεδρικό διάταγµα, άρα χωρίς προληπτικό έλεγχο της συνταγµατικότητας. Κοινώς, πολύ εύκολα ο εκάστοτε Υπουργός δύναται χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο να κάνει αλλαγές κατά το
δοκούν. Δεν είναι µοµφή αυτό. Δύναται, όµως, να υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική κατεύθυνση, η οποία δεν είναι αποδεκτή από
όλους και δύναται να µην είναι αποδεκτή και από τη δεδηλωµένη
-να το πω έτσι.
Τρίτον, οι δεκαοκτώ κατηγορίες των χρήσεων γης είναι ένας
τεράστιος αριθµός. Ουσιαστικά είναι διπλάσιες από τις υπάρχουσες. Για ποια απλοποίηση µιλάµε άραγε; Και γιατί κάποιες χρήσεις γης ορίζονται από το «πρόσωπο» σε πρωτεύουσα ή δευτερεύουσα αρτηρία;
Κύριε Υπουργέ, που υπάρχει αυτό στον κόσµο; Αυτή η οριζόντια αντιµετώπιση βάσει αρτηριών και όχι κοινωνικοοικονοµικών
στοιχείων φέρουσας ικανότητας και χαρακτήρα της κάθε περιοχής δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Έψαξα ειλικρινά να βρω κάποιες χώρες όπου να υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγµατα και
-δυστυχώς ή ευτυχώς- δεν βρήκα τίποτα.
Το τελευταίο µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε εµείς
στο νοµοσχέδιο είναι ότι λείπει παντελώς φυσικά το όραµα και
οι µακροπρόθεσµοι στρατηγικοί στόχοι. Λείπει η αναφορά στην
αναγκαία αναθεώρηση του τρόπου που αντιλαµβανόµαστε όλοι
και που λειτουργεί η χωροταξία στα αστικά και στα ηµιαστικά
κέντρα.
Και φυσικά λείπουν προτεραιότητες, όπως η σταδιακή εξάλειψη της εκτός σχεδίου δόµησης τουλάχιστον µε χρήση κατοικίας µε µεταφορά παραδείγµατος χάριν του συντελεστή
ενδεχοµένως στις εγγύτερες επεκτάσεις σχεδίων πόλεως –λέω
µία πρόταση- µέσω της Τράπεζας Γης που εσείς έχετε φέρει κι
έχετε δηλώσει ότι θα θεσµοθετήσετε.
Κάποια στιγµή πρέπει να «σπάσουµε αυγά». Κάποια στιγµή
πρέπει να βάλουµε τάξη σε αυτόν τον τόπο. Ο σχεδιασµός,
όµως, σύµφωνα µε τον συντάκτη, οφείλει να εξαρτάται -φαίνεται- πλήρως από την εκάστοτε µεσοπρόθεσµη κυβερνητική πολιτική. Για εµάς αυτό είναι απολύτως λάθος. Αντί οράµατος,
βέβαια, το ΥΠΕΚΑ στα τελευταία νοµοσχέδια -προεκλογικά- δυστυχώς επιλέγει να νοµιµοποιεί ό,τι δεν µπορούσε να νοµιµοποιηθεί µε το νόµο περί αυθαιρέτων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Κι επειδή στην αιτιολογική έκθεση και σε όλο το νοµοσχέδιο,
αυτό που θεωρήσατε πως είναι σηµαντικό να αναφέρετε για τα
αυθαίρετα είναι πως λόγω της πληθώρας τους δεν µπορούν να
κατεδαφιστούν –αυτό λέει η αιτιολογική έκθεση- εµείς θα προτιµούσαµε σε αυτό το νοµοσχέδιο να είχατε προβλέψει δράσεις
ενεργειακής αναβάθµισής τους και προορισµό των εσόδων του
Πράσινου Ταµείου προς τις κατάλληλες δράσεις κι όχι στη
µαύρη τρύπα του χρέους κατά 97,5%. Αυτό που αναφέρω το
έχουµε ξαναψηφίσει στο Κτηµατολόγιο και δεν έχει γίνει τίποτα.
Φυσικά, όσο η κ. Κεφαλογιάννη σταµατάει κατεδαφίσεις τελεσίδικων αποφάσεων αυθαίρετων κατασκευών στην Κρήτη πάνω
στον αιγιαλό, κατεδαφίσεις που είχε ξεκινήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κι όσο το αναρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών θέτει σε διαβούλευση τέτοια
απαράδεκτα νοµοσχέδια για την καταστρατήγηση κάθε νόµου
που αφορά τον αιγιαλό και φυσικά καταστρατηγεί και το Σύνταγµα, µάλλον δεν υπάρχει ελπίδα για το µέλλον.
Έρχοµαι στα καλά νέα της ηµέρας, που αν εξαιρέσουµε τα παραπάνω, είναι αρκετά. Όπως προανέφερα, αδικείται αυτό το νοµοσχέδιο σήµερα, γιατί θα µπορούσαν πραγµατικά να διορθωθούν δυο-τρία σηµαντικά πράγµατα και να είναι ένα καλό νοµοσχέδιο.
Στα θετικά, λοιπόν, τα επίπεδα σχεδιασµού µειώνονται σε τέσσερα, πράγµα εντελώς απαραίτητο. Οι δοµές που προβλέπονται
δεν πιστεύουµε, όµως, πως µπορούν να λειτουργήσουν, εκτός
αν γίνει κάποιο θαύµα εκσυγχρονισµού και εξειδίκευσης στις
ΥΔΟΜ, στις Υπηρεσίες Δόµησης, στις τεχνικές υπηρεσίες των
δήµων και φυσικά στις αποκεντρωµένες διοικήσεις, οι οποίες
αναλαµβάνουν τα ρυµοτοµικά –για εµάς, ο όρος θα έπρεπε να
είναι «πολεοδοµικά»- το τέταρτο δηλαδή επίπεδο σχεδιασµού.
Οι αποκεντρωµένες τα κατάφεραν τόσο άσχηµα, όσον αφορά
την κατάρτιση των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, που ειλικρινά
αναρωτιέµαι γιατί τους δίνουµε τη δυνατότητα και τις καθιστάµε
ουσιαστικά αρµόδιες για τα ρυµοτοµικά. Μακάρι να διαψευσθώ,
αλλά νοµίζω ότι δεν µπορούν να υποστηρίξουν αυτό το φορτίο.
Το δεύτερο και το σηµαντικότερο –θεωρούµε- σηµείο του νοµοσχεδίου, που το καθιστά όντως µεταρρύθµιση, είναι η δηµιουργία πληροφοριακών συστηµάτων µε διεθνή πρότυπα και
κοινοτικές οδηγίες –βλέπε «INSPIRE», το έχουµε πει πολλές
φορές- τα οποία διασυνδέονται υποχρεωτικά µεταξύ τους, ενώνοντας αυτήν τη φορά τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κι –ελπίζουµε- του Υπουργείου Ανάπτυξης σε κοινούς κώδικες αναφοράς.
Στο σηµείο αυτό, κύριε Υπουργέ –κι αν θέλετε να το λάβετε
υπ’ όψιν σας- θα µπορούσε να γίνει αναφορά στην «ταυτότητα
κτηρίου» -έχω πει χίλιες φορές γι’ αυτήν την ταυτότητα- για την
οποία εκκρεµεί εδώ και τρία χρόνια ένα προεδρικό διάταγµα. Η
ταυτότητα ως µοναδικός αριθµός θα ακολουθεί το κτήριο σε
όλες του τις υποστάσεις –ας το πω έτσι- οικονοµικές και πολεοδοµικές. Σε συνδυασµό µε αυτό που προβλέπεται σε αυτό το νοµοσχέδιο, θα µπορούσαµε να έχουµε πάταξη της φοροδιαφυγής
επιτέλους και πραγµατική απλοποίηση των διαδικασιών επιχειρηµατικότητας. Αναµένουµε, λοιπόν, την πολυπόθητη πολιτική
βούληση.
Να πούµε πως έχουµε ξαναψηφίσει στο νοµοσχέδιο για το
Κτηµατολόγιο, έναν ολόκληρο χρόνο πριν, τη µεταρρύθµιση
αυτή, χωρίς να περιλαµβάνει όµως τους κωδικούς. Δεν είδαµε,
όµως, δυστυχώς τίποτα απολύτως να προχωράει.
Ελπίζουµε αυτήν τη φορά να εκπλαγούµε ευχάριστα, µιας και
ο Υπουργός κ. Μανιάτης εχθές ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη –
επικίνδυνα ψηλά, θα έλεγα- για τόσες λίγες επιτυχίες που έχουν
επιτευχθεί ως τώρα- λέγοντας πως το 2014 θα µείνει στην ιστορία ως «έτος χωρικών µεταρρυθµίσεων». Το ευχόµαστε κι εµείς.
Τελευταίο θετικό στοιχείο -και το πιο σηµαντικό- είναι η θεσµοθέτηση της πολυπόθητης βέβαια κωδικοποίησης, η οποία µένει
ακόµα στα χαρτιά και εδώ την έχουµε ψηφίσει πολλές φορές.
Όσον αφορά τα άρθρα ισχύουν όλα όσα είπα εχθές. Θα ήθελα
να πω µόνο ότι το δεύτερο τµήµα του νοµοσχεδίου, αυτό των
χρήσεων γης, έχει τόσες πολλές διαφοροποιήσεις από το αρχικό
κείµενο διαβούλευσης που επί της ουσίας συνιστά ένα νέο κεί-
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µενο. Αν θέλετε, κύριε Υπουργέ, να µας εξηγήσετε γιατί έγιναν
όλες αυτές οι τροποποιήσεις, αφού δεν µεσολάβησε ουσιαστικά
διαβούλευση.
Θα ήθελα να κάνω ένα ακόµα σχόλιο. Προφανώς, κανένας
σχεδιασµός δεν µπορεί να γίνεται εν κενώ και χωρίς να λαµβάνει
υπ’ όψιν τα οικονοµικά δεδοµένα. Ωστόσο αυτή η υπαγωγή του
σχεδιασµού σε συνεχές επίπεδο στα δεδοµένα του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Πολιτικής αναιρεί βασικές και
θεµελιώδεις λογικές της χωροταξίας και της πολεοδοµίας και για
αυτό δεν µπορούµε να είµαστε υπερήφανοι.
Θα καταθέσω -και έχω καταθέσει ήδη- όλες τις νοµοθετικές
βελτιώσεις που προσπάθησα να κάνω σε αυτό το σχέδιο νόµου.
Να πω µόνο επιγραµµατικά τις βασικότερες από αυτές που θεωρούµε ότι πρέπει να γίνουν κι οι οποίες είναι οι εξής.
Ο Υπουργός να µην µπορεί µε απλό νόµο να αλλάζει τις χρήσεις γης. Πρέπει να απαιτείται προεδρικό διάταγµα. Διαφωνούµε
έτσι µε την άνιση µεταχείριση και αποδυνάµωση των γενικών
έναντι των ειδικών σχεδίων. Είπαµε ότι δεν θεωρούµε ότι η αποκεντρωµένη διοίκηση µπορεί να σηκώσει αυτό το φορτίο.
Εκ των προτέρων θα θέλαµε να υπάρχει συνεργασία µεταξύ
των ΣΜΠΕ, των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των
χωρικών σχεδίων στο συνολικό σχεδιασµό, για να µην υπάρχουν
καθυστερήσεις, για να υλοποιηθεί επιτέλους αυτό το χωροταξικό.
Πρέπει να προστεθεί, όπως είπαµε, στους στρατηγικούς στόχους η σταδιακή εξάλειψη της εκτός σχεδίου δόµησης που
αφορά τη χρήση κατοικίας, µε µείωση της επιτρεπόµενης δόµησης στα εκατό τετραγωνικά -λέω µια τάξη µεγέθους- και δυνατότητα µεταφοράς του δικαιώµατος δόµησης των πολιτών σε
επεκτάσεις σχεδίων πόλης ως µακροπρόθεσµη στόχευση. Επιτέλους πρέπει να µπει αυτό και να µην καταστρατηγηθεί κανένα
δικαίωµα κανενός πολίτη και να δοθεί επιτέλους λύση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να γίνει επιλογή κατάλληλων ολιγοµελών, άµισθων και
διαφορετικών, εξειδικευµένων οργάνων γνωµοδότησης –υποχρεωτικής- σε κάθε επίπεδο σχεδιασµού.
Οι προδιαγραφές των χρήσεων γης πρέπει να καθορίζονται
αποκλειστικά από το ΥΠΕΚΑ. Και θα ήθελα, συνεργάτες και
Υπουργέ, αυτό να είναι κάτι που θα λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν. Δεν
γίνεται να έρχεται το κάθε Υπουργείο και να φέρνει ειδικό χωροταξικό χωρίς καν να υπογράφεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ.
Οι περιπτώσεις που δύναται να προβλεφθεί η δυνατότητα σύνταξης ειδικού χωροταξικού, πρέπει να προδιαγραφούν σαφώς
και χωρίς παραθυράκια.
Τέλος, ο συντελεστής 0,6 για τουριστική χρήση, χωρίς να διευκρινίζεται εάν αναφέρεται σε εντός ή εκτός σχεδίου δόµηση,
θεωρούµε ότι είναι απαράδεκτα υψηλός και περιµένουµε να διευκρινισθεί.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Νίκη Φούντα καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο µε τις προτεινόµενες
τροποποιήσεις, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Κλείνοντας, να πούµε ότι θέλουµε να µπει επιτέλους µια τάξη
στον ελλαδικό χώρο, θέλουµε ισχυρό χωροταξικό σχεδιασµό για
την αναδιαµόρφωση ουσιαστικά του χώρου, αλλά και την αναδιάταξη της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Θεωρούµε δεδοµένες τις καλές προθέσεις του Υπουργείου όταν δήλωσε ότι θα
αλλάξει πράγµατα σε αυτό το νοµοσχέδιο έστω σήµερα και αναµένουµε αυτές τις βελτιώσεις για να µπορούµε να πούµε ότι τουλάχιστον µε αξιοπρέπεια κινηθήκαµε σε αυτό το δυσµενές
πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, το οποίο επιλέχθηκε σαφώς
από την Κυβέρνηση σήµερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο συνάδελφος κ. Σπύρος Χαλβατζής.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε απαράδεκτο το γεγονός ότι αυτό
το νοµοσχέδιο που σχετίζεται µε το τεράστιο θέµα της χωροταξίας έρχεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Είναι ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο αλλάζουν σηµαντικότατα στοιχεία της
χωροταξίας. Ασφαλώς µε αυτό το νοµοσχέδιο φαίνεται ότι γίνεται µια συστηµατική προσπάθεια οτιδήποτε εµποδίζει την πορεία
επέλασης των λεγόµενων «επενδυτών» να παραµερίζεται. Ακυρώνεται, ώστε απρόσκοπτα να προχωρούν οι διαδικασίες τους.
Ως ΚΚΕ το φωνάζαµε χρόνια και χρόνια και συνεχίζουµε να
αγωνιζόµαστε ενάντια στην ισοπέδωση και την κατάργηση οποιασδήποτε γραµµής άµυνας για την προστασία όχι απλά του περιβάλλοντος, αλλά και της ίδιας της ζωής των εργαζοµένων και
του λαού.
Φαίνεται, όµως, ότι η συγκυβέρνηση στο όνοµα της προώθησης των επιδιώξεων του µεγάλου κεφαλαίου και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων θέλει να άρει καθετί που
εµποδίζει την κερδοφορία τους. Κάποιοι κυριαρχούνται από τη
λογική «εµείς προχωράµε και γαία πυρί µειχθήτω».
Βασική αφετηρία µας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ότι
τα θέµατα που σχετίζονται µε τον χωροταξικό και πολεοδοµικό
σχεδιασµό, µε την πολιτική γης, συνολικότερα η έννοια της οργάνωσης του κοινωνικού χώρου, είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένα µε το πλαίσιο των σχέσεων παραγωγής. Το πολιτικό ερώτηµα «χωροταξικός σχεδιασµός για ποιον;» είναι στο κέντρο κάθε
συζήτησης σε αυτά τα ζητήµατα.
Ο χωροταξικός σχεδιασµός δεν είναι τεχνοκρατικό ζήτηµα.
Είναι βαθύτατα πολιτικό. Τη θέση αυτή, άλλωστε, υιοθετεί και το
σχέδιο νόµου ήδη από την εισηγητική έκθεση, στην οποία αναφέρει ότι «ο σχεδιασµός αποτελεί τη χωρική έκφραση των προγραµµάτων οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης».
Έτσι, στο πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, ο
χωροταξικός σχεδιασµός εντάσσεται στους νόµους της αγοράς
και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων. Είναι άρρηκτα
δεµένος µε τη γενικότερη τάση της εµπορευµατοποίησης της
γης, των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και ιδιωτικοποιήσεων
που προωθούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις σηµερινές συνθήκες, η ανάγκη του µονοπωλιακού κεφαλαίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναζητήσει νέους τοµείς επιχειρηµατικής δράσης µε υψηλή κερδοφορία, επιβάλλει
την κατάργηση του όποιου πλαισίου είχε διαµορφωθεί στο παρελθόν για την προστασία του περιβάλλοντος και την αλλαγή
χρήσεων γης που δεν είναι συµβατές µε τη επιχειρηµατικότητα.
Άλλαξαν οι συσχετισµοί, τα παίρνουµε αµπάριζα όλα. Υπηρετεί
τις προτεραιότητες του µεγάλου κεφαλαίου, τις υφιστάµενες
σχέσεις παραγωγής, ενώ δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ανεξάρτητα από τον Γενικό Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασµό και την περιφερειακή του εξειδίκευση.
Στο άρθρο 5 του σχεδίου νόµου αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Κατά την εκπόνησή τους λαµβάνονται υπ’ όψιν οι άξονες και οι
στόχοι της Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής, το εκάστοτε
ισχύον Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, το
Εθνικό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα εθνικής ή διαπεριφερειακής κλίµακας, που
επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου,
ιδίως στον τοµέα, πεδίο ή τύπο περιοχής που αποτελεί, κατά περίπτωση, το αντικείµενο του εκάστοτε πλαισίου».
Στην ουσία, µε το σχέδιο νόµου η αντικειµενική σύνδεση του
χωροταξικού σχεδιασµού µε τις σχέσεις παραγωγής και µε το
αστικό αναπτυξιακό σχέδιο γίνεται πλέον σαφής. Το Γενικό
Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο αντανακλά τον κεντρικό σχεδιασµό
της άρχουσας τάξης για την ανάπτυξη. Τι προκρίνει; Προκρίνει
τη µετατροπή της χώρας σε κόµβο µεταφοράς εµπορευµάτων
και ενέργειας από τη µια και την ανάπτυξη του τουρισµού από
την άλλη. Καµµιά ή ελάχιστη παραγωγή! Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια αποτελούν εξειδικεύσεις
του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου. Η ανάπτυξή του δεν σχετίζεται, δεν σχεδιάζεται και δεν µπορεί να είναι φιλολαϊκή, γιατί γίνεται µε γνώµονα την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων και
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όχι µε γνώµονα την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Από τη σκοπιά αυτή, βασικοί στόχοι της αστικής πολιτικής και
των κοµµάτων της στα θέµατα του χωροταξικού σχεδιασµού και
της πολιτικής γης είναι η διεύρυνση της ατοµικής ιδιοκτησίας
στη γη παράλληλα µε τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας αυτής σε
µεγάλες καπιταλιστικές εκµεταλλεύσεις. Η προώθηση της εµπορευµατοποίησης και εκείνου του τµήµατος της γης που ανήκει
άµεσα ή έµµεσα στο δηµόσιο, αλλά και µία σειρά εγκαταστάσεις
και υποδοµές, όπως δασικές εκτάσεις, περιουσία δηµοσίων οργανισµών και επιχειρήσεων, λιµάνια, αεροδρόµια, επιχειρήσεις
ύδρευσης. Η κατάργηση των όποιων περιορισµών υπήρχαν στις
αλλαγές των χρήσεων γης και η άµεση συνάρτηση των τελευταίων µε τα επενδυτικά σχέδια επιχειρηµατικών οµίλων. Η διαµόρφωση πεδίων επιχειρηµατικής δραστηριότητας γύρω από
υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονταν από το κράτος, όπως ήταν οι
ελεγκτές δόµησης, η ιδιωτική πολεοδόµηση τουριστικών εγκαταστάσεων, σχέδια για παραπέρα ιδιωτικοποιήσεις.
Από τους πιο βασικούς στόχους είναι η προώθηση της συνολικής πολιτικής επίθεσης στα δικαιώµατα της εργατικής τάξης
µε τις λεγόµενες εργασιακές αναδιαρθρώσεις για τη µείωση της
τιµής της εργατικής δύναµης.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Κυβέρνηση αξιοποιεί ένα σύνολο νοµοθετικών εργαλείων και άλλων παρεµβάσεων, όπως το ΕΣΠΑ και το νοµοθετικό πλαίσιο για τα δηµόσια
έργα, η απελευθέρωση της ενέργειας και πολλά άλλα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Όλες αυτές οι παρεµβάσεις συγκροτούν ένα ενιαίο πλαίσιο
πολιτικής της αστικής τάξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και
ως τέτοιο νοµίζουµε ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί από το εργατικό λαϊκό κίνηµα.
Στον αντίποδα αυτού του πλαισίου το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας ξεκινά από τη θεµελιακή αρχή ότι από τη σκοπιά της
εργατικής τάξης η γη και η χρήση της είναι κοινωνικό αγαθό. Κριτήριο για την οργάνωση του κοινωνικού χώρου για το ΚΚΕ είναι
η συνδυασµένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών,
η κοινωνική αξιοποίηση της γης και του χώρου γενικότερα για
την αγροτική παραγωγή, τον τουρισµό, την εξασφάλιση ποιοτικής λαϊκής στέγης, υποδοµών των κοινωνικών υπηρεσιών, η βιοµηχανική παραγωγή, η προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ..
Προϋποθέτει πρωτίστως και κυρίως την κοινωνική ιδιοκτησία στη
γη και τον κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας. Αυτά προϋποθέτουν τη ρήξη µε τα µονοπώλια και την εξουσία του, την αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς µε εργατική λαϊκή
εξουσία.
Θα κάνω τώρα κάποιες πιο συγκεκριµένες παρατηρήσεις στο
νοµοσχέδιο.
Το Κεφάλαιο Α’ εισάγει ένα νέο τρόπο κατάρτισης του χωροταξικού σχεδιασµού. Διακρίνει πλέον τέσσερα χωρικά επίπεδα
χωροταξικού σχεδιασµού, ενώ τα κατατάσσει σε στρατηγικό σχεδιασµό που -όπως αναφέρεται- είναι ενδεικτικός και όχι υποχρεωτικός και σε ρυθµιστικό σχεδιασµό που είναι υποχρεωτικός.
Ο νέος τρόπος κατάρτισης του χωροταξικού σχεδιασµού στοχεύει στη διευκόλυνση σχεδίων των επιχειρηµατικών οµίλων. Η
διάκριση του σχεδιασµού σε δύο επίπεδα –στρατηγικός και ρυθµιστικός- σηµαίνει στην πράξη ότι η αγορά θα αποφασίζει για τη
χωρική -και όχι µόνο- κατανοµή και το είδος των επενδύσεων.
Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι ο σχεδιασµός στον καπιταλισµό
είναι αναγκαστικά ατελής και αντιφατικός, αφού δεν µπορεί να
υπερβεί τις νοµοτέλειες της αγοράς.
Από την άποψη αυτή, ο νέος µηχανισµός σχεδιασµού είναι ειλικρινής, αφού ενσωµατώνει αυτήν τη νοµοτέλεια. Φυσικά, είναι
αντιλαϊκός, καθώς η κατανοµή των επενδύσεων γίνεται µε γνώµονα την κερδοφορία των οµίλων και όχι τις λαϊκές ανάγκες.
Το σχέδιο νόµου θέτει σε όλα τα επίπεδα ασφυκτικά χρονικά
όρια για έκφραση γνώµης ή έγκρισης, όρια από έναν έως έξι
µήνες, µετά τα οποία, εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσµία, δεν εµποδίζεται η πρόοδος έγκρισής τους. Εισάγει το τεκµήριο υπέρ των επενδυτών, καθώς εξασφαλίζει την απρόσκοπτη
εφαρµογή των επενδυτικών τους σχεδίων.
Σε ολόκληρο το κεφάλαιο και γενικότερα στο νοµοσχέδιο γί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

νεται συνεχής αναφορά σε νέες, µεταγενέστερες πράξεις της
εκτελεστικής εξουσίας. Μιλά για προεδρικά διατάγµατα και
υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες θα ρυθµίζονται ζητήµατα
που αφορούν το σχεδιασµό. Πρόκειται, βεβαίως, για τη γνωστή
µέθοδο µεταφοράς αρµοδιοτήτων προς την κυβερνητική εξουσία µε στόχο να αποφεύγεται όποιος έλεγχος από τη Βουλή.
Το νέο πλαίσιο σχεδιασµού αναθέτει στις περιφέρειες και
στους δήµους σηµαντικά καθήκοντα σχεδιασµού που µέχρι πρότινος βρίσκονταν στην αρµοδιότητα της κεντρικής διοίκησης. Με
τον τρόπο αυτό, ο ρυθµιστικός σχεδιασµός δεν συζητείται πλέον
στη Βουλή, αλλά «αναβαθµίζεται» ο αντιλαϊκός ρόλος της τοπικής διοίκησης, εξέλιξη που συνδέεται άµεσα µε τον «Καλλικράτη» και τη γενικότερη διοικητική µεταρρύθµιση.
Η τοπική διοίκηση σήµερα είναι υποστελεχωµένη από εξειδικευµένο προσωπικό. Πολλές τεχνικές υπηρεσίες είναι υπό διάλυση. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι ολοένα και µεγαλύτερο
τµήµα της κατάρτισης του χωροταξικού σχεδιασµού θα πραγµατοποιείται από ιδιωτικές εταιρείες. Διαµορφώνεται. Ουσιαστικά,
ένα νέο πεδίο κερδοφορίας για µελετητικούς και κατασκευαστικούς οµίλους, καθώς η συνθετότητα και πολυπλοκότητα των εν
λόγω έργων θα οδηγήσουν µε έναν τρόπο που θα φαίνεται αντικειµενικός, σε συγκέντρωση αυτών των έργων σε µία χούφτα
σχετικά εξειδικευµένων µονοπωλίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Στο Κεφάλαιο Β’ επιχειρείται δραστική µεταβολή των χρήσεων
γης, µε γνώµονα την κερδοφορία των µονοπωλιακών οµίλων που
αποτελεί ένα µεγάλο χτύπηµα στα λαϊκά δικαιώµατα, την υγιεινή
και την ασφάλεια στις τοπικές οικονοµίες.
Καταργεί τη χρήση της αµιγούς κατοικίας. Στη θέση της εισάγει την κατηγορία «κατοικία Κ1» στην οποία επιτρέπονται επίσης
και εκθεσιακά κέντρα, εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία, τράπεζες,
χώροι στάθµευσης, πρατήρια καυσίµων, συνεργεία αυτοκινήτων,
επαγγελµατικά εργαστήρια, µπαρ, κέντρα διασκέδασης και
άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις.
Πρόκειται κατά την άποψή µας για σκανδαλώδεις ρυθµίσεις
υπέρ του µεγάλου κεφαλαίου, που πρακτικά ανατρέπουν ακόµη
και τις όποιες σηµερινές ρυθµίσεις προστασίας των λαϊκών
στρωµάτων, όταν γίνεται αναφορά στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται πάνω σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες.
Αντίστοιχα σκανδαλώδεις ρυθµίσεις υπέρ των κατασκευαστικών κυρίως οµίλων υπάρχουν στο άρθρο 24. Λέµε, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι σκανδαλώδεις οι ρυθµίσεις για ποιον λόγο; Η
ελληνική γλώσσα είναι πλούσια και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται
σε κανέναν να την «βιάζει». Είναι απαράδεκτο έως και εγκληµατικό να βάζετε έναν τίτλο, λόγου χάρη στο άρθρο 24, όπως «εγκαταστάσεις αστικών υποδοµών κοινής ωφέλειας».
Ο πολύς κόσµος γνωρίζει την έννοια της κοινής ωφέλειας στο
νερό, το ηλεκτρικό ρεύµα, τις συγκοινωνίες. Εσείς εδώ εντάσσετε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης απορριµµάτων, εγκαταστάσεις ΑΠΕ, εγκαταστάσεις καύσης τοξικών στερεών απορριµµάτων και µία σειρά άλλων δραστηριοτήτων που εντάσσονται κάτω
από τον παραπάνω τίτλο, όχι σε κατηγορία ειδικής όχλησης,
όπως θα έπρεπε να εντάσσονται.
Αυτό, όµως, όλοι καταλαβαίνουν ότι ανοίγει το δρόµο για τη
χωροθέτηση αυτών των δράσεων µέσα στον αστικό ιστό. Πρόκειται σχεδόν για φωτογραφικές ρυθµίσεις που υπηρετούν κυρίως τα διάφορα επενδυτικά σχέδια στον τοµέα διαχείρισης των
απορριµµάτων, τοµέα δράσης που είναι στην επικαιρότητα. Εκεί
υπάρχουν οξύτατοι ανταγωνισµοί και συγκρούσεις µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων και όλοι σχεδόν γνωρίζουν ότι τα απορρίµµατα, τα σκουπίδια, κρύβουν χρυσό και γι’ αυτόν τον χρυσό γίνονται οι συγκρούσεις.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σηµειώσω ότι το
άρθρο 63 αποσύρθηκε, αλλά ουσιαστικά -επειδή θα επανέλθει
σε δεκαπέντε ηµέρες- µε αυτό καταργείτε τη δασική προστασία
και τη δυνατότητα της Δασικής Υπηρεσίας να σταµατά την εκτός
σχεδίου δόµηση σε δάση και δασικές εκτάσεις σε περιοχές οικισµών προ του 1923.
Η ρύθµιση αυτή είναι κάθετη και δεν ξεχωρίζει ουσιαστικά µι-
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κροϊδιοκτήτες και µεγάλο κεφάλαιο. Πολύ φοβούµαστε ότι η
εφαρµογή της θα επιτρέψει σε µία κάποια πορεία την κατασκευή
µεγάλων συγκροτηµάτων είτε ξενοδοχείων είτε παραθεριστικών
χωριών µέσα σε δασικές εκτάσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος καταψηφίζει το σχέδιο
νόµου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαλβατζή.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Μουτσινάς για δώδεκα
λεπτά, µε τη γνωστή ανοχή.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, τονίσαµε και
στην επιτροπή ότι ο τρόπος εισαγωγής αυτού του νοµοσχεδίου
στο Κοινοβούλιο δείχνει ακριβώς το βαθµό εξάρτησης της κυβερνητικής πολιτικής από τις µνηµονιακές δηµοσιονοµικές πολιτικές και από τις δόσεις των δανείων.
Αποτυπώνει επιπλέον ανάγλυφα ότι οι κυβερνήσεις στα τέσσερα χρόνια της κρίσης και περισσότερο –µιας κρίσης συντριπτικής για την κοινωνία- δεν κατάφεραν να αρθρώσουν ένα
εθνικό σχέδιο παραγωγικής µεταρρυθµιστικής ανασυγκρότησης
της χώρας σε κανέναν τοµέα.
Η ασκούµενη πολιτική αποφασίζεται. Και θέλω να πω σε αυτό
ότι πραγµατικά όταν δεν έχει κατορθωθεί σήµερα να υπάρξει µια
αναδιάρθρωση του χρέους σε µια βάση βιώσιµη για την οικονοµία -όσο µπορεί να είναι βιώσιµη- στη βάση της απαλλαγής από
το επαχθές χρέος -να καταλογίσουµε και τον συµψηφισµό των
γερµανικών οφειλών- να υπάρξει µια αναπτυξιακή πολιτική µε την
ενίσχυση της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που
είναι ο κορµός της οικονοµίας µας, να υπάρξει ένα συγκεκριµένο
εθνικό πλαίσιο για τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής και τον τουρισµό συγκεκριµένα, να υπάρξει ένας φορολογικός νόµος, όπου
δυστυχώς ακόµα σήµερα υπάρχουν µόνο εισπρακτικοί νόµοι της
στιγµής, συγκυριακοί, καταλαβαίνετε ότι είναι µια πολιτική η
οποία δεν γίνεται µέσα στα ελληνικά επιτελεία, µέσα στη χώρα
µας, αλλά µέσα στα γερµανικά επιτελεία -για να το πω έτσι ωµά
και λαϊκιστικά και ας παρεξηγηθώ- και επιβάλλεται µε την πυγµή
των υπαλλήλων της τρόικας στην ελληνική Κυβέρνηση.
Αυτό είναι που ενοχλεί εµάς τους Βουλευτές, γιατί συνεχίζεται
αυτή η πολιτική και σήµερα µετά το success story και µετά το
πρωτογενές πλεόνασµα.
Σε αυτό το κλίµα των άδικων αντιοικονοµικών, αντικοινωνικών
µέτρων και αποφάσεων και του χρονικού εκβιασµού που υφίσταται η Κυβέρνηση για την εισαγωγή και ψήφιση νοµοσχεδίων, οι
µεταρρυθµίσεις, κύριε Υπουργέ, καταλήγουν να γίνονται απορρυθµίσεις. Εκτιµώ το έργο που έκανε το ΥΠΕΚΑ όλο αυτό το διάστηµα για το ζήτηµα αυτό, αλλά θα έπρεπε να ήταν έτοιµο από
καιρό και να µην είµαστε αναγκασµένοι να το συζητάµε µε αυτή
τη διαδικασία, που δεν ωφελεί και δεν είναι ουσιαστική.
Οι σοβαρές προοδευτικές µεταρρυθµίσεις -θέλω να το πω
αυτό- γίνονται σε ένα χρόνο ωρίµανσης. Πρέπει να ωριµάσουν
για να περάσουν µέσα από µια ολοκληρωµένη κοινωνική διαβούλευση. Η κοινωνία πρέπει να µπει στο προσκήνιο επιτέλους -στην
κρίση αυτό πρέπει να επιδιώξουµε και να εµπεδώσουµε- µε το
στήσιµο της οργάνωσης του δηµόσιου τοµέα και των αυτοδιοικητικών οργανισµών, την εγκατάσταση ενός ενιαίου συστήµατος
ηλεκτρονικής τεχνολογίας, που λείπει από τη χώρα και µία σειρά
συστηµικών αλλαγών που θα έπρεπε να έχουν εµπεδωθεί.
Οι µεταρρυθµίσεις, κύριε Υπουργέ, µοιάζουν µε το κρασί. Αν
ο έµπορος εκβιάσει τον παραγωγό του κρασιού να το βγάλει από
τις αποθήκες της ωρίµανσης πέντε µέρες νωρίτερα, θα βγει ξύδι.
Αυτό γίνεται. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Δεν µπορεί να γίνονται έτσι οι διαδικασίες. Πρέπει επιτέλους κάποια στιγµή εδώ
να σοβαρευτούµε και να απαιτήσουµε τεκµηριωµένα από οποιαδήποτε τρόικα που θέλει να επιβάλει µια πολιτική που δεν ταιριάζει στη χώρα και στις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά ενδεχοµένως ταιριάζει σε τυχοδιωκτικά συµφέροντα, τα οποία έρχονται
εδώ µε άλλο πρόσωπο για να καταλάβουν τη χώρα.
Αυτό το τόσο σοβαρό νοµοσχέδιο έχει σχέση µε το χωροταξικό σχεδιασµό. Τονίστηκε κατά κόρον και στην επιτροπή ότι ο
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χωροταξικός σχεδιασµός είναι πολιτικό ζήτηµα. Αποτελεί την έκφραση των προγραµµάτων οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Νοµίζω, όµως, ότι πρέπει να προβληµατιστούµε, κύριε Υπουργέ, γιατί όλα αυτά τα νοµοσχέδια, που είναι µια ευκαιρία για την
αναβάθµιση του Κοινοβουλίου και του έργου του για µια ολοκληρωµένη επεξεργασία και ποιότητα του νοµοθετικού έργου, να
µην γίνονται µε αυτόν τον τρόπο και να γίνονται µε τον τρόπο
που επιδιώκετε κάθε φορά. Η απουσία των φορέων από µια κοινωνική διαβούλευση -γιατί έγινε µε αυτήν τη διαδικασία- δείχνει
ακριβώς και την κατεύθυνση, την προσέγγιση του θέµατος, γιατί
οι φορείς θα µας βοηθούσαν και εµάς τους Βουλευτές να δούµε
από µια άλλη οπτική γωνία τα θέµατα και να αναπτύξουµε πιο
σοβαρές προτάσεις.
Αυτοί είναι οι σοβαροί λόγοι που µας αναγκάζουν σήµερα να
καταψηφίσουµε το εν λόγω νοµοσχέδιο, το οποίο οµολογούµε
ότι έχει θετικές πλευρές και στοχεύσεις, αλλά καταλήγουν να γίνονται προθέσεις σε αυτήν την κατάσταση που αναφέραµε. Και
γίνονται στοχεύσεις, αν δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τους και αν δεν
επιλύουν κοµβικά ζητήµατα που έχουν σχέση µε την υλοποίηση
του χωροταξικού σχεδιασµού στην ουσία του και στο βάθος του.
Δεν µηδενίζουµε την προσπάθεια κωδικοποίησης της χωροταξικής, της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, την απλοποίηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, που είναι τεράστια, ογκώδης και ξεπερνάει κάθε όριο φαντασίας, την άµβλυνση των συγκρούσεων, των
επικαλύψεων των διαφόρων επιπέδων, που γίνονται από επτά
τέσσερα -θετικό είναι- την κατανοµή αρµοδιοτήτων σε τέσσερα
επίπεδα. Εκεί, όµως, υπάρχει υποβάθµιση της αιρετής περιφέρειας, κύριε Υπουργέ, και πρέπει να υπάρξει -και αυτό θέλω να
το ακούσετε- αναβάθµιση του ρόλου της περιφέρειας, την οποία
έχετε αδικήσει. Τα περιφερειακά στρατηγικά σχέδια δεν είναι
υπόθεση της περιφέρειας, όπως είναι τα τοπικά σχέδια των
δήµων.
Δεν υποτιµούµε, επίσης, την ενιαία ψηφιοποίηση και καταγραφή όλων των αποτελεσµάτων του χωροταξικού σχεδιασµού
και των θεσµικών γραµµών και τη δηµιουργία της ηλεκτρονικής
βάσης δεδοµένων. Είναι σηµαντικό, το κατανοεί ο καθένας αυτό.
Μένει να γίνει, να υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει, γιατί σίγουρα υπάρχουν συµφέροντα που θα ήθελαν να συνεχιστεί αυτό
το αλαλούµ στο δηµόσιο. Και αυτό φαίνεται σε κάθε έκφανση
της δηµόσιας έκφρασης. Οπωσδήποτε βοηθάει στη διαφάνεια,
στην πρόσβαση των πολιτών στο σύστηµα και στον έλεγχο από
την κοινωνία και πρέπει να εµπεδωθεί.
Οπωσδήποτε δεν θέλουµε να υποτιµήσουµε ότι γίνεται σαφής
αναφορά στην αυθαιρεσία στη δόµηση κυρίως εντός των σχεδίων πόλεως, αλλά και στην εκτός σχεδίου δόµηση, η οποία είναι
πρωτοφανής στην Ελλάδα. Όµως, αυτό µένει να αποτελέσει
πραγµατικά µια απαρχή -όχι µόνο να µείνει στην περιγραφή µε
µελανά χρώµατα- και στις επιπτώσεις της ανάπτυξης, που την
ξέρουµε όλοι, αλλά να υπάρξει και µια πολιτική βούληση να ανατραπούν αυτά τα δεδοµένα και να µην συνεχιστεί αυτή η νοσηρή
κατάσταση.
Επιπλέον, θέλουµε να πούµε ότι ο εξορθολογισµός και ο εκσυγχρονισµός των χρήσεων γης στο δεύτερο κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικός και θα βοηθήσει σίγουρα στην καλύτερη
απεικόνιση.
Όµως, έχουµε πολλές ενστάσεις σχετικά µε τον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση, δηλαδή µε το πιστόλι στον κρόταφο, µόνο
και µόνο για να καταγράψει έναν κωδικό αριθµό νόµου, προκειµένου να τον παρουσιάσει στην τρόικα σαν διαβατήριο για την
έγκριση της µνηµονιακής της πολιτικής και την πληρωµή των δόσεων ή την εξυπηρέτηση των γνωστών-άγνωστων συµφερόντων,
των κρατικοδίαιτων επιχειρηµατιών, των πολυεθνικών, κ.λπ..
Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι για τη χωροταξία επιλαµβάνεται
µε νόµο και το Υπουργείο Οικονοµικών.
Όσον αφορά το θέµα των αιγιαλών και του παραλιακού µετώπου, θα σας έλεγα ότι είναι ανεπίτρεπτο τελικά, όπως είδαµε
προηγουµένως σε άλλο νόµο, να υπεισέρχεται το θέµα των πλωτών εξεδρών, κ.ο.κ.. Υπάρχουν κι άλλα θέµατα, τα οποία πρέπει
να αντιµετωπιστούν µε µία ενιαία αντίληψη για το χωροταξικό
σχεδιασµό και να µην είναι υπόθεση κάποιου Υπουργείου που
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θέλει να παίξει ένα ρόλο στην εξυπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων.
Επιπλέον, υπάρχουν παραλείψεις σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Για
παράδειγµα, οι παραδοσιακοί οικισµοί δεν αναφέρονται καθόλου. Υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα στο Πήλιο, αλλά και σε
άλλες περιοχές. Έχουµε πολλούς παραδοσιακούς οικισµούς που
πρέπει να τους διατηρήσουµε σαν κόρη οφθαλµού, ώστε να µην
αλλοιωθούν και να συνεχίσουν να δίνουν την αισθησιακή τους
οµορφιά στους κατοίκους και τους επισκέπτες.
Εκεί, λοιπόν, υπάρχουν τα ΣΧΟOΑΠ. Υπάρχουν πολεοδοµικές
µελέτες, οι οποίες είναι ξεπερασµένες και δεν µπορούν να εφαρµοστούν. Επιπλέον, είναι κοστοβόρες εις βάρος των πολιτών και
υπάρχουν αντιδράσεις. Αυτά πρέπει να επιλυθούν. Δεν έχουν επιλυθεί από το εν λόγω νοµοσχέδιο, ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να
είναι στον πυρήνα αυτού του νοµοσχεδίου.
Όσον αφορά την ενίσχυση της αιρετής περιφέρειας που ανέφερα προηγουµένως, εδώ –αντίθετα- γίνεται ενίσχυση της αποκεντρωµένης διοίκησης, η οποία δεν είναι ικανή να ανταπεξέλθει,
εκτός αν έχετε κάποιο σχέδιο να ανατρέψει τα δεδοµένα και να
λειτουργήσει διαφορετικά. Όµως, θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση
η αιρετή περιφέρεια πρέπει να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο.
Όσον αφορά το θέµα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αυτό σαν πρόγραµµα αρχιτεκτονικής ανασυγκρότησης της αυτοδιοίκησης έχει
αποτύχει. Εξαρχής θεωρούµε ότι ήταν πρόχειρα στηµένο, δεν
είχε ετοιµαστεί σωστά και επιπλέον στόχευσε κυρίως στην εξυπηρέτηση δηµοσιονοµικών πολιτικών.
Θυµάµαι όταν ο κ. Παυλόπουλος ήταν Υπουργός, στην Κυλλήνη είχαµε µιλήσει για την πρώτη προσέγγιση ενός «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Θεωρούσαµε ότι έπρεπε πραγµατικά να υπάρχει µία
σοβαρή διαβούλευση για να λύσουµε προβλήµατα, τα οποία
έχουν σχέση µε τη λειτουργία των δήµων στο νέο περιβάλλον.
Αυτό δεν το κάναµε και έγινε εκ των άνω µία πολιτική επιδροµή,
η οποία επέβαλε τις αυτοδιοικήσεις. Σήµερα έχουµε αυτοδιοικήσεις που δεν έχουν ρόλο, δεν έχουν δοµές, ούτε τεχνικές υπηρεσίες ούτε πολεοδοµίες.
Κύριε Υπουργέ, θα σας πω ότι υπάρχουν εκκρεµή ζητήµατα
στη Μαγνησία και έχω υποβάλει ερωτήµατα για τα ζητήµατα που
έχουν σχέση µε την πολεοδόµηση οικισµών του Πηλίου που δεν
έχουν πολεοδοµία. Κάποια στιγµή οι νοµαρχίες του 1986 ενέταξαν περιοχές εντός σχεδίου για τις περιοχές του Δήµου Ζαγοράς, Μουρεσίου, κ.λπ.. Σήµερα υπάρχουν άνθρωποι που πήραν
νόµιµα τις άδειες και είναι παράνοµα τα σπίτια µε απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας.
Αυτά είναι σοβαρά θέµατα τα οποία πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Καταλαβαίνετε ότι έχουµε µία σειρά θεµάτων που πρέπει
να αντιµετωπίσουµε, όπως είναι οι εκκρεµείς υποθέσεις των ρυθµιστικών σχεδίων. Έχουµε το Ρυθµιστικό Σχέδιο Βόλου και έχω
υποβάλει τρεις ερωτήσεις, δύο φορές το 2012 και άλλη µία φορά
το 2013. Όλο ολοκληρώνεται ή βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης. Τώρα µας παραπέµψατε στο πρώτο τετράµηνο του 2014,
το οποίο πια πέρασε. Έχουµε, βέβαια και το Γενικό Πολεοδοµικό
Σχέδιο Βόλου, την αναθεώρηση της ΖΟΕ της περιοχής του
Βόλου, κ.λπ..
Υπάρχουν, λοιπόν, εκκρεµή θέµατα τα οποία πρέπει συγχρόνως να αντιµετωπίσουµε και δεν έχουµε την ευκαιρία να ακούσουµε απόψεις ή να κάνουµε προτάσεις, καθώς η διαδικασία δεν
µας δίνει αυτό το δικαίωµα.
Καταλαβαίνετε τελικά ότι υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν. Πληρώνουν λεφτά και δεν µπορούν πραγµατικά να στήσουν µία πολεοδοµική µελέτη. Έχουµε την Αγία Παρασκευή στο
Βόλο που για πάνω από δέκα χρόνια τώρα δεν µπορεί να γίνει
πράξη εφαρµογής, γιατί υπάρχει υψηλή κοστολόγηση.
Η χρηµατοδότηση αυτών των σχεδίων είναι ένα σοβαρό θέµα
για να µπορέσουµε πραγµατικά «δει δη χρηµάτων», όπως έλεγε
ο Δηµοσθένης. Το ίδιο είπε και χθες ο Ταµήλος, απόγονος του
Δηµοσθένη στα Τρίκαλα, ο οποίος είπε ότι τα χρήµατα πρέπει να
βρεθούν. Πρέπει να παρθεί µια απόφαση για το Πράσινο Ταµείο
και για τους πόρους του Κτηµατολογίου η οποία να µπει σε αυτό
το νοµοσχέδιο, προκειµένου να µπορέσουν αυτές οι δράσεις να
γίνουν πραγµατικότητα. Μάλιστα, αυτές οι δράσεις του χωροταξικού σχεδιασµού έχουν σχέση µε το Κτηµατολόγιο, µε το Δασο-
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λόγιο και µε την προοπτική του χωροταξικού σχεδιασµού. Πρέπει
λοιπόν να τις στηρίξουµε.
Επιπλέον, ήθελα να αναφερθώ στη στελέχωση, δεδοµένου ότι
χρειάζονται νέα παιδιά που να έχουν γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας και να µπορέσουν να επιλύσουν το νέο σύστηµα.
Όµως, υπάρχει µια δυσκολία στην πρόσληψη τέτοιων ατόµων.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ σύντοµα στα άρθρα. Θα είµαι
όσο το δυνατόν πιο σύντοµος, κύριε Πρόεδρε, για να µην καταναλώσω πολύ χρόνο.
Όσον αφορά στο άρθρο 3 µε τίτλο «Εθνική Χωροταξική Στρατηγική», αυτή αντιστοιχεί στο γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και βιώσιµης ανάπτυξης. Σε αντίθεση µε αυτό το γενικό
πλαίσιο, όπως σας είπα και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, η
Εθνική Χωροταξική Στρατηγική είναι απογυµνωµένη από κανονιστικό περιεχόµενο. Επίσης, υπάρχει πολιτική υποβάθµιση της
Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής. Ενώ, δηλαδή, το γενικό πλαίσιο υπόκειται στην έγκριση της Ολοµέλειας της Βουλής, η Εθνική
Χωροταξική Στρατηγική ανακοινώνεται στη Βουλή κατά τις κείµενες διατάξεις. Νοµίζω ότι τελικά υπάρχει σαφής υποβάθµιση,
ενώ υπάρχει υποβάθµιση και στον τρόπο της διαβούλευσης.
Υπάρχει λοιπόν δηµοκρατικό έλλειµµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο προβλέπει στρατηγική περιβαλλοντική
εκτίµηση η οποία έχει σχέση µε τη συµµετοχή των πολιτών και
την κοινωνική διαβούλευση. Καταλαβαίνω ότι η χωροταξική πολιτική κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης έχει οικονοµικά
προβλήµατα στην εφαρµογή της. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να
υπάρχουν πολιτικά προβλήµατα και να γίνεται µια χωροταξική
πολιτική κατά βούληση των δηµοσιονοµικών σφικτήρων.
Δυστυχώς, στην τρίτη παράγραφο του σχεδίου νόµου διαβάζω
επί λέξει τα εξής: «Για τη σύνταξη της Εθνικής Χωροταξικής
Στρατηγικής λαµβάνονται υπ’ όψιν η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας για εκάστη προγραµµατική περίοδο, το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής». Αυτό σηµαίνει ότι το βάζουµε να είναι άµεσα δεµένο
µε αυτό, οπότε αυτόµατα ακυρώνουµε και ενδεχοµένως δηµιουργούµε νέα εισοδήµατα µε τα οποία εξοφλούµε τους δανειστές µε περιβάλλον. Αυτό θα πρέπει να το αποσείσουµε. Δεν
ξέρω γιατί γίνεται. Βέβαια, µας είπατε ότι τα µνηµόνια καταργήθηκαν. Όµως, εις δόξα των µνηµονίων υπάρχουν αυτές οι διατάξεις.
Όσον αφορά στο άρθρο 4 που αφορά το Εθνικό Συµβούλιο
Χωροταξικού Σχεδιασµού, στην ουσία καταργείται και έχει µόνο
άποψη, ενώ δεν έχει νοµική κατοχύρωση η άποψή του. Άρα επί
της ουσίας ακυρώνεται και η δηµόσια διαβούλευση -δεν χρειάζεται να αναλύσω το ζήτηµα, γιατί το καταλαβαίνετε- και συγκεντρώνεται εξουσία στον εκάστοτε Υπουργό, κάτι που πρέπει πάση
θυσία να το αποσείσουµε και να το αλλάξουµε, κύριε Υπουργέ.
Όσον αφορά στο άρθρο 6, υπάρχει για τον ορυκτό πλούτο
µόνο µία αναφορά. Ο κ. Μανιάτης είπε χθες ότι θα υπάρξει ειδικό
πλαίσιο για τον ορυκτό πλούτο, κάτι που καταγράφω.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι αναφέρθηκα χθες στους
πράσινους λογαριασµούς. Πρόκειται ακριβώς για την αποτίµηση
και την εκτίµηση των περιβαλλοντικών στοιχείων που έχουν
σχέση µε την ανάπτυξη µιας περιοχής, όπως είναι ο πρωτογενής
τοµέας, ο τουρισµός, οι δρόµοι κ.λπ.. Αυτά λοιπόν αποτιµώνται,
ούτως ώστε να µπορούµε σε κάθε περίπτωση να αντλούµε το περιβαλλοντικό ισοζύγιο για κάθε έργο, ούτως ώστε να αναπληρώνεται αυτό το ισοζύγιο και να µην παραβιάζεται το περιβάλλον
και η ισορροπία του.
Με όλα αυτά και µε αυτές τις προτάσεις, κύριοι Υπουργοί, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και ελπίζουµε να είναι το τελευταίο
που έρχεται µε αυτή τη διαδικασία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το λόγο έχει για έξι
λεπτά ο συνάδελφος κ. Μιχαήλ Ταµήλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να µου διαθέσετε ένα µε δύο λεπτά ακόµα, προκειµένου να κάνω µια ολοκληρωµένη παρέµβαση.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να
κάνω την εισαγωγή της οµιλίας µου για το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο επιστρέφοντας στο παρελθόν, τριάντα χρόνια πριν, και
να σας µεταφέρω την αντίστοιχη εµπειρία µου από την ΕΠΑ που
θεσµοθετήθηκε από τον αείµνηστο Υπουργό Αντώνη Τρίτση.
Το 1983, λοιπόν πριν από τριάντα χρόνια, νοµοθετήθηκε η νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων. Το 1986 άρχισε η πρώτη οργανωµένη προσπάθεια να γίνουν επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων,
προκειµένου να ενταχθούν ολόκληρες συνοικίες αυθαιρέτων.
Τότε ξεκίνησε και η δηµιουργία πολεοδοµικών τµηµάτων στους
µεγάλους δήµους.
Ως µέλος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου του Νοµού Τρικάλων
τότε, το 1986, και ως Πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών αλλά
και ως µέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕΜ έζησα όλη την περίοδο εκείνη που ήταν γεµάτη εντάσεις και αµφισβητήσεις από
την κοινωνία. Ο Αντώνης Τρίτσης είχε αντιδράσει και µέσα στο
ΠΑΣΟΚ ακόµη γι’ αυτό το εγχείρηµα, αλλά και ο πολιτικός κόσµος της εποχής εκείνης και η Αριστερά φώναζε.
Την αναµόρφωση όµως των πόλεων τότε τη δεκαετία του ’90
και του 2000 τη ζήσαµε όλοι και την απολαµβάνουµε σε ένα
βαθµό και σήµερα. Στη Θεσσαλία την εφάρµοσαν δήµαρχοι κάθε
πολιτικής απόχρωσης: Ο Καταρζής στην Καρδίτσα, ο Λαµπρούλης στη Λάρισα και ο Παπαστεργίου στα Τρίκαλα. Ήταν µία
πραγµατική κοσµογονία γιατί µε την εφαρµογή του χωροταξικού
και του πολεοδοµικού σχεδιασµού οι πόλεις µας εξασφάλισαν
εκτάσεις για να γίνουν σχολεία, παιδικοί σταθµοί, αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρκα, πλατείες, ποδηλατόδροµοι, απέκτησαν
αστικές υποδοµές, επιβλήθηκαν ζώνες οικιστικού ελέγχου για να
σταµατήσει η επέκταση των αυθαιρέτων και εν γένει διατηρήθηκε ένα επίπεδο, το οποίο µπορώ να πω ότι σε πάρα πολλές πόλεις είναι ικανοποιητικό σήµερα και τείνει να οδηγήσει προς τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µε αυτό το νοµοσχέδιο επιχειρείται µία
πρώτη προσπάθεια οργάνωσης του χώρου µε τα σύγχρονα µέσα
της νέας εποχής τριάντα χρόνια µετά. Η νέα τεχνολογία µάς δίνει
τη δυνατότητα να κάνουµε το ποιοτικό άλµα για τη νέα δεκαετία
και να βάλουµε στόχο, ώστε το 2020 να έχουµε ένα εποπτικό
µέσο στο ΥΠΕΚΑ -αλλά και όλοι οι Έλληνες µέσω αυτού- που θα
δίνει τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση –στην κάθε κυβέρνηση λέω
εγώ- και σε κάθε ιδιώτη να σχεδιάζει την ανάπτυξη της περιοχής
του, έτσι ώστε να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες.
Θα ασχοληθώ µε το Κεφάλαιο Α’ του παρόντος νοµοσχεδίου,
που διαµορφώνεται κυρίως στην ορολογία αλλά και τα όργανα
προγραµµατισµού και οργάνωσης µε την εµφανή προσπάθεια να
µειωθούν τα επίπεδα σχεδιασµού και λήψεως αποφάσεων από
επτά σε τέσσερα. Βελτιώνεται το θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας, που πρέπει να επιτελέσει το ρόλο του.
Αγαπητοί συνάδελφοι, διατέλεσα µέλος του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
και Κοινοτήτων Ελλάδας από το 2006 έως το 2010, δηλαδή επί
θητείας του κ. Σουφλιά και της κ. Μπιρµπίλη. Έγινε µεγάλη προσπάθεια επί θητείας του κ. Σουφλιά τότε να αποκτήσουµε για
πρώτη φορά Εθνικό Χωροταξικό και το αποκτήσαµε µε την ιστορία τη γνωστή για τα δίπολα και ούτω καθεξής. Επί πολλών θεµάτων υπήρχαν πολλές διαφωνίες, παρ’ όλα αυτά όµως η χώρα
µας απέκτησε ένα Εθνικό Χωροταξικό και τώρα γίνεται η ανάστροφη πορεία για να προσαρµόσουµε τα Τοπικά Χωροταξικά
και τα Περιφερειακά Χωροταξικά σε αυτήν την αρχική πρόβλεψη.
Υπήρξε αµφισβήτηση για τη λειτουργία του για τα Ειδικά Χωροταξικά που ακολούθησαν. Όµως, παρ’ όλα αυτά η χώρα µας έχει
αποκτήσει Ειδικά Χωροταξικά που µας πίεζε η Ευρωπαϊκή
Ένωση από τότε να τα κάνουµε.
Άρα η υποχρέωση της χώρας να εφαρµόσει τις σύγχρονες µεθόδους χωροταξικού σχεδιασµού και πολεοδοµικού σχεδιασµού
είναι πάρα πολύ παλιά. Από το ΕΣΠΑ του 1997-2003 και του 20042016, το παλιό ΠΕΠ δηλαδή, δεσµευθήκαµε να ολοκληρώσουµε
το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Ποιος δεν θυµάται την ιστορία µε τον
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κ. Λαλιώτη που τον πίεζε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει Κτηµατολόγιο, να κάνουµε δασικούς χάρτες; Και όµως δεν το καταφέραµε είκοσι χρόνια µετά. Δεν έπρεπε µε το µνηµόνιο να µας
υποχρεώνουν να τηρούµε τα χρονικά όρια προσαρµογής στα νέα
επίπεδα χωροταξικού σχεδιασµού. Έπρεπε µόνοι µας να τα
έχουµε κάνει. Οι αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης είναι άδικες.
Είναι σίγουρο ότι στα περισσότερα κεφάλαια του νοµοσχεδίου
συµφωνείτε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν µπορεί κάποιος ειδικός
στο θέµα να διαφωνεί για όλες τις απαραίτητες αλλαγές που
πρέπει να γίνουν τριάντα χρόνια µετά.
Στην ευρεία του έννοια το εγχείρηµα αυτό είναι προοδευτικό
και αναπτυξιακό. Δεν είναι επιχείρηµα να παραµείνει η κατάσταση ως έχει. Απορώ πώς επιµένετε σε αυτό το θέµα. Πρέπει
να αποκτήσουµε τη νέα υποδοµή, που θα στηριχθεί στην ψηφιακή τεχνολογία για να απελευθερώσουµε δυνάµεις σε τοπικό
και εθνικό επίπεδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Αριστερά µπορεί να έχει άποψη για τον ρόλο του κράτους
στην ανάπτυξη, στο ποσοστό των δηµοσίων δαπανών που θα διατεθεί, να παρέµβει σε διάφορες περιοχές που θεωρούνται υποβαθµισµένες, αλλά δεν είναι δυνατόν να διαφωνεί στον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου που θα πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες για οικονοµική βιώσιµη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.
Η στείρα άρνηση είναι αντίδραση και εµφανίζεστε σήµερα ως
αντιδραστικοί, υπερασπιστές των ξεπερασµένων δοµών του ελληνικού καπιταλιστικού συστήµατος, που έδωσε τα ρέστα του
και δεν µπορεί άλλο. Σήµερα, την εποχή της παγκοσµιοποίησης,
δεν είναι δυνατόν να κάνουν κάποιοι αριστεροί το λάθος να διαχωρίζουν το κεφάλαιο που θα επενδύσει µία περιοχή σε ελληνικό
κεφάλαιο και σε ξένο κεφάλαιο, να λέµε δηλαδή σε αυτήν την Αίθουσα ότι τα εκατοµµύρια ευρώ των ξένων επενδυτών είναι επικίνδυνα, ενώ των Ελλήνων επενδυτών είναι καλά.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, δεν υπάρχουν συναισθήµατα στους κεφαλαιοκράτες. Όταν επενδύουν εκατοµµύρια, όλοι θέλουν να κερδίσουν.
Σας ερωτώ, λοιπόν, τις χιλιάδες παραβιάσεις στα βουνά και
στις παραλίες ποιος τις έκανε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Προφανώς, θέλετε
και άλλο χρόνο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Δύο λεπτά.
Ας αφήσουµε, λοιπόν, τα προσχήµατα και τις άσκοπες διαµαρτυρίες. Η χώρα µας χρειάζεται κεφάλαια για την ανάπτυξη.
Θα παραφράσω την ιστορική δήλωση του κινέζου ηγέτη
Ντενγκ Χσιάο Πινγκ, όταν στη δεκαετία του ’70 είπε ότι δεν µας
ενδιαφέρει το χρώµα της γάτας, αρκεί να πιάνει τα ποντίκια. Πρόκειται για το γνωστό «άσπρη γάτα, µαύρη γάτα, µου είναι αδιάφορο. Αρκεί να πιάνει ποντίκια.» Θα το πω αλλιώς. Δεν µας
ενδιαφέρει η εθνικότητα του επενδυτή, αρκεί να επενδύσει στην
Ελλάδα -προφανώς µε κανόνες και συναίνεση της τοπικής κοινωνίας- σε κάθε περιοχή της χώρας.
Σας καλώ, λοιπόν, µε υπευθυνότητα να συζητήσετε το παρόν
νοµοσχέδιο που µόνο βελτιώσεις επιτυγχάνει, ενώ µειώνει αισθητά τη γραφειοκρατία σε όλα τα επίπεδα.
Αυτό που αποµένει, κύριε Υπουργέ, ως εκκρεµότητα µετά την
ψήφιση του νοµοσχεδίου είναι η χρηµατοδότηση των µελετών
και όλων των ενδιαµέσων φάσεων, για να φθάσουµε τον στόχο
του 2020. Προτείνω, λοιπόν, να προβληθούν στο νοµοσχέδιο ή
στο επόµενο µισό που θα κατατεθεί σε λίγες µέρες οι δυνατότητες χρηµατοδότησης των οµιλητών από δηµόσιους πόρους.
Γνωρίζουµε, κύριε Υπουργέ, ότι στο Πράσινο Ταµείο και στο
Κτηµατολόγιο υπάρχουν σήµερα πάνω από δύο δισεκατοµµύρια
καταθέσεις, καταθέσεις που έχουν αποταµιευθεί από τους πολίτες που νοµιµοποίησαν ένα ακίνητο αυθαίρετο, από τους πολίτες
που κατοχύρωσαν τον τίτλο ιδιοκτησίας τους στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Αυτά είναι χρήµατα των πολιτών και πρέπει να διατεθούν πάλι, για να τελειώσουµε αυτήν την ιστορία µε την ολοκλήρωση ενός ολοκληρωµένου ψηφιακού υποβάθρου, το οποίο
θα βοηθήσει και τους δήµους και τις περιφέρειες και το κράτος
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και τους πολίτες µεµονωµένα, να µπορέσουν να κάνουν την ανάπτυξη που θέλει ο καθένας στην περιοχή του.
Τέλος θα επισηµάνω, όπως και ο προηγούµενος οµιλητής των
ανεξαρτήτων Βουλευτών, ότι η σταδιακή αποδυνάµωση του επιστηµονικού δυναµικού του ΥΠΕΚΑ και των ΟΤΑ από µηχανικούς
τοπογράφους χωροτάκτες πρέπει να σταµατήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Ταµήλο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει οι υπηρεσίες να έχουν µηχανικούς µε νέες γνώσεις και
υψηλή εξειδίκευση. Δεν γίνεται χωροταξική οργάνωση χωρίς πολεοδόµους και χωροτάκτες, κύριε Υπουργέ. Να ζητήσετε ενίσχυση του ΥΠΕΚΑ και εµείς θα είµαστε στο πλευρό σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Θεανώ Φωτίου για έξι λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Είναι µνηµονιακή υποχρέωση ο συγκεκριµένος νόµος που φέρνετε και τον φέρνετε µε όλο το µνηµονιακό
πακέτο, δηλαδή κατεπείγουσες διαδικασίες, κανείς να µην πάρει
χαµπάρι ούτε και οι εισηγητές να προλάβουν να διαβάσουν.
Γιατί; Όχι προφανώς λόγω γραφειοκρατίας και αγκυλώσεων του
νοµοθετικού πλαισίου, αλλά γιατί εδώ βρίσκεται όλο το σκληρό
κοµµάτι, που µπορεί να βγάλουν οι επενδυτές και το µεγάλο κεφάλαιο χοντρό χρήµα. Εδώ είναι το καλό πεδίον! Δηλαδή εδώ
επενδύει το µεγάλο κεφάλαιο, το 45% του ΑΕΠ, στον ευρωπαϊκό
και γενικά στον διεθνή χώρο και εδώ υπεραξιώνεται.
Η κρίση, ως γνωστόν, προσφέρει τις καλύτερες ευκαιρίες,
αλλά υπό προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να φθάσει σε τέτοιο
σηµείο η κρίση, όπου το δηµόσιο, αλλά και το ιδιωτικό ακίνητο
να εκπέσει του 1/10 ή 1/20 της τιµής του. Τότε είναι καλό πράγµα
να υπεραξιώσεις το µεγάλο κεφάλαιο. Από την άλλη απαιτεί τη
διάλυση του δηµόσιου τοµέα και της νοµοθεσίας.
Διάλυση του δηµόσιου τοµέα, για να µην ελέγχει. Να µου πεις
«ελέγχει κανείς τίποτα στο χώρο µέχρι στιγµής;» Όχι. Γιατί οι δικοµµατικές κυβερνήσεις µέχρι σήµερα είχαν κάνει σε αυτό το
επίπεδο µια πάρα πολύ καλή κολεγιά µε τα διάφορα στρώµατα
και έτσι είχαν καταφέρει να µην υπάρχει κανένας έλεγχος στο
χώρο, στην παραγωγή του, στο πώς κτίζεται κ.λπ., και αντιθέτως
να υπάρχουν και τα καταπληκτικότερα φαινόµενα διαφθοράς.
Γνωστά.
Μήπως βάζετε χέρι σε αυτά; Όχι βέβαια. Αντίθετα, βάζετε χέρι
σε όλες εκείνες τις νοµικές προϋποθέσεις που απαγόρευαν την
εκποίηση µε όρους, ας πούµε, δηµοσίου συµφέροντος και υπερασπίζονταν το χώρο.
Όποιος επενδύει, λοιπόν, σε αυτό τον τοµέα είναι σαφές και
για τους δανειστές µας ότι κερδίζει µόνο υπό δύο προϋποθέσεις.
Η πρώτη αν ο επενδυτής καθορίζει αυτός τους όρους της επιχειρηµατικότητας καθ’ υπέρβαση του Συντάγµατος αν χρειαστεί.
Αυτό ήδη το κάνατε σε προηγούµενο νόµο, που ψηφίσαµε,
περί απλούστευσης των διαδικασιών ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας. Τι ψηφίσαµε εκεί; Ότι έρχεται ο επιχειρηµατίας, παίρνει ένα κοµµάτι του χώρου, όποιο και να είναι αυτό –αιγιαλός, µη
αιγιαλός, πολύτιµος χώρος µε αρχαιολογικά ευρήµατα, κ.λπ.- και
θέτει αυτός τους κανόνες της επιχειρηµατικότητάς του καθ’
υπέρβαση και του Συντάγµατος. Πότε θα αποδειχθεί αυτό; Όταν
µετά από τρία χρόνια µπορεί να γίνει ένσταση σε αυτό και τότε
να δούµε ότι πράγµατι όλα αυτά ήταν αντισυνταγµατικά. Αυτό
ήδη το ψηφίσαµε. Ψηφίσαµε και άλλα πολλά σε αυτή την ίδια κατεύθυνση.
Το δεύτερο είναι αν το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο είναι τόσο
χαλαρό κανόνων που να µην εµποδίζει τίποτα. Και παράλληλα,
αν τα σχεδιαστικά του εργαλεία –γιατί έχει κάποια εργαλεία για
τον σχεδιασµό του χώρου- επιτρέπουν fast track διαδικασίες για
την κερδοφορία του κεφαλαίου, των επενδυτών. Εδώ, λοιπόν,
είναι η σκληρή ουσία του νοµοσχεδίου που ψηφίζουµε σήµερα.
Εµείς λέµε εκ των προτέρων ότι αυτόν τον νόµο θα τον καταργήσουµε µε ένα νόµο αντιπαράδειγµα σε αυτόν, ακριβώς στον
αντίπαλο πόλο, σε όλα τα σηµεία, τον οποίο έχουµε επεξεργαστεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Τι οφείλει να κάνει ο χωρικός σχεδιασµός; Οφείλει να προδιαγράφει το πρότυπο και τον ρυθµό ανάπτυξης του χώρου σε τοπική και ευρύτερη κλίµακα και να προστατεύει όλα τα ύψιστα
δηµόσια αγαθά -φυσικό περιβάλλον, αιγιαλός, ποτάµια, κ.λπ.που για την Ελλάδα είναι ο αποκλειστικός εθνικός πόρος, ο πλουτοπαραγωγικός πόρος. Είµαστε πολύ καλό οικόπεδο τόσο σε γη
όσο και σε κτίσµατα.
Πώς το κάνει αυτό ένα Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο; Με ένα σύνολο αρχών, κανόνων και νοµικών εγγυήσεων από τη µια και µε
ένα σύνολο εργαλείων σχεδιαστικών από την άλλη. Τι κάνετε
εσείς; Απαλείφετε όλες τις νοµικές εγγυήσεις και δεσµεύσεις,
έτσι ώστε το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο να είναι ένα ευχολόγιο,
ένα αδειανό πουκάµισο. Αυτό κάνατε και στο Ρυθµιστικό Σχέδιο
της Αθήνας, αυτό κάνετε και τώρα. Μάλιστα, απαλείφετε και προϋπάρχοντες όρους και κανόνες που µπορεί να δηµιουργήσουν
ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας εκ των υστέρων µε προσφυγή
στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Είναι τυχαίο, κύριε Υπουργέ -σας ρώτησα και χθες- ότι στις καταργούµενες διατάξεις περιλαµβάνονται όλες εκείνες οι ευαίσθητες έννοιες, όπως η στήριξη της κοινωνικής συνοχής, η
προστασία, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη; Αυτά απαλείφθηκαν. Ούτε αυτό είναι
τυχαίο.
Ας περάσουµε τώρα στο δεύτερο σκέλος των σχεδιαστικών
εργαλείων, που είναι και δύσκολο να το καταλάβει ο ελληνικός
λαός, δηλαδή τα σχέδια στις διάφορες κλίµακες: το εθνικό, το
περιφερειακό, το τοπικό. Εδώ ξαφνικά βρίσκουµε ένα νέο εργαλείο: το ειδικό χωρικό σχέδιο. Νέα εφεύρεση αυτή. Αυτό το εργαλείο είναι στο κατώτερο επίπεδο. Έλα όµως που έτσι και το
φτιάξουµε υπερισχύει όλων των παραπάνω επιπέδων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, να µου δώσετε λίγο χρόνο κι
εµένα. Σας ευχαριστώ.
Εκεί ακριβώς είναι το καλό κοµµάτι που πρέπει να επενδύσει
ο επενδυτής και άρα δεν χρειάζεται να έχει από πάνω τις δεσµεύσεις των προηγούµενων εργαλείων. Αυτό, λοιπόν, είναι το πολύ
ενδιαφέρον και η καινοτοµία που φέρνετε από τη µια. Γιατί έτσι
θα µπορέσετε να δουλέψετε µε τις παρεκκλίσεις του µεσοπρόθεσµου, µε τα ειδικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης των δηµοσίων
ακινήτων για την εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας και από την
άλλη µε τα ειδικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδυτών για τα ιδιωτικά έργα.
Συγχρόνως, µε τα συγκεκριµένα εργαλεία όπως τα φέρνετε –
και για τα οποία επαίρεστε «τι ωραία κάναµε τα επτά εργαλεία
τέσσερα»- δηµιουργείτε γεωγραφικούς θύλακες, όπου εκεί πια
πάλι αυτό το νεόκοπο εργαλείο θα λύνει το πρόβληµα για τον
επενδυτή.
Τελειώνω µε ένα ειδικό θέµα. Δεν µπορώ να αναπτύξω άλλα.
Βάζει στις περιοχές «κατοικίες» όλες τις χρήσεις, όπως ας πούµε
ξενοδοχεία εκατό κλινών και πάνω. Γι’ αυτό βρίσκονται οι άνθρωποι από τη Φιλοθέη έξω από τη Βουλή. Γίνεται χαµός. Πήρατε
καθόλου χαµπάρι; Έχουν έρθει οικιστικές περιοχές.
Δίνει, λοιπόν, σε κάποιες απ’ αυτές τις περιοχές τη δυνατότητα
να χτίζονται ξενοδοχεία και γραφεία. Αλλά πώς; Ε, να µη δώσουµε το κάτι της στον επενδυτή; Καθ’ υπέρβαση, λοιπόν, να δώσουµε δωράκια πάνω στο συντελεστή δόµησης. Να µη δώσουµε
ένα παραπάνω στο συντελεστή δόµησης, στο ύψος, στην κάλυψη; Αυτό, όµως, καταστρέφει τον αστικό ιστό. Καταλάβατε;
Γιατί καταστρέφει την κλίµακά του.
Στη δική µας λογική, ο σχεδιασµός δεν µπορεί να γίνει ανά
τοµέα δραστηριότητας –για να καταλάβετε λίγο τη διαφορετική
λογική- δηλαδή, κατοικία, βιοµηχανία, εργοστάσια κ.λπ.. Πρέπει
να γίνει ανά κατηγορία χώρου. Γιατί εµείς βλέπουµε την Ελλάδα
µε τις ιδιοµορφίες της. Κατηγορία χώρου σηµαίνει νησιωτική περιοχή, αστική περιοχή, ορεινή περιοχή. Καταλάβατε; Αν δεν γίνει
έτσι ο σχεδιασµός και γίνει µε οριζόντια µέτρα –κατοικία και όπου
να ‘ναι– θα τα καταστρέψετε από τον επενδυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Και, εποµένως, ενώ η δική σας πολιτική καταστρέφει τον µόνο
βασικό µας πλουτοπαραγωγικό χώρο, έτσι όπως καταντήσαµε,
δηλαδή το ανεπανάληπτο ελληνικό φυσικό και αστικό περιβάλλον, χτισµένο και άχτιστο –και έτσι µε αυτόν τον τρόπο η µόνη
σκέψη είναι να το υπεραξιώσει τώρα για τους επενδυτές– η δική
µας λογική, επειδή θεωρούµε ότι αυτό είναι µεγάλο κεφάλαιο,
είναι ότι πρέπει να το υπεραξιώσουµε εις όφελος του λαού, δηλαδή µε τις πολιτικές µας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ξεπεράσατε τα
εννέα λεπτά, κυρία συνάδελφε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τελείωσα. Είναι µία πρόταση µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Να υπεραξιώσουµε, λοιπόν, τον κοινωνικό
περιβαλλοντικό, οικολογικό αυτόν χώρο, που τελικά θα είναι και
οικονοµικά εξαιρετικά επικερδές και όλα αυτά στο όνοµα ενός
λαού, για το µέλλον του, για τα παιδιά του και για να µην καταστραφεί, όπως έγινε για ολόκληρες περιοχές άλλων κρατών,
όταν έγινε αυτή η αλόγιστη υπερεκµετάλλευση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κασσής για έξι λεπτά και µε τη γνωστή ανοχή του
Προεδρείου.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται ένα
πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος
και δεν µπόρεσα –το είπα και χθες στην επιτροπή- να καταλάβω
γιατί αυτή η διαδικασία. Είναι ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο
που αφορά τη χωροταξική, πολεοδοµική µεταρρύθµιση - βιώσιµη
ανάπτυξη. Ο τίτλος του δείχνει ακριβώς τη µεγάλη σηµασία
αυτού του νοµοσχεδίου. Και εδώ δεν χρειάζεται καµµία πίεση
από καµµία τρόικα, προκειµένου να ασχοληθούµε για να λύσουµε προβλήµατα τα οποία ταλανίζουν σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας.
Ουσιαστικά τα πρώτα 33 άρθρα του νοµοσχεδίου, στο Κεφάλαιο Α’ και στο Κεφάλαιο Β’ αναφέρονται στον χωροταξικό πολεοδοµικό σχεδιασµό και στις κατηγορίες που αφορά το περιεχόµενο χρήσεων γης, που είναι πάρα πολύ σηµαντικά.
Εξαιρέθηκε, βέβαια, το Κεφάλαιο Γ’ που αφορούσε στην περιβαλλοντική αναβάθµιση, ιδιωτική πολεοδόµηση - οικοδοµικούς
συνεταιρισµούς, λόγω του ότι δεν µας έπαιρνε ο χρόνος. Θεωρώ, όµως, ότι και το Κεφάλαιο Γ’ είναι συνέχεια αυτού του νοµοσχεδίου και το σίγουρο είναι πως µέσα από τη διαδικασία που
προβλέπεται, θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτή.
Είπα πως δεν χρειάζεται από πλευράς χρόνου να φθάσουµε
30 Ιουνίου του 2014, για να συζητήσουµε αυτό το νοµοσχέδιο,
όταν γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά τι προβλήµατα υπάρχουν.
Ακούστηκε πως σήµερα φταίει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», οι περιφερειάρχες, οι νοµάρχες και πιο πριν οι δήµαρχοι για το ότι κάποια
πράγµατα δεν «περπάτησαν», όπως έπρεπε, διότι δεν υπήρχε οργάνωση από την πλευρά του στελεχικού δυναµικού.
Εγώ δεν ξέρω τι εµποδίζει το αρµόδιο Υπουργείο, το οποίο
τουλάχιστον έχει οργανωµένες υπηρεσίες εδώ και αρκετά χρόνια, για να λύσει όλα αυτά τα ζητήµατα. Όλοι όσοι ασχοληθήκαµε
µε τη διοίκηση, από κάθε περιοχή της Ελλάδος, µεταφέρουµε
και µια κακή εµπειρία, θα έλεγα, σε ό,τι έχει να κάνει µε γενικά
πολεοδοµικά σχέδια µε ΣΟΑΠ είτε γενικότερα ζητήµατα που
αφορούσαν στον χωροταξικό σχεδιασµό.
Άρα νοµίζω ότι σωστά τέθηκε το θέµα για συζήτηση. Βέβαια,
υπήρχαν ενστάσεις, οι οποίες ειπώθηκαν και χθες, πως λόγω
χρόνου δεν θα έπρεπε να συζητηθεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, για τον λόγο ότι θα έπρεπε να είχαν ακουστεί όλοι
αυτοί οι φορείς που εµπλέκονται στη συγκεκριµένη διαδικασία.
Νοµίζω ότι θα µας βοηθούσε όλους και πολύ περισσότερο το
Υπουργείο και εν τέλει να µπορέσουµε να βγάλουµε και τελικά
συµπεράσµατα ποιος ακριβώς φταίει. Γιατί, πρέπει να πούµε ότι
είναι πιθανόν να φταίµε κι εµείς που νοµοθετούµε και µερικές
φορές δεν νοµοθετούµε και σωστά.
Άρα τα πρώτα δώδεκα άρθρα αναφέρονται στον χωροταξικό
και πολεοδοµικό σχεδιασµό, που έχει να κάνει µε τον στρατηγικό
σχεδιασµό, τον ρυθµιστικό χωρικό σχεδιασµό και µε την ψηφιοποίηση.
Δεν ξέρω, κύριοι Υπουργοί, τι άλλο µπορούµε να πούµε µέσα
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σε αυτήν την Αίθουσα για να βρούµε δικαιολογίες γιατί το θέµα
του Κτηµατολογίου εδώ και είκοσι χρόνια βρίσκεται σε εκκρεµότητα και έχει εκτελεστεί µόνο το 20%. Δεν ξέρω τι άλλες δικαιολογίες µπορούµε να βρούµε σε ό,τι έχει να κάνει µε τους
δασικούς χάρτες, οι οποίοι είναι σε εκκρεµότητα. Για να µιλάµε
πραγµατικά πως µέσα από το νοµοσχέδιο αυτό θα ολοκληρωθεί
η ψηφιοποίηση και η ηλεκτρονική καταγραφή γεωχωρικών δεδοµένων, σηµαίνει ότι αυτό µπορεί να γίνει άµεσα.
Θα ήθελα να προχωρήσω στην κατηγορία Β’ που εδώ ουσιαστικά επικεντρώνεται το νοµοσχέδιο και έχει, αν θέλετε, και το
µεγάλο βάρος, σε σχέση µε τις κατηγορίες και το περιεχόµενο
χρήσεων γης. Δεν ξέρω αν λύνονται όλα αυτά τα προβλήµατα,
τα οποία υπάρχουν και στα µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα
αλλά και στους µικρούς οικισµούς. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν
προβλήµατα, τα οποία πιστεύω ότι µέσα από την ψήφιση και την
εφαρµογή του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου θα λυθούν.
Σας είπα ότι ο καθένας µας µεταφέρει µια πολύ κακή εµπειρία.
Στα Γιάννενα, κύριε Υπουργέ, υπάρχει σε εκκρεµότητα το προεδρικό διάταγµα της λίµνης από το 2003 και είµαστε στο 2014,
όπως σε εκκρεµότητα υπάρχει και το ρυθµιστικό του λεκανοπεδίου της πόλης των Ιωαννίνων. Δυστυχώς και εδώ υπάρχει µια
πολύ µεγάλη καθυστέρηση, η οποία δεν ξέρω πού οφείλεται.
Οφείλεται στη γραφειοκρατία; Οφείλεται στη σύγκρουση…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θέλετε κι άλλον
χρόνο, κύριε Κασσή; Ζητήστε τον.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και παραπάνω.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Γιατί ρωτήσατε, αφού έχετε σκοπό να µου
τον δώσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Διότι πρέπει να τον
ζητάµε.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Το ρυθµιστικό είναι σε εκκρεµότητα και δεν
ξέρω πού οφείλεται η καθυστέρηση. Οφείλεται στη σύγκρουση
µεταξύ των υπηρεσιών, αυτό που ακούστηκε χθες στην αρµόδια
επιτροπή;
Οφείλετε να παρέµβετε, για να λυθούν αυτά τα ζητήµατα, γιατί
στις κατηγορίες των περιεχοµένων χρήσης γης δίπλα ακριβώς
από οικισµό και µέσα σε ζώνη υψηλής παραγωγικότητας, αυτό
το διάστηµα εξελίσσεται και είναι προς έγκριση µια δραστηριότητα επεξεργασίας που αφορά τα αστικά λύµατα, που κατά την
άποψή µου δεν θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί. Δυστυχώς δεν
ξέρω αν αυτή η µεγάλη καθυστέρηση και του προεδρικού διατάγµατος της λίµνης αλλά και του ρυθµιστικού των Ιωαννίνων
έχει να κάνει µε την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων εκεί όπου
δεν επιτρέπεται.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κασσή που έκανε χρήση λιγότερου χρόνου.
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσοβελώνη για έξι λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα µ’ έναν τρόπο βεβιασµένο, θα έλεγα εκβιαστικό, ένα πολύ σοβαρό νοµοσχέδιο για
το µέλλον της χώρας. Εξετάζουµε µέσα σε ελάχιστες ώρες µε
διαδικασίες «εξπρές» ένα νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο θέτει τις
µελλοντικές κατευθύνσεις όχι µόνο για τον χωρικό σχεδιασµό
αλλά ουσιαστικά για την οικονοµική ανάπτυξη της πατρίδας µας.
Δεν θα επαναλάβω όσα ειπώθηκαν για το δήθεν κατεπείγον,
ούτε γιατί επιλέξατε να το φέρετε σε Θερινό Τµήµα. Όποιος έχει
µάτια µπορεί να δει τι συµβαίνει. Ο ανασχηµατισµός και η περίφηµη δόση είναι µονάχα προφάσεις εν αµαρτίαις.
Επ’ αφορµή της σηµερινής πολύ γενικής συζήτησης, θα ήθελα
µε κάποια παραδείγµατα να την κάνω πιο συγκεκριµένη, γιατί
καλά είναι τα θεωρητικά σχήµατα και η εισαγωγή νέων εννοιών,
αλλά όλους µας θα πρέπει κανονικά να µας ενδιαφέρει η πράξη.
Η πράξη, για παράδειγµα, δεν εξαρτάται από το ποιο εννοιολογικό περιεχόµενο θα δώσουµε σε τεχνικούς όρους όπως είναι τα
τοπικά σχέδια ή οι οικιστικές περιοχές.
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Εγώ να δεχθώ πως οι νέοι ορισµοί, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών του άρθρου 7, είναι όλοι τους τεχνικά άρτιοι. Αυτή, όµως,
είναι η χωροταξική θεωρία. Σηµασία έχει η εφαρµογή στην πράξη και κυρίως το πώς αντιλαµβανόµαστε την υπάρχουσα χωροταξική πραγµατικότητα. Γιατί χωρίς να καταλαβαίνουµε ποια
είναι η σηµερινή ήδη διαµορφωµένη κατάσταση, δεν θα µπορέσουµε να σχεδιάσουµε τίποτα ρεαλιστικό για το µέλλον.
Κύριε Υπουργέ, η εκλογική µου περιφέρεια, η Μαγνησία, µας
δίνει αρκετά τέτοια παραδείγµατα αποκοπής από την πραγµατικότητα, τα οποία θα ήθελα να αναφέρω, αλλά δυστυχώς δεν έχω
τον απαιτούµενο χρόνο. Είµαι βέβαιη, όµως, πως κάθε συνάδελφος από τη δική του προσωπική και πολιτική εµπειρία θα µπορούσε να σας καταθέσει παρόµοιες περιγραφές ακραίων καταστάσεων, που δεν τιµούν ούτε το Υπουργείο σας ούτε, βεβαίως,
τις αυτοδιοικητικές αρχές.
Ξεκινώ µε την πράξη εφαρµογής Αγίας Παρασκευής στο πολεοδοµικό συγκρότηµα του Βόλου. Για την πολύπαθη αυτή υπόθεση και προκειµένου να βρεθεί κοινωνικά και πολεοδοµικά
ανεκτή λύση, οι κάτοικοι έφτασαν στο σηµείο να καταθέσουν
πρόταση τροποποίησης του ν. 2508/1997 µέχρι και στην τότε
Υφυπουργό Υγείας κ. Μακρή, χωρίς µέχρι τώρα να έχει λυθεί το
πρόβληµά τους.
Το πρόβληµα των τεράστιων εισφορών σε χρήµα δεν αφορά
βέβαια µόνο την περιοχή της Αγίας Παρασκευής, αλλά πλήθος
οικισµών ανά την Ελλάδα. Η επιβολή µη ρεαλιστικών όρων εφαρµογής των τοπικών χωρικών σχεδίων, όπως θα ονοµάζονται από
εδώ και πέρα, δεν φαίνεται να αλλάζει υπέρ των κατοίκων. Το
µόνο που αλλάζετε είναι τα ονόµατα.
Άλλο παράδειγµα: Πολεοδόµηση του οικισµού Μαράθου και
πάλι στη Μαγνησία.
Ο οικισµός του Μαράθου, του τέως δήµου Νέας Αγχιάλου,
ανήκει στις πλέον ταλαιπωρηµένες περιοχές καθώς η εξέλιξη της
πολεοδόµησης εκεί διαρκεί πολλά χρόνια δοκιµάζοντας τις αντοχές των ιδιοκτητών και φρενάροντας την οποιαδήποτε οικονοµική ανάπτυξη στην περιοχή. Ήδη από τη δεκαετία του 1990 η
υπόθεση βάλτωσε µέχρι τον Οκτώβριο του 2010, οπότε τελικά
υποβλήθηκε από τους µελετητές αναµορφωµένος φάκελος σύµφωνα µε τις προφορικές συνεννοήσεις που είχε κάνει η αρµόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Τελικά η µελέτη
αυτή πήρε δύο ακόµα χρόνια για να φτάσει στο Δήµο Βόλου και
η διαδικασία οριστικοποίησης του τοπικού σχεδιασµού φαίνεται
να έχει πολύ µέλλον µπροστά της.
Το ηθικό δίδαγµα από όλα τα παραπάνω παραδείγµατα δεν θα
άλλαζε σε τίποτα αν αλλάζαµε τα ονόµατα των οικισµών και εξετάζαµε οποιονδήποτε άλλο νοµό της χώρας. Οι παθογένειες
είναι πάντοτε ίδιες: Απίστευτες γραφειοκρατικές περιπλοκές, επιβολή επαχθέστατων όρων εφαρµογής των πολεοδοµικών σχεδίων, όπου υπάρχουν, σε βάρος των κατοίκων, απουσία εκ µέρους του κράτους της αίσθησης του επείγοντος. Έτσι τα προβλήµατα σε χιλιάδες οικισµούς όχι µόνο παραµένουν αλλά και
οξύνονται εξαιτίας της πολυετούς πλέον οικονοµικής κρίσης.
Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε είναι πολύπλοκο. Ταυτόχρονα το δίληµµα που έχουµε µπροστά µας είναι εξαιρετικά
απλό. Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πιστεύουµε ότι µπορεί
να λυθεί µέσα από µια απλή συστηµατοποίηση ορισµών ή µε τη
µετονοµασία όρων. Μακάρι η λύση στο πρόβληµα της ανάπτυξης
της χώρας να µπορούσε να δοθεί µόνο µε γραφειοκρατικά
µέτρα. Η πράξη όµως έχει αποδείξει ότι δεν µπορεί να γίνει έτσι.
Εκείνο που χρειάζεται είναι σεισάχθεια των οικονοµικών βαρών
από τις πλάτες των πολιτών, παροχή κινήτρων στην οικοδοµή,
µικρότεροι φόροι και εισφορές για την ιδιωτική ακίνητη περιουσία, την οποία σήµερα το ελληνικό δηµόσιο λεηλατεί άγρια.
Αυτές είναι η προϋποθέσεις όχι µόνο της οικιστικής ανάπτυξης
αλλά γενικότερα της οικονοµικής ανάκαµψης της χώρας. Όχι
δήθεν αναπτυξιακές συµφωνίες µε τους Κινέζους που όλο έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν σε γη και ακόµα περιµένουµε να δούµε κάποια από τις εξαγγελίες Σαµαρά να υλοποιείται. Με άλλα λόγια αυτό που χρειαζόµαστε είναι αλήθειες
και όχι ψέµατα. Πάνω σε ψεύτικες υποσχέσεις ποτέ καµµία κυβέρνηση δεν µπόρεσε να πετύχει οικονοµική µεγέθυνση ή κάποια
αλλαγή του επενδυτικού κλίµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Οι πολίτες όπως και οι επενδυτές θέλουν να ακούν. Απαιτούν
όµως να ακούν την αλήθεια. Και αυτή είµαστε υποχρεωµένοι να
τους λέµε αν πράγµατι επιθυµούµε να δούµε κάποτε τη βιώσιµη
ανάπτυξη της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Χρυσοβελώνη.
Τον λόγο έχει η κ. Μάρκου για έξι λεπτά.
Αµέσως µετά θα έχει τον λόγο ο Αναπληρωτής Υπουργός κ.
Ταγαράς.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ύπαρξη ενός
σταθερού και αποτελεσµατικού συστήµατος χωροταξικού σχεδιασµού και χρήσεων γης προσαρµοσµένου στις σύγχρονες συνθήκες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας µε όρους βιώσιµης ανάπτυξης. Γι’
αυτό και αδικείται το παρόν νοµοσχέδιο µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος: Αφ’ ενός δεν µας δίνεται η δυνατότητα να διατυπώσουµε ολοκληρωµένες προτάσεις και αλλαγές για τη βελτίωση
των επιµέρους διατάξεων. Αφ’ ετέρου, το νοµοσχέδιο έρχεται ως
προϊόν εξωτερικής πίεσης από τους δανειστές µας για να πάρουµε τη δόση, όχι ως µια γνήσια µεταρρυθµιστική προσπάθεια
να διορθωθούν κάποια κακώς κείµενα που ταλαιπωρούν τους πολίτες αλλά και το περιβάλλον εδώ και χρόνια.
Διαχρονικά, ο χωροταξικός σχεδιασµός στη χώρα αντιµετωπίστηκε συγκυριακά, χωρίς κανένα µακροπρόθεσµο σχέδιο, µε
στόχο την εξυπηρέτηση µικρότερων ή µεγαλύτερων συµφερόντων της στιγµής. Αυτό είναι εµφανές σε όλες τις µεγάλες πόλεις:
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Πάτρα.
Ο χωροταξικός σχεδιασµός, όµως, αφορά και την ύπαιθρο και
εκεί βλέπουµε την ίδια εικόνα: άναρχη δόµηση, ασάφεια ως προς
τις χρήσεις γης, επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε οικιστικές
περιοχές χωρίς αδειοδότηση µε τη σιωπηρή ανοχή των αρµοδίων. Ακόµα και στις περιοχές αυξηµένης προστασίας, όπως
είναι τα εθνικά πάρκα, ξαφνικά ξεφυτρώνουν αποθήκες, όπως
έγινε πρόσφατα στην προστατευόµενη περιοχή του Δέλτα ΑξιούΛουδία- Αλιάκµονα.
Αυτή η ευκαιριακή και όχι µεταρρυθµιστική ούτε στρατηγική
αντιµετώπιση υπάρχει και στο παρόν νοµοσχέδιο. Αναφέρω ενδεικτικά: Ο εκάστοτε Υπουργός, µπορεί να τροποποιεί µε αποφάσεις του τα Εθνικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. Τα
Ειδικά Χωρικά Σχέδια που κατά κύριο λόγο ευνοούν συγκεκριµένες επιχειρηµατικές δραστηριότητες µπορούν να κατισχύουν των
Τοπικών Χωρικών Σχεδίων. Ακόµα και οι χρήσεις γης µπορούν να
αλλάξουν µε απόφαση του Υπουργού.
Η αόριστη αναφορά του νοµοσχεδίου σε µη ουσιώδεις τροποποιήσεις δεν είναι καθησυχαστική. Παράλληλα, απουσιάζει ένα
αποτελεσµατικό πλαίσιο συστηµατικής παρακολούθησης και
αξιολόγησης του χωροταξικού σχεδιασµού επί τη βάσει συγκεκριµένων δεικτών και µε ορισµένο χρονοδιάγραµµα. Η ανά πενταετία αξιολογήσεις δεν επαρκούν σε καµµία περίπτωση.
Όσον αφορά ειδικότερα τις χρήσεις γης, το πλέον σηµαντικό
εργαλείο του πολεοδοµικού σχεδιασµού, η επικαιροποίησή τους,
είναι θετική και απαραίτητη αφού το προεδρικό διάταγµα του
1987 είναι πλέον απαρχαιωµένο και αδυνατεί να υποστηρίξει, ουσιαστικά, τον πολεοδοµικό σχεδιασµό. Και εδώ, όµως, διαπιστώνονται κενά, παραλείψεις και ασάφειες.
Πρώτον, δεν υπάρχει καµµία αναφορά στις αγροτικές και γεωργικές χρήσεις.
Δεύτερον, για τις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας στα άρθρα
20 και 24 είναι δυνατόν να µας λέτε ότι εγκαταστάσεις καύσης
απορριµµάτων ανήκουν σε αστικές υποδοµές και µάλιστα κοινής
ωφέλειας όταν ακόµη είναι νωπή η προσπάθεια της «ΤΙΤΑΝ» να
προχωρήσει στην καύση πλαστικών και άλλων απορριµµάτων
µέσα στον αστικό ιστό της δυτικής Θεσσαλονίκης;
Τρίτον, υπάρχει έλλειψη συνοχής όσον αφορά τη χρησιµοποιούµενη ορολογία σε σχέση µε άλλα νοµοθετήµατα, όπως ενδεικτικά τη νοµοθεσία για τα επιχειρηµατικά και τεχνολογικά πάρκα
αλλά και τα µέσα στο ίδιο το νοµοθέτηµα. Η απουσία συνοχής
αναδεικνύει και την αδυναµία µιας συνολικής εποπτείας του συγκεκριµένου πεδίου, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση αν θέ-
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λουµε να µιλάµε για όραµα και στρατηγικό σχεδιασµό.
Θα αναφερθώ στο παράδειγµα της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει
αυτήν τη στιγµή σε εκκρεµότητα στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου το νοµοσχέδιο για το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης. Και εδώ προβλέψατε στο άρθρο 6, για την Αθήνα, ταυτίζοντας το Ρυθµιστικό Σχέδιο µε το Περιφερειακό Χωροταξικό
Πλαίσιο για την Αττική. Δεν συµβαίνει το ίδιο µε τη Θεσσαλονίκη.
Αντιθέτως, µιλάτε γενικόλογα για ενσωµάτωση κατευθύνσεων
στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας.
Στη συνέχεια αναφέρετε εξίσου αόριστα ότι πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψινη ο µητροπολιτικός ρόλος της Θεσσαλονίκης, ό,τι και
αν σηµαίνει αυτό. Τελικά, ποια είναι η ιεραρχική σχέση ανάµεσα
στα δύο νοµοθετήµατα; Με ποιον τρόπο συσχετίζονται και ποιο
υπερισχύει σε περίπτωση διαφοροποίησης;
Αυτές οι ασάφειες, οι αντινοµίες και οι παραλογισµοί που χαρακτηρίζουν γενικά την πολεοδοµική νοµοθεσία καθιστούν απαραίτητη την προσπάθεια κωδικοποίησης και είναι πραγµατικά
θετική η πρόβλεψη του άρθρου 12, αν και µπορούν να διατυπωθούν σοβαρές ενστάσεις ως προς το κόστος της διαδικασίας και
τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης σε ινστιτούτα και ΝΠΔΔ,
προφανώς µε αντάλλαγµα.
Να τονίσω, όµως, εδώ ότι η κωδικοποίηση πρέπει οπωσδήποτε
να συµπεριλάβει και να διορθώσει και όλες τις ειδικές προβλέψεις που υπάρχουν διάσπαρτες σε άσχετα νοµοθετήµατα. Η χωροθέτηση των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, για παράδειγµα, γίνεται µε βάση
το ν. 2963 του 2001. Και εδώ υπάρχει πρόβληµα, κύριε Υπουργέ,
διότι υπάρχει µεγάλη ασάφεια ως προς το πού µπορεί να χωροθετηθεί ένα ΚΤΕΟ. Για ποιον λόγο επιτρέπεται, για παράδειγµα,
η ίδρυση συνεργείου αυτοκινήτου που είναι µεγαλύτερης όχλησης στην κατοικία ενδιάµεσου επιπέδου και στο πολεοδοµικό
κέντρο και απαγορεύονται τα ΚΤΕΟ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
Για ποιον λόγο επιτρέπετε τη λειτουργία επί εικοσαετία συγκεκριµένων ιδιωτικών ΚΤΕΟ µέσα στην Αθήνα και µάλιστα σε περιοχές γενικής κατοικίας και την απαγορεύετε σε περιοχές που
είναι εκτός σχεδίου πόλεως, όπως για παράδειγµα στην Πάτρα;
Αυτό το ζήτηµα πρέπει να λυθεί και ίσως πρέπει να εξετάσετε τις
κατηγορίες χρήσεως που επιτρέπονται και το βαθµό όχλησης
που δηµιουργούν.
Συνοψίζοντας, παρά τα θετικά σηµεία και την αναµφισβήτητη
αναγκαιότητα να ρυθµιστεί επιτέλους µε τρόπο σύγχρονο και
αποτελεσµατικό το σύστηµα χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού της χώρας, το νοµοσχέδιο αυτό δεν προχωρά σε ουσιαστικές τοµές µακριά από τις πρακτικές και τις αβελτηρίες του
παρελθόντος. Αντιθέτως, σε ορισµένα σηµεία φαίνεται να τις διαιωνίζει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Ταγαράς για δεκαπέντε λεπτά. Επίσης, έχουµε συνεννοηθεί ότι µετά από εσάς,
κύριε Υπουργέ, θα µιλήσουν οι δύο εναποµείναντες Βουλευτές,
ο Υπουργός κ. Μανιάτης και στη συνέχεια οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο και σίγουρα αδικείται αυτή η σηµασία και το τι
κατευθύνσεις και λύσεις δίνει σε πολλά προβλήµατα που χρόνια
τώρα τα έχουµε ζήσει από την αρνητική τους πλευρά, γιατί συζητείται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Διότι πράγµατι µας
υποχρεώνουν, µας πιέζουν να υλοποιήσουµε τα αυτονόητα, που
για χρόνια τώρα εµείς οι ίδιοι καθυστερήσαµε και δεν εκτελέσαµε.
Αυτό θα πρέπει να είναι το µήνυµα για όλους µας, όχι µόνο για
το συγκεκριµένο ζήτηµα, αλλά για όλα αυτά τα οποία δεν κάναµε
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όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή ότι πρέπει επιτέλους τις πιέσεις
αυτές, που οι άλλοι ασκούν σε εµάς για τα αυτονόητα, να τις
ασκήσουµε εµείς στον εαυτό µας και στο εσωτερικό µας, για να
καλύψουµε κενά που µας έφτασαν ως εδώ και τα οποία πρέπει
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να καλύψουµε.
Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν είναι έργο, δεν
αφορά έργο. Είναι, όµως, ένας σχεδιασµός µε βάση τον οποίο
κατασκευάζονται και θα κατασκευαστούν όλα τα έργα, δηµόσια
και ιδιωτικά, µικρά και µεγάλα. Γι’ αυτόν, λοιπόν, τον σχεδιασµό
ήρθαµε σήµερα να συζητήσουµε. Οι εµπλεκόµενοι θεσµικοί και
όχι µόνο φορείς, από το δήµο µέχρι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα πρέπει να έχουν ένα ξεκάθαρο πλαίσιο συµµετοχής,
ρόλου, ευθύνης, αλλά και αποτελέσµατος.
Αυτό που κάνει ουσιαστική τη διαφορά και είναι η εγγύηση για
να µπορέσουµε επιτέλους να κάνουµε αυτά τα οποία σχεδιάζουµε και νοµοθετούµε σε χρόνο άµεσο, για να µη χάνουµε κάθε
φορά τα δεδοµένα -γιατί αλλάζουν καθώς περνούν τα χρόνιαείναι να µπορούµε να έχουµε έναν σχεδιασµό επίκαιρο που δυναµικά να επικαιροποιείται, για να είναι χρήσιµος σε όλους για
όποια δραστηριότητα στον χώρο.
Αυτό γίνεται, γιατί για πρώτη φορά από το ξεκίνηµα και από
τη βάση του ο σχεδιασµός αυτός γίνεται ψηφιακά σε µια κεντρική ηλεκτρονική δυναµική βάση δεδοµένων που ο κάθε εµπλεκόµενος σε όλα τα επίπεδα οφείλει σε ζωντανό χρόνο να ενηµερώνει, για να µπορούµε και εµείς από την πλευρά µας ως κεντρικό Υπουργείο, διασυνδεδεµένοι οριζόντια µε όλα τα Υπουργεία που εµπλέκονται στον σχεδιασµό, να καταθέτουµε ό,τι
αλλαγές υπάρχουν κάθε φορά για να έχει τελικά τη δυνατότητα
ο πολίτης, µέσα από τον υπολογιστή του και αξιοποιώντας τις τεχνολογίες που ως εργαλείο ποτέ δεν χρησιµοποιήσαµε σε αυτήν
τη βάση µέχρι σήµερα, να έχει όλη την πληροφορία -και ασφαλή
πληροφορία- για το τι επιτρέπεται, µε ποιους όρους, αλλά και τι
απαγορεύεται, είτε εντός είτε εκτός σχεδίου, για δραστηριότητα
στην οποία θέλει να επενδύσει και να δηµιουργήσει.
Αυτό το περιβάλλον ήταν θολό, µε πολλές παρενέργειες και
πάρα πολλά προβλήµατα και λόγω αυτού χάθηκαν πολλές ευκαιρίες αλλά και πολλές επενδύσεις, γιατί δηµιούργησε ανασφάλειες, καθυστερήσεις, γραφειοκρατίες, εµπλοκές. Τελικώς οι
επενδύσεις χάθηκαν. Και όταν βρισκόµαστε σ’ αυτήν τη σηµερινή
κατάσταση που ο κόσµος έχει υποστεί τέτοιες θυσίες, δεν έχουµε το δικαίωµα να µη δώσουµε ξεκάθαρο µήνυµα σε όλους για
το πώς δηµιουργούµε.
Χαρακτηριστικά θα σας πω, για να δείτε την πορεία του τι συνέβαινε πριν µε το θεσµικό πλαίσιο που υπήρχε και το οποίο αλλάζουµε. Από τις εργασίες που έχει κάνει το Τεχνικό Επιµελητήριο, από τότε που ξεκινούσε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο
µέχρι να ολοκληρωθεί περνούσαν από εκατόν ογδόντα µέχρι διακόσιοι τριάντα µήνες, είκοσι ή και τριάντα χρόνια, για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός. Αυτός δεν είναι σχεδιασµός.
Και αυτά που ελήφθησαν υπ’ όψιν στο ξεκίνηµα, έχουν αλλάξει
εντελώς όταν χρειάζεται να υπογραφεί το τελικό σχέδιο. Από την
ΚΕΔΕ –και αναφέροµαι σε στατιστικά στοιχεία του 2009- από
τους εννιακόσιους δέκα δήµους, µόνο το 1/3, δηλαδή οι τριακόσιοι εβδοµήντα έξι ξεκίνησαν τον σχεδιασµό. Από αυτούς οι διακόσιοι ενενήντα πέντε προχώρησαν τον σχεδιασµό και µόνο οι
σαράντα ολοκλήρωσαν, δηλαδή, το 4%.
Αυτά έγιναν µε το θεσµικό πλαίσιο που είχαµε πριν και µε τα
εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε πριν µε σχέδια σε φωτοτυπίες,
µε φακέλους που υποβάλαµε στο δηµαρχείο ή στη Πολεοδοµία
αλλά και στο Υπουργείο ακόµα, φακέλους που πήγαν στη βιβλιοθήκη ή στην αποθήκη την οποία ήξερε ο αρµόδιος υπάλληλος
και µόνο αυτός.
Αυτή, λοιπόν, είναι η ουσιαστική αλλαγή σε σχέση µε αυτά που
ανέφερα πριν. Τα πάντα και από τους πάντες που συµµετέχουν
στον σχεδιασµό είναι σε γνώση αλλά και σε αξιολόγηση, παρακολούθηση, παρέµβαση µε στόχο να ολοκληρώνονται στην ώρα
τους. Ο καθένας ο οποίος καθυστερεί, θα έχει ονοµατεπώνυµο
και ευθύνη, µε στόχο να µην καθυστερεί τελικώς κανείς και να
µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στον στόχο του 2020 που
έχουµε βάλει όχι µόνο για τον χωροταξικό, πολεοδοµικό σχεδιασµό αλλά και τους παράλληλους συµπληρωµατικούς σχεδια-
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σµούς. Και αναφέροµαι στο Εθνικό Κτηµατολόγιο αλλά και τους
δασικούς χάρτες που καθορίζουν από τη µια µεριά, τη µορφή (αν
είναι δάσος, αν είναι αρχαιολογικός χώρος, αν είναι χώρος ιδιαίτερης προστασίας «NATURA», αν είναι αναδασµοί και αν είναι οικόπεδα ή αγροτική γη) και από την άλλη πλευρά, το ιδιοκτησιακό
που είναι και αυτό µέγα θέµα (αν είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό). Όλα
αυτά µέχρι σήµερα έχουν δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα
και θα τα συζητήσουµε και σε επόµενα νοµοσχέδια λύνοντας όσα
περισσότερα µπορούµε από αυτά.
Οι νόµοι στους οποίους βασίστηκε ο σχεδιασµός, από το ν.
1337/1983 και το ν. 2508/1997 σε ό,τι αφορά το χωροταξικό και
πολεοδοµικό σχεδιασµό αλλά και τις χρήσεις γης, και το προεδρικό διάταγµα του 1987 είναι πολύ παλιά και έχουν ήδη χάσει
την αξία τους, γιατί τα δεδοµένα έχουν αλλάξει. Δεν χρειάζεται
απλώς επικαιροποίηση των δεδοµένων. Χρειάζονται και σηµαντικές αλλαγές γιατί πολλά πράγµατα που δεν υπήρχαν, υπάρχουν σήµερα, αλλά και πολλά πράγµατα που προβλέπονταν τότε
δεν έχουν καµµία σηµασία γιατί δεν υπάρχουν σήµερα.
Φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τα επίπεδα του
σχεδιασµού µειώνονται από επτά σε τέσσερα. Δεν είναι µόνο
αριθµητικό το αποτέλεσµα και η παρέµβαση ούτε από µόνος του
ο αριθµός της µείωσης θα λύσει το πρόβληµα. Και αυτό, όµως,
είναι µια παράµετρος που συµβάλλει στην ταχύτητα, στην ποιότητα, στην ασφάλεια και στην αποτελεσµατικότητα. Διότι λάβετε υπ’ όψιν ότι υπήρχαν περιοχές όπου ίσχυαν ταυτόχρονα έξι
σχέδια: Πολεοδοµικό Σχέδιο, Γενικό Σχέδιο, Πολεοδοµική Μελέτη, Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, Ρυθµιστικό Σχέδιο, Πολεοδοµικό
Περιφερειακό Πλαίσιο, Τοπικό Πλαίσιο. Και όλα αυτά επειδή
είχαν γίνει σε διάφορες φάσεις, πολλές φορές το ένα συγκρουόταν µε το άλλο για την ίδια περιοχή ή άφηνε θολά σηµεία, τα
οποία δηµιουργούσαν πρόβληµα και στη διοίκηση να αποφασίζει
γρήγορα και σωστά.
Τελικώς, πλήρωνε το τίµηµα ο πολίτης που ή δεν έπαιρνε
απάντηση ή έπαιρνε λανθασµένη απάντηση ή λόγω της καθυστέρησης οι επενδυτές έφευγαν. Αναφέρθηκα και πριν.
Όλα αυτά σήµερα δεν ισχύουν. Σήµερα τα πάντα, ό,τι υπάρχει,
αναφέρονται και µε ηλεκτρονικό τρόπο. Μιλάµε για µια νέα
εποχή. Μπαίνουµε στην ψηφιακή εποχή και η πληροφορία διαχέεται, συµπληρώνεται και από κάτω προς τα πάνω και από πάνω
προς τα κάτω, προς τους πάντες άµεσα. Αυτό βοηθάει όλους
τους εµπλεκόµενους να αποφασίζουν. Γι’ αυτό και οι χρόνοι που
αναφέρθηκαν πριν είναι πράγµατι πιεστικοί, διότι τα εργαλεία
που χρησιµοποιούµε είναι σύγχρονα και η γνώση και η πληροφόρηση φτάνει τη στιγµή που τη στέλνεις.
Παρ’ όλα αυτά όµως -και θα αναφερθώ στο τέλος- επειδή αρκετοί συνάδελφοι και κατά τη χθεσινή συζήτηση, αλλά και κατά
τη σηµερινή, κατέθεσαν προτάσεις δηµιουργικές, αρκετές από
τις προτάσεις -το είπα από χθες, το επαναλαµβάνω και τώρα και
θα το δείτε και σε λίγο που θα σας µοιραστεί- που έγιναν απ’
όλους τους χώρους -και τους εισηγητές και τους παρεµβαίνοντες συναδέλφους οµιλητές- έγιναν αποδεκτές και για να διορθώσουµε και για να διευκρινίσουµε και για να συµπληρώσουµε και,
σε κάθε περίπτωση, για να είµαστε ξεκάθαροι από την πλευρά
µας και να µην εννοούνται πράγµατα τα οποία δεν προβλέπονται.
Θέλουµε τον πραγµατικό έλεγχο σε πραγµατικό χρόνο, µε µετρήσιµα αποτελέσµατα.
Αναφέρθηκα πριν στον πολεοδοµικό, στον χωροταξικό σχεδιασµό, στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και στους δασικούς χάρτες. Σε
ό,τι αφορά, τουλάχιστον, τους δασικούς χάρτες, που µπορώ να
γνωρίζω -ο κύριος Υπουργός θα αναφερθεί και στο Εθνικό Κτηµατολόγιο του οποίου έχει την αρµοδιότητα και θα σας ενηµερώσει σχετικά- είναι σε εξέλιξη η δηµιουργία τους. Είναι στη
διάθεσή σας και µπορεί να δοθεί πίνακας που δείχνει σε ποια
φάση βρίσκεται σε κάθε περιοχή αυτός ο σχεδιασµός.
Επίσης, άµεσα θα προκηρύξουµε τη σύνταξη των κωδίκων της
δασικής νοµοθεσίας που είναι ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο και
συµπληρώνει αυτούς τους σχεδιασµούς στους οποίους αναφέρθηκα πριν.
Εξίσου πολύ σηµαντική είναι και η κωδικοποίηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας για να µπορούµε σε µια δυναµική βάση δεδοµένων να καταγράψουµε ό,τι υπάρχει. Και ό,τι καινούργιο
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βγαίνει, από όποιο Υπουργείο και επηρεάζει το σχεδιασµό και τη
χωροταξία, θα ενηµερώνεται on line το σύστηµα για να υπάρχει,
όπως είπα, η ολοκληρωµένη πληροφόρηση στον πολίτη και να
είναι ασφαλής.
Είµαστε στην ψηφιακή εποχή. Έχουµε στόχο την ολοκλήρωση
το 2020. Επειδή στους εµπλεκόµενους όλοι αυτοί οι σχεδιασµοί
ξεκινούν κατά βάση και κατά κανόνα από τον δήµο -όχι µόνο από
δηµοτική ενότητα ή δηµοτικές ενότητες, αλλά και από ολόκληρο
τον δήµο, επειδή τέθηκε χθες και θα το δείτε, έχει προστεθεί στις
διευκρινιστικές και στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που θα δοθούν
σε πολύ λίγο στη διάθεσή σας- θα υπάρξει ενηµέρωση από την
πλευρά του Υπουργείου αµέσως µόλις δηµιουργηθεί η καινούργια Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας αλλά και η Ένωση Περιφερειών.
Θα καθίσουµε όλοι µαζί να συζητήσουµε, να αποφασίσουµε
και να αποδεχθούµε –τουλάχιστον αυτή είναι η δική µας θέσηκαι να αναγάγουµε τον Χωροταξικό Πολεοδοµικό Σχεδιασµό ως
εθνικό στρατηγικό στόχο. Διότι, κατά την άποψή µου, είναι κυρίαρχο εργαλείο πάνω στο οποίο και από το οποίο εξαρτώνται
όλα τα έργα, όπως αναφέρθηκα πριν. Μπορεί να κατασκευάζουµε έργα τµηµατικά, αλλά θα ξέρουµε στο τέλος ότι το παζλ
που θα δηµιουργηθεί είναι αυτό που έχουµε σχεδιάσει και θα
γνωρίζουµε όλοι εξ αρχής. Και από τη στιγµή που θα συµφωνήσουµε όλοι ότι αποδεχόµαστε να το βάλουµε ως τέτοιο, ο καθένας, ανάλογα µε τον ρόλο τον οποίο έχει και την ευθύνη που του
αντιστοιχεί, θα πρέπει να αναλάβει και συγκεκριµένη ευθύνη.
Και ο ρόλος ο δικός µας είναι να παρακολουθούµε κάθε µέρα
την εξέλιξη του σχεδιασµού και να µην αφήσουµε κανέναν από
τους εµπλεκόµενους να καθυστερήσει πέρα από τις προβλεπόµενες προθεσµίες ανάµεσα στις φάσεις εξέλιξης του σχεδιασµού, για να τελειώσουµε επιτέλους αυτό το οποίο είναι απόλυτη
ανάγκη.
Επειδή αναφέρθηκε πριν στον 4178, θέλω να πω ότι έχουµε
ψηφίσει τις διατάξεις που αφορούν στην ταυτότητα του κτηρίου.
Θέλω να σας πω ότι το σχετικό διάταγµα έχει προωθηθεί ήδη
στο Συµβούλιο της Επικρατείας και περιµένουµε την ολοκλήρωσή του για να υπογραφεί και να ισχύσει.
Επίσης, έγινε αναφορά –και σωστά- σε θέµατα ενεργειακής
αναβάθµισης. Ήδη από εµένα έχει υπογραφεί και ολοκληρώνεται
η κοινή υπουργική απόφαση που δίνει τη δυνατότητα, αλλά και
το δικαίωµα, το 50% των προστίµων των αυθαιρέτων να µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για ενεργειακή αναβάθµιση ή ενίσχυση της
στατικής επάρκειας του κτηρίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά –ένα άλλο σηµαντικό κοµµάτι- το θέµα της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδοµικών αδειών, θα είµαστε σε δύο
µήνες έτοιµοι να µπορέσουµε να επικοινωνήσουµε και µέχρι το
τέλος του χρόνου να λειτουργήσουµε την έκδοση των οικοδοµικών αδειών µόνο µε ηλεκτρονικό τρόπο. Σταµατάνε τα χαρτιά και
οι φάκελοι που µεταφέρονται. Όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά. Ήδη σε συνεργασία µε το Τεχνικό Επιµελητήριο ολοκληρώνουµε αυτήν την εργασία, που είναι πάρα πολύ σηµαντική.
Αναφέρθηκε πριν από τον κ. Ταµήλο -δεν ξέρω εάν είναι εδώη χρηµατοδότηση του χωροταξικού, πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Στη συζήτηση που θα κάνουµε δεν θα µιλήσουµε µόνο για σχέδια, µόνο για νόµους, µόνο για διάφορες φάσεις και µόνο για εµπλεκόµενους. Θα συζητήσουµε για τα πάντα. Και όπως είπα, για
να µην επικαλείται κανείς τίποτε, αλλά για να ασχοληθούµε όλοι
µε την ουσία και να φέρουµε αποτέλεσµα, ο καθένας θα ξέρει
τον ρόλο και την ευθύνη του από πριν.
Αναφέρθηκε ότι εδώ σχεδιάζουµε αποµονωµένοι από τον άλλο
κόσµο. Μα, αυτά τα οποία αναφέρουµε σήµερα σε έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό, ήδη αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση εάν θα δείτε- του νοµοσχεδίου και µε πολύ συγκεκριµένη αναφορά στο τι ισχύει σε άλλες τέσσερις χώρες κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά µε
εµάς, για να καταλήξουµε σε αυτά τα οποία συζητάµε.
Άκουσα ότι αυξάνουµε συντελεστές δόµησης στο Ψυχικό, ότι
αλλάζουµε χρήσεις. Δεν αυξάνουµε συντελεστές δόµησης που-
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θενά. Και όχι µόνο δεν αυξάνουµε συντελεστές δόµησης, αλλά
αντίθετα µειώνουµε συντελεστές δόµησης. Διότι, έχουµε διατάγµατα που ο µέσος συντελεστής ήταν 2.1 ή και 2.4 και –αν θα
δείτε- στο άρθρο 9 αυτούς τους συντελεστές δόµησης τους µειώνουµε στο 1.2, δηλαδή στο µισό.
Να τονίσω επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα
και χθες, ότι εδώ δεν είµαστε για να σχεδιάσουµε µόνοι µας, ούτε
για να σχεδιάσουµε µόνο για εµάς. Θέλουµε όλοι µαζί να σχεδιάσουµε µε τον καλύτερο τρόπο. Και είµαστε εδώ για να ακούµε
όλες τις δηµιουργικές, θετικές παρατηρήσεις. Και όπως είπα,
όταν θα σας κοινοποιηθούν οι διευκρινιστικές και οι νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, θα δείτε ότι πολλές από τις παρατηρήσεις και της κ.
Θεοπεφτάτου και της κ. Φούντα και του κ. Ρήγα αλλά και του κ.
Σταµενίτη έγιναν αποδεκτές και διορθώσαµε και συµπληρώσαµε
αυτό το νοµοσχέδιο.
Ένα πράγµα επίσης πολύ σηµαντικό είναι ότι δεν βάλαµε µόνο
σχέδια, βάλαµε και χρήσεις, το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Και όχι χρήσεις µε γραφειοκρατικό τρόπο ούτε µε θολό
τοπίο. Ό,τι κεντρικοί και κωδικοί αριθµοί δραστηριοτήτων υπάρχουν σήµερα στο Υπουργείο Οικονοµικών -που τους χρησιµοποιεί ο κάθε ενδιαφερόµενος που θέλει να ασκήσει µια
δραστηριότητα- αντιστοιχούµε αυτούς τους έξι χιλιάδες κωδικούς δραστηριότητας µε τις χρήσεις γης που επιτρέπονται σε
κάθε σηµείο γης.
Αυτό γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο. Ήδη είναι έτοιµη και η
υπουργική απόφαση που αναφέρεται σε αυτόν τον τοµέα και
στους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας, η οποία θα υπογραφεί την επόµενη εβδοµάδα.
Επειδή υπάρχουν και άλλες υπουργικές αποφάσεις, θέλω να
σας πω ότι αυτές δεν θα µείνουν στα χαρτιά. Άµεσα, µέχρι τον
Σεπτέµβρη, στόχος µας είναι όλες οι υπουργικές αποφάσεις που
ενεργοποιούν τον νόµο, να έχουν υπογραφεί για να είναι στη διάθεση και των νέων δηµάρχων και δηµοτικών συµβουλίων, να
έχουν ξεκάθαρο περιβάλλον και τις όποιες προδιαγραφές, όρους και κανόνες χρειάζονται, να τις δώσουµε ως εργαλεία σε
όλους για να µπορέσουµε τελικά να είµαστε αποτελεσµατικοί.
Κλείνοντας και µε αφορµή όλα αυτά στα οποία αναφέρθηκα,
θέλω ειδικά αυτόν τον σχεδιασµό να τον στηρίξουµε όλοι µας.
Είναι ένα εργαλείο και µια βάση όπου θα µπορέσει κανείς να προσθέσει και στο µέλλον. Δυναµική είναι η εξέλιξη, δεν είναι στατική. Όµως, είναι µια πολύ καλή βάση πάνω στην οποία
µπορούµε να χτίσουµε και να συµπληρώσουµε και για το µέλλον
εργαλεία αλλά και πληροφορίες για τον πολίτη, που θα µπορεί
άµεσα να τις ακούει και να τις πληροφορείται και µε ασφάλεια
να τις ενεργοποιεί και να δηµιουργεί.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και ζητώ να
υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Σκρέκας για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν ξεκινήσω µε την ουσία του
νοµοσχεδίου, θα ήθελα να εκφράσω ένα µεγάλο ευχαριστώ,
απευθυνόµενος στην Εθνική Οµάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας,
η οποία πέτυχε µία τεράστια νίκη εχθές το βράδυ, να τους δώσω
συγχαρητήρια και να πω ότι αυτοί οι άνδρες απέδειξαν ότι η ελληνική ψυχή, µε πολλή δουλειά, µπορεί να φέρει τα καλύτερα
αποτελέσµατα. Μας έκαναν για άλλη µια φορά υπερήφανους και
εύχοµαι η συνέχεια να είναι καλή.
Προχωρώντας στην ουσία του νοµοθετήµατος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι συζητάµε σήµερα, µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ειπώθηκε και πριν, έτσι
όπως αυτή προβλέπεται από τον Κανονισµό της Βουλής, το νοµοσχέδιο µε τίτλο «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµισηΒιώσιµη ανάπτυξη». Όπως διαφαίνεται και από τον τίτλο, το
παρόν νοµοσχέδιο επιχειρεί να βελτιώσει το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο που προσδιορίζει τους κανόνες που διέπουν τον
χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, καθώς και τις κατηγο-
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ρίες και το περιεχόµενο των χρήσεων γης. Επίσης, εισάγει νέες
ρυθµίσεις για την απλοποίηση και µείωση της γραφειοκρατίας,
µε σκοπό τη δραστική επιτάχυνση του ρυθµιστικού χωρικού σχεδιασµού. Στις προτεραιότητες, επίσης, της νοµοθετικής αυτής
πρωτοβουλίας είναι η ψηφιοποίηση και η ηλεκτρονική καταγραφή των γεωχωρικών δεδοµένων, καθώς και η κωδικοποίηση
της χωροταξικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Τέλος, εκσυγχρονίζεται το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά τις επιτρεπόµενες
χρήσεις γης, που καλύπτονται από τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια και τα Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων.
Αξίζει να αναφέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τα Γενικά
Πολεοδοµικά Σχέδια, καθώς και τα Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων, τα ΣΧΟΟΑΠ, ρυθµίζονται µε το ν. 1337/
1983 και µε το ν. 2508/1997, καθώς και σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα της 20-2-1987. Δηλαδή σήµερα, το 2014, οι χρήσεις γης και ο γενικότερος πολεοδοµικός σχεδιασµός καθορίζονται µε ένα προεδρικό διάταγµα του 1987, αλλά και µε νοµοθεσία
που είναι πια παρωχηµένη, καθώς ο τρόπος ζωής, οι νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες αλλά και η εξέλιξη του χώρου όπου
ο σύγχρονος άνθρωπος διαβιώνει και δραστηριοποιείται, απαιτούν την κατεπείγουσα βελτίωση διατάξεων και ρυθµίσεων, που
δεν δύνανται στην εποχή µας να υπηρετήσουν τις ανάγκες της
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.
Μπορεί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο να έρχεται προς συζήτηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αλλά η αλήθεια και η πραγµατικότητα είναι ότι οι παρούσες νοµοθετικές ρυθµίσεις που συζητούµε σήµερα έπρεπε να έχουν λάβει χώρα πολλά χρόνια πριν,
ώστε να αποφύγουµε τις χρόνιες καθυστερήσεις και τη δηµιουργία τεράστιων στρεβλώσεων που σήµερα είναι δύσκολο ή σχεδόν
απίθανο ή αδύνατον να τις διορθώσουµε και να τις αντιµετωπίσουµε.
Η λογική, λοιπόν, του να µην αλλάξουµε τίποτα και να συζητάµε επί δεκαετίες θέµατα που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης,
χωρίς να µπορούµε να συµφωνήσουµε στα αυτονόητα, κρυβόµενοι πίσω από ιδεοληψίες και στείρες αντιπαραθέσεις, δεν βοηθούν τη χώρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γιατί όσο οι πολιτικοί
συζητούν οι ανεπάρκειες του συστήµατος οδηγούν σε καταστάσεις που η αντιµετώπισή τους είναι πρακτικά αδύνατη πολλές
φορές. Και τι κάνει η Αντιπολίτευση; Αντί να συζητήσει σοβαρά
και να προτείνει κάποιες ρεαλιστικές προτάσεις ή λύσεις που θα
µπορούσαν να συνεισφέρουν στην περαιτέρω βελτίωση του νοµοθετήµατος, χρησιµοποιεί τις συνήθεις, τις ξύλινες, τις στείρες
πολιτικές αντιπαραθέσεις, χρησιµοποιεί αυτόν τον παλαιοκοµµατικό πολιτικό λόγο και καταδικάζει την προσπάθεια της Κυβέρνησης γιατί βλέπει παντού φαντάσµατα και σκοτεινούς σκοπούς
κατά του δηµοσίου συµφέροντος.
Σας ρωτάω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Πού είναι το κακό
να επιταχυνθεί η διαδικασία της χωροταξίας και της πολεοδόµησης έτσι ώστε νέες περιοχές να αποκτήσουν πολύ πιο γρήγορα
σχέδια πόλης και έτσι τα φτωχότερα στρώµατα να µπορούν να
αποκτήσουν ένα κοµµάτι γης που θα τους επιτρέψει φθηνότερα
και νόµιµα να χτίσουν ένα σπίτι για να βάλουν ένα κεραµίδι πάνω
από το κεφάλι τους; Ήταν καλύτερα µέχρι τώρα που τα εκατοµµύρια συµπολιτών µας αναγκάστηκαν να παρανοµήσουν και να
χτίσουν αυθαίρετα –ακούστε- σαράντα ένα εκατοµµύρια τετραγωνικά µέτρα; Σαράντα ένα εκατοµµύρια τετραγωνικά µέτρα παράνοµων και αυθαίρετων οικηµάτων και κτισµάτων επειδή το
κράτος δεν τους έδιδε τη δυνατότητα να χτίσουν στο οικόπεδο
που είχαν!
Δεν είναι υπέρ των πιο αδύναµων κοινωνικών οµάδων να επιταχύνει κάποιος την πολεοδόµηση νέων περιοχών, έτσι ώστε η
προσφερόµενη προς αξιοποίηση γη να είναι περισσότερη και
άρα να πέσουν οι αξίες που είχαν γιγαντωθεί λόγω της έλλειψης
εντός σχεδίου πόλεως γης προς αξιοποίηση και προς ανέγερση
κατοικιών; Αυτό µε τη σειρά του δεν έφερε όλα τα προηγούµενα
χρόνια µία δραµατική εκτίναξη των τιµών στα ακίνητα µε αποτέλεσµα όλοι οι µικροµεσαίοι να χρεωθούν για µία ζωή για ένα διαµέρισµα ολίγων τετραγωνικών µέτρων;
Γιατί δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε στα αυτονόητα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί δεν συµφωνείτε µε
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πράγµατα που αυτονόητα βοηθούν τους αδυνάτους τους οποίους υποτίθεται ότι υποστηρίζετε; Γιατί δεν συµφωνείτε στην
ουσία τουλάχιστον αυτής της καλής νοµοθετικής πρότασης που
αλλάζει και ταράζει τα βαλτωµένα ύδατα για δεκαετίες τώρα,
έτσι ώστε η πολεοδοµία και η χωροταξία στην Ελλάδα να αλλάξει
και να επιταχυνθεί; Μία κατάσταση που για πολλά χρόνια απέτρεψε χιλιάδες επενδυτικές προτάσεις και χιλιάδες αδυνάµους
να αποκτήσουν ένα φθηνότερο σπίτι, καθώς τα νέα σχέδια πόλης
είναι βαλτωµένα και σταµατηµένα για χρόνια στα πλοκάµια της
γραφειοκρατίας.
Όλοι συµφωνούµε ότι πρέπει να αλλάξουµε τον τόπο µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει πρώτα η νοοτροπία. Και η νοοτροπία αλλάζει από πάνω
προς τα κάτω διά του παραδείγµατος.
Σας καλώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, να στηρίξετε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο και να αποδείξετε ότι αφήνετε στην άκρη τις στείρες κοµµατικές γραµµές
και µεθοδεύσεις προς το όφελος του κοινού καλού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σκρέκα.
Κύριε Υπουργέ, είστε έτοιµος να καταθέσετε τις νοµοτεχνικές
βελτιώσεις;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, σε
δύο λεπτά
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μετά την κ. Αµµανατίδου.
Κυρία Αµµανατίδου, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω λίγο να σχολιάσω το εξής: Κατέβηκε από το Βήµα ο συνάδελφος, κ. Σκρέκας, ο οποίος µιλούσε µε έναν έντονο τρόπο,
ειδικά για την Αντιπολίτευση. Δεν ξέρω, µάλλον στα Τρίκαλα δεν
υπάρχει κανένα κοµµάτι, κανένα φιλέτο που µπαίνει στο ΤΑΙΠΕΔ,
οπότε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού µετά, επειδή αναφέρθηκε σε εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Αµµανατίδου,
είστε έµπειρη κοινοβουλευτικός…
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Πάντως, στο Νοµό
Θεσσαλονίκης που µπαίνει η ΕΥΑΘ, εξήντα ακίνητα-φιλέτα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Αµµανατίδου,
συγγνώµη. Ένα λεπτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Εντάξει, ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ξέρετε καλά ότι µε
τις προσωπικές αναφορές, δηµιουργείται προσωπικό θέµα. Μην
το κάνετε αυτό. Μιλήστε γενικά. Ήδη ο κ. Σκρέκας έχει ζητήσει
τον λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ωραία, γενικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς δεν επιτρέπεται να το κάνετε αυτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Προς τον κύριο Υπουργό δεν θα ζητήσει φαντάζοµαι επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεχίστε, κυρία Αµµανατίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΔΙΔΟΥ: Ακούσαµε, κύριε
Υπουργέ, πώς «ντύσατε» το νοµοθέτηµα και πώς το υποστηρίξατε λίγο πριν αλλά για άλλη µία φορά θα πω πως η Κυβέρνηση
νοµοθετεί µε εντολές της τρόικας και των προαπαιτούµενων.
Στο Θερινό Τµήµα φέρατε το κατεπείγον νοµοσχέδιο «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση – Βιώσιµη ανάπτυξη» εµβόλιµα, τη στιγµή που το σχέδιο νόµου για το Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αττικής και Θεσσαλονίκης ήταν σε εξέλιξη στην επιτροπή. Έχει
σταµατήσει αυτό και υπερισχύει το εµβόλιµο.
Με αυτό το σχέδιο νόµου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να παρεµβαίνει και κατά τη διάρκεια της
πενταετίας στα χωρικά σχέδια, είτε αυτά είναι τοπικά, περιφερειακά, είτε µιλάµε για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, µέσα από τα
ειδικά χωρικά σχέδια, που είναι υπερκείµενα εντέλει όλων, όπως
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είναι οι ζώνες οικιστικού ελέγχου.
Δηµιουργείτε νέα δεδοµένα και στη χωροταξία και πολύ φοβάµαι πως πολλά από αυτά είναι πέρα των συνταγµατικών επιταγών –άρθρο 24 και όχι µόνο- αν αποφασίζετε κάθε φορά να
παρεµβαίνετε για να προωθήσετε µεγάλα επενδυτικά σχέδια, τα
οποία θα τα εντάσσετε στις ιδιωτικές επενδύσεις στρατηγικού
χαρακτήρα, εθνικής σηµασίας µε αποτέλεσµα να αίρονται οι ελάχιστες πολεοδοµικές και περιβαλλοντικές δεσµεύεις και µε διαδικασίες fast track να δίνετε «γη και ύδωρ» µέσα από τις αλλαγές
χρήσεων γης σε εγχώριους και ξένους µεγαλοεπενδυτές.
Και θα φέρετε και το σχέδιο νόµου για τον αιγιαλό, που γνωρίζουµε ότι αυτό θα είναι η τελική «ταφόπλακα» για ό,τι δηµόσιο
υπάρχει. Και δεν θα υπάρξει και καµµία προστασία όχι µόνο του
δηµοσίου αλλά και γενικότερα του περιβάλλοντος.
Σε συνδυασµό µε την εκποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του
ελληνικού δηµοσίου µέσω του ΤΑΙΠΕΔ συνεχώς νοµοθετείτε σε
όφελος των επίδοξων επενδυτών, σε βάρος ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, που τη διαλύετε µε τα µέτρα που παίρνετε
βάσει των µνηµονίων, σε βάρος της βιώσιµης ανάπτυξης που
ευαγγελίζεστε ακόµα και στον τίτλο του σχεδίου νόµου, εξαφανίζοντας την παραγωγική διαδικασία και καταστρέφοντας τους
φυσικούς πόρους µε περιβαλλοντικά µη αναστρέψιµες βλάβες.
Και τι εννοώ; Το νοµοσχέδιο στο πρώτο κεφάλαιο κινείται προσχηµατικά στην κατεύθυνση της απλούστευσης των διαδικασιών
σχεδιασµού και αναθεώρησής του, της πάταξης της γραφειοκρατίας, της άρσης των αγκυλώσεων κ.λπ.. Προσχηµατικά, φυσικά, γιατί η ουσιαστική µεταρρύθµιση που προτείνεται αφορά
αφ’ ενός τον τρόπο κύρωσης έγκρισης που γίνεται θεσµικά «ελαφρύτερος» και το περιεχόµενο γίνεται πλαίσιο κατευθύνσεων.
Επίσης, εφευρίσκετε τα ειδικά χωρικά σχέδια, τα οποία κατισχύουν όλων, που µας κληροδότησε ο εφαρµοστικός για τα δηµόσια ακίνητα, δηλαδή τα ΕΣΧΑΔΑ και ο νόµος περί στρατηγικών
επενδύσεων για τα ιδιωτικά ακίνητα, δηλαδή τα ΕΣΧΑΣΕ, έναντι
οποιουδήποτε θεσµοθετηµένου σχεδιασµού. Τα είπα πιο µπροστά αυτά.
Αν υπήρχε µία ευκαιρία και σκοπιµότητα αναθεώρησης του
χωρικού σχεδιασµού στη συγκυρία που διανύουµε, αυτή θα ήταν
για την ενοποίηση ενδεχοµένως κατ’ αρχάς των γραµµών προστασίας αιγιαλών, µνηµείων, δασών κ.λπ. -δεν θα το κάνετε- και
φυσικά για την εκχώρηση αρµοδιότητας σύνταξης του σχεδιασµού στην αυτοδιοίκηση. Τίποτα από αυτά δεν συµβαίνει και ενισχυτικά και αυτά που προείπα.
Ούτως ή άλλως, ως έχει, είναι ένα θεσµικό πλαίσιο που θα
πάρει πολλά χρόνια µάλλον και την παράλληλη διασφάλιση υψηλότατων στόχων δεκαετιών, όπως είναι η τήρηση στοιχείων επιπέδου χωρικού παρατηρητηρίου, που έρχεται και επανέρχεται
ως ευχή στη νοµοθεσία εδώ και δεκαετίες, η ψηφιοποίηση όλων
των υποβάθρων της διοίκησης, η πρόοδος της κτηµατογράφησης, η κωδικοποίηση –όπως είπε και η εισηγήτριά µας Αφροδίτη
Θεοπεφτάτου- της πολεοδοµικής και χωροταξικής νοµοθεσίας
και άλλα, για να αποκτήσει άλλο νόηµα πέρα από την εισδοχή
στην ιεραρχία των σχεδίων των ΕΣΧΑΔΑ, των ΕΣΧΑΣΕ και γενικά
των ειδικών χωρικών σχεδίων που αφορούν οργανωµένες αναπτύξεις σε οργανωµένους υποδοχείς, όπως είναι οι ΠΟΤΑ παραγωγικής δραστηριότητας, τα επιχειρηµατικά πάρκα, τα εµπορικά
κέντρα, που κατά πάσα πιθανότητα συνιστά και τη µοναδική ουσιαστική και κατεπείγουσα µνηµονιακή υποχρέωση για την έκτακτη προώθηση άρον άρον αυτού του νοµοσχεδίου για τυπική
συζήτηση fast track –κι εδώ εντάσσεται- και την τυπικά αναγκαία
ψήφιση στο Α’ Θερινό Τµήµα της Βουλής.
Υπάρχουν κάποια άρθρα που αξίζουν σχολιασµού, όπως είναι
το άρθρο 3 περί εθνικής χωροταξικής στρατηγικής, µε το οποίο
αναγνωρίζονται για πρώτη φορά ρητά οι διεθνείς µας δεσµεύσεις. Η περίφηµη εθνική στρατηγική, που δεν είναι το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο, συντάσσεται συµµορφούµενη -όχι συµµορφώνοντας όλα τα υπόλοιπα- και άρα ο χώρος γίνεται αντιληπτός ως
αποδέκτης και όχι ως αυτοτελής µεταβλητή που επιδρά στις
αποφάσεις και δεν περνά για έγκριση από τη Βουλή, αλλά µας
ανακοινώνεται σ’ αυτήν κατά τις κείµενες διατάξεις. Αυτό κάνετε
εδώ. Πείτε µου ότι δεν κάνετε αυτό.
Με αυτό το άρθρο καταργείται το ΕΣΧΑΔΑ και αντικαθίσταται
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µε ένα σώµα έκφρασης άποψης για θέµατα εθνικής χωροταξικής
πολιτικής και για τα στρατηγικά χωροταξικά, ενώ για τα περιφερειακά χωροταξικά την άποψη εκφράζει µέσω µίας µικρότερης
εκτελεστικής επιτροπής και το νέο όργανο δεν θα υποβάλλει
γνωµοδοτήσεις πλέον, αλλά θα περιορίζεται απλά στην υποβολή
απόψεων -είναι η παράγραφος 6- χωρίς νοµική σηµασία δηλαδή.
Άρα πρακτικά δεν υπάρχουν κοινωνικός διάλογος, διαβούλευση.
Όλα αυτά είναι εις βάρος, πραγµατικά, και της ίδιας της Βουλής
και, το πιο σηµαντικό, είναι εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας.
Με το άρθρο 5 αναθεωρείτε, τροποποιείτε, αλλάζετε τα πάντα
µε τι; Με µία κοινή υπουργική απόφαση ή µε πολλές κοινές
υπουργικές αποφάσεις και δεν υπάρχουµε εµείς, δεν υπάρχει
κοινοβουλευτικός έλεγχος. Τα ειδικά πλαίσια εγκρίνονταν από
συντονιστική επιτροπή επτά Υπουργείων και περνούσαν από τη
Βουλή. Τώρα, θα µας ανακοινώνονται όπως προείπα.
Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, άρθρο 6. Αθροίζονται τοµεακές κατευθύνσεις ανά περιφέρεια µε ρητή έµφαση, διακριτή,
σε γεωργία, τουρισµό, ορυκτό πλούτο και το καλύτερο, βεβαίως,
για την Αττική είναι αυτή η θέση περιφερειακού χωροταξικού
πλαισίου, η οποία επέχει του Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αττικής,
όπως σε κάποιους ΠΟΤΑ ισχύει.
Συντελεστής δόµησης, άρθρο 9. Θέτει διά νόµου ανώτατους
συντελεστές δόµησης για πράγµατα που θα προκύψουν από µελέτη και θα θεσµοθετηθούν µε προεδρικό διάταγµα, δηλαδή για
κατηγορίες χρήσεων κατοικίας τουρισµού, β’ κατοικίας, κοινής
ωφέλειας και πολεοδοµικού κέντρου και για τα τοπικά χωρικά
σχέδια και τα ειδικά χωρικά σχέδια. Αφήνετε εκτός τις παραγωγικές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες των µεγάλων αναπτύξεων, γιατί άλλως ήρθε το τουριστικό κατάλυµα που µπορεί να
έχει τον όποιο µέγιστο συντελεστή δόµησης θέλει και άλλο µία
απλή χρήση τουρισµού που δίνει έναν συντελεστή δόµησης
0,6%. Αυτό το λέω, για να φέρω σε αντιδιαστολή αυτά που προείπατε ή αυτά που γράφονται εδώ µέσα και να καταλάβουµε τι
θα γίνει µε το συντελεστή δόµησης, σε ποιον θα πάει. Θα πάει
σε αυτόν που έχει ένα µικρό κατάλυµα ή σε αυτόν που θα κάνει
τις υπερβάσεις, είτε είναι στη Σιθωνία είτε οπουδήποτε αλλού,
σε τουριστικές περιοχές οι οποίες ξέρετε ότι έχουν αυτό που
λέµε «µε τα βραχιολάκια»; Το λέω, για να ξέρουµε για τι πράγµα
συζητάµε.
Μεταβολές του χωροταξικού σχεδιασµού που νοµοθετούνται
επηρεάζουν όλα τα χωρικά επίπεδα. Εµείς καταψηφίζουµε αυτό
το χωροταξικό, που καταστρέφει περαιτέρω τη χώρα µας και διευκολύνει µόνο τους δικούς σας συνοµιλητές. Βεβαίως, θεωρούµε ότι όλα αυτά στην αυριανή κυβέρνηση της Αριστεράς και
του ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξουν και θα επανέλθουν σε ένα άλλο πλαίσιο,
το οποίο θα υπάρξει µέσα από µία διαβούλευση µε τους φορείς,
µε τους πολίτες και θα έχει µία οπτική στην πραγµατική ανάπτυξη και στη χωροθέτηση δράσεων, που θα έχουν αναφορά την
κοινωνία και όχι τα κέρδη κάποιων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί θέλετε τον
λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ζητώ τον λόγο επί προσωπικού,
γιατί η κ. Αµµανατίδου αναφέρθηκε στο όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Σκρέκα, έχετε
τον λόγο, για να εξηγήσετε ποιο είναι το προσωπικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Θα ήθελα να πω ότι η κ. Αµµανατίδου προσπάθησε να αποδείξει µε κακοήθεια, θα έλεγα, κατά
ένα µικρό µέρος…
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ε, όχι και κακοήθεια!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: …ότι κρύβεται κάποια σκοπιµότητα στην εισήγηση που έκανα…
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Πολιτικά µιλάµε εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Νοµίζω ότι αυτή η έκφραση, κύριε Σκρέκα, δεν συνάδει µε τον χώρο και µε το προσωπικό σας ήθος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Παρακαλώ πολύ, αφήστε µε να
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ολοκληρώσω και θα το δείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ να
ανακαλέσετε τη λέξη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Θα σας πω. Να ολοκληρώσω και
µπορεί να απαντήσει µετά η συνάδελφος, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω, λοιπόν, ότι προσπάθησε να µε κατηγορήσει
ότι κρύβεται κάποια σκοπιµότητα πίσω από την εισήγηση που
έκανα, υποστηρίζοντας ένα νοµοσχέδιο που κατά την άποψη της
Κυβέρνησης και την προσωπική άποψη, βοηθάει τις αδύναµες
κοινωνικές οµάδες. Και επειδή ανέφερε κάτι περί φιλέτων στα
Τρίκαλα, κ.λπ., θα ήθελα να πω της κ. Αµµανατίδου το εξής: Ότι
τα φιλέτα υπάρχουν στις πόλεις, επειδή για δεκαετίες δεν υπήρχε επέκταση των σχεδίων πόλεων. Γιατί αν υπήρχε επέκταση των
σχεδίων πόλεων και υπήρχε περισσότερη προσφερόµενη γη για
ανέγερση κατοικιών, κύριε Πρόεδρε, δεν θα υπήρχαν φιλέτα που
αυτήν τη στιγµή ολίγα τετραγωνικά µέτρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όµως, δεν υπάρχει
προσωπικό θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ένα λεπτό ζήτησα, κύριε Πρόεδρε.
Ολίγα τετραγωνικά µέτρα κόστιζαν πριν δυο, τρία χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Άρα ποιος είναι αυτός ο οποίος προστατεύει τα φιλέτα, κύριε Πρόεδρε; Εµείς στην Κυβέρνηση που
φέρνουµε επιτάχυνση των διαδικασιών εντάξεως στο σχέδιο πόλεων νέων περιοχών ή ο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο χρόνος σας έχει
τελειώσει, σας ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Μα, δεν µε αφήνετε να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο χρόνος για να
πείτε το προσωπικό σας θέµα είναι ένα λεπτό, δεν θα κάνετε ανάλυση εδώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Σας απέδειξα ότι αυτό το οποίο
είπε η κυρία συνάδελφος ήταν άκυρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, τελείωσε ο χρόνος. Και δεν υπάρχει, κατ’ εκτίµηση του Προεδρείου, θέµα προσωπικό, µε την έννοια ότι ήταν µια πολιτική
ανάλυση της κ. Αµµανατίδου, που κακώς βέβαια αναφέρθηκε
προσωπικά σε Βουλευτή.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Μανιάτη, θέλω να πω το εξής..
Με ακούτε, κύριε Υπουργέ;
Έχω καταθέσει µια τροπολογία...
Μπορείτε, κυρία σύµβουλε, να µην απασχολείτε τον κύριο
Υπουργό, όταν µιλώ τουλάχιστον εγώ, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι; Και παρακαλώ όλους τους Υπουργούς να δώσουν συστάσεις στους συνεργάτες, όταν µιλούν οι Βουλευτές, να µην περιφέρονται και απασχολούν τους Υπουργούς. Έχετε τον χρόνο
στα Υπουργεία σας.
Κύριε Υπουργέ, έχω καταθέσει, λοιπόν, µια τροπολογία -εκπρόθεσµη βέβαια, γιατί έγινε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος
το νοµοσχέδιο- η οποία δίνει τη δυνατότητα στους δήµους όλης
της χώρας να αξιοποιήσουν περιουσιακά της στοιχεία και δη
εκτάσεις.
Αυτό που θέλω να σας πω, είναι ότι πάρθηκε µια πρωτοβουλία
από τους Δηµάρχους Νεάπολης Συκεών, τον κ. Δανιηλίδη και τον
κ. Παπαδόπουλο της Θέρµης, µε οµόφωνη απόφαση της ΠΕΔ
και µε οµόφωνη απόφαση της ΚΕΔΕ. Τι ζητούν; Ένα απλό
πράγµα. Να µπορούν να δίνουν, βεβαίως µε όρους διαφάνειας
κ.λπ., εκτάσεις για αξιοποίηση των δήµων.
Ένα παράδειγµα θα σας πω. Στον νοµό µου, στη Χαλκιδική,
υπάρχει µια έκταση στον Δήµο Μεγάλης Παναγιάς -βλέπω εδώ
ότι η κ. Αµµανατίδου γνωρίζει- διακοσίων στρεµµάτων που θέλουν να τη δώσουν σε νέα παιδιά για να κάνουν αγροτικές εργασίες πρωτογενούς παραγωγής κ.λπ., αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να τη δώσουν. Γιατί; Δεν έχει νόηµα. Μπορούν να τη δώσουν εάν περάσουν, κύριε Υπουργέ, πάνω από είκοσι πέντε χρόνια. Δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί πάνω από είκοσι πέντε χρόνια
µπορούν να κάνουν επενδύσεις. Να πάνε στους αναπτυξιακούς
νόµους, να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουν επενδύσεις,
για να πάρουν διάφορες ενισχύσεις.
Αυτό αφορά όλους τους δήµους όλης της χώρας για όλες τις
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δυνατότητες αξιοποίησης και βεβαίως και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Για να µην κρυβόµαστε, αυτή είναι µια τροπολογία
που τη ζητούν από καιρό γιατί δίνει τη δυνατότητα να γίνουν
αθλητικές εγκαταστάσεις στη Θέρµη για τον ΠΑΟΚ. Και αυτήν
την τροπολογία –βλέπω και τον κ. Καλαφάτη- τη ζητάµε, τουλάχιστον όλοι οι Βουλευτές της Μακεδονίας-Θράκης αλλά και όλοι
οι Βουλευτές της χώρας, γιατί εξυπηρετεί όλους τους δήµους.
Πριν σας δώσω, λοιπόν, τον λόγο, θα ήθελα να απαντήσετε και
γι’ αυτήν την τροπολογία, η οποία βεβαίως είναι εκπρόθεσµη.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Μιλάτε και για µένα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σε µια συνάντηση
που ήταν πενήντα Βουλευτές και ήταν και Βουλευτές του κόµµατός σας.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω στον
σχολιασµό τον δικό σας.
Έχω πλήρη εικόνα της νοµοθετικής ρύθµισης. Πρέπει να σας
πω ότι αυτή η νοµοθετική ρύθµιση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή
τώρα, θα γίνει, όµως, αποδεκτή και θα ενταχθεί στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο για τα Ρυθµιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, υπάρχει και η σύµφωνη γνώµη του συναρµόδιου Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Ντινόπουλου. Άρα απαντούµε θετικά ως Κυβέρνηση στη συγκεκριµένη τροπολογία. Θα
το υλοποιήσουµε στο νοµοσχέδιο για τα ρυθµιστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε γι’
αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα
βρίσκεται στο µεταίχµιο του ξεπεράσµατος της κρίσης που βιώνουµε µέχρι και σήµερα και της διαµόρφωσης ενός νέου παραγωγικού µοντέλου, που θα στηρίζεται στην παραγωγή πλούτου
κι όχι στα δανεικά, ενός παραγωγικού µοντέλου που θα στηρίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας.
Θέλω να επαναλάβω για πολλοστή φορά ότι κατά την άποψή
µας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας είναι δύο: Το
πρώτο συγκριτικό πλεονέκτηµα είναι το περιβάλλον, ο ορυκτός
πλούτος, είναι η αειφορία, η βιοποικιλότητα, είναι όλο αυτό που
συνιστά την οµορφιά της Ελλάδας.
Ο δεύτερος πυλώνας, το δεύτερο συγκριτικό πλεονέκτηµα του
τόπου µας είναι οι άνθρωποί µας. Αναφέροµαι κυρίως και περισσότερο από όλους στη νέα γενιά του τόπου, η οποία έχει µια εκπληκτική µόρφωση, που όµως, δυστυχώς, λόγω των δύσκολων
οικονοµικών συνθηκών των τελευταίων ετών αναγκάζεται πάρα
πολλές φορές, είτε να πηγαίνει στο εξωτερικό είτε για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα να µένει άνεργη.
Προκειµένου να αντιµετωπίσουµε µε ρεαλισµό και µε αποτελεσµατικότητα αυτό το πρόβληµα της µετάβασης στο παραγωγικό µοντέλο µιας οικονοµίας που δηµιουργεί πλούτο και δεν
δανείζεται από ξένους, καταθέτουµε τις συγκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Και η νοµοθετική ρύθµιση που καταθέτουµε τώρα
για την πολεοδοµική και χωροταξική µεταρρύθµιση και για την
αειφορική προσέγγιση, αποτελεί κατά την άποψή µας την καρδιά
αυτής της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας.
Θέλουµε ο πλούτος να µην παράγεται από τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, από την αγοραπωλησία άυλων, αεριτζίδικων προϊόντων, αλλά να παράγεται από την πραγµατική οικονοµία και
ταυτόχρονα να δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Για να δηµιουργηθούν, όµως, νέες θέσεις εργασίας, πρέπει να γίνουν πραγµατικές επενδύσεις στην πραγµατική οικονοµία. Και για να γίνουν
επενδύσεις πρέπει να απαντηθούν δύο βασικά ερωτήµατα:
Ερώτηµα πρώτο: Πού µπορώ να κάνω τί; Στην Ελλάδα τα τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια κανένας δεν µπορεί να απαντήσει
επίσηµα, θεσµικά και µε ασφάλεια δικαίου είτε στον πολίτη είτε
στον επενδυτή είτε στη δηµόσια διοίκηση πού µπορεί να κάνει τι.
Αυτό το οποίο έχουµε σε εξέλιξη, είναι µια σηµαντική προσπάθεια να δώσει γρήγορα την πρώτη απάντηση στο συγκεκριµένο
ερώτηµα.
Υπάρχει κι ένα δεύτερο ερώτηµα που τίθεται από όλους, από
τον απλό πολίτη µέχρι το µεγαλύτερο επενδυτή. Έστω ότι µου
απαντήσατε πού µπορώ να κάνω τί. Δεν µου απαντάτε σχεδόν
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ποτέ, πότε θα µου δώσετε την άδεια για να το κάνω, πότε επιτέλους θα αδειοδοτηθώ. Κι έχει απέναντι του ο καθένας την πολεοδοµία, το δασαρχείο, τις περιβαλλοντικές προσεγγίσεις, τις
αρχαιολογικές προσεγγίσεις, τη δηµόσια διοίκηση, την τοπική
αυτοδιοίκηση, τους Υπουργούς, τα Υπουργεία, τους πάντες και
κανένας δεν του απαντά και σε αυτό το βασικό ερώτηµα «πότε
θα αδειοδοτηθώ;».
Με την παρέµβαση που κάνουµε κι αυτά που ήδη σας ανέφερε
ο Υπουργός ο κ. Ταγαράς και µε αυτά που θα προσθέσω κι εγώ,
δίνουµε απάντηση και σε αυτό το ερώτηµα. Θα το πω µε απλά
λόγια, ειδικά για τη δεύτερη µεγάλη ερώτηση «πότε επιτέλους
θα αδειοδοτηθώ;».
Και για να βλέπουµε πρώτα τα του οίκου µας, εµείς στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
γνωρίζουµε πολύ καλά τι πρέπει να γίνει και πόσο ταλαιπωρείται
πολλές φορές, όχι µόνο εξαιτίας του Υπουργείου αλλά και εξαιτίας αποκεντρωµένων υπηρεσιών και περιφερειακών ή τοπικών
αυτοδιοικητικών αρχών, ο πολίτης ή ο επενδυτής όταν θέλει να
πάρει την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Θεσµοθετούµε ορισµένα πράγµατα, πριν όµως ακόµη από τη
θεσµοθέτηση έχουµε υλοποιήσει αυτό το οποίο προβλέπει η νοµοθετική ρύθµιση. Τι έχουµε υλοποιήσει; Σήµερα είναι ήδη σε
λειτουργία και θα βγει σε δηµόσια λειτουργία τους αµέσως επόµενους µήνες αυτό που εµείς ονοµάζουµε «διαύγεια στην περιβαλλοντική αδειοδότηση».
Με απλά λόγια έχουµε ήδη υλοποιήσει και έχουµε αρχίσει και
καταχωρίζουµε πληροφορίες σε µια web πλατφόρµα, ανοιχτή,
ηλεκτρονική, διαδικτυακή πλατφόρµα, προσβάσιµη στον κάθε
Έλληνα πολίτη, όπου από τη στιγµή που θα κατατίθεται ο φάκελος τουλάχιστον στο Υπουργείο, τις αποκεντρωµένες διοικήσεις
και τις περιφέρειες, στη συνέχεια ο καθένας θα µπορεί να γνωρίζει πού βρίσκεται ο φάκελος, ποια υπηρεσία και ποιος υπάλληλος έχει χρεωµένο το φάκελο και από πότε τον έχει χρεωµένο.
Με απλά λόγια ο Έλληνας πολίτης θα γνωρίζει εάν υπάρχει
καθυστέρηση, ποιος είναι σε προσωπικό πια επίπεδο, σε υπηρεσιακό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο ο υπεύθυνος για την καθυστέρηση. Είναι η µεγαλύτερη παρέµβαση που µπορεί να γίνει
στα ζητήµατα της διαφάνειας, του τρόπου περιβαλλοντικού αδειοδοτείν στη χώρα µας. Ήδη αυτό οι υπηρεσίες του Υπουργείου
το γεµίζουν µε στοιχεία.
Παράλληλα, µάλιστα, πρέπει να σας πω ότι προβλέπεται και
µια γεωγραφική-χαρτογραφική απεικόνιση, έτσι ώστε να απαντάται και στο επόµενο ερώτηµα. Μήπως όλα αυτά που µας ζητάτε υπερβαίνουν τη φέρουσα ικανότητα της ευρύτερης περιοχής; Και µιλώ για ερωτήµατα που τίθενται, για ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας και άλλες παρεµβάσεις. Θα µπορεί, λοιπόν, να
έχει ο καθένας από εµάς, ο κάθε πολίτης και χαρτογραφική ψηφιακή απεικόνιση στην οθόνη του υπολογιστή µας για το πού βρίσκονται όλες οι επενδύσεις.
Περνάω στο δεύτερο µέρος, στην ίδια τη χωροταξία. Να ξεκαθαρίσουµε κάτι µεταξύ µας στο κορυφαίο όργανο δηµοσίου
διαλόγου που είναι αυτή η Αίθουσα. Η χωροταξία είναι µια βαθύτατα πολιτική επιστήµη, τέχνη, δράση, λειτουργία. Δεν υπάρχει απολιτική χωροταξία. Απολιτική χωροταξία είναι µη χωροταξία.
Άρα η χωροταξία οφείλει να λύνει τα βασικά προβλήµατα των
κοινωνιών. Η χωροταξία οφείλει να απαντά στο βασικό ερώτηµα.
Πώς θα µειώσω τις περιφερειακές ανισότητες; Πώς θα ενισχύσω
τη χωρική συνοχή, έτσι ώστε ως αποτέλεσµα να ενισχύσω και
την κοινωνική συνοχή; Πώς θα διασφαλίσω την αειφορία και τη
βιωσιµότητα, την αρµονική συµβίωση επένδυσης και φυσικού περιβάλλοντος µε το ανθρωπογενές περιβάλλον, ώστε στο τέλος
ωφεληµένος να είναι και ο άνθρωπος, η ανθρώπινη κοινωνία και
το περιβάλλον;
Αυτό ακριβώς προσπαθούµε να κάνουµε µέσω της ρύθµισης
την οποία καταθέτουµε. Έχουµε ονοµάσει το 2014 ως το έτος
της µεγάλης χωρικής-χωροταξικής µεταρρύθµισης και δεν διστάζουµε να το επαναλάβουµε, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι θα περάσουµε πάνω από τον πήχη και όλα αυτά για τα οποία δεσµευόµαστε, δηλώνουµε στο εθνικό Κοινοβούλιο, τόσο εµείς ως πολιτική ηγεσία, όσο και όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου, ότι θα
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τα κάνουµε πράξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε περήφανοι που έχουµε
350 ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, τα οποία καρκινοβατούν επί είκοσι, είκοσι
πέντε χρόνια; Είµαστε περήφανοι που δεν έχουµε αξιωθεί ως κοινωνία και ως τοπικές κοινωνίες πολλές φορές να χωροθετήσουµε
περιοχές επεξεργασίας απορριµµάτων ή περιοχές όπου θα χωροθετηθούν βιολογικοί καθαρισµοί; Είµαστε περήφανοι όταν ξέρουµε ότι µια βασική αιτία που αυτός ο τόπος βασανίζεται από
γενιές και γενιές αυθαιρέτων, είναι το ότι –το είπε και κάποιος
συνάδελφος νωρίτερα, νοµίζω ο κ. Ταµήλος- δεν έχουµε κάνει
σχεδόν ποτέ επεκτάσεις σχεδίων πόλεων, άρα ο φτωχός δεν
µπορεί να βρει φτηνή γη για να χτίσει το σπίτι του;
Έχουµε αναρωτηθεί γιατί ποτέ κανένας δήµαρχος ή χωροτάκτης δεν θέλει στην περιοχή ευθύνης του να χωροθετήσει µια
κτηνοτροφική ζώνη, µια λατοµική ζώνη και όλοι λένε «µακριά από
µένα, στο διπλανό δήµο»; Δεν πρέπει επιτέλους να απαντήσουµε
σε όλα αυτά τα ζητήµατα;
Με το νοµοθέτηµα που έχουµε στη διάθεσή µας –επειδή ο συνάδελφος κ. Ταγαράς τα είπε αναλυτικά, εγώ θα δώσω δυο-τρεις
τίτλους µόνο- κάνουµε πολύ συγκεκριµένες παρεµβάσεις και θεσµικού και λειτουργικού χαρακτήρα. Πρώτον, δίνουµε αυξηµένη
συµβολή στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δεύτερον, µειώνουµε τα επίπεδα λήψης αποφάσεων από επτά
σε τέσσερα και για να το κάνω ακόµα πιο αυστηρό, στην πραγµατικότητα, οι αποφάσεις περί την χωροταξία ενσωµατώνονται
σε ένα επίπεδο και οι αποφάσεις περί την πολεοδοµία, από τις
πράξεις εφαρµογής µέχρι τα υπόλοιπα επίπεδα, επίσης σε ένα
επίπεδο.
Άρα, έχουµε ένα επίπεδο χωροτακτείν, ένα επίπεδο πολεοδοµείν και αυτό είναι µία σηµαντική τοµή που την αναγνωρίζουν και
όλοι οι συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί µε την αυτοδιοίκηση
αλλά και όλοι οι επιστήµονες του χώρου και το έχουν τονίσει επανειληµµένα και πολλοί εισηγητές.
Αντιστοιχίζουµε -και αυτό µπορεί για τους απλούς πολίτες να
µη λέει τίποτα, αλλά για όσους θέλουν να κάνουν επενδύσεις
είναι µια πολύ σπουδαία δράση- τους έξι χιλιάδες κωδικούς αριθµούς δραστηριοτήτων µε τις συγκεκριµένες χρήσεις γης που
προσδιορίζονται και έτσι ξέρουµε, πράγµατι, πώς µπορεί να συνδυαστεί ο χώρος, η λειτουργία του χώρου µε την αναπτυξιακή
παρέµβαση.
Επιτρέψτε µου να σας θυµίσω κάτι, περνώντας στο τρίτο
µέρος της τοποθέτησής µου. Θυµόµαστε όλοι από πότε έχει
ρυθµιστικό σχέδιο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη;
Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, τα δύο µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα της χώρας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απέκτησαν
το µοναδικό τους ρυθµιστικό σχέδιο από την εποχή Τρίτση, το
1985. Τριάντα χρόνια η Αττική και η Θεσσαλονίκη προχωρούν σε
δρόµους ανάπτυξης ή «ανάπτυξης» µε τις προτάσεις του 1985.
Γιατί δεν συµφωνήσαµε ποτέ σε αυτόν τον τόπο ότι τουλάχιστον κάθε δέκα χρόνια πρέπει να ξαναβλέπουµε τις βασικές, τις
κορυφαίες, τις στρατηγικές κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να
βαδίσουν τουλάχιστον τα δύο µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα της χώρας. Αυτό το θεραπεύουµε µε το νοµοσχέδιο που
έχουµε καταθέσει και που θα συζητήσουµε την επόµενη εβδοµάδα.
Να θέσω και ένα ακόµη ερώτηµα; Έχουµε αναρωτηθεί γιατί
συνήθως είναι αποτυχηµένες οι πρωτοβουλίες είτε των δηµάρχων είτε επιµέρους Υπουργών, όταν θέλουµε να κάνουµε ολοκληρωµένη, ολιστική παρέµβαση στα υποβαθµισµένα κέντρα των
πόλεων, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Πάτρα, Ηράκλειο;
Διότι όλοι γνωρίζουµε ότι τα κέντρα των πόλεων µας είναι περιβαλλοντικά, κοινωνικά, από πλευράς ασφάλειας, από πλευράς
επενδύσεων, υποβαθµισµένα. Αυτό συµβαίνει, διότι ποτέ δεν είχε
υπάρξει µια ολοκληρωµένη αστική παρέµβαση που θα λαµβάνει
υπ’ όψιν της και τα ζητήµατα της πολεοδοµίας και τα ζητήµατα
της ενεργειακής ασφάλειας και τα ζητήµατα της ατοµικής ασφάλειας του κάθε πολίτη και τα ζητήµατα της προσέλκυσης επισκεπτών και τα ζητήµατα των επενδύσεων.
Αυτό έχει ονοµατεπώνυµο. Λέγεται Σχέδιο Ολοκληρωµένης
Αστικής Παρέµβασης, ΣΟΑΠ. Και ήδη έχουµε προχωρήσει µε σηµαντικά βήµατα µε πρώτη πόλη την Αθήνα και µε την εξαιρετική
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συνεργασία που έχουµε µε το Δήµο Αθηναίων, το Δήµαρχο κ.
Καµίνη, το ΣΟΑΠ της Αθήνας ήδη έχει πάρει σάρκα και οστά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα δυο-τρία λεπτά.
Μάλιστα, σύµφωνα µε τη χθεσινή µας επικοινωνία µε το Δήµαρχο Αθηναίων, µέσα στο επόµενο δίµηνο οι πολίτες αυτού του
τόπου θα δουν τις πρώτες παρεµβάσεις και στα ίδια τα κτήρια,
στις ίδιες τις πόλεις.
Επίσης, σχεδιάζουµε –και θα υπάρξουν- µελέτες ΣΟΑΠ για τη
Θεσσαλονίκη, για τη δυτική Θεσσαλονίκη, για τη δυτική Αττική
και για τον Πειραιά. Μακάρι να βρούµε χρηµατοδότηση και για
τα άλλα µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα της χώρας.
Βεβαίως, θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι οι παρεµβάσεις
πάντα στηρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες που σχετίζονται
µε την καθηµερινή διαβίωση των πολιτών. Μιλούµε, δηλαδή,
πρώτον για την πολεοδοµία-αρχιτεκτονική, δεύτερον για τη βιώσιµη αειφόρο αστική κινητικότητα και, τρίτον, για την ενεργειακή
αναβάθµιση, προκειµένου τα κτήρια συνολικά να αναβαθµίζονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να σας ενηµερώσω ότι στο πλαίσιο του πολύ γνωστού προγράµµατος «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον», µε το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί η
αναβάθµιση για πάνω από σαράντα χιλιάδες νοικοκυριά, πρώτες
κατοικίες, διεκδικούµε για πρώτη φορά για την εξοικονόµηση
ενέργειας σε δηµόσια κτήρια στο νέο ΕΣΠΑ της νέας προγραµµατικής περιόδου 700 εκατοµµύρια ευρώ για τα σπίτια από το
«Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον», 250 εκατοµµύρια ευρώ –για πρώτη
φορά γίνεται αυτό– για την εξοικονόµηση ενέργειας σε δηµόσια
κτήρια και άλλα 200 εκατοµµύρια ευρώ για την εξοικονόµηση
ενέργειας σε επαγγελµατικά κτήρια.
Προσθέτω σ’ αυτό το συνολικό προβληµατισµό, σ’ αυτήν τη
συνολική προσέγγιση, τα δώδεκα περιφερειακά χωροταξικά που
έχουµε για τις δώδεκα περιφέρειες της χώρας. Ήδη έχουν τελειώσει οι πρώτες διαβουλεύσεις και είµαστε στο στάδιο της κατάθεσης προτάσεων. Ελπίζουµε ότι µέχρι το τέλος του χρόνου,
οι δώδεκα περιφέρειες της χώρας θα έχουν πλήρη, ολοκληρωµένα, σύγχρονα, οραµατικά, φιλόδοξα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης.
Όσον αφορά το ζήτηµα της χωροταξίας, έχουµε ήδη ανακοινώσει και προχωρούµε στην ανάθεση ενός ειδικού χωροταξικού
πλαισίου για τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Δεν γίνεται να ξέρουµε ότι ο ορυκτός πλούτος της χώρας στο χερσαίο κοµµάτι
της πατρίδας µας ξεπερνά τα 30 δισεκατοµµύρια ευρώ και µέχρι
τώρα να µην έχουµε δει πώς µπορούµε αυτό να το οργανώσουµε
µε ισορροπία προς το περιβάλλον, µε σεβασµό προς τις περιοχές «NATURA», µε σεβασµό στις αυστηρότερες περιβαλλοντικές
προδιαγραφές. Αυτό το ειδικό χωροταξικό του ορυκτού πλούτου
θα µας δώσει απαντήσεις σ’ αυτά τα ζητήµατα.
Τελειώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το µεγαλύτερο µεγάλο έργο, που είναι το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Χαίροµαι γιατί αρκετοί από εσάς θέσατε αυτό το θέµα και θα έχω τη χαρά να σας
δώσω κάποιες απαντήσεις που ελπίζω ότι θα µας βοηθήσουν να
δούµε ότι έχουµε κάνει κάποια βήµατα µπροστά.
Τολµώ να πω ότι η υλοποίηση του Εθνικού Κτηµατολογίου,
που ήδη µέσα στην τρέχουσα χρονιά, µέσα στο 2014, θα πάρει
σάρκα και οστά και θα είναι πλήρως ορατή στον Έλληνα πολίτη,
αποτελεί τη µεγαλύτερη διοικητική µεταρρύθµιση της χώρας τα
τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια. Για εκατόν πενήντα χρόνια η
Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα που δεν έχει κτηµατολόγιο.
Όµως, τώρα πια, τα αποτελέσµατα θα είναι ορατά µέσα στο
2014. Εξηγούµαι. Έχουµε προκηρύξει µε 600 εκατοµµύρια ευρώ
τις είκοσι οκτώ µεγάλες µελέτες και τις αµέσως επόµενες εβδοµάδες κατακυρώνουµε τους πρώτους διαγωνισµούς. Θα ολοκληρώσουµε, µάλιστα, τις κατακυρώσεις µέσα στη χρονιά. Άρα, µε
την επόµενη χρονιά ξεκινούν οι νέες µελέτες για το 65% του εδάφους της χώρας και ολοκληρώνουµε τις προηγηθείσες κατά τα
προηγούµενα χρόνια κτηµατογραφήσεις για το υπόλοιπο 35%
της χώρας.
Στόχος είναι το 2020, σε λίγα χρόνια από σήµερα, η χώρα να
έχει το µεγαλύτερο, το πιο σύγχρονο, το πιο µοντέρνο, ολοκλη-
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ρωµένο, δυναµικό και διαρκώς ενηµερωνόµενο πληροφοριακό
σύστηµα για τα ακίνητα του δηµοσίου και των ιδιωτών, το πιο
ολοκληρωµένο κτηµατολογικό σύστηµα.
Τις επόµενες εβδοµάδες ξεκινούµε και υλοποιούµε –γιατί θα
το θεσµοθετήσουµε πρώτα στο νοµοσχέδιο για τα ρυθµιστικά
αλλά θα το υλοποιήσουµε αµέσως µετά, µέσα στο καλοκαίρι– τα
δύο πρώτα µόνιµα και οριστικά κτηµατολογικά γραφεία της
χώρας, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στον Πειραιά. Άρα, επιτέλους, θα αποκτήσουµε τις δύο πρώτες, οριστικές, τελικές δοµές
για το πώς µπορούµε να έχουµε οργανωµένες τις καταγραφές
των ακινήτων µας.
Γιατί είπα ότι είναι η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση στα ζητήµατα
της δηµόσιας διοίκησης; Θα σας δώσω δύο αριθµούς. Σήµερα η
χώρα καταγράφει τα ακίνητά της στα περίπου τετρακόσια υποθηκοφυλακεία. Όσοι είχαν την ατυχία να ψάξουν στα υποθηκοφυλακεία γνωρίζουν πολύ καλά αυτήν την εικόνα µε τα τεράστια
βιβλία όπου είναι καταγεγραµµένα τα πάντα. Τα τετρακόσια υποθηκοφυλακεία θα αντικατασταθούν µε δεκαέξι µόλις πλήρως οργανωµένα, σύγχρονα περιφερειακά κτηµατολογικά γραφεία. Τα
δύο ήδη σας ανέφερα ότι θα γίνουν πράξη µέσα στη χρονιά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ )
Έχει νόηµα τώρα αυτό ή τα λέµε εµείς µεταξύ µας σ’ αυτήν
την Αίθουσα, οι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσµου; Έχει νόηµα
για τον απλό πολίτη; Σας δίνω ένα µόνο ένα παράδειγµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας.
Ήδη τώρα, σήµερα που µιλάµε, υπάρχουν περιοχές της χώρας
όπου ο κάθε πολίτης µπορεί, παίρνοντας τον δικό του ατοµικό
κωδικό, να έχει πρόσβαση µέσω internet στο αντίστοιχο κτηµατολογικό γραφείο που λειτουργεί και να βλέπει τα ακίνητα ιδιοκτησίας του. Μόνος του αυτός. Είναι µια τεράστια τοµή στην
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν χρειάζεται ο πολίτης να κινηθεί
από το σπίτι του. Μπορεί να έχει πλήρη εικόνα µέσα από το διαδίκτυο.
Τελειώνω µε αυτό που, επίσης, ηχεί στα αυτιά του πολίτη περίεργα, οι θεσµικές γραµµές. «Θα µας οργανώσουν τις θεσµικές
γραµµές. Δηλαδή; Με αφορά; Με νοιάζει; Τι σηµαίνει αυτό;».
Οι θεσµικές γραµµές, θα πούµε µε απλά λόγια, είναι όλο αυτό
το ανεπεξέργαστο, µε κενά, µε επικαλύψεις, µε απίστευτη γραφειοκρατία όπου αλληλοεµπλέκονται τα σχέδια πόλης, οι περιοχές προστασίας «NATURA», τα δάση, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι
οικισµοί. Και κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται τι.
Εµείς ξεκινήσαµε και το νοµοθετούµε. Το θεσµοθετούµε έτσι
και αλλιώς στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όµως έχουµε κάνει και
ένα βήµα πιο µπροστά. Εδώ και αρκετούς µήνες ζητήσαµε και
ήδη έχει ολοκληρωθεί και θα παρουσιάσουµε δηµόσια το πρώτο
πιλοτικό, ολοκληρωµένο σύστηµα καταγραφής και ενιαιοποίησης
των θεσµικών γραµµών της χώρας στην Κοζάνη, στον τέως νοµό,
στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης.
Ο αντίστοιχος µελετητής που έχει αναλάβει το Κτηµατολόγιο
έχει οργανώσει όλη αυτήν την πληροφοριακή βάση και σήµερα
µπορούµε να έχουµε ως ελληνική κοινωνία στη διάθεσή µας µια
πιλοτική εφαρµογή όπου όλες αυτές οι θεσµικές γραµµές έχουν
πέσει σε µια ενιαία χαρτογραφική πληροφοριακή πλατφόρµα.
Έχουν εντοπιστεί τα κενά που έχουν. Έχουν εντοπιστεί οι επικα-
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λύψεις. Έχουν εντοπιστεί τα απίστευτα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο καθένας από εµάς στην καθηµερινότητά του. Και µέσα
από αυτήν τη διαδικασία –εντοπισµός και επίλυση- προχωρούµε
στην κατεύθυνση να το επεκτείνουµε σε όλη την Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ για την κατανόησή
σας. Ζητώ το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο να το υπερψηφίσετε, να
το στηρίξετε, γιατί παρά τις επιµέρους παρατηρήσεις που κατατέθηκαν, νοµίζω ότι ο κ. Ταγαράς ήδη θα ανακοινώσει σηµαντικές
βελτιώσεις, που ικανοποιούν τις αγωνίες, τις ειλικρινέστατες
αγωνίες και την ειλικρινή κριτική που ακούστηκε από πάρα πολλούς συναδέλφους. Θεωρώ ότι είναι µια καλή ευκαιρία αυτό το
νοµοθέτηµα να πάρει µια καλή πλειοψηφία στο εθνικό Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Λαφαζάνης.
Θα δώσω τον λόγο, κύριε Λαφαζάνη, στον κύριο Υπουργό να
προηγηθεί, γιατί νοµίζω ότι θα σας βοηθήσει µε τις νοµοτεχνικές,
όπως µου είπαν, προτάσεις και θέσεις που έχει να καταθέσει.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πολύ σύντοµος. Κατ’ αρχάς, υπάρχουν οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις εδώ και θα µπορείτε να τις πάρετε. Πολύ σύντοµα
θα αναφερθώ, επειδή έχει σηµασία να δείξουµε στην πράξη ότι
τις ακούσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ να τις καταθέσετε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ναι, θα τις καταθέσω,
κύριε Πρόεδρε, τώρα.
Δεν θα αναφερθώ συγκεκριµένα. Και από την κ. Φούντα θα
δείτε ότι πολλές έχουν γίνει δεκτές και από την κ. Θεοπεφτάτου
και από τον κ. Ρήγα και από άλλους συναδέλφους εδώ, όπως τέθηκαν χθες.
Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία διευκρινίζουν ότι αυτά
τα οποία τέθηκαν περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο σε άλλα
άρθρα και παραγράφους, όπως αναφέρονται διεξοδικά. Θα τα
δείτε όταν θα τα πάρετε και θα δείτε και τα αποτελέσµατα.
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχει κατατεθεί µία τροπολογία µε γενικό αριθµό 1503 και ειδικό 189,
σχετικά µε την παράταση των Οργανισµών Ρυθµιστικών Σχεδίων
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ότι αποδέχοµαι αυτήν την τροπολογία, επειδή είναι κρίσιµος ο χρόνος µέχρι τέλους του µήνα για
να συζητηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να καταθέσετε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις για να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Ταγαράς καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αυτά για το Εθνικό Κτηµατολόγιο τα ακούµε
πάνω από είκοσι χρόνια. Κάθε Υπουργός που έρχεται στο Υπουργείο κάνει εξαγγελία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Έχει καταντήσει το γιοφύρι της Άρτας, το σκάνδαλο των σκανδάλων. Έχουν
δοθεί τεράστια ποσά, τεράστιες επιδοτήσεις για να ολοκληρωθεί, να προχωρήσει αυτή η υπόθεση και δεν έχει προχωρήσει καθόλου.
Είναι εντυπωσιακό το ότι η τρόικα υποτίθεται ότι θέλει να εκσυγχρονίσει τη χώρα. Γιατί δεν βάζει κάποιο δεσµευτικό πλαίσιο
για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση; Δεν την ενδιαφέρουν τα
εθνικά κτηµατολόγια, άλλα την ενδιαφέρουν την τρόικα. Την ενδιαφέρουν οι λεγόµενοι «επενδυτές» και η εύκολη ανάπτυξη που
διαλύει και καταστρέφει το περιβάλλον. Γι’ αυτό σας υποχρέωσε
η τρόικα άρον-άρον, κατακαλόκαιρο να φέρετε αυτό το νοµοσχέδιο.
Αυτό το νοµοσχέδιο είναι η ασυδοσία του λεγόµενου «επενδυτή». Είναι η δυνατότητα της εκάστοτε κυβέρνησης να κινηθεί
µε τον πιο άγριο νεοφιλελευθερισµό και να πει «δεν υπάρχουν
για εµένα ούτε ρυθµίσεις ούτε πλαίσια ούτε κριτήρια, ένα είναι
το συµφέρον, πώς θα προχωρήσουµε υποτιθέµενες επενδύσεις,
ανεξαρτήτως των επιπτώσεων που µπορεί να έχουν στο φυσικό
περιβάλλον, στο περιβάλλον των πόλεων, ανεξαρτήτως των επιπτώσεων που θα έχουν ακόµα και στην ίδια την ανάπτυξη της
χώρας µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει αυτή να έχει,
δηλαδή να µην είναι εφήµερη και της «αρπαχτής»».
Η Ελλάδα έχει διαλυµένες πόλεις. Η εικόνα που παρουσιάζουν
οι πόλεις στη χώρα µας είναι τραγικότατη. Είναι πανοµοιότυπες
τσιµεντοποιηµένες άµορφες µάζες σχεδόν συµπυκνωµένες σε
όλη την επικράτεια. Αυτό είναι οι ελληνικές πόλεις. Αν πάρουµε
ένα προάστιο των Αθηνών από αυτά που έχουν δοµηθεί µε τον
πιο άτακτο τρόπο, θα δούµε ότι αντίγραφά του είναι όλες σχεδόν
οι πόλεις αυτής της χώρας. Έχουµε καταστρέψει την παράδοση,
την ιστορικότητα, την καλαισθησία, την ποιότητα ζωής που πρέπει να προσφέρουν οι πόλεις. Δεν υπάρχει καµµία απολύτως
σύγκριση µε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα.
Έχουµε καταστρέψει ραγδαία, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες και το φυσικό περιβάλλον µε µια άτακτη επέκταση είτε οικιστική είτε εµπορική είτε επενδυτική, η οποία δεν υπακούει σε
κανένα σχέδιο, σε κανένα πρόγραµµα και σε καµµία προοπτική.
Βλέπετε πώς είναι τα νησιά µας και τα µεγάλα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν. Υπάρχουν πανέµορφα νησιά αυτήν τη
στιγµή, που στην ουσία είναι δοµηµένα παντού. Δεν ξεχωρίζει η
πόλη από την ύπαιθρο, γιατί στην ουσία δεν υπάρχει ύπαιθρος.
Εδώ έπρεπε να γίνει µία παρέµβαση για να αλλάξει αυτή η
φορά των πραγµάτων, να αλλάξει η απέραντη αυθαιρεσία την
οποία έρχεται και νοµιµοποιεί κάθε τόσο η Κυβέρνηση. Δεν πειράζει, αρκεί να προσφέρετε κάτι στο δηµόσιο ταµείο και χαλάλι
σας! Εις υγείαν των κορόιδων!
Αυτό γίνεται συστηµατικά και το κάνετε και τα τελευταία χρόνια µε εισπρακτικά µέτρα, για τους ηµιυπαίθριους χώρους και
άλλα. Υπάρχει η εισπρακτικότητα και βγάλατε και περίφηµες καινούργιες νοµολογίες για να καλύψετε αυτές τις εισπρακτικές καταστάσεις.
Έπρεπε, λοιπόν, να γίνει µία µεγάλη παρέµβαση; Βεβαίως.
Χρειαζόµαστε βεβαίως έναν καινούργιο στρατηγικό χωρικό σχεδιασµό. Αυτό κάνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο; Ανοίγετε έστω κάποιο δρόµο προς αυτήν την κατεύθυνση; Ασφαλώς όχι. Γι’ αυτό
και φέρνετε σε Θερινό Τµήµα υπερεπείγον νοµοσχέδιο.
Δεν είναι µόνο οι χρονικές προδιαγραφές της τρόικας αλλά
και ότι αυτό πρέπει να περάσει στη ζούλα, να µην πολυκαταλάβει
κανείς τι κάνουµε εδώ πέρα και τι ψηφίζουµε. Διότι εδώ ψηφίζουµε τα µη κριτήρια, τις µη δεσµεύσεις, τα µη πλαίσια. Δεν
υπάρχει τίποτα που να εµποδίζει την εκάστοτε κυβέρνηση να
κάνει το οτιδήποτε και στο περιβάλλον των πόλεων και στο φυσικό περιβάλλον γενικότερα. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει
καµµία δέσµευση.
Μιλάτε τώρα για γενικούς αφορισµούς, εθνικά χωροταξικά
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πλαίσια, περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια, τοπικά χωρικά σχέδια. Όλα αυτά βεβαίως τα αποφασίζει το Υπουργείο, σε τελευταία ανάλυση, µε διαδικασίες µάλιστα συντετµηµένες. Τα καθορίζουν προεδρικά διατάγµατα, γιατί θέλετε να κρύψετε το µεγάλο «ψητό», που µπορεί να τις ανατρέψει ανά πάσα στιγµή
αυτές τις γενικές εκθέσεις ιδεών.
Το µεγάλο «ψητό» είναι τα ειδικά χωρικά σχέδια, που ανά πάσα
στιγµή µπορεί να θεωρηθούν έκτακτες περιστάσεις, να υπάρχουν έκτακτες ανάγκες και εποµένως να υπάρξουν ρυθµίσεις
κατά παρέκκλιση των τοπικών χωρικών σχεδίων, βεβαίως χωρίς
να υπάρχει και καµµία δέσµευση, γιατί τα άλλα πλαίσια που θέτετε είναι γενικά και αόριστα, δεν είναι δεσµευτικά και δεν καθορίζουν κάτι θετικό και για το περιβάλλον και για τις πόλεις. Αυτό
είναι το νοµοσχέδιο.
Το νοµοσχέδιο λέει ότι, πρώτον, το συµφέρον του επενδυτή
είναι το συµφέρον των πόλεων, το συµφέρον του περιβάλλοντος.
Πάµε, λοιπόν, σε οποιαδήποτε διαδικασία για να το εξυπηρετήσουµε.
Το άρθρο 8, είναι µνηµείο αυθαιρεσίας. Το άρθρο 8 µπορεί να
αλλάζει τα τοπικά χωρικά σχέδια, να διαµορφώνει παρεκκλίσεις,
προκειµένου υποτίθεται να καλυφθούν ανάγκες παραγωγικής ή
επιχειρηµατικής ανάπτυξης. Αυτό που κάνατε τώρα βεβαίως µε
ειδικές ρυθµίσεις, τώρα γενικεύεται και µπορείτε να το κάνετε
παντού.
Έχετε δει πώς έχετε καταντήσει την εικόνα των αγορών στο
Λεκανοπέδιο; Δεν υπάρχει πρωτοτυπία. Παντού πελώρια εµπορικά κέντρα και πολυκαταστήµατα πολυεθνικών αλυσίδων οπουδήποτε, ακόµη και µέσα στη γειτονιά. Έχουν σαρώσει τα πάντα.
Η αυθαιρεσία είναι γενικευµένη.
Πώς το εµποδίζετε αυτό; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο να ορίζει πού µπαίνουν οι πολυεθνικές αλυσίδες και
τα πολυκαταστήµατα, σε τι εµβαδό και σε τι χιλιοµετρικές αποστάσεις; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα πλαίσιο που να ορίζει αν
υπάρχει χωρητικότητα, αν υπάρχουν οι διαθέσιµες δυνατότητες,
αν µπορούν να επιβιώσουν οι τοπικές αγορές και αν θέλουµε να
υπάρχουν οι συνοικίες; Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Και
έρχεστε βεβαίως εδώ µε διατάξεις µε τις οποίες εσείς θα καθορίζετε την αµιγή κατοικία, την κατοικία επιπέδου γειτονιάς, την
κατοικία ενδιάµεσου επιπέδου και το πολεοδοµικό κέντρο.
Ποιος θα τα καθορίζει, λοιπόν, όλα αυτά µε τα οποία θα ορίζετε τις δραστηριότητες; Εσείς θα τα καθορίζετε. Όσον αφορά
τα ρυµοτοµικά σχέδια θα πηγαίνετε και θα λέτε «πολεοδοµικό
κέντρο» και επιτρέπονται όλα αυτά. Ένα κατεβατό ολόκληρο.
Υπάρχει πουθενά η γνώµη των κατοίκων; Υπάρχουν σώµατα και
ευρύτερα όργανα τα οποία να µπορούν να παίξουν έναν αποτρεπτικό ρόλο για τις αυθαιρεσίες; Κανένα! «Έχετε εµπιστοσύνη
στην Κυβέρνηση», δηλαδή, ώστε να συνεχίσει τα καλά που έχουν
κάνει οι κυβερνήσεις µέχρι τώρα και στις πόλεις και στο περιβάλλον! Αυτή είναι η λογική του νοµοσχεδίου σας, η λογική της απεριόριστης, απέραντης αυθαιρεσίας. Δεν υπάρχει καµµία δέσµευση, κανένας έλεγχος και τίποτε άλλο παρά το λεγόµενο «επενδυτικό συµφέρον», το συµφέρον δηλαδή της κερδοσκοπίας.
Και από εκεί και πέρα, όλα είναι διαθέσιµα, προκειµένου να
υπηρετήσουµε αυτό το λεγόµενο «επενδυτικό συµφέρον». Τα
πάντα πρέπει να υπακούουν σ’ αυτήν και µόνο τη λογική. Όλοι
οι µεγάλοι χώροι –άλλωστε το βλέπουµε, γιατί αυτή είναι η πρακτική και η πολιτική της Κυβέρνησης- διατίθενται προς εµπορευµατοποίηση και τσιµεντοποίηση. Ξεκινάµε από το Ελληνικό µε
τους περίφηµους επενδυτές και φτάνουµε µέχρι τον Πειραιά, στη
λιµενοβιοµηχανική ζώνη Δραπετσώνας-Κερατσινίου -τα πρώην
λιπάσµατα- όπου εκεί ανταγωνίζονται πελώρια συµφέροντα για
να «φάνε» µία έκταση απείρου κάλλους και για να την καταστήσουν ναυτιλιακό κέντρο οι µεν και κέντρο λυµάτων και επεξεργασίας διαφόρων αποβλήτων οι δε. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
«παίζεται µπαλάκι» όλος ο Πειραιάς µεταξύ αυτών των συµφερόντων µε µία Κυβέρνηση η οποία κάνει τον παρατηρητή και
φέρνει εδώ γενικές συνταγές και βεβαίως κρύβει τη ρύθµιση η
οποία είναι καίρια και µε την οποία θα επιτρέπεται αύριο να κάνει
το οτιδήποτε σε οποιοδήποτε µέρος της Αττικής µε τη µεγαλύτερη αυθαιρεσία και υπακούοντας σε µία και µόνο λογική, τη λογική των ασύδοτων αγορών και των αδυσώπητων, αδίστακτων
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επενδυτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με δύο λόγια, η κλίκα η οποία κυβερνάει δεκαετίες αυτήν τη
χώρα και η οποία είναι διαπλεκόµενη και πολυδαίδαλη και ελέγχει τα πάντα, θα ελέγξει απολύτως τις διακυβερνήσεις οι οποίες
δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να υπηρετούν αυτά τα συµφέροντα
και θα συνεχίσει να ελέγχει και να κατευθύνει το περιβάλλον µε
έναν απόλυτα διαλυτικό τρόπο σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα σε
τοποθεσίες-«φιλέτα» και σε επενδύσεις-«φιλέτα» στις οποίες
προσβλέπει και από τις οποίες βεβαίως θέλει να αποκοµίσει τεράστια κέρδη.
Μέσω αυτού του νοµοσχεδίου –το οποίο δεν βάζει περιορισµούς και όρια και δεν έχει κανόνες- παραδίδονται ακόµα περισσότερο η χώρα, η πολιτική και βεβαίως ο χώρος, που είναι και το
κεντρικό θέµα, στην ασυδοσία, στις διαπλοκές, σ’ αυτήν την κυρίαρχη οικονοµική µερίδα η οποία κατευθύνει τις τύχες της
χώρας µας.
Αυτά θα ανατρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα απ’ όλα αν έρθει στην κυβέρνηση. Θα ανατρέψει αυτού του είδους τις καθεστωτικές λογικές, αυτού του είδους το νέο µνηµονιακό καθεστώς που πάει
να εγκαθιδρυθεί στη χώρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Λαφαζάνη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Προτού µπω στο κυρίως θέµα, θα ήθελα να κάνω µια αναφορά
σχετικά µε την τροπολογία που αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης της έκτασής τους για τουριστικούς και αθλητικούς σκοπούς, σε σχέση µε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση είναι συνεπής σε
αυτό στο οποίο είχε δεσµευθεί λίγες µέρες προτού κλείσει η
Βουλή για τις εκλογές, όπου είχε κατατεθεί αντίστοιχη τροπολογία στην οποία εγώ ήµουν ο πρώτος υπογράφων και ακολουθούσαν και άλλοι συνάδελφοι Βουλευτές όπως ο κ. Σταµενίτης που
είναι εδώ, αλλά και άλλοι, που αφορούσε ακριβώς αυτό το θέµα,
το να δοθεί δηλαδή η δυνατότητα -κάτι το οποίο έπρεπε να γίνεισε όλους τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να µπορούν
να αξιοποιούν τις εκτάσεις τους για αθλητικούς και για τουριστικούς σκοπούς, πράγµα το οποίο θα έχει αποτέλεσµα, εκτός των
άλλων, και την αξιοποίηση στην περιοχή της Θέρµης για αθλητικούς σκοπούς, κάτι που είναι πολύ επίκαιρο τον τελευταίο καιρό.
Μέσα από την αποδοχή αυτής της τροπολογίας -έτσι όπως ακούσαµε τον Υπουργό να λέει ότι θα το κάνει δεκτό- θα µπορέσει να
γίνει η αξιοποίηση των χώρων αυτών για όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως, θα είµαστε και πάλι εµείς -και εγώ ο πρώτος υπογράφων
και άλλοι συνάδελφοι- αλλά και όσοι περισσότεροι συνάδελφοι
θέλουν και είναι δυνατόν ας ενισχύσουν και να συνυπογράψουν
αυτήν την τροπολογία, γιατί πραγµατικά δίνει τη δυνατότητα
ανάπτυξης στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για
αθλητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.
Σε σχέση τώρα µε το νοµοσχέδιο: Το ζήτηµα της χωροταξικής
και πολεοδοµικής µεταρρύθµισης που συζητάµε σήµερα, δεν
είναι ένα αποµονωµένο νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται να καλύψει
απλώς συγκεκριµένες «τρύπες» που αφορούν τον χωροταξικό
και πολεοδοµικό σχεδιασµό της χώρας. Είναι ουσιαστικά ένα
κοµµάτι ενός πάζλ, ενός ψηφιδωτού, που έχει ξεκινήσει να συµπληρώνει το Υπουργείο ΠΕΚΑ, η Κυβέρνηση εδώ και δύο χρόνια
προφανώς, για να µπορέσει να αντιµετωπίσει προβλήµατα που
περιγράφηκαν µε πολύ γλαφυρό τρόπο και από την πλευρά της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και τα οποία έχουν να κάνουν και µε
την έλλειψη της δυνατότητας αξιοποίησης αναπτυξιακών προσπαθειών, που τόση ανάγκη έχουµε, για κοινωνικούς και οικονοµικούς σκοπούς στη χώρα µας αλλά κυρίως για την πραγµατική
προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί, όπως πολλοί διαπιστώσαµε
σε αυτήν την Αίθουσα µέσα από τη συζήτηση, είναι αλήθεια ότι
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τελικά µε τη διατήρηση ενός συγκεκριµένου θεσµικού πλαισίου,
όλα αυτά τα τελευταία πολλά χρόνια δεν έχει επιτευχθεί ούτε ο
θεµιτός στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας των φυσικών πόρων και του φυσικού πλούτου της χώρας µας, ούτε έχει επιτευχθεί και η ισόρροπη ανάπτυξη, γεγονός
που αν θέλετε αποτελεί και τον ορισµό της αειφορίας. Η κοινωνική συνοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονοµική
ανάπτυξη είναι τα τρία στοιχεία που αποτελούν τον ορισµό της
αειφορίας στον τόπο µας.
Και βεβαίως, ναι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ουσιαστικά αδικεί τον εαυτό του -το έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι- και µακάρι
να είχαµε και είκοσι µέρες να το συζητήσουµε µε ενδελέχεια, µε
προσοχή και για να δοθεί η δυνατότητα για ακόµα περισσότερη
επεξεργασία και κυρίως για να επικοινωνηθεί περισσότερο στον
κόσµο και να καταλάβει ο κόσµος ότι αυτό το νοµοσχέδιο πραγµατικά δίνει ανάσες όσον αφορά και τη λειτουργικότητα των περιοχών αλλά και όσον αφορά βεβαίως και τη δυνατότητα αναπτυξιακής προώθησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων όλου του
βεληνεκούς -δεν είναι µονάχα οι µεγάλες επιχειρήσεις.
Όταν µιλάµε για επιχειρηµατικότητα και για ενθάρρυνση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, για ενθάρρυνση του υγιούς
επιχειρείν -κάτι το οποίο, αν θέλετε, είναι βασικός πυλώνας στην
πολιτική αυτής της Κυβέρνησης- δεν ξεχωρίζουµε απαραίτητα
µονάχα τις µεγάλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Φυσικά
είναι πολύ σηµαντικό µεγάλες επενδύσεις να έρθουν στη χώρα
µας, να υπάρχει ένα περιβάλλον που να ενθαρρύνει µεγάλες
επενδύσεις, να αίρει τη γραφειοκρατία, να διευκολύνει τον οποιοδήποτε επενδυτή θέλει να βάλει ξένα ή και ελληνικά κεφάλαια
για να δηµιουργήσει µια µεγάλη επιχειρηµατική µονάδα αλλά ας
µην ξεχνάµε ότι ένα πάρα πολύ µεγάλο κοµµάτι του οικονοµικού
ιστού της χώρας µας έχει να κάνει µε τη µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα.
Και αυτό το κοµµάτι είναι που ενθαρρύνεται σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό µέσα από τις διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου που
αφορά όχι µονάχα το χωροταξικό –το πρώτο κεφάλαιο- αλλά κυρίως –το δεύτερο κεφάλαιο- έχει να κάνει µε τις χρήσεις γης,
γιατί ακριβώς διευκολύνει τη µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα. Αυτό νοµίζω είναι κάτι που µας αφορά όλους, αφού γνωρίζουµε πολύ καλά ότι στο κοµµάτι του επιχειρηµατικού δυναµικού
το 95% ουσιαστικά αφορά τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Όταν µιλάµε για µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, δεν είναι τα ίδια µεγέθη για τα οποία µιλάµε στην Ευρώπη
ή στον κόσµο. Η µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα ξέρετε
πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν από ένα, δύο, τρία έως και δέκα ή δεκαπέντε ενδεχοµένως άτοµα.
Άρα, κατ’ αρχάς, θέλω να πω το εξής: Πέρα από το ότι κινούµαστε στο χρονικό πλαίσιο των προαπαιτούµενων και πως έπρεπε να λειτουργήσουµε µε αυτήν τη διαδικασία στο πλαίσιο της
λειτουργίας του κανονισµού, πραγµατικά θα ήταν καλό να το συζητήσουµε παραπάνω, για να µπορέσουµε να δώσουµε τις θετικές πτυχές αυτού του νοµοσχεδίου πιο καθαρές προς τον κόσµο.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, η ουσία είναι ότι έρχεται προς ψήφιση αυτό το νοµοσχέδιο και πως ψηφίζεται αυτό το νοµοσχέδιο.
Όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής µου, δεν είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτι αποσπασµατικό. Μίλησε ο κ. Λαφαζάνης και νοµίζω ότι έθεσε κάποιες σωστές σκέψεις για το
γεγονός ότι δεν µπορεί να έρχεται σε µία κατάσταση η οποία έχει
πάρα πολλές παθογένειες. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα
σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος. Η διαπίστωση
είναι σωστή. Ακριβώς αυτήν, αν θέλετε, την ανάγκη έρχεται να
καλύψει και αυτό το νοµοσχέδιο, όχι όµως µε αποσπασµατική
µορφή. Είναι κοµµάτι του παζλ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια
εδώ και είκοσι µήνες στο ΥΠΕΚΑ. Ξεκίνησε µε το νόµο για το Κτηµατολόγιο. Έχουν γίνει πράγµατα στο Κτηµατολόγιο. Εκείνος ο
νόµος που ψηφίστηκε από τη Βουλή πριν από ενάµιση-δύο χρόνια περίπου, είχε συγκεκριµένα θετικά στοιχεία που δίνουν µια
άλλη προοπτική σε ένα πολύπαθο, πράγµατι, όπως αναφέρθηκε
προηγουµένως, έργο, όπως είναι το Κτηµατολόγιο, το οποίο
όµως τώρα πλέον πραγµατικά έχει προοπτική, αφού µε το νόµο
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που ψηφίστηκε ουσιαστικά οι διαγωνιστικές διαδικασίες γίνονται
περίπου στο µισό χρόνο. Ξεµπλοκάρουν οι διαδικασίες µε τους
δασικούς χάρτες και, βεβαίως, εξασφαλίζεται για πρώτη φορά η
πλήρης καταγραφή της δηµόσιας περιουσίας, ώστε να είναι δυνατή και η ανάδειξη και η αξιοποίησή της. Και, βεβαίως, υπάρχει
µέσα από αυτήν τη νοµοθεσία, µέσα απ’ αυτόν το νόµο για το
Κτηµατολόγιο, δραµατική µείωση του κόστους για τους πολίτες.
Άρα, είναι ένας πρώτος βασικός πυλώνας µιας χωροταξικής
πολιτικής, που έχει αρχή, µέση και τέλος.
Το δεύτερο κοµµάτι, που είναι επίσης ένα νοµοθέτηµα το
οποίο συζητήσαµε σε πολύ βάθος και µε µεγάλη, αν θέλετε, διαβούλευση, ήταν το κοµµάτι που αφορούσε την αντιµετώπιση της
αυθαίρετης δόµησης και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Εκεί εισαγάγαµε και την έννοια του θεσµού της «τράπεζας γης», που
ήταν η µετεξέλιξη ενός θεσµού που δεν λειτούργησε στο παρελθόν –τουλάχιστον, όπως έπρεπε- του συντελεστή δόµησης. Θυµάστε ότι και εκεί, µέσα στη Βουλή, υπήρξε µια πολύ µεγάλη
διάλεξη. Μάλιστα, υπενθυµίζω ότι υπήρχε και µία πρωτοπορία.
Το λέω αυτό, γιατί τύχαινε να είµαι εγώ Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος εκείνην την εποχή που έφερνε στη Βουλή το
Υπουργείο τα νοµοθετήµατα αυτά. Κάναµε µία συζήτηση tabula
rasa για ένα θέµα στο οποίο όλοι συµφωνούσαµε, όπως είναι το
ζήτηµα της αυθαίρετης δόµησης που έχει έντονες κοινωνικές,
πολιτικές και οικονοµικές διαστάσεις. Κυρίως, όµως, κοινωνικές.
Το ζήτηµα της αυθαίρετης δόµησης και της αντιµετώπισής της
το βάλαµε κάτω, το συζητήσαµε και ήρθαν από το µηδέν προτάσεις απ’ όλες τις πτέρυγες. Αυτό ήταν πολύ τιµητικό και το είχα
σηµειώσει τότε. Με την ευκαιρία, σηµειώνω και τώρα πως συµµετείχαν όλες οι πλευρές -και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ και όλες οι
άλλες πλευρές- για να διαµορφωθεί ένα πλαίσιο και να αντιµετωπιστεί ένα τεράστιο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι τοπικές
κοινωνίες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και µάλιστα σε πάρα πολύ
µεγάλο βαθµό.
Εκείνο το νοµοσχέδιο είχε, επίσης, πάρα πολύ θετικά χαρακτηριστικά: Έδινε τη δυνατότητα να αναδειχθεί ένα αδρανοποιηµένο και χαµένο περιουσιακό δικαίωµα σε εκατοντάδες χιλιάδες
συνδηµότες µας, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι χαµηλού οικονοµικού και κοινωνικού status. Έδινε, ακόµη, τη δυνατότητα σε οικογένειες που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, σε
µονογονεϊκές οικογένειες κλπ., να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήµατα που τους έδινε ο νόµος, για να αξιοποιήσουν περισσότερο
αυτό το χαµένο τους περιουσιακό δικαίωµα. Άρα, ήταν ένα νοµοσχέδιο που λίγο-πολύ είχε έναν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα
και προσπαθούσε, εκτός των άλλων, να δώσει λύσεις σε προβλήµατα και παθογένειες που ταλαιπωρούσαν και ταλαιπωρούν
ακόµη σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό την ελληνική κοινωνία.
Αυτές οι δύο σηµαντικές νοµοθετικές παρεµβάσεις λίγο πολύ
υπηρετούν-εξυπηρετούν τον ίδιο στρατηγικό στόχο: Να αποκτήσουµε σιγά-σιγά µια ολοκληρωµένη χωρική πολιτική, µια ολοκληρωµένη πολιτική γης, ακριβώς, κύριοι συνάδελφοι, για να βάλουµε κανόνες συγκεκριµένους που να αποτρέπουν τον οποιονδήποτε µεγάλο ή µικρό αυθαιρετούχο. Γιατί για εµάς ο αυθαιρετούχος δεν διακρίνεται στον πολύ µεγάλο και στον πολύ µικρό.
Οι κανόνες πρέπει να ισχύουν το ίδιο για όλους.
Μπήκαν κάποιες βάσεις και σε συνδυασµό µε άλλες πρωτοβουλίες -αναφέρθηκε και από συναδέλφους- όπως µε το προεδρικό διάταγµα, το οποίο είπε ο κύριος Υπουργός ότι έχει ήδη
προωθηθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την ηλεκτρονική
ταυτότητα του κτηρίου. Είναι, επίσης, µια πολύ σηµαντική πρωτοβουλία, η οποία εξυπηρετεί τη διαφάνεια, διευκολύνει τις συναλλαγές των πολιτών και την ασφάλειά τους. Και βεβαίως, µόλις
τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική διασύνδεση που θα επέλθει,
καταλαβαίνετε ότι θα αποτελεί το κύριο ανάχωµα για οποιαδήποτε περαιτέρω ενίσχυση της αυθαίρετης δόµησης. Ουσιαστικά
σταµατά η αυθαίρετη δόµηση. Άρα, καταλαβαίνετε πόσο σηµαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία.
Και, βεβαίως, υπάρχει και ο άλλος νόµος που ψηφίσαµε ακριβώς µόλις είχαµε αναλάβει, για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, που επίσης εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό.
Άρα, βλέπετε ότι υπάρχει µια συγκεκριµένη λογική και συλλογιστική στη λειτουργία του ΥΠΕΚΑ σε σχέση µε τα χωροταξικά.
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Και αυτό εδώ το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που έρχεται σήµερα
µε τη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισµός και µε τις παρατηρήσεις τις οποίες όλοι κάνουµε, νοµίζω ότι ακριβώς ενισχύει
την άποψη ότι η Κυβέρνηση στο ζήτηµα της χωροταξικής και πολεοδοµικής πολιτικής ακολουθεί ένα συγκροτηµένο πλάνο.
Δεν θέλω να πω πολλά για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, γιατί
νοµίζω ότι ο Υπουργός ουσιαστικά έθεσε τα πιο βασικά στοιχεία
υπ’ όψιν σας.
Και, βεβαίως, η ψηφιοποίηση µε απώτερο στόχο το 2020 και
το ζήτηµα της ένωσης της χρήσης γης µε τους έξι χιλιάδες κωδικούς αριθµούς δραστηριοτήτων του Υπουργείου Οικονοµικών
είναι ρυθµίσεις που ακριβώς συµβάλλουν στη διαφάνεια, θέτουν
ξεκάθαρους κανόνες, βοηθούν την προστασία του περιβάλλοντος, ενθαρρύνουν την υγιή επιχειρηµατικότητα, διευκολύνουν τελικά τον πολίτη που στο τέλος της ηµέρας θα είναι πολύ πιο
εύκολο γι’ αυτόν ανά πάσα στιγµή και µε την ολοκλήρωση κυρίως
της ψηφιοποίησης να γνωρίζει ακριβώς, χωρίς κόστος και άµεσα,
ποιο είναι το ζήτηµα που τον απασχολεί και ποια λίστα µπορεί να
φέρει σε αυτό εκεί το…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αναφέρω την ψηφιοποίηση, γιατί ήταν µία πάγια αρχή για την
οποία ανέφερε η Κυβέρνηση εδώ και δύο χρόνια, από τη στιγµή
δηλαδή που ανέλαβε, το εξής: Οι νέες τεχνολογίες και κυρίως η
δυνατότητα της αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων είναι µία
σηµαντική παράµετρος για τις πολιτικές που θα ακολουθήσουµε
όλον αυτόν τον καιρό.
Βεβαίως, υπάρχουν και άλλα ζητήµατα, όπως είναι τα δώδεκα
περιφερειακά χωροταξικά, που µε την ολοκλήρωσή τους δίνονται
συγκεκριµένες κατευθύνσεις, αναπτυξιακές, προστασίας του περιβάλλοντος µε τέτοιον τρόπο, ώστε να εξυπηρετείται πραγµατικά ο κανόνας της αειφορίας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, πιστεύουµε ότι και το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου που τίθεται υπ’ όψιν σας, έχει ιδιαίτερα
θετική προστιθέµενη αξία, όχι µονάχα γιατί αυτό καθαυτό µε τις
ρυθµίσεις και τις διατάξεις διευκολύνει την προστασία του περιβάλλοντος αλλά βεβαίως και την ανάπτυξη του υγιούς επιχειρείν,
αλλά γιατί έρχεται να αποτελέσει µία ψηφίδα σε αυτό το σηµαντικό ψηφιδωτό της ολοκλήρωσης της χωρικής πολιτικής που
απαντά στις ανάγκες όχι µονάχα του σήµερα αλλά και του άµεσου και απώτερου µέλλοντος για την Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για µισό λεπτό, όχι για να απαντήσω αλλά για να κάνω µια
παρέµβαση στον κύριο Υπουργό για τις διορθώσεις που έχει
κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουτσούκο, µε
την άδειά σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ υποτίθεται µας φέρνετε
βελτιώσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται και στο πνεύµα µιας συζήτησης που γίνεται.
Βλέπω εδώ στην παράγραφο 5 του άρθρου 14 ότι προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
δύνανται να τροποποιούνται οι κατηγορίες χρήσεων γης του παρόντος νόµου και το περιεχόµενο αυτών.» Στην ουσία, εδώ δίνεται µία γενικευµένη εξουσιοδότηση να κάνει ο εκάστοτε Υπουργός ό,τι θέλει παραβιάζοντας πλήρως το νόµο. Δηλαδή, τι ψηφίζουµε εδώ; Την εξουσιοδότηση να κάνετε ό,τι θέλετε; Εντάξει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αν µου επιτρέπετε,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αν σας επιτρέπω εγώ,
κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ζητώ συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Το να πάµε µε προεδρικό διάταγµα ήταν απαίτηση σχεδόν όλων των συναδέλφων
και στην χθεσινή συζήτηση στην επιτροπή. Ίσα-ίσα που διασφαλίζει αυτή η παρέµβαση -και έγινε από όλους σχεδόν τους συναδέλφους και την αποδεχθήκαµε και µπαίνει ως τροποποίηση στο
άρθρο που συζητήσατε- να υπάρχει επεξεργασία από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη, σας
παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δηλαδή, η αντιπαράθεση είναι
µεταξύ υπουργικής απόφασης και προεδρικού διατάγµατος;
Εδώ ο νόµος κάνει κάποιες ρυθµίσεις ως προς τις χρήσεις γης
και το περιεχόµενό τους. Και έρχεστε και λέτε ότι ο Υπουργός
µπορεί ανά πάσα στιγµή να φέρει προεδρικό διάταγµα, το οποίο
να αλλάζει τα πάντα σε αυτές τις χρήσεις γης και το περιεχόµενο
αυτών. Σας ρωτάω. Γιατί συζητάµε τότε; Έπρεπε να φέρετε ένα
άρθρο 1 και να εξουσιοδοτήσετε µε προεδρικά διατάγµατα να
κάνει αυτές τις αλλαγές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Απαντήστε, κύριε
Υπουργέ, για να ξεκαθαριστεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όχι, κύριε Λαφαζάνη.
Για την ασφάλεια της ρύθµισης το κάνουµε και πάει στο Συµβούλιο Επικρατείας, που δεν περιείχετο πριν. Αυτός είναι ο λόγος
και µόνο, για τη διασφάλιση ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα αντισυνταγµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Γιάννης Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πορεία της συζήτησης,
φαίνεται ότι το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου αδικείται από τον
τρόπο που εισήχθη, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Αυτό
είναι ένα πάγιο πρόβληµα της Κυβέρνησης, κάτω και από τις συνθήκες, βέβαια, στις οποίες λειτουργεί, διότι κάθε φορά δεν αναδεικνύεται ο µεταρρυθµιστικός χαρακτήρας ορισµένων παρεµβάσεών, καθώς επίσης και η λογική των αναγκαίων αλλαγών, οι
οποίες έτσι κι αλλιώς έρχονται να αντιµετωπίσουν υπαρκτά προβλήµατα και δίνεται η δυνατότητα όλα αυτά να ενταχθούν σε µία
φιλολογία γύρω από τα προαπαιτούµενα και τη λήψη της δόσης
κάθε φορά.
Αδικείται, λοιπόν, και η προσπάθεια και η Κυβέρνηση µε τον
τρόπο που σχεδιάζεται η υλοποίηση του νοµοθετικού έργου, ενώ
αν δει κανείς ότι αυτό το σχέδιο νόµου είχε µπει στη δηµόσια διαβούλευση από το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου, αν θυµάµαι
καλά, και κατέβηκε περί το τέλος Μαΐου, αποδεικνύεται ότι είχε
γίνει σηµαντική συζήτηση στην οποία έχουν πάρει µέρος φορείς
και πολίτες. Από τη χθεσινή συζήτηση στην επιτροπή αλλά και
σήµερα, φαίνεται ότι υπάρχει µία διάθεση συνεννόησης, διάθεση
από την πλευρά της Κυβέρνησης να αποδεχθεί µία σειρά από
παρατηρήσεις και των κοµµάτων και των Βουλευτών.
Φαίνεται, δηλαδή, ότι υπάρχει ένα πνεύµα «να λύσουµε προβλήµατα». Και όποιος δεν καταλαβαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι,
ότι πρέπει να λύσουµε αυτά τα προβλήµατα, πιστεύω ότι ζει σε
άλλο κόσµο. Που είµαστε σήµερα; Είµαστε σε ένα πολυδαίδαλο,
πολυεπίπεδο, γραφειοκρατικό, χρονοβόρο, κοστοβόρο σύστηµα
που διέπει τα ρυθµιστικά σχέδια, το χωροτακτικό σχεδιασµό, τα
γενικά πολεοδοµικά σχέδια, τα ΣΧΟΑΠ και όλο αυτό το πακέτο
το οποίο τελικά εµποδίζει τον απλό πολίτη -και δεν µιλάω για τον
µεγάλο ούτε τον µικρό επιχειρηµατία- να λάβει µία απόφαση και
να έχει ασφάλεια δικαίου και βεβαιότητα γύρω από την επιλογή
του.
Όλοι ζούµε τον παραλογισµό στις περιφέρειές µας. Είµαι κι
εγώ από αγροτικό νοµό καθώς και ο Υπουργός και ο κ. Ταγαράς
και ξέρουµε τι γίνεται µε τα χιλιάδες ειδοποιητήρια για χρήσεις
γης, οι οποίες δεν εντάσσονται σε µία παραγωγική δραστηριότητα, µε τα αυθαίρετα, µε την αδυναµία να υλοποιηθούν επενδυτικά σχέδια. Όλοι ζήσαµε αυτήν την τραγωδία µε τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα όπου άνθρωποι χάλασαν λεφτά, έκα-
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ναν µελέτες και τελικά έχασαν τα χρήµατά τους, διότι δεν υπήρχε
η ασφάλεια δικαίου γύρω από µία συγκεκριµένη επιλογή.
Βεβαίως, τα προβλήµατα γύρω από την αναρχία, αγαπητέ
κύριε Λαφαζάνη, δεν είναι σηµερινά. Σωστά τα διατυπώσατε. Αν
δούµε, όµως, ιστορικά πώς εξελίχθηκε αυτός ο τόπος, αν δούµε
δηλαδή την αστυφιλία µετά τον πόλεµο και κυρίως µετά τον Εµφύλιο, τα σχέδια της αντιπαροχής κ.ο.κ., µπορούµε και πρέπει
να τα εξηγήσουµε. Και, βεβαίως, πρέπει να εξηγήσουµε και να
δούµε την αποτελεσµατικότητα της πρώτης µεγάλης πολεοδοµικής παρέµβασης -την επιχείρηση πολεοδοµικής ανασυγκρότησης του αείµνηστου Τρίτση, της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ- η
οποία συνέβαλε σε ένα βαθµό να οριοθετηθούν πάρα πολλά
πράγµατα. Είµαστε, όµως, υποχρεωµένοι σήµερα να δούµε και
πώς βάλτωσαν πάρα πολλά από αυτά.
Εγώ βλέπω τι γίνεται µε το σχέδιο πόλης στον Πύργο ή στην
Αµαλιάδα ή στις άλλες περιοχές. Βλέπω τι γίνεται µε τα ΣΧΔΑΠ
όπου οι δήµαρχοι προσπαθούν µέσα απ’ αυτά να ξεπεράσουν τις
ΖΟΕ και είναι σε µία ατελέσφορη διαδικασία µελετών οι οποίες
τελικά δεν ξέρω πού θα καταλήξουν. Βλέπω µια σειρά από πράγµατα που δεν µπορούµε να λύσουµε.
Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση και φέρνει ένα σχέδιο. Το πολυεπίπεδο θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα προσπαθεί να το
ενοποιήσει σε πολύ λιγότερα επίπεδα, να το κάνει αποτελεσµατικό, λιγότερο γραφειοκρατικό, λιγότερο χρονοβόρο και κοστοβόρο.
Πρέπει δε να παραδεχθούµε όλοι µας ότι υπάρχει αυτή η δαιδαλώδης νοµοθεσία που ο καθένας µπορεί να την ερµηνεύει
κατά το δοκούν, αλλιώς σ’ ένα νοµό, αλλιώς σε µία πόλη, αλλιώς
σε µία άλλη περιοχή. Αυτό ευνοεί κυρίως τη διαφθορά, το χρηµατισµό, το νεποτισµό των τοπικών αρχόντων, φαινόµενα τα
οποία για να τα αντιµετωπίσουµε δεν χρειάζεται να µας το πει
καµµία τρόικα ούτε να είναι στα προαπαιτούµενα. Έπρεπε να το
είχαµε κάνει µόνοι µας εδώ και πολλά χρόνια.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι απ’ αυτές τις προθέσεις κινείται η Κυβέρνηση και αυτό το σχέδιο και η αποτελεσµατικότητά του θα κριθούν στο µέλλον.
Κύριε Λαφαζάνη, επειδή πιστεύω στη δηµοκρατία, µπορεί
αύριο να σας αξιώσει ο Μεγαλοδύναµος να είστε κυβέρνηση, να
είστε και Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο Μεγαλοδύναµος ή ο λαός;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ο λαός.
Δεν ξέρω αν θα τα καταργήσετε αυτά µ’ ένα νόµο αλλά αν τα
καταργήσετε µ’ ένα νόµο, πρέπει να αποφασίσετε σε ποιο δρόµο
θα πάτε, γιατί αυτήν τη στιγµή ο δρόµος των ακραίων επιλογών,
αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, νοµίζω ότι δείχνει ότι δεν
έχετε µία πολύ συγκεκριµένη πολιτική, µία καθαρή πολιτική. Από
τη µία µεριά, καταψηφίζετε τη διάταξη για να δώσουµε τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να χρησιµοποιούν τα βοσκοτόπια
για να µη χάσουµε τις επιδοτήσεις και από την άλλη σήµερα,
βλέπω µία υπερβάλλουσα ευαισθησία γύρω από τη Φιλοθέη. Μεταξύ βοσκοτόπων και Φιλοθέης υπάρχει και ο δρόµος των πραγµατικών προβληµάτων και σ’ αυτά πρέπει να τοποθετηθείτε.
Καταργήστε τα όλα µ’ ένα νόµο αλλά τοποθετηθείτε χωρίς ακρότητες πάνω στο µέσο δρόµο της αντιµετώπισης των προβληµάτων των Ελλήνων πολιτών. Δεν υπάρχει µόνο µια επαγγελµατική
κατηγορία. Είναι αγρότες είναι άνθρωποι που έχουν αγοράσει
ένα οικόπεδο, είναι κάποιοι που έχουν µπλέξει τα κτήµατά τους
µεταξύ του νέου και του παλιού αιγιαλού και επιζητούν λύση από
την πολιτεία. Σας το είπα νωρίτερα. Υπάρχουν χιλιάδες πράξεις
διοικητικής αποβολής διότι κάποιος έχει ένα λιοστάσι, ένα αµπέλι
µέσα σε µία περιοχή που χαρακτηρίζεται δασική. Ναι µεν εµείς
υπερασπιζόµαστε µ’ έναν «προστατευτισµό» που ανήκει σε άλλες
εποχές αυτό που ισχύει σήµερα, χωρίς να βλέπουµε ότι αυτό που
ισχύει σήµερα µας εµποδίζει να λύσουµε πραγµατικά προβλήµατα. Άρα κάθε φορά που νοµοθετούµε, πρέπει να κρίνουµε το
νοµοθέτηµα στη βάση αυτή. Λύνει κάποια προβλήµατα; Βεβαίως.
Ενέχει και κινδύνους. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι δυνατόν ένα ειδικό χωροταξικό ή τοπικό σχέδιο να ανατρέψει άρδην έναν
εθνικό ή έναν περιφερειακό σχεδιασµό. Ποια είναι, όµως, η
ασφαλιστική δικλίδα; Η ασφαλιστική δικλίδα είναι είτε νοµικού
χαρακτήρα -έχουµε το Συµβούλιο της Επικρατείας που είναι
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πάρα πολύ αυστηρό σ’ αυτό- είτε είναι η συµµετοχή της τοπικής
κοινωνίας, εν προκειµένω η τοπική ή η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αιρετοί άρχοντες είναι. Λόγω του ρόλου τους, πρέπει να
έχουν θέση στα πράγµατα.
Θεωρώ –και πρέπει να συνεννοηθούµε πάνω σ’ αυτό- ιδιαίτερα
σηµαντική τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής κατοχύρωσης και καταγραφής όλων αυτών που περιέγραψε νωρίτερα ο κ. Υπουργός.
Πρέπει να αναδείξω την παρατήρηση που έκανε ο εισηγητής µας
κ. Ρήγας ότι αυτά πρέπει να µπουν σ’ ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, διότι πολλές φορές έχουµε ψηφίσει διατάξεις που
ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Εν τέλει αυτό κρίνει την πληρότητα και
την αποτελεσµατικότητα ενός νοµοθετήµατος, όχι αν θα το ψηφίσει η Βουλή αλλά αν η διοίκηση θα το υλοποιήσει, γιατί ο πολίτης θα δει το αποτέλεσµα όταν θα µπορεί να πατήσει ένα
κουµπί στον υπολογιστή του για να δει τι καθεστώς επικρατεί σε
κάθε περιοχή και τι επιτρέπεται ο ίδιος να κάνει. Προσωπικά, δεν
έχω κανένα πρόβληµα µε το χαρακτηρισµό των δεκαοκτώ χρήσεων γης, πολύ περισσότερο από την ώρα που αυτές συνδέονται
και µε τους ΚΑΔ, δηλαδή µε τους κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας.
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι κάποιος που θέλει να
ασκήσει µια δραστηριότητα, όπως είναι κατοχυρωµένη σήµερα
στους ΚΑΔ και µε βάση την οποία φορολογείται -έχει οικονοµικές, λογιστικές, φορολογικές υποχρεώσεις- ξέρει αν στη συγκεκριµένη περιοχή µπορεί ή δεν µπορεί να την ασκήσει και τι περιοριστικοί όροι υπάρχουν. Αυτό νοµίζω ότι είναι µια σηµαντική
καινοτοµία και πρέπει να την αναδείξουµε.
Επίσης, θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικές τις βελτιώσεις που κατέθεσε ο κύριος Υπουργός. Ενδεχοµένως να υπάρχουν και άλλες.
Δεν τις έχω ακούσει όλες. Υπάρχουν τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από πολλούς συναδέλφους και πρέπει να τις δούµε µετά
µεγάλης προσοχής.
Άκουσα τον Υπουργό που είπε ότι θα ενσωµατώσει τη µια στο
επόµενο νοµοσχέδιο. Υπάρχουν κι άλλες, θέλω να σας θυµίσω,
κύριε Υπουργέ, κατατεθειµένες και από κόµµατα. Εγώ προσωπικά τις θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικές. Είδα και µια ανακοίνωση
του κ. Μπουτάρη και του κ. Καµίνη, που αναφέρεται στη διαδικασία και τους όρους χωροθέτησης των αποτεφρωτηρίων. Πιστεύω ότι πρέπει να τα µελετήσει η Κυβέρνηση αυτά πάρα πολύ
σοβαρά.
Εγώ, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
θεωρώ, όπως είπα στην αρχή, ότι αν είχαµε σχεδιάσει καλύτερα
αυτήν τη συζήτηση, η Κυβέρνηση και οι Έλληνες πολίτες θα
είχαν κερδίσει πολύ περισσότερα, γιατί θα είχε αναδειχθεί και ο
µεταρρυθµιστικός χαρακτήρας του νοµοσχεδίου, θα είχε αναδειχθεί η προσπάθεια να λύσουµε προβλήµατα και φυσικά δεν
θα είχε δώσει λαβή η Κυβέρνηση στο να εντάσσει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο
αυτό το νοµοσχέδιο στο λεγόµενο «θερινό µέτωπο», µιας και το
περσινό θερµό φθινόπωρο απέτυχε. Πάµε στο θερινό µέτωπο.
Κύριοι συνάδελφοι, τις ευαισθησίες σας τις σέβοµαι και τις
εκτιµώ. Για όλα τα ζητήµατα και ιδιαίτερα τα περιβαλλοντικά,
θέλω να προσυπογράψω τη χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, µε
την οποία καταδικάζει τα φαινόµενα βίας που άσκησαν ορισµένοι, δήθεν, φίλαθλοι στους κατοίκους της Φιλαδέλφειας και στα
κινήµατα που υπερασπίζονται αυτό που θεωρούν σωστό για τον
τόπο τους.
Όµως, θέλω να σας θυµίσω ότι όταν άλλοι, δήθεν, φίλαθλοι
του Ολυµπιακού Βόλου διέλυαν τις συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ,
ποιήσατε την νήσσαν. Αυτά για την ισότητα των όπλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Μακρή
Ραχήλ.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στη χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής
και Εµπορίου, Βουλευτής της νέας Πολιτικής Άνοιξης δήλωσε:
«Ξέρετε ότι ορισµένοι στη Νέα Δηµοκρατία έχουµε µια πολύ µεγάλη ευαισθησία όταν ακούµε για διαπλοκή. Τι να κάνουµε;».
Η αλήθεια είναι ότι κάτι πρέπει να κάνετε. Οφείλετε να δώσετε
περισσότερη βάση στις ευαισθησίες σας, ειδικά όταν η Κυβέρνηση που στηρίζετε, περιφρονεί µε έναν τόσο περίτρανο τρόπο
το Κοινοβούλιο, τη δηµοκρατία και τον ίδιο τον ελληνικό λαό.
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«Δεν υπάρχει σοβαρό νοµοθετικό έργο», µας λέγατε στις 4
Ιουνίου και κλείσατε τη Βουλή. «Δεν υπάρχει κάτι επείγον» ισχυριζόταν ο Πρωθυπουργός, για να παραχώσει σε κάποιο συρτάρι
τη δικογραφία των υποβρυχίων που µπατάρουν από το βάρος
της µίζας, της ρεµούλας, της διαπλοκής και της πολιτικής ανηθικότητας. Είναι µια δικογραφία που πρέπει να µπει στο συρτάρι
για να ξεχαστεί, γιατί βασικός κατηγορούµενος είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πραγµατικός αρχηγός αυτής της Κυβέρνησης,
στην οποία η νέα Πολιτική Άνοιξη εντάσσεται ως συνιστώσα.
«Δεν υπάρχει κάτι επείγον», µας λέγατε. Τώρα βέβαια τρέχετε
σαν τον τρελό κούνελο της Αλίκης στη Χώρα των Θαυµάτων.
Τρέχετε για να προλάβετε γιατί δεν έχετε χρόνο. Καλέσατε την
Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
να συνεδριάσει µια µέρα πριν από την επίσηµη έναρξη των εργασιών των Θερινών Τµηµάτων, γιατί υπήρχε επείγουσα ανάγκη
ολοκλήρωσης σοβαρού νοµοθετικού έργου. Είναι ένα νοµοσχέδιο που είχε διακοπεί στις 4 Ιουνίου.
Πώς γίνεται, βέβαια, στην αρχή του µήνα να χαρακτηρίζεται
το νοµοθέτηµα ως µη επείγον που να χρήζει ανάγκη επίσπευσης
και δεκαπέντε µέρες µετά να κρίνεται µε τον ακριβώς αντίθετο
τρόπο µόνο η ευαισθησία σας το ξέρει.
Εκτός αυτού, παράλληλα, συζητείται νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο βέβαια παραχωρεί το δικαίωµα κατάρτισης προϋπολογισµού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εθνική,
δηλαδή, κυριαρχία στο σχεδιασµό προτεραιοτήτων του κράτους
χάνεται, γιατί ρητά ορίζεται ως πρώτη και ως κύρια προτεραιότητα η αποπληρωµή του χρέους. Δεν είναι η παιδεία, δεν είναι
η υγεία, δεν είναι η κοινωνική πρόνοια ούτε καν η ανάπτυξη, δεν
είναι η εργασία, είναι το χρέος -ναι, το χρέος- το οποίο δεν είναι
βιώσιµο και δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί, το χρέος το οποίο µας
επιβάλλει η «τρόικα των λαθών».
Η κ. Λαγκάρντ, µας είπε προχθές ότι το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο έκανε λάθη αλλά δεν θα πέσει και στα γόνατα. Οι υπάλληλοι της επιτροπής µας είπαν ότι έκαναν λάθος αλλά έτσι έσωσαν τις τράπεζές τους. Όλοι έκαναν λάθη, όµως ο ελληνικός
λαός τα πλήρωσε και τα πληρώνει. Σε αυτούς, λοιπόν, που έκαναν αυτά τα λάθη, θα δώσετε την αρµοδιότητα σύνταξης των
προϋπολογισµών του κράτους, στις εταιρείες τους θα δώσετε
επιδοτήσεις 80 εκατοµµυρίων ευρώ, για να φτιάξουν έξι θέσεις
εργασίας. Έρχεται η ανάπτυξη, προσέξτε, λοιπόν, να είµαστε
όλοι µαζί για να µην την προσπεράσουµε.
Τις επιχορηγήσεις τις δίνετε µε νοµοσχέδιο που συζητείται µε
τη διαδικασία και αυτό του επείγοντος. Γιατί; Για να προλάβετε,
λέτε, τις προθεσµίες. Τι κάνατε, λοιπόν, δεκαπέντε µέρες µε κλειστή Βουλή; Καλύπτατε τον κ. Βενιζέλο; Ισιώνατε τα υποβρύχια,
τα οποία για να τα ολοκληρώσετε βέβαια φέρατε και τροπολογία
επείγουσα σε άσχετο νοµοσχέδιο για να παραχωρήσετε ακόµη
περισσότερα χρήµατα σε αυτούς τους απατεώνες που έκλεψαν
και λήστεψαν τον ελληνικό λαό;
Εν τω µεταξύ η συζήτηση για το νοµοσχέδιο: «Νέο Ρυθµιστικό
Σχέδιο Αθήνας - Αττικής, Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης
και άλλες διατάξεις» εξαφανίστηκε. Την αναβάλατε λόγω καλού
προγραµµατισµού. Φέρατε, βέβαια, την µε αριθµό 1503/189 τροπολογία για την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του
ν.4250/2014, µε τις οποίες καταργούνται ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και
ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης. Την µεταφέρετε από νοµοσχέδιο σε νοµοσχέδιο βέβαια. Την είχατε φέρει χθές σε νοµοθέτηµα του
Υπουργείου Υγείας. Αναβάλατε και αυτό το νοµοσχέδιο, την µαζέψατε και την φέρατε σε αυτό το νοµοσχέδιο. Γιατί;
Οι όποιες διατάξεις για τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου δεν θα έπρεπε να συζητηθούν στο νοµοσχέδιο που ήδη πρέπει να ολοκληρωθεί στην επιτροπή; Γιατί πάλι έρχονται σε
άσχετο νοµοσχέδιο; Γιατί σας πιέζουν οι ηµεροµηνίες; Σας πιέζουν οι ηµεροµηνίες τελικά; Σας πιέζει η τρόικα; Ποιος είναι
αυτός που σας πιέζει;
Σας θυµίζουµε ότι µε αυτό το άρθρο 12 του ν.4250/2014, είχατε καταργήσει αυτούς τους φορείς και έρχεστε τώρα µε αυτήν
την τροπολογία και τι µας λέτε; Μας λέτε ότι για την προώθηση
των στρατηγικών στόχων και την εφαρµογή των νέων ρυθµιστι-
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κών σχεδίων για την Αθήνα, Αττική και Θεσσαλονίκη καταρτίζεται
αντίστοιχα και σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 71 του σχεδίου
νόµου µε τίτλο «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, Νέο
Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις», ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης στο οποίο ειδικεύονται οι αναγκαίες
ενέργειες όλων των αρµόδιων φορέων για την επίτευξη των στόχων τους και ορίζονται τοµείς προτεραιότητας.
Ανακύπτει, λοιπόν, η ανάγκη τρίµηνης παράτασης της λειτουργίας τους, δια των υπηρεσιών τους, που έχουν πολυετή εµπειρία
και γνώση στο χώρο αρµοδιότητάς τους, να συντάξουν τα παραπάνω σχέδια δράσης και να µεριµνήσουν για την έκδοση όποιων
άλλων διοικητικών πράξεων απαιτούνται για την έναρξη εκτέλεσης των ρυθµίσεων που περιλαµβάνουν.
Ως εκ τούτου, λέτε παρακάτω, η προτεινόµενη τρίµηνη παράταση κρίνεται αναγκαία προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή
µεταφορά αρµοδιοτήτων από τους Οργανισµούς Ρυθµιστικών
Σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης στην αρµόδια διεύθυνση και
στα αντίστοιχα τµήµατα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Όταν ήρθατε και καταργήσατε αυτούς τους φορείς δεν γνωρίζατε ότι θα φέρετε το ρυθµιστικό νοµοσχέδιο; Γιατί, λοιπόν,
τους καταργήσατε και έρχεστε τώρα για να παίρνετε παρατάσεις;
Εν µέσω όλων αυτών, λοιπόν, εξαφανίζεται και ένα άλλο νοµοσχέδιο, το νοµοσχέδιο για το ξεπούληµα της ΔΕΗ, όπως έχουν
εξαφανιστεί, βέβαια, και όλοι οι Βουλευτές της δυτικής Μακεδονίας. Γιατί; Γιατί στη δυτική Μακεδονία πληρώνουν µε την υγεία
και τη ζωή τους οι πολίτες την ενέργεια που παράγει η ΔΕΗ.
Εσείς θα ξεπουλήσετε τι ακριβώς; Τους πόνους των νεοπλασιών που δηµιουργεί η τέφρα; Την οδύνη από τον χαµό των ανθρώπων στα ορυχεία και τους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς; Τη
δυνατότητα άρδευσης των γεωργικών εκτάσεων από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια; Αυτά θέλετε να ξεπουλήσετε; Γι’ αυτό, λοιπόν, κρύβονται οι αντάρτες του γάλακτος; Για να γυρίσουν,
λοιπόν, και να πουν στους πολίτες της δυτικής Μακεδονίας ότι
αυτοί δεν ήταν που είχαν ψηφίσει τις διατάξεις, αλλά να κρύψουν
ότι στηρίζουν τη συγκυβέρνηση που τις ψήφισε. Αυτές, λοιπόν,
είναι οι ευαισθησίες που σας διακατέχουν.
Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, καταθέτετε νοµοσχέδιο τριακοσίων είκοσι σελίδων για το χωροταξικό σχεδιασµό µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Και ρωτάµε: Ποιου κατεπείγοντος; Το
πρόβληµα υφίσταται εδώ και δεκαετίες στη χώρα µας και ακόµη
και το καλύτερο νοµοσχέδιο να ψηφίζαµε θα χρειαζόταν δεκαετίες για να εφαρµοστεί. Γιατί, λοιπόν, το καταθέτετε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος; Γιατί να µην δώσετε το χρόνο στους
Βουλευτές να το επεξεργαστούν; Γιατί το θέλει η τρόικα. Ε, και;
Αφού, δεν έχουµε βγει στις αγορές; Έχουµε πλεόνασµα είπατε.
Δεν υπάρχουν δόσεις µνηµονίου. Το µνηµόνιο, είχατε πει µέσω
του Πρωθυπουργού σας, µας τελείωσε. Επιτέλους, γιατί µας
απειλεί η τρόικα και επιτάσσει πώς θα νοµοθετούµε µέχρι και το
πολεοδοµικό και χωροταξικό της χώρας; Ή µήπως δεν έχουν τελειώσει τα µνηµόνια και όλα τα υπόλοιπα που λέγατε προεκλογικά ήταν απλά ψέµατα;
Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Υφυπουργός είναι σοβαρός άνθρωπος και προσπαθεί ειλικρινά να συµβιβάσει τα ασυµβίβαστα. Γι’
αυτό, λοιπόν, χώρισε το νοµοσχέδιο, που µε σοβαρότητα και
υπευθυνότητα είχε συντάξει, αφαιρώντας τα δύο τελευταία κεφάλαια. Αναγνωρίζουµε, βέβαια, τη δύσκολη θέση που βρέθηκε
ο Υφυπουργός και τον τιµά αυτή του η ενέργεια, που αποσκοπεί
στην παροχή δυνατότητας επεξεργασίας ενός µικρότερου νοµοσχεδίου.
Δυστυχώς, όµως, το πρόβληµα δεν είναι ποσοτικό, αλλά ποιοτικό για ένα τόσο σοβαρό θέµα. Παρά, λοιπόν, την ευγενή προσπάθεια του κ. Ταγαρά, το ζήτηµα της χωροταξίας είναι πολύ
σοβαρό για να συζητηθεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν η παράγραφος 3α του
άρθρου 7 και η παράγραφος 11 του άρθρου 8, στις οποίες γίνεται αναφορά σε ειδικά σχέδια περιβαλλοντικής αναβάθµισης και
ανάπτυξης. Αυτά υπήρχαν στο Κεφάλαιο Γ’ και τώρα δεν υπάρχουν.
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να βάζετε τρικλοποδιές στον ίδιο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

σας τον Υπουργό. Και ύστερα ακούµε ότι έχετε και ευαισθησίες
για διαφθορά. Σοβαρευτείτε, λοιπόν. Ευαισθησία στη λογική
έχετε και αναισθησία στην καλή νοµοθέτηση, ροπή προς την
«Μπανανία», που απαιτείται για να µπορέσουν να εγκαταστήσουν
το προτεκτοράτο τους, το οποίο ονειρεύονται, οι συνεργάτες
Γερµανοί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Μάθετε, λοιπόν, ότι εµείς έχουµε ευαισθησία στην εθνική µειοδοσία και υπάρχουν ακόµη Βουλευτές µε φιλότιµο και συνείδηση, που δεν φυλλορροούν τροµαγµένοι, ρίχνοντας τις ασπίδες
µπροστά στις απειλές και τις υποσχέσεις. Μάθετε ότι εµείς αποκαλύπτουµε τα σχέδιά σας, ακόµη και όταν µας αποκλείετε από
τα κανάλια της διαπλοκής, ακόµη και όταν λασπολογείτε, ακόµη
και όταν παραπληροφορείτε, ακόµα και όταν απειλείτε, ακόµη
και όταν τάζετε.
Εν τέλει, το νοµοσχέδιο δεν αποτελεί προϊόν ειδικής µελέτης,
αφού ήρθε µε αυτόν τον απαράδεκτο νοµοθετικό τρόπο στο
Τµήµα και εµπεριέχει, κατά την άποψή µας, διατάξεις προδήλως
αντισυνταγµατικές.
Εισάγει εντονότερη σύγχυση στη σχέση των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε το χωρικό σχεδιασµό υποβαθµίζοντας την
αξία και τη σηµασία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Ακολουθεί τις επιταγές του µεσοπρόθεσµου σε αντίθεση µε το
Σύνταγµα µε το οποίο οι σχετικές τεχνικές, επιλογές και σταθµίσεις πρέπει να γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήµης σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Συντάγµατος αναιρώντας τουλάχιστον τις βασικές έννοιες του Εθνικού Χωροταξικού
και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού.
Για όλους αυτούς τους λόγους δεν µπορούµε να ψηφίσουµε
το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα. Θα µπορούσε, βέβαια –και είναι
κρίµα- να αποτελέσει όπως είπαµε βάση συζήτησης για ένα τόσο
σοβαρό θέµα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες, εάν δεν το είχατε βέβαια κουτσουρέψει, εάν δεν το είχατε γελοιοποιήσει για επικοινωνιακούς λόγους και τροϊκανές
πιέσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα καταψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο για πολλούς και ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους: Διότι είµαστε
αντίθετοι µε το περιεχόµενό του και τα µέτρα που προβλέπει να
ληφθούν. Διότι ασφαλώς κάποια άρθρα είναι προδήλως αντισυνταγµατικά και άλλα µέτρα τα οποία λαµβάνονται, πρωτίστως ζηµιώνουν το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδος. Κυρίως, όµως, διότι
και το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται εδώ στη Βουλή µε τη µορφή
του κατεπείγοντος. Καταλύει στην ουσία τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού µας συστήµατος. Καταλύει στην ουσία τη λειτουργία της Βουλής λόγω τροϊκανών επιταγών, λόγω εντολών
που έχουν ληφθεί από ξένα µέτρα εξουσίας, από το Δ’ οικονοµικό Ράιχ της γερµανικής ολιγαρχίας.
Βέβαια, η λειτουργία της Βουλής –εδώ πρέπει να ανοίξω και
µια παρένθεση- δεν καταλύεται µόνο µε τα κατεπείγοντα µέτρα
τα οποία λαµβάνονται χωρίς καν οι Βουλευτές, ακόµα και οι
Υπουργοί να διαβάσουν τα νοµοσχέδια τα οποία καλούνται να
ψηφίσουν. Το µόνο που γίνεται είναι ότι έρχεται σε µια ξένη
γλώσσα η κάθε νοµολογία και µεταφράζεται στα ελληνικά και
µετά έρχεται εδώ στη Βουλή και ψηφίζουν αγεληδόν οι Βουλευτές της παρούσας συγκυβέρνησης.
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτό το ζήτηµα. Το ζήτηµα είναι ότι αυτή
η Βουλή –το έχω τονίσει επανειληµµένως- λειτουργεί παράνοµα.
Επτά Βουλευτές βρίσκονται στη φυλακή χωρίς δίκη και χωρίς κανένα στοιχείο να τους επιβαρύνει. Εννοώ, χωρίς κανένα ποινικό
στοιχείο ασφαλώς. Τυχαία δεν είναι αυτά που βλέπουµε στα κανάλια, οι γελοιότητες. Κανένα επιβαρυντικό στοιχείο δεν υπάρχει
για τον Γενικό Γραµµατέα του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή
και τους Βουλευτές, οι οποίοι αυτήν τη στιγµή παράνοµα κρατούνται στις φυλακές.
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Αυτήν τη στιγµή που µιλώ λείπουν δυο ακόµη Βουλευτές από
τα έδρανα του κόµµατός µου γιατί ανακρίνονται, η κ. Ζαρούλια
και ο κ. Μπαρµπαρούσης. Ανακρίνονται, διότι σε ένα πόρισµα και
σε µια δικογραφία χιλιάδων σελίδων έχουν περιληφθεί κάποιες
οµιλίες τους. Έκαναν κάποιες οµιλίες εδώ στη Βουλή και γι’ αυτό
το λόγο ανακρίνονται ως ύποπτοι για το αδίκηµα της σύστασης
εγκληµατικής οργάνωσης.
Θα πει κανείς: Δεν υπάρχει εγκληµατική οργάνωση; Ασφαλώς
και υπάρχει εγκληµατική οργάνωση και ασφαλώς υπάρχουν
πολύ συγκεκριµένα αδικήµατα. Υπάρχει το σκάνδαλο των υποβρυχίων τα οποία πληρώνει ακόµα ο ελληνικός λαός και τα οποία
γέρνουν. Γι’ αυτό το σκάνδαλο έχει βαρύτατες και σοβαρότατες
ποινικές ευθύνες ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης Βενιζέλος. Αυτό τόλµησαν να το γράψουν στην αναφορά τους οι εισαγγελείς διαφθοράς και τους κάλεσαν για πειθαρχικό, επειδή έβγαλε µια ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ και όταν το
ΠΑΣΟΚ βγάζει µια ανακοίνωση, αυτοµάτως η Εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου καλεί τους εισαγγελείς διαφθοράς να δώσουν
εξηγήσεις. Σε αυτό το σηµείο έχετε φτάσει την ελληνική δικαιοσύνη δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάντια µιας ολόκληρης χώρας,
να ρυθµίζει τη λειτουργία της δικαιοσύνης το ΠΑΣΟΚ µε ανακοινώσεις του!
Δεν είναι µόνο το σκάνδαλο των υποβρυχίων που γέρνουν,
όµως, και τα οποία πληρώνουν ακόµα οι Έλληνες πολίτες. Είναι
και άλλα σκάνδαλα. Είναι το µνηµόνιο, είναι τα ψευδή, τα χαλκευµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, όπου έχουν γίνει άπειρες παρατυπίες, παρανοµίες, κακουργήµατα τα οποία δυστυχώς συγκαλύπτονται και για τα οποία δεν πρόκειται να λογοδοτήσουν οι ένοχοι, όπως δεν λογοδοτούν για τη λίστα Λαγκάρντ και ο Παπακωνσταντίνου είναι ελεύθερος και δεν είναι καν ύποπτος φυγής.
Ύποπτος φυγής είναι ο κ. Αρβανίτης της Χρυσής Αυγής. Στα
εβδοµήντα του χρόνια εθεωρήθη ύποπτος φυγής. Και κάτι ακόµα
χειρότερο, του στερείται ο πολιτικός λόγος. Αυτό είναι πρωτάκουστο!
Ακούτε και εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, γιατί ως ποινικολόγος γνωρίζετε ότι ο Ποινικός Κώδικας στην Ελλάδα δεν
προβλέπει να στερείται ο λόγος ως περιοριστικός όρος για κανέναν Έλληνα πολίτη, πόσω µάλλον για έναν Βουλευτή ο οποίος
έχει ιερή υποχρέωση ως εκπρόσωπος του ελληνικού έθνους να
οµιλεί και να κατακρίνει τα κακώς κείµενα και να αποκαλύπτει τα
σκάνδαλα.
Kαι όµως, βρέθηκαν ανακρίτριες και εισαγγελέας οι οποίοι
είπαν σε έναν Βουλευτή ότι: σας επιβάλλουµε τον περιοριστικό
όρο να µην µιλάτε. Αυτό είναι τροµερό. Εάν το λέγαµε αυτό πριν
κάποιο διάστηµα, κάποιοι θα το θεωρούσαν ανέκδοτο. Και όµως
το βιώνουµε σήµερα. Βιώνουµε µια χούντα στην κυριολεξία η
οποία στερεί το δικαίωµα του ελεύθερου λόγου, όχι µόνο από
πολίτες αλλά και από εκλεγµένους εκπροσώπους του Έθνους.
Και εδώ έχει ευθύνες και η Αριστερά, βεβαίως, διότι βγήκε τις
προάλλες ο κ. Κουράκης και είπε ότι θα υπερασπιστεί τη Χρυσή
Αυγή, για να δικαιολογηθεί, επειδή υπερασπίστηκε τροµοκράτες.
Δεν βλέπω, όµως, κανέναν εδώ µέσα να οµιλεί για αυτήν την
αθλιότητα της άδικης φυλάκισης χωρίς κανένα επιβαρυντικό
στοιχείο και χωρίς δίκη αρχηγού πολιτικού κόµµατος, Βουλευτών, τον κατ’ οίκον περιορισµό άλλου Βουλευτή. Ο κ. Κουκούτσης, που µίλησε σήµερα, ορθώς είπε ότι επιτέλους έχει
αστυνοµική συνοδεία. Δεν είχαµε ως τώρα αστυνοµική συνοδεία
καίτοι είµαστε στόχος τροµοκρατών.
Και σήµερα ένας Βουλευτής µας που ήρθε εδώ να µιλήσει,
είχε την Ασφάλεια των νοτίων προαστίων πίσω και την Κρατική
Ασφάλεια µπροστά να τον πηγαίνουν τον άνθρωπο και να µην
µπορεί να ανοίξει την πόρτα της οικίας του, διότι είναι –λέει- σε
κατ’ οίκον περιορισµό. Γιατί; Γιατί, είχε κάνει κάποιες οµιλίες.
Και ο κ. Αρβανίτης δεν µπορεί να µιλήσει δηµόσια πλέον –πρέπει να φοράει ένα τσιρότο µονίµως όταν κυκλοφορεί σε πλατείες
ή σε καφενεία- διότι έχει, λέει, εµπρηστικό λόγο. Ασφαλώς και
είναι εµπρηστικός ο πολιτικός λόγος της Χρυσής Αυγής. Είναι
εµπρηστικός έναντι στα σκάνδαλα, έναντι στα κακώς κείµενα,
έναντι στις απατεωνιές, έναντι στη διαφθορά που έχει κατακλύσει την Ελλάδα.
Έχουµε µια απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας να πά-
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ρουν πίσω χρήµατα οι δικαστικοί αναδροµικά και να µην µειωθούν οι µισθοί των δικαστικών. Να γίνει το ίδιο για όλους τους
πολίτες όµως. Διότι, κάποιοι θα πουν ορθώς ότι µε αυτόν τον
τρόπο προσπαθεί η Κυβέρνηση Βενιζέλου-Σαµαρά να ποδηγετήσει την ελληνική δικαιοσύνη. Διότι είναι απαράδεκτο να µιλάµε
µόνο για τους µισθούς των δικαστικών την ίδια ώρα που έχουµε
εκατοµµύρια συµπολίτες µας οι οποίοι πνίγονται από την ανεργία, πνίγονται από την ανέχεια και για τους οποίους δεν λαµβάνεται κανένα απολύτως µέτρο.
Καλό είναι το τηλεοπτικό σόου που κάνει κάθε Σαββατοκύριακο ο Σαµαράς! Έκανε τώρα µε τους Κινέζους ασφαλώς κάποιες τηλεοπτικές εµφανίσεις µε διάφορους παρατρεχάµενους,
µε τον Πρωθυπουργό της Κίνας, γελάκια, χαρές. Η ουσία ποια
είναι; Ούτε ένας Έλληνας δεν θα βρει δουλειά από όλη αυτήν
την ιστορία. Βέβαια, κάποιοι εφοπλιστές θα ναυπηγήσουν τα
πλοία τους στην Κίνα. Δεν θα δουλέψουν οι ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες σε Πέραµα και Νεώριο Σύρου. Θα δουλέψουν οι Κινέζοι. Αυτό είναι ευχάριστο για πολλούς εφοπλιστές που θα
κερδίσουν λεφτά. Για τον Έλληνα πολίτη, όµως, δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
Επιµένω, λοιπόν: Θέλετε να επιστρέψετε χρήµατα στους δικαστικούς; Και στους ενστόλους! Όχι όµως, για να αποτελούν πραιτοριανούς για να επιβάλλονται τα παράνοµα µνηµονιακά µέτρα,
αλλά για να είναι στο πλευρό του Έλληνα πολίτη.
Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξει ένα
εθνικό κράτος στην Ελλάδα είναι οι άνεργοι. Είναι οι νέοι της
δικής µου ηλικίας που ξενιτεύονται. Γιατί το µεγαλύτερο ψέµα
που λέγεται σήµερα, είναι ότι οι Έλληνες νέοι δεν έχουν όρεξη
για δουλειά. Όσοι ζουν την ελληνική κοινωνία, όσοι κυκλοφορούν
στον δρόµο, βλέπουν ότι το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Οι νέοι Έλληνες έχουν όρεξη για δουλειά, είναι πολύ χρήσιµοι, πολύ παραγωγικοί εάν υπάρξει το αντίστοιχο περιβάλλον. Και αυτό
αποδεικνύεται διότι διαπρέπουν όσοι Έλληνες επιστήµονες νέοι
στη δική µου ηλικία φεύγουν στο εξωτερικό. Και αυτό είναι το
µήνυµα το οποίο λαµβάνω καθηµερινά. Μεταφέρετε –αυτό λένε
στους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής οι συµπολίτες µας- την
οργή µας και τη φωνή µας µέσα στη Βουλή.
Να επιστρέψω, όµως, στα της δικαιοσύνης. Είναι µέσα στη φυλακή και ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής. Δύο Βουλευτές µας
τώρα ανακρίνονται αυτήν τη στιγµή, επειδή, λέει, έχουν κάνει εµπρηστικούς λόγους. Είναι, όµως, όλοι οι άλλοι έξω. Ο Πάλλης
είναι έξω. Αυτός που διαφήµιζε ο Σαµαράς -τα δήθεν οπλοστάσια
της Χρυσής Αυγής, τα οποία δεν υπήρξαν ποτέ- είναι έξω, είναι
ελεύθερος. Ο Ρέστης είναι ελεύθερος. Ο Λαυρεντιάδης είναι
ελεύθερος. Ο Κοντοµηνάς είναι ελεύθερος.
Όλοι αυτοί που µε τεράστια θαλασσοδάνεια έχουν υποθηκεύσει το µέλλον της Ελλάδος –γιατί ο Κοντοµηνάς είναι δέκατος,
νοµίζω, στη σειρά µε τα θαλασσοδάνεια, γιατί υπάρχουν κι άλλα
ονόµατα, όπως το όνοµα του Μπόµπολα, που για να λειτουργεί
το «MEGA» δανείζεται εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, αφού
είναι µια επιχείρηση η οποία έχει φαλιρίσει εδώ και µία δεκαετία
και πλέον και όµως λειτουργεί σε βάρος των Ελλήνων πολιτών
για να κάνει µνηµονιακή προπαγάνδα- είναι ελεύθεροι.
Όπως ελεύθεροι είναι και όλοι οι πολιτικοί παράγοντες που εµπλέκονται σε σκάνδαλα, όπως είναι ελεύθερος ο Παπακωνσταντίνου. Και για τη λίστα Λαγκάρντ και για τα υποβρύχια παρεγράφη. Έκλεισε ο Σαµαράς τη Βουλή, τελείωσε το θέµα. Σαν να µην
το είδαµε ποτέ. Και βγαίνει ένας ανεκδιήγητος Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ µέσα, σε αυτήν την Αίθουσα και λέει, «εντάξει, είχα
πολλούς φακέλους και δεν είδα περί τίνος επρόκειτο.»
Μιλάµε για αθλιότητα σε όλο της το µεγαλείο. Υπουργός Δικαιοσύνης είχε πολλούς φακέλους και δεν είδε ότι το σκάνδαλο
που είχε έρθει και έκαιγε εκείνη την ώρα στο γραφείο του ήταν
το σκάνδαλο που αφορούσε τον Αντιπρόεδρο – ή και Πρόεδρο
ενδεχοµένως, γιατί όχι, αφού πολλές φορές εµφανίζεται και ως
Πρόεδρος– της µνηµονιακής Κυβέρνησης. Και το έθαψε δυόµισι
µήνες στο γραφείο του και το έφερε εδώ µέσα την ηµέρα που ο
Σαµαράς έκλεισε τη Βουλή.
Και µέσω του τραγικού, αντεθνικού και άθλιου νόµου περί ευθύνης Υπουργών, που ο ίδιος ο Βενιζέλος έχει συντάξει, παραγράφεται, τελείωσε, διαγράφεται το σκάνδαλο των υποβρυχίων.
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Συνέταξε ένα νόµο για να απαλλάξει τον εαυτό του µετά από µερικά χρόνια από τα κακουργήµατα τα οποία διέπραττε τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Πολύ εύκολη λύση αυτό για όποιον
κάνει εγκλήµατα σε βάρος του έθνους, σε βάρος του ελληνικού
λαού.
Είναι ένας Τσοχατζόπουλος βεβαίως στη φυλακή και πληρώνει
για όλους. Και όλοι οι άλλοι που είναι εκατοντάδες οι οποίοι
έχουν κλέψει ακόµα και περισσότερα εκατοµµύρια είναι ελεύθεροι.
Εποµένως το ότι το συγκεκριµένο σηµερινό νοµοσχέδιο που
έρχεται στη Βουλή έρχεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος
είναι το έλασσον τελικά. Το µείζον είναι ότι η λειτουργία της Βουλής έχει καταλυθεί στην κυριολεξία, ότι το πολίτευµα έχει πάψει
να είναι δηµοκρατικό, διότι η λαϊκή κυριαρχία έχει καταλυθεί.
Διότι Βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται από τον ελληνικό λαό για
να εκπροσωπούν τα συµφέροντά του µέσα σε αυτήν την Αίθουσα
αυτοµάτως µετά τις εκλογές φυλακίζονται. Πηγαίνουν στη φυλακή και δεν µπορούν ούτε να µιλάνε ούτε να ψηφίζουν. Αυτό
είναι µια αθλιότητα την οποία και καταγγέλλω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ένα σχόλιο
πάνω σε µια απόφαση δικαστηρίου. Μετά την απόφαση του Μισθοδικείου για τους µισθούς των δικαστικών και την ακύρωση
από το ΣτΕ των περικοπών στους ένστολους, τώρα έρχεται το
Ελεγκτικό Συνέδριο να κρίνει αντισυνταγµατικό το «ψαλίδι»
στους συνταξιούχους δικαστικούς.
Υπάρχει το εξής ζήτηµα: Τα δικαστήρια ξαναγράφουν τον προϋπολογισµό. Ασφαλώς και η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Οι δικαστές κρίνουν και εκδίδουν αποφάσεις µε βάση το ελληνικό
Σύνταγµα και τους ευρωπαϊκούς νόµους. Αυτό δεν το αµφισβητεί
κανείς.
Το ζήτηµα είναι άλλο. Όταν και η τελευταία πεντάρα περνά
από έλεγχο των δανειστών, δηµιουργείται στην πραγµατικότητα
ένα τεράστιο πρόβληµα: Οι δανειστές για κάθε δικαστική απόφαση που επιβαρύνει τον, ούτως ή άλλως, οριακό προϋπολογισµό, ζητούν η Κυβέρνηση να βρίσκει αντίστοιχο ποσό.
Το ερώτηµα είναι από πού; Από νέες µειώσεις µισθών και συντάξεων που έπειτα από ένα-δυο χρόνια θα ξανά ακυρωθούν; Από
νέους φόρους που δεν αντέχει άλλο ο ελληνικός λαός ή από ένα
νέο εξωτερικό δανεισµό και εποµένως από ένα µνηµόνιο;
Πρόκειται για έναν γόρδιο δεσµό στον οποίο η Κυβέρνηση
πρέπει να απαντήσει. Όµως, το µεγάλο ζήτηµα είναι το κοινωνικό
ζήτηµα. Διότι υπάρχει µια αιµορραγία άλλων χαµηλότερων στρωµάτων, τα οποία πιέζονται µε τέτοιου είδους αποφάσεις. Πρέπει
να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµα τους.
Έρχοµαι στο ζήτηµα του τρόπου της νοµοθέτησης, που τελικά
αποδείχθηκε ότι ήταν ένα από τα κύρια στοιχεία κριτικής πάνω
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Eurogroup της Αθήνας την
1η Απριλίου αποφάσισε µια δόση 8,3 δισεκατοµµυρίων τα οποία
θα έπρεπε να δοθούν κατά τµήµατα. Άµεσα τότε έδωσαν το
ποσό των 6,3 δισεκατοµµυρίων. Άφησαν δύο δόσεις του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ η κάθε µία, οι οποίες θα εκταµιεύονταν Ιούνιο και Ιούλιο. Παρακράτησαν, δηλαδή, δύο δισεκατοµµύρια
ευρώ, περιµένοντας να τελειώσουν οι ευρωεκλογές και όλα τα
υπόλοιπα, για να τα δώσουν εφόσον θα τηρούνταν τα δώδεκα
προαπαιτούµενα.
Πώς αντέδρασε η Κυβέρνηση πάνω σε αυτό το χρονοδιάγραµµα; Έχασε έναν σηµαντικό χρόνο στο Υπουργείο Οικονοµικών και υπήρξαν µια σειρά αναστατώσεις, µία από τις οποίες
ήταν και η αποµάκρυνση του Γενικού Γραµµατέα Εσόδων του κ.
Θεοχάρη. Μάλιστα, χθες το «BLOOMBERG» ανέφερε ότι η αποµάκρυνση του κ. Θεοχάρη οφειλόταν στο γεγονός ότι έβαλε φορολογία σε τριακόσιες µεγάλες περιουσίες.
Το Υπουργείο Οικονοµικών εµφανίζεται, λοιπόν, αυτήν την
ώρα να παρακαλά τους φορολογούµενους να επιταχύνουν τις
δηλώσεις φόρου εισοδήµατος εντός της προθεσµίας. Επιβαρύ-
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νεται και µε την αλλαγή του Υπουργείου Οικονοµικών, άρα λοιπόν κοντεύει να τιναχθεί στον αέρα εκείνος ο σχεδιασµός, που
δεν υπήρξε τελικά.
Το ζήτηµα είναι άλλο: ότι εµείς εδώ νοµοθετούµε πλέον κάτω
από την πίεση που µας βάζει η ίδια η Κυβέρνηση εξαιτίας των
πιέσεων για τα προαπαιτούµενα της τρόικας. Η άργητα, λοιπόν,
που οφείλεται στην έλλειψη συντονισµού του κυβερνητικού
έργου, αλλά και στις µικροκοµµατικές σκοπιµότητες, επηρεάζει
πλέον καθοριστικά την παραγωγή και τη ροή του νοµοθετικού
έργου. Φυσικά, αντιλαµβάνεστε ότι η βιασύνη εύκολα οδηγεί
στην τσαπατσουλιά και την κακή νοµοθέτηση.
Έρχοµαι στον τρόπο νοµοθέτησης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Πριν από δύο χρόνια ξεκίνησε µε πρωτοβουλία του
ΥΠΕΚΑ η επεξεργασία και η συζήτηση µε τους σχετικούς φορείς,
µε στόχο την απλοποίηση και την επιτάχυνση κυρίως του πολεοδοµικού σχεδιασµού σε τοπικό επίπεδο.
Αυτή η διαδικασία, που έδωσε γρήγορα, χρήσιµα και συγκεκριµένα αποτελέσµατα απενεργοποιήθηκε λόγω της καθυστέρησης της κατάθεσης µιας τελικά επεξεργασµένης πρότασης. Ταυτόχρονα, από τις κατά καιρούς ανακοινώσεις τόσο του ΥΠΕΚΑ
όσο και του Τύπου διαφαινόταν η ώθηση της µεταρρύθµισης
προς συνολική και βασική ανατροπή της χωροταξικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Στο µεταξύ, το ΥΠΕΚΑ όλο αυτό το διάστηµα νοµοθετούσε µε τροπολογίες.
Δύο χρόνια µετά από εκείνη την εποχή, ποια είναι τα δεδοµένα;
Πρώτον, έχουµε ένα νοµοσχέδιο που έρχεται να ψηφιστεί στη
Βουλή εν µέσω θέρους µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Δεν
είναι η καλύτερη δυνατότητα για νοµοθέτηση, γιατί αντιλαµβάνεσθε ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να διαβαστούν, να κατανοηθούν και να αναλυθούν τριάντα τρία άρθρα, που απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις, µέσα σε είκοσι τέσσερις ή σαράντα οκτώ
ώρες.
Το επιχείρηµα ότι δεν πρόκειται για αιφνιδιασµό, γιατί τάχα
προηγήθηκε η διαβούλευση, σε αυτήν την περίπτωση δεν ευσταθεί. Έχει κατατεθεί ένα νοµοσχέδιο προς συζήτηση και ψήφιση,
το οποίο δεν έχει καµµία σχέση µε αυτό που είχε κατατεθεί προς
διαβούλευση. Εκείνο το σχέδιο περιελάµβανε δεκατρία άρθρα
και µάλιστα υπήρξε ζωηρή συζήτηση µε πλούσιο σχολιασµό,
πράγµα που αποδεικνύει και το ενδιαφέρον για το συγκεκριµένο
θέµα. Δηλαδή, ποσοτικά µιλώντας, έχουµε ένα νοµοσχέδιο περίπου τρεις ή τρεισήµισι φορές µεγαλύτερο από το αρχικό.
Κάποια στιγµή, λοιπόν, πρέπει να κάνουµε µια σηµαντική συζήτηση σε αυτήν την Αίθουσα για τον τρόπο της νοµοπαραγωγής. Και νοµίζω ότι σήµερα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο.
Θα σας αναφέρω µόνο δύο παραδείγµατα. Η Κυβέρνηση βασικά νοµοθετεί πια µε τροπολογίες. Από τις 28-6-2012 µέχρι σήµερα έχουν κατατεθεί χίλιες τριακόσιες τροπολογίες. Η Βουλή
έχει µετατραπεί σε βιοµηχανία παραγωγής πράξεων νοµοθετικού
περιεχοµένου. Σκεφθείτε ότι είκοσι µία πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου πέρασαν την τελευταία διετία. Από το 1975 έως το
2009 µόνο έξι είχαν περάσει. Παρέλκει, βεβαίως, να αναφέρω ότι
σχεδόν κανένα από τα θέµατα που ρυθµίστηκαν δεν εµπίπτει στο
χαρακτήρα του επείγοντος, όπως επιτάσσει το Σύνταγµα τουλάχιστον.
Με βάση αυτή τη συγκεκριµένη νοµοπαραγωγή, το νοµοσχέδιο που αφορά χωροταξία και πολεοδοµικό σχεδιασµό παρουσιάζει τα εξής ζητήµατα: Πρώτον, προβλέπεται στο σχέδιο νόµου
ότι οι χρήσεις γης δύνανται να καθορίζονται µε νόµο. Η ευκολία,
όµως, µε την οποία αλλάζουν οι νόµοι είναι γνωστή.
Το υφιστάµενο καθεστώς που προβλέπει την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων προϋποθέτει προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας
από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Ευτυχώς, το αλλάξατε, κύριε
Υπουργέ. Άρα, λοιπόν, εάν δεν υπήρχε αυτή η νέα αλλαγή, ουσιαστικά καταργούµε το δικαίωµα να αλλάζουν οι χρήσεις γης
και να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί.
Δεύτερον, τα προεδρικά διατάγµατα των ειδικών σχεδίων κατισχύουν ουσιαστικά οποιουδήποτε άλλου τοπικού σχεδιασµού.
Φοβάµαι ότι θα οδηγηθούµε ορισµένες φορές σε καταστάσεις
τραγελαφικές, που θα εµπεδώσουν τελικά αίσθηµα ανασφάλειας
δικαίου.
Στη συγκυρία της κρίσης, µε αλλεπάλληλα νοµοθετήµατα, ει-
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σήχθησαν νέα χωροταξικά και πολεοδοµικά εργαλεία, που επηρέασαν βασικά σηµεία της χωροταξικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας και τις αρµοδιότητες του ΥΠΕΚΑ, ενώ προωθούνται νοµοθετήµατα σε συγγενείς τοµείς, που επηρεάζουν τον χωροταξικό
και πολεοδοµικό σχεδιασµό, µε αποκορύφωµα το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τον αιγιαλό, και θέτουν ζητήµατα συνταγµατικής
βάσης γι’ αυτόν, σε σχέση µε την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης
που τον διέπει.
Σε σχέση µε τα ειδικά χωροταξικά σχέδια, δεν είναι σαφές ότι
ο ρόλος αυτού του επιπέδου θα γίνει σε διακριτό επίπεδο σχεδιασµού. Μέχρι στιγµής υπήρξε αποσπασµατική και συγκυριακή
χωροθέτηση. Έχουµε εντοπίσει πολλές φορές τη χρονική ανακολουθία. Πρώτα είχαµε ειδικά χωροταξικά και έπειτα το γενικό
χωροταξικό, ένα παράδοξο που δηµιουργούσε πολλά προβλήµατα στον δοµηµένο χώρο. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του
τουρισµού είναι η κλασική ίσως περίπτωση. Δεν γίνεται να µιλάµε
αορίστως για το τι τελικά υπερισχύει του άλλου και πρέπει να
δοθεί µια οριστική λύση.
Τελειώνοντας, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ στην
τροπολογία για τα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών που κατέθεσε
ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το θέµα των αποτεφρωτηρίων των νεκρών ρυθµίστηκε ήδη από το 2006, ποτέ δεν ιδρύθηκαν και δεν λειτούργησαν εξαιτίας τεχνικών προβληµάτων ή εξαιτίας υποτιθέµενων
«τεχνικών προβληµάτων».
Παλαιότερα είχαµε καταθέσει αντίστοιχη πρόταση ως ΔΗΜΑΡ.
Σήµερα, ο κ. Καµίνης και ο κ. Μπουτάρης, µε κοινή τους ανακοίνωση µάλιστα, ζητούν να γίνει δεκτή η συγκεκριµένη τροπολογία,
γιατί δεν µπορεί αυτό το ζήτηµα να χρονίζει. Άλλωστε, έχω την
εντύπωση ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να δεχθεί πρόστιµο εξαιτίας
αυτής της αργοπορίας. Θα καταθέσω την κοινή αυτή δήλωση
των δηµάρχων Γιώργου Καµίνη και Γιάννη Μπουτάρη γι’ αυτό το
συγκεκριµένο θέµα.
Προφανώς εµείς προσυπογράφουµε αυτή τη συγκεκριµένη
τροπολογία.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θωµάς Ψύρρας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Άλλοι δήµαρχοι υπήρχαν ή µόνο
αυτοί οι δύο ήταν, κύριε Ψύρρα;
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Μόνο αυτοί οι δύο. Αυτοί έχουν το πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε ένα ζήτηµα θα συµφωνήσουµε µε τον κύριο Υπουργό τον
κ. Μανιάτη, ότι ο χωροταξικός σχεδιασµός δεν είναι τεχνοκρατικό ζήτηµα, αλλά είναι πολιτικό. Και σε αυτήν ακριβώς τη συµφωνία εδράζεται η ριζική διαφωνία που έχουµε µε το σχέδιο
νόµου, το οποίο φέρνει σήµερα για κύρωση µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, η οποία κατά τη γνώµη µας είναι απαράδεκτη.
Και είναι πολιτικό ζήτηµα, επειδή ακριβώς αφορά την οργάνωση του χώρου και από αυτή την άποψη µπαίνει το µεγάλο ερώτηµα: οργάνωση του χώρου για ποιον; Ποιον εξυπηρετεί ο χώρος
και η οργάνωσή του; Εξυπηρετεί την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών ή εξυπηρετεί την ικανοποίηση του καπιταλιστικού κέρδους; Και µη µου πείτε ότι αυτά τα δύο µπορούν να συνδυαστούν. Δεν συνδυάζονται. Εµείς λέµε ότι είναι ασύµβατα και
αντιτιθέµενα πράγµατα, γιατί η ικανοποίηση του καπιταλιστικού
κέρδους προϋποθέτει να θυσιάζεται η ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών.
Για να το κάνω πιο καθαρό αυτό, θα αναφερθώ σε τρία πολύ
συγκεκριµένα παραδείγµατα. Παράδειγµα πρώτο: Είναι ή όχι ζήτηµα σηµαντικό για τα λαϊκά στρώµατα και ιδιαίτερα για τα νέα
παιδιά, τα νέα ζευγάρια, η διασφάλιση µιας ποιοτικής λαϊκής στέγης για όλους; Είναι πρωτεύον ζήτηµα, τη στιγµή µάλιστα που
πολλά από αυτά µένουν µε τους γονείς τους. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να λυθεί αυτό το ζήτηµα; Βεβαίως υπάρχουν και
οι τεχνικές και οι επιστηµονικές προϋποθέσεις, για να λυθεί αυτό
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το ζήτηµα για όλους.
Γιατί δεν τη διασφαλίζετε αυτή την ανάγκη; Γιατί δεν την ικανοποιείτε αυτή την ανάγκη; Δεν θέλετε; Εγώ παίρνω την υπόθεση
ότι θέλετε να τη διασφαλίσετε, αν και δεν τη διακηρύσσετε. Και
υποθετικά ας πούµε ότι θα θέλατε, µπορείτε να το κάνετε; Όχι,
δεν µπορείτε να το κάνετε, γιατί κάποιος σας εµποδίζει.
Τι είναι αυτό που σας εµποδίζει; Είναι το ότι δεν έχετε τα εργαλεία, τα κλειδιά της οικονοµίας για να το κάνετε. Ποιος τα έχει
τα κλειδιά της οικονοµίας; Στην προκειµένη περίπτωση, οι κατασκευαστικοί όµιλοι.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης, όσον αφορά
τη λαϊκή στέγη και την οποία τη βιώνουµε; Είναι το ότι τα λαϊκά
νοικοκυριά δεν µπορούν να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες και πολύ περισσότερο η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών
νοικοκυριών δεν µπορεί να τις καλύψει µε επάρκεια. Δεν µπορεί
να τις καλύψει µε τους αναγκαίους όρους ποιότητας, που τους
καθορίζει το επίπεδο της τεχνολογίας, δεν µπορεί να τις ικανοποιήσει µε ασφάλεια. Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες,
ιδιαίτερα νέα ζευγάρια που δεν έχουν στέγη, υπάρχουν και άστεγοι –όχι µόνο τα νέα ζευγάρια που δεν έχουν στέγη- τη στιγµή
που υπάρχουν αδιάθετα, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από διακόσιες χιλιάδες διαµερίσµατα.
Να, λοιπόν, ένα παράδειγµα: Το κυνήγι του καπιταλιστικού
κέρδους και η ικανοποίηση της ανάγκης για λαϊκή στέγη.
Δεύτερο παράδειγµα. Θα το δανειστώ από την οµιλία του
Υπουργού κ. Μανιάτη. Αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός στο Πρόγραµµα Εξοικονόµησης Κατ’ Οίκον, το οποίο θέλει να επεκταθεί
µε το νέο ΕΣΠΑ. Είναι αυτό το έργο το πρόγραµµα προτεραιότητα και για ποιον; Ποιος την καθόρισε αυτήν την προτεραιότητα, κύριε Υπουργέ, που είσαστε παρών εδώ; Εµείς λέµε ότι
αυτήν την προτεραιότητα αφ’ ενός µεν την καθόρισαν οι κατασκευαστικοί όµιλοι, για να βρουν µία διέξοδο να συνεχίσει η επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, αλλά την καθόρισε και η
Ευρωπαϊκή Ένωση αυτήν την προτεραιότητα. Σε ποιο ζήτηµα;
Στο θέµα της διασφάλισης της ενεργειακής αυτάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον ανταγωνισµό που έχει µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες για φθηνή ενέργεια και για να µην είναι
εξαρτηµένη από ξένες πηγές ενέργειας, να µειώσει το βαθµό
εξάρτησης.
Αυτή, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε αυτήν την πολιτική. Εσείς τι λέτε; Άµα ρωτούσαµε το λαό «ποια ανάγκη πρέπει
πρώτα απ’ όλα να σου διασφαλίσει ένα πρόγραµµα κυβερνητικό
στις σηµερινές συνθήκες και µε βάση τη συγκεκριµένη θέση της
Ελλάδας», τι θα απαντούσε; Η πλειοψηφία θα απαντούσε «την
αντισεισµική θωράκιση των δηµόσιων κτηρίων, των κτηρίων που
συγκεντρώνονται εργαζόµενοι, που συγκεντρώνονται τα λαϊκά
στρώµατα, των δηµόσιων και ιδιωτικών κτηρίων», για να µπορέσει να διασφαλίσει τη ζωή της.
Γιατί, λοιπόν, η αντισεισµική θωράκιση πρέπει να στέλνεται
στις καλένδες; Γιατί δεν είναι έργο προτεραιότητας για το κεφάλαιο. Δεν χρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα έργο το οποίο
θα ανακούφιζε από τα σηµαντικά προβλήµατα τα οποία κάθε
τόσο έχουµε στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.
Τρίτο παράδειγµα. Ποιος ευθύνεται για την έλλειψη ελεύθερων χώρων; Σήµερα, τα παιδιά στα αστικά κέντρα δεν µπορούν
να παίξουν. Παλαιότερα υπήρχαν οι αλάνες. Σήµερα δεν µπορούν να παίξουν. Ποιος ευθύνεται, λοιπόν, για το ότι σήµερα δεν
υπάρχει πράσινο, δεν υπάρχουν χώροι αναψυχής, αθλητισµού
και πολιτισµού, ώστε να µπορεί ελεύθερα να πηγαίνει σε αυτούς
τους χώρους η νέα γενιά που έχει τις µεγαλύτερες ανάγκες;
Εµείς το λέµε καθαρά. Αυτός που ευθύνεται για την έλλειψη
ελεύθερων χώρων δεν είναι ο σχεδιασµός. Σχεδιασµοί υπάρχουν
και δεσµευµένα οικόπεδα υπάρχουν για να γίνουν ελεύθεροι
χώροι και πλατείες, αλλά αποδεσµεύονται πάρα πολύ γρήγορα.
Ποιος ευθύνεται, λοιπόν, γι’ αυτό; Εµείς το λέµε πολύ καθαρά.
Ευθύνεται η πραγµατικότητα, η αντίληψη ότι η γη αποτελεί πηγή
πλουτισµού. Έτσι, λοιπόν, η καπιταλιστική ιδιοκτησία στη γη επιδιώκει πολύ συγκεκριµένα πράγµατα. Πρώτον, να συγκεντρώσει
τη γη σε όλο και λιγότερα χέρια, µέσα από εξαγορές και δεύτερον, να αλλάξει η χρήση γης προς όφελος της εξυπηρέτησης
της κερδοφορίας των καπιταλιστών.
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Τέτοια παραδείγµατα είναι πάρα πολλά, αλλά θα αναφερθώ
σε δύο αλλαγής χρήσης γης. Γιατί στη γη υψηλής παραγωγικότητας δώσατε τη δυνατότητα να σπείρουν φωτοβολταϊκά, λαµπόγυαλα; Ποιος το επέβαλε αυτό; Για να διασφαλιστεί το
εισόδηµα των αγροτών; Μα, αφού µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία
η γη υψηλής παραγωγικότητας θα συγκεντρωθεί σε λίγους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Επίσης, είναι και η επιδίωξη που έχετε και η οποία αχνοφαίνεται από το άρθρο 63 που αποσύρθηκε και θα επανέλθει, τα δάση
να µπορούν να αξιοποιούνται από καπιταλιστικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, για τουρισµό και για µία σειρά άλλες δραστηριότητες.
Αυτοί, λοιπόν, είναι οι παράγοντες που διαµορφώνουν τις συνθήκες. Η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών δεν µπορεί να συµπέσει, δεν µπορεί να συµβαδίσει µε την ικανοποίηση της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών καπιταλιστικών οµίλων.
Είπε και ο εισηγητής µας ο Σπύρος Χαλβατζής, τους βασικούς
στόχους και τους άξονες αυτής της πολιτικής. Θέλετε µέσα απ’
αυτήν τη διαδικασία να διευρύνετε ακόµη περισσότερο την ατοµική ιδιοκτησία στη γη, να συγκεντρωθεί η γη σε όλο και λιγότερα χέρια, να επιταχύνετε, να προωθήσετε, να διευκολύνετε την
εµπορευµατοποίηση της γης, δηλαδή την ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων εκτάσεων, να καταργήσετε τους όποιους περιορισµούς
υπήρχαν στις χρήσεις γης σε συνάρτηση πάντοτε µε τους σχεδιασµούς και τις προτεραιότητες των επιχειρηµατικών οµίλων,
να διαµορφώσετε νέα πεδία επιχειρηµατικής δραστηριότητας
γύρω από τα οποία θα µπορέσει να επεκταθεί η επιχειρηµατική
δραστηριότητα.
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, είναι φανερό ποιος είναι ο χωροτάκτης. Χωροτάκτης δεν είναι η Κυβέρνηση. Χωροτάκτης είναι
ο καπιταλιστής, ο κεφαλαιοκράτης. Αυτός καθορίζει τους όρους.
Γι’ αυτό ακριβώς και το χωροταξικό σχέδιο το οποίο µας φέρνετε
υπηρετεί τις στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης της χώρας
µας, στρατηγικές επιλογές που καθορίζουν το νέο αναπτυξιακό
µοντέλο. Και ποιο είναι αυτό; Αυτό το καθορίζει το συγκριτικό
πλεονέκτηµα για το καπιταλιστικό κέρδος.
Έτσι, λοιπόν, η Ελλάδα µετατρέπεται σε ενεργειακό κόµβο και
σε διακοµετακοµιστικό κέντρο. Η ανάπτυξη του τουρισµού και
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αυτές είναι οι προτεραιότητες των κεφαλαιοκρατών. Αυτά είναι τα επενδυτικά σχέδια των
επιχειρηµατικών οµίλων. Αυτά πάτε να εξυπηρετήσετε µε το νέο
χωροταξικό σχέδιο.
Προσπαθείτε µε αυτό να ξεπεράσετε τα όποια ανεπαρκή εµπόδια υπήρχαν για την προστασία του περιβάλλοντος στην ασύδοτη δραστηριότητα των επιχειρηµατικών οµίλων και να διευκολύνετε την επέκταση της ιδέας και σε νέους τοµείς. Για παράδειγµα, αναφερθήκαµε και πιο πριν και αναφέρθηκε ο εισηγητής
µας στο άρθρο 24 όπου ουσιαστικά επειδή υπάρχει ένα τεράστιο
επιχειρηµατικό ενδιαφέρον για την επεξεργασία και τη διαχείριση των απορριµµάτων πλέον µετατρέψατε αυτήν τη δραστηριότητα σε εγκαταστάσεις –λέτε- αστικών υποδοµών κοινής
ωφέλειας, µια κατ’ εξοχήν δραστηριότητα υψηλής όχλησης.
Ακριβώς για να διευκολύνετε αυτά τα επιχειρηµατικά συµφέροντα, το µετατρέψατε σε κοινής ωφέλειας δραστηριότητα.
Απ’ αυτήν, λοιπόν, την άποψη είναι φανερό ότι ο εξορθολογισµός τον οποίον προωθείτε, η απλοποίηση του χωροταξικού και
η ευελιξία υποτάσσονται ακριβώς σ’ αυτές τις ανάγκες, στις προτεραιότητες των καπιταλιστικών οµίλων. Άλλωστε τα προηγούµενα παραδείγµατα µε το ΕΣΧΑΔΑ και το ΕΣΧΑΣΕ είναι φανερά.
Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα του νέου χωροταξικού σχεδίου,
κύριε Υπουργέ; Το αποτέλεσµα θα είναι η επιδείνωση της κατάστασης, του επιπέδου διαβίωσης της λαϊκής οικογένειας, το
άνοιγµα ακόµη περισσότερο της «ψαλίδας» µεταξύ των δυνατοτήτων για να ζει κάποιος καλά και των συνθηκών διαβίωσης του
λαού, δηλαδή η όξυνση ακόµη περισσότερων των κοινωνικών
ανισοτήτων. Γι’ αυτό ακριβώς, κύριε Πρόεδρε –και τελειώνω µε
αυτό- εµείς ξεκινάµε µε τη λογική ότι η γη και η χρήση της είναι
κοινωνικό αγαθό και µε βάση αυτή τη λογική πρέπει να οργανωθεί ο κοινωνικός χώρος. Θα πρέπει να είναι µια οργάνωση κοινωνικού χώρου η οποία να ικανοποιήσει συνδυασµένα το σύνολο
των κοινωνικών αναγκών. Όµως βεβαίως, για να γίνει αυτό χρειάζεται άλλη εξουσία, κοινωνικοποίηση της γης, κοινωνικοποίηση
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των µέσων παραγωγής, ρήξη ουσιαστικά µε τα µονοπώλια και τις
εξουσίες τους, αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω
από συνθήκες λαϊκής εξουσίας και κυριαρχίας.
Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο είναι φανερό, κύριε Πρόεδρε, ότι
δεν µπορούµε να ψηφίσουµε και επί της αρχής και επί των άρθρων το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε
στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν πρώτον, στον διατελέσαντα Υπουργό
Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο –απ’ ό,τι έριξα µια µατιά στο διαβιβαστικό έγγραφο είναι µια µήνυση από συνδικαλιστές, ότι µε
την πολιτική του Υπουργείου περιέρχονται σε δεινή θέση οι γιατροί ή κάτι σχετικό- και δεύτερον, στους διατελέσαντες πρώην
Υφυπουργούς Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών κ.κ. Γεώργιο
Δρυ, Απόστολο Φωτιάδη και Αντώνιο Μπέζα. Απ’ ό,τι είδα, πρόκειται για µια µήνυση ενός ιδιώτη, κατοίκου Γλυφάδος, κατά των
πρώην Υφυπουργών.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει ζητήσει κανείς το λόγο για δευτερολογία.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Χωροταξική και
Πολεοδοµική Μεταρρύθµιση - Βιώσιµη Ανάπτυξη».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της
αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Χωροταξική και Πολεοδοµική Μεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: 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.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 25 IOYΝIΟΥ 2014

Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
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Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 30 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 33 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1503 και ειδικό 189;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Τι αφορά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι µία τροπολογία µε την οποία καταργείται ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της
Θεσσαλονίκης.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Παρατείνεται η ισχύς τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εδώ γράφει,
«Καταργούνται».
Κύριε Υπουργέ, περί τίνος πρόκειται; Πρέπει να ενηµερωθούν
οι συνάδελφοι για να δουν αν θα την ψηφίσουν ή όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Παρατείνεται η λειτουργία, γιατί µέχρι τέλος του µήνα υπήρχε κατάργηση.
Παρατείνουµε την κατάργηση. Άρα, επεκτείνεται η λειτουργία
για τρεις µήνες ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επιµηκύνεται,
δηλαδή, η λειτουργία για ένα τρίµηνο ακόµη των Οργανισµών
Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης αντιστοίχως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ακριβώς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Χαλβατζή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Εµείς είχαµε διαφωνήσει µε την κατάργηση αυτών των δύο οργανισµών, του οργανισµού της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δίνεται µία παράταση ζωής τώρα µε αυτήν την τροπολογία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ναι, αλλά εδώ λέει ότι αυτό το τρίµηνο είναι για να αναπτυχθούν όλες οι δράσεις. Η παράταση λειτουργίας αφορά στη δράση αυτών των οργανισµών. Δεν λέει
τίποτα για τους εργαζόµενους. Αν έλεγε για τους εργαζοµένους…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προφανώς, διαφωνείτε και, εποµένως, καταψηφίζετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ναι, καταψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ερωτάται το
Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1503 και ειδικό 189;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1503 και ειδικό 189 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό οµοφώνως.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Χωροταξική και Πολεοδοµική Μεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και έχει ως εξής:
«Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΕΡΟΣ Α1
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Βασικές έννοιες
Για την εφαρµογή του νόµου αυτού, οι όροι που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις του έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) Σύστηµα χωρικού σχεδιασµού: το σύνολο των χωροταξικών
και πολεοδοµικών πλαισίων και σχεδίων που περιγράφονται στα
άρθρα 5, 6, 7, 8 και 10 του παρόντος νόµου, όπως αυτά διαρθρώνονται συστηµατικά και ιεραρχούνται σε επίπεδα µε βάση τη
γεωγραφική κλίµακα στην οποία αναφέρονται, την αποστολή και
το περιεχόµενό τους.
β) Στρατηγικός χωρικός σχεδιασµός: ο σχεδιασµός µε τον
οποίο τίθενται, µε βάση την ανάλυση των δεδοµένων και την πρόγνωση των µελλοντικών εξελίξεων, οι µεσοπρόθεσµοι ή και µακροπρόθεσµοι στόχοι της ανάπτυξης και οργάνωσης του χώρου,
καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις για τη διαµόρφωση των οικιστικών περιοχών, των περιοχών ασκήσεως παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και των περιοχών προστασίας, σε
εθνική ή περιφερειακή κλίµακα. Ο στρατηγικός χωρικός σχεδιασµός δύναται να περιλαµβάνει και ειδικότερες ρυθµίσεις αµέσου
εφαρµογής µε σκοπό τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη, καθώς
και την προστασία των παραπάνω περιοχών.
γ) Ρυθµιστικός χωρικός σχεδιασµός: ο σχεδιασµός µε τον
οποίο καθορίζονται οι κανόνες για τη χρήση, τη δόµηση και την
εν γένει εκµετάλλευση του εδάφους σε εντός ή εκτός σχεδίου
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πόλεως περιοχές.
δ) Οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων: οι περιοχές που
αναπτύσσονται βάσει ενιαίου σχεδιασµού προκειµένου να λειτουργήσουν κατά κύρια ή αποκλειστική χρήση ως οργανωµένοι
χώροι ανάπτυξης παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Ως οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων νοούνται
ιδίως οι Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης
(ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, οι Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του
άρθρου 24 του ν. 1650/1986, τα Επιχειρηµατικά Πάρκα του ν.
3982/2011, τα Εµπορευµατικά Κέντρα του ν. 3333/2005, τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ)
του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 και τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής
Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου 24
του ν. 3894/2010.
Άρθρο 2
Διάρθρωση συστήµατος χωρικού σχεδιασµού
1. Ο χωρικός σχεδιασµός ασκείται σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο και διακρίνεται, ανάλογα µε το περιεχόµενό του,
σε στρατηγικό ή ρυθµιστικό.
2. Στην κατηγορία του στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού υπάγονται τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια του άρθρου 5 και τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια του άρθρου 6.
3. Στην κατηγορία του ρυθµιστικού χωρικού σχεδιασµού υπάγονται τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια του άρθρου 7, τα Ειδικά Χωρικά
Σχέδια του άρθρου 8 και τα Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής του
άρθρου 10.
Άρθρο 3
Εθνική Χωροταξική Στρατηγική
1. Για τη βιώσιµη ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου,
η Κυβέρνηση διαµορφώνει Εθνική Χωροταξική Στρατηγική. Η
Στρατηγική αποτελεί κείµενο αρχών και περιλαµβάνει τους βασικούς άξονες, τους µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους
στόχους χωρικής ανάπτυξης στο επίπεδο της Γενικής Κυβέρνησης και των επιµέρους φορέων της, καθώς και τα προτεινόµενα
µέτρα και δράσεις για την υλοποίηση της επιδιωκόµενης ανάπτυξης.
2. Η Εθνική Χωροταξική Στρατηγική συντάσσεται υπό την ευθύνη και εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, υποβάλλεται στο Υπουργικό Συµβούλιο
για έγκριση µετά από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και ανακοινώνεται στη Βουλή κατά τις κείµενες διατάξεις.
3. Για τη σύνταξη της Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής λαµβάνονται υπόψη η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της Χώρας
για εκάστη προγραµµατική περίοδο, το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και το εθνικό
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, οι διεθνείς, ευρωπαϊκές και
εθνικές πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς
και άλλα γενικά ή ειδικά προγράµµατα εθνικής ή διαπεριφερειακής κλίµακας που επηρεάζουν σηµαντικά τη διάρθρωση και
ανάπτυξη του εθνικού χώρου.
4. Οι βασικοί άξονες και στόχοι της Εθνικής Χωροταξικής Πολιτικής λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των Εθνικών και
Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων.
Άρθρο 4
Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας το
οποίο αποτελείται από είκοσι ένα (21) µέλη και συγκροτείται από:
α) Τον Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής ως Πρόεδρο.
β) Από έναν εκπρόσωπο από: την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ),

246

το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), το Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), την Κεντρική Ένωση
Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος
(ΓΣΕΕ), τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), την Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ), την Πανελλήνια
Ένωση Αρχιτεκτόνων Διπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών
(ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ), το Σύλλογο Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας,
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ), το Σύνδεσµο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ) και το Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ).
γ) Από έναν εκπρόσωπο δύο Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), οι οποίες επιλέγονται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε βάση το
κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας.
δ) Δύο µέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) που έχουν εκλεγεί
στο γνωστικό αντικείµενο της χωροταξίας-πολεοδοµίας. Τα µέλη
της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Οι εκπρόσωποι των φορέων των περιπτώσεων β’ και γ’ της
προηγούµενης παραγράφου ορίζονται µε τους αναπληρωτές
τους από τις διοικήσεις τους, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός
από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσµίας το Συµβούλιο συγκροτείται και
λειτουργεί ακόµη και εάν δεν έχουν ορισθεί ένας ή περισσότεροι
εκπρόσωποι των φορέων των πιο πάνω περιπτώσεων. Σε κάθε
περίπτωση, για τη νόµιµη συγκρότηση του Συµβουλίου απαιτείται
να έχει ορισθεί τουλάχιστον το 50% των µελών του.
3. Συνιστάται επίσης Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποτελεί
συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Εθνικού Συµβουλίου
και συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, τους εκπροσώπους του ΤΕΕ, της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ και ένα εκ των µελών
ΔΕΠ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1.
4. Το Συµβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτούνται
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου του Εθνικού Συµβουλίου πρόσωπο αναγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους σε θέµατα αρµοδιότητας του
Συµβουλίου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής εγκρίνεται ο κανονισµός λειτουργίας του
Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια για τη λειτουργία τους. Η γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξή τους παρέχεται από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το Συµβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο
φορές το χρόνο ή εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου τους.
6. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής είναι τριετής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να παρατείνεται η θητεία των µελών του Συµβουλίου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής για διάστηµα ενός (1) επιπλέον έτους.
7. Το Συµβούλιο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέµατα ιδιαίτερης σηµασίας που αφορούν στην
άσκηση της εθνικής χωροταξικής πολιτικής και πολιτικής βιώσιµης ανάπτυξης. Ειδικότερα, εκφέρει γνώµη επί της Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να ζητά από το Συµβούλιο τη
γνώµη ή την υποβολή προτάσεων και επί άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου.
8. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρµόδια για τη διατύπωση
γνώµης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων. Μπορεί να εκφέρει γνώµη κατά τη διαδικασία κατάρτισης των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων, µετά από
ερώτηµα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
9. Οι απόψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις του Συµβουλίου
και της Εκτελεστικής Επιτροπής υποβάλλονται προς τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
10. Για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων τους, το Συµβούλιο
και η Εκτελεστική Επιτροπή µπορούν να ζητούν στοιχεία και πληροφορίες από όλους τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι
οποίοι οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως. Ο Πρόεδρος του
Συµβουλίου µπορεί να καλεί εκπροσώπους των παραπάνω φορέων και υπηρεσιών να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους
στις συνεδριάσεις τόσο του Συµβουλίου όσο και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
ΜΕΡΟΣ Α2
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Άρθρο 5
Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια (Ε.Χ.Π.)
1. Τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια αποτελούν σύνολα κειµένων
ή και διαγραµµάτων, µε τα οποία παρέχονται οι κατευθύνσεις
του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασµού σε εθνικό επίπεδο
για:
α) Τη χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων
ανάπτυξης, καθώς και των διεθνών και διαπεριφερειακών εισόδων-πυλών και συνδέσεων της χώρας.
β) Τη χωρική διάρθρωση και δοµή του οικιστικού δικτύου της
Χώρας.
γ) Τη χωρική διάρθρωση τοµέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων και γενικότερα τοµέων ανάπτυξης εθνικής σηµασίας.
δ) Τη χωρική διάρθρωση των δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής,
κοινωνικής και διοικητικής υποδοµής εθνικού ενδιαφέροντος,
καθώς και τη χωρική κατανοµή των υποδοµών γνώσης και καινοτοµίας.
ε) Τη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση περιοχών του εθνικού
χώρου που έχουν ιδιαίτερη σηµασία από χωροταξική, περιβαλλοντική, αναπτυξιακή ή κοινωνική άποψη, όπως είναι ιδίως οι παράκτιες, θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, οι ορεινές και
προβληµατικές ζώνες.
στ) Την προώθηση σχεδίων, προγραµµάτων ή έργων χωρικής
ανάπτυξης µείζονος σηµασίας.
ζ) Τα Ε.Χ.Π. συνοδεύονται από πρόγραµµα ενεργειών και προτεραιοτήτων, στο οποίο εξειδικεύονται οι απαιτούµενες για την
εφαρµογή τους ενέργειες και δράσεις, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσής τους, καθώς και οι φορείς εφαρµογής τους.
2. α) Τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια εκπονούνται από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία και
λοιπούς αρµόδιους οργανισµούς. Για το σκοπό αυτόν, µε κοινές
αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού συνιστώνται επιτελικές επιτροπές παρακολούθησης της κατάρτισης των εκπονούµενων πλαισίων, στις οποίες µετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργείων.
β) Κατά την εκπόνησή τους, λαµβάνονται υπόψη οι άξονες και
οι στόχοι της Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής, το εκάστοτε
ισχύον Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, το
εθνικό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, η Εθνική Αναπτυξιακή
Στρατηγική της Χώρας και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά
προγράµµατα εθνικής ή διαπεριφερειακής κλίµακας που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου, ιδίως
στον τοµέα, πεδίο ή τύπο περιοχής που αποτελεί, κατά περίπτωση, το αντικείµενο ρύθµισης εκάστου Πλαισίου.
3. α) Τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια υπόκεινται σε διαδικασία
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης κατά τις κείµενες διατάξεις. Οι σχετικές Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) εγκρίνονται µαζί µε τα Εθνικά Χωροταξικά
Πλαίσια µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Οι διαδικασίες διαβούλευσης των Ε.Χ.Π. και των
οικείων ΣΜΠΕ είναι κοινές.
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β) Η Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 4 διατυπώνει γνώµη
για το περιεχόµενο των εκπονούµενων Εθνικών Χωροταξικών
Πλαισίων εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την υποβολή της
σχετικής εισήγησης. Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσµία, δεν εµποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.
4. α) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση
της εφαρµογής των Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων. Για το
σκοπό αυτόν, συντάσσει ανά πενταετία τουλάχιστον εκθέσεις
αξιολόγησης, στις οποίες αναφέρονται ο τρόπος εφαρµογής και
τα πιθανά προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρµογή
τους. Στις ίδιες εκθέσεις υποδεικνύονται ενέργειες και δράσεις
που κατά περίπτωση απαιτούνται για την αποτελεσµατική εφαρµογή των Πλαισίων, όπως επίσης επισηµαίνονται ενέργειες και
δράσεις που δεν εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις τους.
β) Εκθέσεις αξιολόγησης δύναται να συντάσσουν και τα κατά
περίπτωση αρµόδια Υπουργεία, τις οποίες κοινοποιούν στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των εκθέσεων αξιολόγησης αρµοδιότητάς του.
γ) Τα πορίσµατα των ως άνω εκθέσεων γνωστοποιούνται στα
καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία και λοιπούς αρµόδιους οργανισµούς και υπηρεσίες, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη κατά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους που αφορούν στην εφαρµογή των Ε.Χ.Π..
5. α) Τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον προκύπτει τεκµηριωµένη ανάγκη προς τούτο από
τις εκθέσεις αξιολόγησης. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα είναι
κατ’ εξαίρεση δυνατή η τροποποίησή τους, µε στόχο τη βελτίωση
και επικαιροποίησή τους, προκειµένου:
αα) Να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που ανακύπτουν από την
προώθηση ή εφαρµογή προγραµµάτων διεθνούς, ευρωπαϊκού,
διασυνοριακού, διακρατικού ή διαπεριφερειακού χαρακτήρα.
ββ) Να καθορισθούν εθνικές κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση εξαιρετικών αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και κινδύνους.
γγ) Να αντιµετωπισθούν εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες
και νέα δεδοµένα, για έργα εθνικής σηµασίας ή έργα και δράσεις
εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων, τα οποία δεν περιλαµβάνονταν στον αρχικό σχεδιασµό.
δδ) Να προσαρµοσθούν σε σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις της έκθεσης αξιολόγησης.
εε) Να ενσωµατώσουν κατευθύνσεις και προτάσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων σχεδίων στα πλαίσια της ανάδρασης.
β) Για την αναθεώρηση και τροποποίηση των Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, µπορεί να επέρχονται εντοπισµένες και µη
ουσιώδεις τροποποιήσεις σε εγκεκριµένα Εθνικά Χωροταξικά
Πλαίσια, όπως γραµµατικές διατυπώσεις, διορθώσεις σφαλµάτων, αποσαφηνίσεις διατυπώσεων, εναρµόνιση κειµένων και διαγραµµάτων. Οι πιο πάνω τροποποιήσεις υποβάλλονται σε
διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, µόνον εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση
107017/2006 των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως
εκάστοτε ισχύει, ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον.
7. α) Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας αναφέρονται τα «Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» νοούνται εφεξής τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια
του παρόντος άρθρου.
β) Η αναθεώρηση και τροποποίηση εγκεκριµένων κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 6
Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (Π.Χ.Π.)
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1.α) Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια αποτελούν σύνολα
κειµένων ή και διαγραµµάτων, µε τα οποία παρέχονται οι κατευθύνσεις του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασµού σε περιφερειακό επίπεδο για:
αα) την ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων αναπτυξιακών
χαρακτηριστικών κάθε Περιφέρειας του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα, όπως ιδίως της γεωργίας, του
τουρισµού, του ορυκτού πλούτου,
ββ) τη χωρική διάρθρωση των βασικών παραγωγικών τοµέων
και κλάδων, ιδίως αυτών που επηρεάζουν σηµαντικά τη φυσιογνωµία της Περιφέρειας,
γγ) τη χωρική διάρθρωση των περιφερειακών δικτύων µεταφορών και της λοιπής τεχνικής υποδοµής περιφερειακού ενδιαφέροντος,
δδ) τη χωρική οργάνωση του περιφερειακού οικιστικού δικτύου,
εε) την οικιστική ανάπτυξη και την εσωτερική οργάνωση και
ανασυγκρότηση του αστικού χώρου,
στστ) την ανάδειξη, προβολή και προστασία της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και του οικιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, εκάστης Περιφέρειας,
ζζ) τον προσδιορισµό ενεργών παρεµβάσεων και προγραµµάτων χωροταξικού και αστικού χαρακτήρα, όπως ιδίως οι Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων και τα Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων.
β) Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια εκπονούνται για όλες τις
Περιφέρειες της Χώρας, πλην της Περιφέρειας Αττικής.
γ) Στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια περιλαµβάνονται και
οι εγκεκριµένοι οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων, καθώς
και τα εγκεκριµένα σχέδια δηµόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων µεγάλης κλίµακας σύµφωνα µε τις διατάξεις που τις διέπουν.
δ) Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια περιλαµβάνουν σε ειδικό παράρτηµα, που συνοδεύεται από κείµενα και διαγράµµατα
κατάλληλης κλίµακας, κατευθύνσεις ανά δήµο που αφορούν
ιδίως τα εξής:
αα) τη χωροταξική και αναπτυξιακή φυσιογνωµία,
ββ) τη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου και την οικιστική ανάπτυξη,
γγ) την προστασία και ανάδειξη του φυσικού, πολιτιστικού και
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος,
δδ) τα βασικά δίκτυα υποδοµής,
εε) τη χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων ή
άλλων χρήσεων στο µη αστικό, ιδίως, χώρο.
ε) Κατά την κατάρτιση του παραρτήµατος υποχρεωτικά ανά
δήµο, εντός των διοικητικών ορίων του δίδονται κατευθύνσεις
για τη χωρική οργάνωση των γενικών κατηγοριών των χρήσεων
των εδαφίων 1.8 έως 1.16 της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου. Κατ’ εξαίρεση δύναται να µην προβλέπεται η χωρική
οργάνωση µίας ή περισσοτέρων του προηγούµενου εδαφίου
χρήσεων εντός των διοικητικών ορίων δήµου εφόσον: αα) η εν
λόγω χρήση αντίκειται σε κατευθύνσεις Εθνικού Χωροταξικού
Πλαισίου ή απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις, ββ) προκύπτει από τη σχετική µελέτη ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµες περιοχές εντός του δήµου που να είναι δυνατή η χωρική οργάνωσή
τους.
στ) Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια συνοδεύονται από
Πρόγραµµα Ενεργειών και Προτεραιοτήτων, στο οποίο εξειδικεύονται οι απαιτούµενες για την εφαρµογή τους ενέργειες, ρυθµίσεις, µέτρα και προγράµµατα, καθώς και οι φορείς και το
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής τους. Στο πρόγραµµα ενεργειών
µπορεί να περιλαµβάνονται και κατευθύνσεις, επισηµάνσεις ή
αναδράσεις προς τον υπερκείµενο χωροταξικό σχεδιασµό εθνικού επιπέδου.
2.α) Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια οφείλουν να εναρµονίζονται προς τις κατευθύνσεις των Εθνικών Χωροταξικών
Πλαισίων, τις οποίες µπορεί και να εξειδικεύουν ή και να συµπληρώνουν εφόσον υπάρχει ρητή προς τούτο πρόβλεψη από τα οικεία Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια. Κατά την κατάρτισή τους
λαµβάνονται υπόψη οι άξονες και οι στόχοι της Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής, το περιφερειακό πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων, τα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς
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και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα, πολιτικές
και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη
του χώρου της περιφέρειας.
β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτουν ασάφειες ή αντικρουόµενες κατευθύνσεις µεταξύ των Πλαισίων του Περιφερειακού και του Εθνικού Σχεδιασµού ή µεταξύ των Πλαισίων του
Εθνικού Σχεδιασµού εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ως προς την
ισχύουσα κατεύθυνση, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της
αρµόδιας υπηρεσίας και σύµφωνη γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Στην
περίπτωση αυτή στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ συµµετέχει ως µέλος ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Χωροταξίας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της παρούσας
διάταξης.
3. Στο αναπτυξιακό πρόγραµµα κάθε Περιφέρειας περιλαµβάνονται κατά προτεραιότητα τα έργα και οι δράσεις που προωθούν την εφαρµογή των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων
σύµφωνα και µε το πρόγραµµα ενεργειών και προτεραιοτήτων
των τελευταίων.
4.α) Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια εκπονούνται από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
µετά από σχετική ενηµέρωση της οικείας Περιφέρειας.
β) Πριν από την έγκριση των Περιφερειακών Χωροταξικών
Πλαισίων απαιτείται η προηγούµενη γνώµη του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία παρέχεται µέσα σε προθεσµία δύο
(2) µηνών από τη λήψη της σχετικής µελέτης. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς
τη σχετική γνώµη. Ειδικά για τη χωρική διάρθρωση παραγωγικών
τοµέων ή κλάδων και περιφερειακών δικτύων µεταφορών και λοιπής τεχνικής υποδοµής απαιτείται επιπλέον η γνώµη των κατά
περίπτωση αρµόδιων Υπουργείων, η οποία παρέχεται εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη λήψη της σχετικής µελέτης. Μετά
την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώµη.
γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή διατυπώνει γνώµη, σύµφωνα µε την
παράγραφο 8 του άρθρου 4, για το περιεχόµενο των εκπονούµενων Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων εντός προθεσµίας
ενός (1) µηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήµατος. Μετά
την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώµη.
δ) Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης κατά τις κείµενες
διατάξεις. Οι σχετικές Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) εγκρίνονται µαζί µε τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οι οποίες δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διαδικασίες διαβούλευσης των
Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και των οικείων ΣΜΠΕ
είναι κοινές.
5.α) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων. Για το σκοπό αυτόν, συντάσσει ανά πενταετία τουλάχιστον εκθέσεις παρακολούθησης, στις
οποίες αναφέρονται ο τρόπος εφαρµογής, πιθανά προβλήµατα
που παρουσιάστηκαν, καθώς και ο βαθµός ενσωµάτωσης των
κατευθύνσεών τους στα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού. Στις
ίδιες εκθέσεις υποδεικνύονται ενέργειες και δράσεις που κατά
περίπτωση απαιτούνται για την αποτελεσµατική εφαρµογή των
Περιφερειακών Στρατηγικών και επισηµαίνονται ενέργειες και
δράσεις που δεν εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις τους. Εκθέσεις αξιολόγησης δύναται να συντάσσουν και τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία, τις οποίες κοινοποιούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των εκθέσεων
αξιολόγησης αρµοδιότητάς του.
β) Τα πορίσµατα των εκθέσεων αυτών διαβιβάζονται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στα
συναρµόδια Υπουργεία, φορείς και υπηρεσίες, προκειµένου να
λαµβάνονται υπόψη στις δράσεις και έργα που άπτονται των αρ-
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µοδιοτήτων τους.
6.α) Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια αναθεωρούνται
ανά πενταετία, εφόσον προκύπτει τεκµηριωµένη προς τούτο
ανάγκη από τις εκθέσεις παρακολούθησης. Στο χρονικό αυτό
διάστηµα είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή η τροποποίησή τους, µε
στόχο τη βελτίωση και την επικαιροποίησή τους, προκειµένου:
αα) να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που ανακύπτουν από την
προώθηση ή εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων διεθνούς,
ευρωπαϊκού, διασυνοριακού, διακρατικού ή διαπεριφερειακού
χαρακτήρα,
ββ) να καθορισθούν κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση εξαιρετικών αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και
κινδύνους στο επίπεδο της οικείας Περιφέρειας,
γγ) να αντιµετωπισθούν εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες
και νέα δεδοµένα, για έργα εθνικής ή περιφερειακής σηµασίας
ή έργα και δράσεις εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων, τα
οποία δεν περιλαµβάνονταν στον αρχικό σχεδιασµό,
δδ) να προσαρµοσθούν σε νέα δεδοµένα και κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασµού που προκύπτουν από την έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων,
εε) να προσαρµοσθούν σε σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις των εκθέσεων παρακολούθησης.
β) Για την αναθεώρηση και τροποποίηση των Περιφερειακών
Χωροταξικών Πλαισίων ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να επέρχονται εντοπισµένες και µη
ουσιώδεις τροποποιήσεις στα εγκεκριµένα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, όπως γραµµατικές διατυπώσεις, διορθώσεις
σφαλµάτων, αποσαφηνίσεις διατυπώσεων, εναρµόνιση κειµένων
και διαγραµµάτων. Οι πιο πάνω τροποποιήσεις υποβάλλονται σε
διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, µόνον εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα οριζόµενα στην κ.υ.α. 107017/2006 (Β’
1225) των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως εκάστοτε
ισχύει, ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
8. α) Για την Αττική θέση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου επέχει το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας, όπως εκάστοτε
ισχύει.
β) Κατά την εκπόνηση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου εξετάζονται
ζητήµατα αλληλεπίδρασης µε την Περιφέρεια Αττικής και την
τυχόν επικάλυψή τους µε τµήµατα της ευρύτερης µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.
γ) Κατά την κατάρτιση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Κεντρικής Μακεδονίας, πέραν των οριζοµένων του παρόντος:
αα) Ενσωµατώνονται ισχύουσες κατευθύνσεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης δυνάµενες να εξειδικεύονται ή
και να συµπληρώνονται.
ββ) Λαµβάνεται υπόψη ο µητροπολιτικός ρόλος της Θεσσαλονίκης και οι λειτουργικές εξαρτήσεις και επιρροές µεταξύ του µητροπολιτικού κέντρου και των λοιπών περιοχών και περιλαµβάνονται κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της
Θεσσαλονίκης σε εθνική και διεθνή κλίµακα και για τη στρατηγική χωρική οργάνωση της µητροπολιτικής αυτής περιοχής.
9. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται προδιαγραφές για την εκπόνηση, αξιολόγηση και τροποποίηση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
10. α) Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας αναφέρονται τα «Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης» νοούνται εφεξής τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια του παρόντος άρθρου.
β) Η αναθεώρηση και τροποποίηση των εγκεκριµένων κατά τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
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ΜΕΡΟΣ Α3
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Άρθρο 7
Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Τ.Χ.Σ.)
1. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν σύνολα κειµένων και
διαγραµµάτων µε τα οποία καθορίζονται οι γενικές χρήσεις γης,
οι γενικοί όροι και περιορισµοί δόµησης, καθώς και κάθε άλλο
µέτρο, όρος ή περιορισµός που απαιτείται για την ολοκληρωµένη
χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής ενός πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α..
2. Τα Τ.Χ.Σ. καλύπτουν την έκταση µίας ή και περισσοτέρων
Δηµοτικών Ενοτήτων ή και το σύνολο της έκτασης του οικείου
δήµου. Δύναται επίσης να εκπονούνται σε διαδηµοτικό επίπεδο,
έπειτα από σχετικές αποφάσεις των οικείων Δηµοτικών Συµβουλίων. Τα Τ.Χ.Σ. εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις του υπερκείµενου στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθµίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους.
3. Με τα Τ.Χ.Σ. καθορίζονται για εκάστη δηµοτική ενότητα οι
ακόλουθες κατηγορίες περιοχών:
α) Οικιστικές Περιοχές:
αα) Ως οικιστικές περιοχές νοούνται οι περιοχές της δηµοτικής
ενότητας που εξυπηρετούν τη διαβίωση και την οργανωµένη οικονοµική και κοινωνική ζωή και δραστηριότητα του ανθρώπου.
Στις οικιστικές περιοχές περιλαµβάνονται όλες οι εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων περιοχές της οικείας δηµοτικής ενότητας, οι οικισµοί προ του 1923 ή µε πληθυσµό κάτω των 2.000
κατοίκων, καθώς και οι περιοχές προς πολεοδόµηση για οικιστική
χρήση, δηλαδή οι περιοχές οι οποίες, εν όψει της θέσης τους,
της φυσικής διαµόρφωσης του εδάφους τους και των λοιπών
συνθηκών που υπάρχουν σε αυτές, προσφέρονται για οικιστικές
επεκτάσεις και εν γένει για την πραγµατοποίηση έργων και προγραµµάτων οικιστικής ανάπτυξης. Περιλαµβάνονται επίσης και
οι Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης του άρθρου 24
του ν. 2508/1997 µε χρήση πρώτης ή δεύτερης κατοικίας, οι Περιοχές Πολεοδοµικής Επιβάρυνσης του άρθρου 31 του ν. 4178/
2013, καθώς και ζώνες συγκέντρωσης δόµησης και υποδοχής
συντελεστή δόµησης των άρθρων 31 κ.επ. του ν. 4178/2013.
ββ) Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής, οι οποίες πολεοδοµούνται, καθορίζονται µε τα Τ.Χ.Σ. όρια πολεοδοµικών ενοτήτων
και η γενική πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσής τους, ήτοι οι επιτρεπόµενες εντός αυτών γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, η πυκνότητα, ο συντελεστής δόµησης και οι λοιποί όροι και περιορισµοί δόµησης, καθώς και η γενική εκτίµηση των αναγκών εκάστης πολεοδοµικής ενότητας σε κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και εν γένει δηµόσιες υποδοµές και δίκτυα.
γγ) Εντός των οικιστικών περιοχών επιτρέπονται οι ακόλουθες
γενικές κατηγορίες χρήσεων γης κατά τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις: κατοικία (Κ1, Κ2, ΜΚ) πολεοδοµικό κέντρο, τουρισµός
– αναψυχή, ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο, χρήσεις Κύριου
Οδικού Άξονα, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και εγκαταστάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς των άρθρων 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 32 του παρόντος νόµου.
β) Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων:
αα) Ως περιοχές παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων νοούνται οι εντός ή και εκτός σχεδίου και εκτός ορίων
οικισµών περιοχές της οικείας δηµοτικής ενότητας, οι οποίες, εν
όψει της θέσης, των υφιστάµενων χρήσεων, λειτουργιών και υποδοµών, καθώς και των λοιπών χωρικών τους χαρακτηριστικών,
προσφέρονται για τη χωροθέτηση µεµονωµένων ή οργανωµένων, παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Οι περιοχές αυτές είναι δυνατόν να πολεοδοµούνται ανάλογα µε το
ιδιαίτερο καθεστώς που τις διέπει.
ββ) Στις περιοχές αυτές µε το Τ.Χ.Σ. καθορίζονται οι επιτρεπόµενες εντός αυτών γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, ο συντελεστής δόµησης, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισµοί
δόµησης που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους.
γγ) Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο καθορισµός µίας ή πε-
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ρισσότερων από τις ακόλουθες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης
κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις: τουρισµός - αναψυχή,
ελεύθεροι χώροι – αστικό πράσινο, χονδρικό εµπόριο, παραγωγικές δραστηριότητες χαµηλής, µέσης, υψηλής όχλησης και πολεοδοµικής εξυγίανσης, τεχνολογικά πάρκα, εµπορευµατικά
κέντρα, εγκαταστάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς, εγκαταστάσεις αστικών υποδοµών κοινής ωφέλειας, ιδιαίτερες χρήσεις των
άρθρων 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 του παρόντος
νόµου.
δδ) Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής εντάσσονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που τους διέπουν, και τυχόν εγκεκριµένοι
οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων.
γ) Περιοχές Προστασίας:
αα) Ως περιοχές προστασίας νοούνται οι περιοχές µελέτης
των Τ.Χ.Σ, οι οποίες διαθέτουν ιδιαιτέρως αξιόλογα φυσικά ή πολιτιστικά στοιχεία που χρήζουν προστασίας, προβολής και ανάδειξης. Οι περιοχές αυτές οριοθετούνται και καθορίζονται για
αυτές περιορισµοί ή και απαγορεύσεις στις χρήσεις γης και στη
δόµηση, καθώς και στην εν γένει άσκηση δραστηριοτήτων και
λειτουργιών, για λόγους προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού
περιβάλλοντος.
ββ) Στις περιοχές αυτές εντάσσονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά νοµικά καθεστώτα προστασίας, όπως είναι ιδίως
χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και οι περιοχές υπαγόµενες στο εθνικό
σύστηµα προστατευόµενων περιοχών του ν. 3937/2011 (Α’ 60),
οι οποίες διέπονται όσον αφορά τις χρήσεις γης και τους όρους
δόµησης από τα ειδικά καθεστώτα προστασίας τους. Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται και οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 56 του ν. 2637/1998
ως γαίες υψηλής παραγωγικότητας.
δ) Περιοχές ελέγχου χρήσεων γης:
Ως περιοχές ελέγχου χρήσεων γης νοούνται οι εκτός σχεδίου
και εκτός ορίων οικισµών περιοχές της οικείας δηµοτικής ενότητας, ιδίως πέριξ των οικιστικών περιοχών ή των περιοχών παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, στις οποίες
µπορεί να καθορίζονται ειδικοί περιορισµοί στις χρήσεις γης και
στους όρους δόµησης µε σκοπό την ορθολογική κατανοµή και
συσχέτιση των χρήσεων γης, ώστε να αποφεύγονται πιθανές
συγκρούσεις µεταξύ τους.
4. Μετά την έγκριση των Τ.Χ.Σ., κάθε οικιστική, παραγωγική ή
άλλη ανάπτυξη επιτρέπεται µόνον εφόσον είναι συµβατή µε τις
χρήσεις γης και τους λοιπούς όρους και περιορισµούς που καθορίζονται µε αυτά. Σε κάθε περίπτωση, κατά την έγκριση των
Τ.Χ.Σ., πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι µεταβατικές διατάξεις
του άρθρου 16 του ν. 4164/2013.
5. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης των Τ.Χ.Σ. και οπωσδήποτε
µετά τη γνώµη του οικείου ΣΥΠΟΘΑ µπορεί να επιβάλλεται, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, αναστολή χορήγησης αδειών δόµησης για ορισµένες χρήσεις είτε σε όλη την περιοχή µελέτης
είτε σε µέρος αυτής, έπειτα από αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.
6.α) Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη Τ.Χ.Σ. γίνεται είτε
από τον οικείο δήµο είτε από τo Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
β) Η έγκριση των Τ.Χ.Σ. γίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνώµη του Δηµοτικού Συµβουλίου και γνώµη του οικείου ΣΥΠΟΘΑ, οι οποίες παρέχονται
σε διάστηµα ενός µηνός από την εισαγωγή του θέµατος σε αυτά.
Μετά την παρέλευση της παραπάνω ηµεροµηνίας η διαδικασία
συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώµη. Με το πιο πάνω προεδρικό
διάταγµα εγκρίνονται επίσης και οι κατευθύνσεις, όροι και µέτρα
για την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει να τηρούνται κατά την υλοποίηση και εξειδίκευση των Τ.Χ.Σ., σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
γ) Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγµα µπορεί να οριοθετούνται και οι οριογραµµές των τυχόν υφισταµένων εντός των Τ.Χ.Σ.
υδατορεµάτων, ύστερα από υποβολή φακέλου οριοθέτησης
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014.
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7. Όρια και ρυθµίσεις εγκεκριµένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
29 του ν. 1337/1983, περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των
Τ.Χ.Σ. και µπορεί να τροποποιούνται µε τα προεδρικά διατάγµατα
της παραγράφου 6, εφόσον τούτο κρίνεται πολεοδοµικώς απαραίτητο για την κάλυψη αναγκών οικιστικής, παραγωγικής ή επιχειρηµατικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της οικείας
δηµοτικής ενότητας. Μετά την έγκριση των Τ.Χ.Σ., οι ΖΟΕ που
έχουν ενσωµατωθεί σε αυτά παύουν να ισχύουν ως αυτοτελείς
ρυθµίσεις και ισχύουν οι ρυθµίσεις του Τ.Χ.Σ..
8. Όρια και ρυθµίσεις προεδρικών διαταγµάτων που έχουν εκδοθεί δυνάµει του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 1577/1985, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 2831/2000, περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο του Τ.Χ.Σ. και µπορεί να συµπληρώνονται ή να τροποποιούνται µε τα προεδρικά διατάγµατα της παραγράφου 6 του παρόντος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της παρ.
2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012.
9. Η οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση αξιολογεί την εφαρµογή
των ρυθµίσεων των Τ.Χ.Σ.. Για το σκοπό αυτόν, συντάσσει ανά
πενταετία τουλάχιστον εκθέσεις αξιολόγησης, µε τις οποίες αποτιµάται ο τρόπος εφαρµογής των κατευθύνσεων και ρυθµίσεων
των πιο πάνω σχεδίων, καταγράφονται τυχόν αστοχίες, αδυναµίες και προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά την εφαρµογή τους
και διατυπώνονται προτάσεις αντιµετώπισής τους. Οι ως άνω εκθέσεις κοινοποιούνται στον οικείο δήµο, στην οικεία περιφέρεια
και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη σε σχετικές ενέργειες
και δράσεις που άπτονται των σχετικών αρµοδιοτήτων τους.
10.α) Τα Τ.Χ.Σ. αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον προκύψει τεκµηριωµένη προς τούτο ανάγκη από την αξιολόγηση που
διενεργείται κατά την προηγούµενη παράγραφο. Στο χρονικό
αυτό διάστηµα είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή η τροποποίησή τους,
µε στόχο τη βελτίωση και επικαιροποίησή τους, προκειµένου:
αα) να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που ανακύπτουν από την
προώθηση ή εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων διεθνούς,
ευρωπαϊκού, διακρατικού, διαπεριφερειακού ή διαδηµοτικού χαρακτήρα,
ββ) να αντιµετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδοµικές ανάγκες
από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και κινδύνους,
γγ) να ενσωµατωθούν σηµαντικές παρατηρήσεις και υποδείξεις της οικείας έκθεσης αξιολόγησης,
δδ) να αντιµετωπισθούν εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες
και νέα δεδοµένα που δεν µπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο
των ισχυόντων Τ.Χ.Σ. και αφορούν στην εφαρµογή έργων και
προγραµµάτων ή παρεµβάσεων µεγάλης κλίµακας ή στρατηγικής σηµασίας,
εε) να προσαρµοστούν σε νέα δεδοµένα ή κατευθύνσεις που
προκύπτουν από την έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση Εθνικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων.
β) Για την αναθεώρηση και τροποποίηση των Τ.Χ.Σ. ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 6.
11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, µπορεί
να επέρχονται εντοπισµένες και µη ουσιώδεις τροποποιήσεις σε
εγκεκριµένα Τ.Χ.Σ.. Οι πιο πάνω τροποποιήσεις υποβάλλονται σε
διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, µόνον εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα οριζόµενα στην κ.υ.α. 107017/2006 (Β’
1225) των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως εκάστοτε
ισχύει, ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
12. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται προδιαγραφές και κάθε άλλη
απαραίτητη λεπτοµέρεια για την εκπόνηση, αξιολόγηση και τροποποίηση των Τ.Χ.Σ..
13. Η αναθεώρηση και τροποποίηση εγκεκριµένων κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. γίνεται κατά
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
14. α) Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας αναφέρεται το «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Χωρικής και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης» νοείται εφεξής το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του παρόντος άρθρου.
β) Η αναθεώρηση και τροποποίηση των εγκεκριµένων κατά τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. γίνεται
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 8
Ειδικά Χωρικά Σχέδια
1. Για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων που µπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραµµάτων υπερτοπικής κλίµακας
ή στρατηγικής σηµασίας ή για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθµιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους, καταρτίζονται Ειδικά Χωρικά Σχέδια (Ε.Χ.Σ). Τα Ε.Χ.Σ. αποτελούν
σύνολα κειµένων και διαγραµµάτων µε τα οποία καθορίζονται
χρήσεις γης, γενικοί όροι και περιορισµοί δόµησης καθώς και
κάθε άλλο µέτρο, όρος ή περιορισµός που απαιτείται ώστε να
καταστούν οι εν λόγω περιοχές κατάλληλες είτε για τη δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων δραστηριοτήτων είτε για την πραγµατοποίηση προγραµµάτων και παρεµβάσεων µεγάλης κλίµακας
ή στρατηγικής σηµασίας.
2. Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια εντάσσονται ιεραρχικά στο ίδιο επίπεδο σχεδιασµού µε τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια.
3. α) Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη των Ε.Χ.Σ. γίνεται είτε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είτε από τον οικείο Δήµο ή την οικεία Περιφέρεια
είτε από τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράµµατος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται προδιαγραφές και κάθε
άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια για τη σύνταξη των Ε.Χ.Σ..
β) Κατά την κατάρτιση των Ε.Χ.Σ. λαµβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις των εγκεκριµένων Εθνικών και των Περιφερειακών
Χωροταξικών Πλαισίων καθώς και οι κατευθύνσεις της οικείας
αναπτυξιακής πολιτικής.
γ) Η έγκριση των Ε.Χ.Σ. γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση αρµόδιων
Υπουργών, ύστερα από γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Με το πιο πάνω
προεδρικό διάταγµα εγκρίνονται επίσης και οι κατευθύνσεις,
όροι και µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία
πρέπει να τηρούνται κατά την υλοποίηση και εξειδίκευση των
Ε.Χ.Σ., σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
δ) Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγµα µπορεί να καθορίζονται
και οι οριογραµµές των τυχόν υφισταµένων εντός των Ε.Χ.Σ. υδατορεµάτων, ύστερα από υποβολή φακέλου οριοθέτησης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014 και να
εγκρίνεται και το Ρυµοτοµικό Σχέδιο εφαρµογής όπου αυτό απαιτείται. Στην περίπτωση που ο φορέας κίνησης της διαδικασίας
του Ε.Χ.Σ. είναι και κύριος της προς πολεοδόµηση έκτασης η διαδικασία δηµοσιότητας της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του
άρθρου 10 παραλείπεται.
4. Με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια µπορεί να τροποποιούνται προγενέστερα Τοπικά Χωρικά Σχέδια και τυχόν ισχύουσες για την
περιοχή του σχεδίου γενικές και ειδικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις,
ιδίως όσον αφορά τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης και όρους και
περιορισµούς δόµησης εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία εν όψει του ειδικού χαρακτήρα της επιδιωκόµενης ανάπτυξης, τεκµηριώνεται ειδικώς στην οικεία για κάθε ειδικό σχέδιο
µελέτη και δεν ανατρέπει πάντως τη χωροταξική λειτουργία της
ευρύτερης περιοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται στα οικεία
Εθνικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια.
5. Όρια και ρυθµίσεις εγκεκριµένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
29 του ν. 1337/1983, περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των
Ε.Χ.Σ. και µπορεί να τροποποιούνται µε τα προεδρικά διατάγµατα της παραγράφου 3, εφόσον τούτο κρίνεται πολεοδοµικώς
απαραίτητο για την κάλυψη αναγκών παραγωγικής ή επιχειρηµατικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της περιοχής του
σχεδίου. Μετά την έγκριση των Ε.Χ.Σ., οι ΖΟΕ που έχουν ενσω-
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µατωθεί σε αυτά παύουν να ισχύουν ως αυτοτελείς ρυθµίσεις και
ισχύουν οι ρυθµίσεις του Ε.Χ.Σ..
6. Όρια και ρυθµίσεις προεδρικών διαταγµάτων που έχουν εκδοθεί δυνάµει του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 1577/1985, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 2831/2000, περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο του Ε.Χ.Σ. και µπορεί να συµπληρώνονται ή να τροποποιούνται µε τα προεδρικά διατάγµατα της
παραγράφου 3 του παρόντος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012.
7. Οι ρυθµίσεις των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων είναι δεσµευτικές για όλα τα εκπονούµενα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καθώς και για
κάθε ένταξη των περιοχών που καλύπτονται από Ε.Χ.Σ. σε σχέδιο
πόλεως. Κατ’ εξαίρεση, µε τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια µπορεί να
τροποποιούνται όρια και ρυθµίσεις των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων
ύστερα από ειδική αιτιολογία και σύµφωνη γνώµη του φορέα
ανάπτυξης ή διοίκησης της περιοχής που έχει ενταχθεί σε Ειδικό
Σχέδιο. Στις περιπτώσεις αυτές, το προεδρικό διάταγµα για την
έγκριση του Τ.Χ.Σ. προτείνεται και από τον καθ’ ύλην αρµόδιο
για το τροποποιούµενο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο Υπουργό.
8. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Ε.Χ.Σ. και οπωσδήποτε
µετά τη γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ δύναται να επιβάλλεται, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, αναστολή χορήγησης αδειών δόµησης για ορισµένες χρήσεις, είτε σε όλη την περιοχή του
σχεδίου, είτε σε µέρος αυτής, έπειτα από αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
9. Τα Ε.Χ.Σ. τροποποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 3 έπειτα από αιτιολογηµένη τεχνική έκθεση αξιολόγησης.
10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να καθορίζονται προδιαγραφές για
την εκπόνηση και τη διαδικασία τροποποίησης των Ε.Χ.Σ..
11. Ειδικά Χωρικά Σχέδια, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, αποτελούν και οι Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής
Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, οι Περιοχές
Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
(ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 24 του ν. 1650/1986, τα Επιχειρηµατικά
Πάρκα του ν. 3982/2011, τα Εµπορευµατικά Κέντρα του ν.
3333/2005, τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του
άρθρου 24 του ν. 3894/2010, τα Τοπικά ρυµοτοµικά σχέδια του
άρθρου 26 του ν. 1337/1983. Για το σχεδιασµό και τη χωρική οργάνωση των πιο πάνω περιοχών εφαρµόζονται οι οικείες για κάθε
κατηγορία υποδοχέα διατάξεις καθώς και οι ρυθµίσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις
των πιο πάνω υποδοχέων, η οριοθέτηση των υδατορεµάτων που
εµπίπτουν σε αυτούς, µπορεί να γίνεται µε τη διοικητική πράξη
έγκρισης εκάστου υποδοχέα, ύστερα από υποβολή φακέλου
οριοθέτησης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014.
Άρθρο 9
Συντελεστής δόµησης
1.α) Στις οικιστικές περιοχές, οι οποίες προτείνονται προς πολεοδόµηση µε βάση τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια ή τα Ειδικά Χωρικά
Σχέδια των άρθρων 7 και 8, καθορίζονται ανώτατα όρια συντελεστή δόµησης ως εξής:
αα) για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση κύριας κατοικίας ο συντελεστής δόµησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,8.
ββ) Για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση πολεοδοµικού κέντρου ο συντελεστής δόµησης δεν µπορεί να υπερβαίνει
το 1,2.
γγ) Για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση τουρισµού –
αναψυχής ο συντελεστής δόµησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το
0,6.
δδ) Για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση παραθεριστικής (δεύτερης) κατοικίας ο συντελεστής δόµησης δεν µπορεί
να υπερβαίνει το 0,4.
εε) Για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας ο συντελεστής δόµησης δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 1,2.
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β) Σε κάθε περίπτωση στις παραπάνω περιοχές ο συντελεστής
δόµησης που προκύπτει κατά την πολεοδόµησή τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,8 επί του συνόλου της εκτάσεως που
αποµένει µετά την αφαίρεση του τµήµατος που αποδίδεται σε
κοινόχρηστους χώρους.
2. Στις περιοχές παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, οι οποίες προτείνονται προς πολεοδόµηση µε βάση τα
Τοπικά Χωρικά Σχέδια ή τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια των άρθρων 7
και 8, εφαρµόζονται οι µέγιστοι συντελεστές δόµησης που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις για κάθε κατηγορία οργανωµένου υποδοχέα δραστηριοτήτων.
Στους πόλους υπερτοπικής σηµασίας του ν. 2730/1999 (Α’
130), κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στις παραγράφους 1 και 2
του παρόντος, στις προς πολεοδόµηση περιοχές, καθορίζεται µε
το Ε.Χ.Σ. του άρθρου 8 ο συντελεστής δόµησης ή ο µέσος συντελεστής που έχει οριστεί από τις εκάστοτε ειδικές διατάξεις που
τους διέπουν. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί συντελεστής
δόµησης από τις ειδικές διατάξεις, µε το Ε.Χ.Σ. του άρθρου 8 καθορίζεται µέσος συντελεστής δόµησης ο οποίος δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει το 0.8.
Άρθρο10
Ρυµοτοµικά σχέδια εφαρµογής (Ρ.Σ.Ε.)
1. Για την πολεοδόµηση ορισµένης περιοχής απαιτείται η σύνταξη και έγκριση Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµογής, µε το οποίο
εξειδικεύονται, σε κλίµακα πόλης ή οικισµού ή τµηµάτων αυτών
ή σε ζώνες και περιοχές ειδικών χρήσεων, οι ρυθµίσεις των Τοπικών ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων περί χρήσεων γης και όρων
δόµησης και καθορίζονται επακριβώς οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και οικοδοµήσιµοι χώροι της προς πολεοδόµηση περιοχής
καθώς και τα διαγράµµατα των δικτύων υποδοµής.
2. Για την κατάρτιση Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριµένων Τοπικών ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων των άρθρων 8 και 9 του παρόντος.
3. Τα Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής καταρτίζονται για το σύνολο των περιοχών των Τ.Χ.Σ. ή Ε.Χ.Σ. που προορίζονται για πολεοδόµηση ή και για τµήµα αυτών, το οποίο πρέπει πάντως να
αποτελεί πολεοδοµική ενότητα, όπως αυτή καθορίζεται στο οικείο Τοπικό ή Ειδικό Χωρικό Σχέδιο.
4.α) Η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης των Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής γίνεται από τον οικείο Δήµο. Η διαδικασία µπορεί επίσης να κινηθεί και από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση,
ύστερα από σχετική ενηµέρωση του οικείου Δήµου.
β) Τα Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής, πριν από την έγκρισή
τους, εκτίθενται µε το σχετικό τοπογραφικό χάρτη στον οικείο
Δήµο επί είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες. Για το γεγονός αυτό ειδοποιείται το κοινό µε σχετική δηµοσίευση σε δύο εφηµερίδες,
τοπικής ή εθνικής κυκλοφορίας. Κατ’ εξαίρεση η πιο πάνω προθεσµία µπορεί να παραταθεί έως και πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του
Δήµου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µέσα στην προθεσµία αυτή
να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και να υποβάλουν εγγράφως στον οικείο Δήµο τυχόν ενστάσεις τους, τις οποίες ο
Δήµος οφείλει να εξετάσει εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας. Εφόσον, µετά την
εξέταση των ενστάσεων, προκύπτει ανάγκη τροποποίησης των
Ρυµοτοµικών Σχεδίων, αυτά αναρτώνται εκ νέου για δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες προς ενηµέρωση του κοινού. Μετά την άπρακτη πάροδο των ως άνω προθεσµιών, τα Ρυµοτοµικά Σχέδια προωθούνται προς έγκριση.
γ) Η έγκριση των Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής γίνεται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
ύστερα από γνώµη του οικείου Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), µετά από εισήγηση της
αρµόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Η ανωτέρω γνώµη
παρέχεται υποχρεωτικώς µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από
τότε που περιέρχεται στο οικείο συµβούλιο ο σχετικός φάκελος
προς γνωµοδότηση. Μετά την άπρακτη πάροδο της πιο πάνω
προθεσµίας, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώµη.
δ) Με την απόφαση της προηγούµενης περιπτώσεως κυρώνε-
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ται και η οικεία Πράξη Εφαρµογής, όπου απαιτείται, η οποία συντάσσεται ταυτόχρονα και σε άµεση συσχέτιση µε τα Ρυµοτοµικά
Σχέδια Εφαρµογής, κατά τα οριζόµενα ειδικότερα στα άρθρα 8
και 9 του ν. 1337/1983. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εγκρίνονται προδιαγραφές για την ενιαία εκπόνηση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου και της
Πράξης Εφαρµογής και ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
ε) Η έγκριση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµογής έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις διατάξεις του ν.δ. της
17.7/16.8.1923.
5. Η έγκριση Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής σε περιοχές
που έχουν ενταχθεί σε Ειδικά Χωρικά Σχέδια ή διέπονται από ειδικότερες ρυθµίσεις γίνεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις
κείµενες διατάξεις.
6. Μετά την έγκριση των Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής
απαγορεύεται η τροποποίησή τους για µία πενταετία, εκτός από
εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες καθίστανται αναγκαίες
ειδικότερες επιµέρους τροποποιήσεις τους για τη διευκόλυνση
της εφαρµογής του σχεδιασµού στην περιοχή.
7. Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας αναφέρεται
η «Πολεοδοµική Μελέτη» νοείται εφεξής το Ρυµοτοµικό Σχέδιο
Εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
ΜΕΡΟΣ Α4
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 11
Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταγραφή
των θεσµικών γραµµών, πληροφοριών, όρων
και χρήσεων γης
1. Έως το 2020 ολοκληρώνεται µε ευθύνη όλων των αρµόδιων
Υπουργείων η ψηφιοποίηση και καταγραφή όλων των θεσµικών
γραµµών αρµοδιότητός τους, οι οποίες εντάσσονται σε κεντρική
βάση δεδοµένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Με ευθύνη των αρµόδιων Υπουργών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου δηµιουργούνται τοµεακά πληροφοριακά συστήµατα για την τήρηση όλων των θεσµικών γραµµών. Ως θεσµικές
γραµµές νοείται ιδίως το σύνολο των γεωχωρικών δεδοµένων
της χώρας, τα οποία επηρεάζουν το ισχύον καθεστώς ιδιοκτησίας, δόµησης, εκµετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης
περιουσίας. Οι κύριες κατηγορίες των δεδοµένων αυτών αφορούν: α) σε χωροταξικά - πολεοδοµικά χαρακτηριστικά, β) σε περιοχές περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και εθνικής
προστασίας και γ) σε περιοχές καθορισµένες από λοιπές διοικητικές πράξεις σχετικά µε τη γη, όπως απαλλοτριώσεις έργων
υποδοµής, αναδασµούς – διανοµές, οριογραµµές αιγιαλού – παραλίας.
3. Στα ως άνω πληροφοριακά συστήµατα υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα µορφοποιούνται τα γεωχωρικά δεδοµένα, οι γεωχωρικές υπηρεσίες και τα αντίστοιχα µε τα
δεδοµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire)» καταλαµβάνονται όλα τα προσήκοντα τεχνικά µέτρα προκειµένου τα
δεδοµένα να διατίθενται µέσω της Ευρωπαϊκής πύλης INSPIRE,
της Εθνικής Γεωπύλης που προβλέπεται στο ν. 3882/2010 και
όποιας άλλης κεντρικής διαδικτυακής πύλης υποδειχθεί από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και την τήρηση του τοµεακού πληροφοριακού συστήµατος για τα πολεοδοµικά και χωροταξικά
δεδοµένα.
5. Τα πληροφορικά συστήµατα και οι βάσεις δεδοµένων όλων
των αρµόδιων Υπουργείων διασυνδέονται υποχρεωτικά, έχουν
τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας και όλα τα δεδοµένα κατα-

γράφονται σε κεντρική βάση πληροφοριακού συστήµατος από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με κοινή απόφαση των αρµόδιων Υπουργών Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών, Τουρισµού,
Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ναυτιλίας και
Αιγαίου, Μακεδονίας και Θράκης, Πολιτισµού και Αθλητισµού και
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
καθορίζονται οι προδιαγραφές καταγραφής και αλλαγών κάθε
πληροφορίας και θεσµικών γραµµών, η διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και επικαλύψεων θεσµικών γραµµών ορίων και χρήσεων γης, ο τρόπος διασύνδεσης των βάσεων, η διαδικασία και
τα αρµόδια όργανα συνεχούς ενηµέρωσης και καταγραφής όλων
των σχετικών πράξεων θεσµικών γραµµών καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Σε κάθε
περίπτωση τα ανωτέρω δεδοµένα αποτυπώνονται σε υπόβαθρα
της ΕΚΧΑ Α.Ε..
6. Ειδικά για τη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και επικαλύψεων θεσµικών γραµµών ορίζεται σε επίπεδο Δήµου επιτροπή
αποτελούµενη από εκπροσώπους των συναρµόδιων Υπουργείων
και αναλόγως του θέµατος από εκπροσώπους των καθ’ ύλην ειδικώς συναρµόδιων υπηρεσιών του οικείου Δήµου και Περιφέρειας µε αρµοδιότητα την εξέταση και την εισήγηση προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για
τον τελικό καθορισµό όλων των θεσµικών γραµµών στα όρια του
Δήµου. Με την κ.υ.α. της παραγράφου 5 ρυθµίζονται θέµατα ορισµού των µελών, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διαδικασία
του έργου της επιτροπής.
7. Με κοινή υπουργική απόφαση των αρµόδιων Υπουργών της
παραγράφου 5 ρυθµίζονται τα αναγκαία θέµατα για την πιλοτική
εφαρµογή της διαδικασίας του παρόντος άρθρου στην περιοχή
αρµοδιότητος ενός Δήµου.
8. Μετά την ανωτέρω διαδικασία, την ολοκλήρωση των βάσεων
δεδοµένων, την καταγραφή των θεσµικών γραµµών κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας
επίλυσης κάθε διαφοράς και σύγκρουσης των θεσµικών γραµµών εγκρίνεται µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για κάθε Δήµο Ειδικό
Ψηφιακό Σχέδιο θεσµικών γραµµών και πληροφορίας γης. Από
την ηµεροµηνία έγκρισης των ψηφιακών σχεδίων κάθε απαιτούµενη διοικητική ή κανονιστική πράξη εκδίδεται σύµφωνα µε το
ισχύον ψηφιακό σχέδιο.
9. Για την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των ανωτέρω
πληροφοριακών συστηµάτων ορίζεται επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης µε τη συµµετοχή των αρµόδιων Γενικών
Γραµµατέων κάθε υπουργείου. Η επιτροπή τουλάχιστον µία
φορά το χρόνο υποχρεούται να παρουσιάσει στη Βουλή την πορεία υλοποίησης όλων των δράσεων. Η Επιτροπή προβαίνει σε
αναλυτική καταγραφή µε βάση τη χρονική πρόοδο των δράσεων
για κάθε Υπουργείο και συντάσσει χρονοδιαγράµµατα ολοκλήρωσης των δράσεων.
10. Ειδικά για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της διαδικασίας
εν όλω ή εν µέρει των πληροφοριακών συστηµάτων και τη διασύνδεση όλων βάσεων δεδοµένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να ανατεθεί σε
αρµόδια αρχή εποπτευόµενη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η ανάπτυξη και η διαχείριση
του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήµατος. Η αρµόδια αρχή
για τη διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας εν όλω ή εν µέρει,
καθώς και κάθε άλλης σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας, δύναται να ορίζεται ως δικαιούχος χρηµατοδότησης κατά τις διατάξεις του ν. 3614/2007 µετά από Προγραµµατική Σύµβαση µε
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την τεχνική λειτουργία και την δηµιουργία των βάσεων δεδοµένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για την εφαρµογή του παρόντος.
11. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών οι Δήµοι:
α) Αποστέλλουν σε ψηφιακό αρχείο προς την αρµόδια Διεύ-
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θυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και τις οικείες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των σχεδίων που έχουν αρµοδιότητα να εκπονούν. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις παρακολουθούν τα
χρονοδιαγράµµατα, τις διαδικασίες ολοκλήρωσης, το χρόνο υποβολής των αιτήσεων, τη διαδικασία διαβούλευσης, έγκρισης των
φάσεων του σχεδιασµού και την πορεία υλοποίησης των µελετών. Τα στοιχεία αποστέλλονται ηλεκτρονικά και λαµβάνονται
υπόψη από τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές για την ολοκλήρωση χρηµατοδότησης των προγραµµάτων σχεδιασµού, τη συνέχιση της τυχόν χρηµατοδότησης ή και την εξαίρεση αυτών
λόγω µεγάλων καθυστερήσεων.
β) Εγκαθιστούν σύστηµα καταγραφής των δηµογραφικών, οικονοµικών, αναπτυξιακών, κοινωνικών και άλλων δεδοµένων που
απαιτούνται για την ανάλυση της φυσιογνωµίας της περιοχής
τους. Τα δεδοµένα του συστήµατος επικαιροποιούνται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα και κατ’ ελάχιστο ανά διετία µε σκοπό τη
χρησιµοποίησή τους σε κάθε απαιτούµενο σχέδιο και αποστέλλονται σε ηλεκτρονική µορφή προς έλεγχο στην αρµόδια Διεύθυννση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται πρότυπα τεύχη συστηµάτων
καταγραφής, το περιεχόµενο των συστηµάτων καταγραφής και
κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της προηγούµενης
παραγράφου.
13. Με κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών και του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
καθορίζονται:
α) η κατάργηση της υποχρέωσης έντυπης υποβολής και η
αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων των µελετών
και των σχεδίων του παρόντος νόµου,
β) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
και στοιχείων των µελετών και οι τεχνικές προδιαγραφές των
ηλεκτρονικών αρχείων,
γ) το πληροφοριακό σύστηµα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που θα προσφέρονται προς τους ενδιαφερόµενους και τους πολίτες,
δ) το πληροφοριακό σύστηµα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που θα προσφέρονται προς τις δηµόσιες αρχές για την έκδοση
των αναγκαίων διοικητικών πράξεων έγκρισης των µελετών και
των σχεδίων,
ε) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήµατα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες που αφορούν
τις µελέτες και τα σχέδια,
στ) κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων και των µελετητών µε σκοπό την
εξασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
14. Από τη δηµοσίευση της απόφασης της προηγούµενης παραγράφου:
α) κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων
µεταξύ δηµοσίων αρχών, µελετητών και πολιτών για την έγκριση
µελετών και σχεδίων εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,
β) η διεκπεραίωση των εκάστοτε διαδικασιών εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και µε τεχνικά µέσα που προσφέρουν ιχνηλασιµότητα και διαφάνεια σε κάθε πολίτη. Κάθε εγκριτικό στάδιο
και ενδιάµεσο βήµα, απόφαση ή στάδιο δηµοσιεύονται αµελλητί
στο διαδίκτυο.
15. Μέχρι την εφαρµογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών κατά τις παραγράφους13
και 14 τα απαιτούµενα αρχεία και σχέδια µπορεί να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή εντός συµπυκνωµένου ψηφιακού δίσκου (CD) συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση µελετητή η
οποία πρωτοκολλείται για το περιεχόµενο αυτού.
Άρθρο 12
Κωδικοποίηση διατάξεων χωροταξίας και πολεοδοµίας
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, συ-
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στήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή της οποίας
τα µέλη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα είκοσι (20), για τη
σύνταξη κώδικα χωροταξίας και πολεοδοµίας.
2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ποσό και ο τρόπος
καταβολής της αποζηµίωσης των µελών της επιτροπής, των ειδικών εισηγητών που τυχόν ορίζονται και των γραµµατέων και
ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
3. Η επιτροπή συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και δηµοσίους
υπαλλήλους καθώς και από ιδιώτες επιστήµονες ειδικευµένους
σε θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας
4. Ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, µε την οποία και τάσσεται ο χρόνος περάτωσης του
έργου της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται έως τρεις υπάλληλοι
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής οι οποίοι ασκούν καθήκοντα γραµµατέα της επιτροπής.
5. Ο κατά την παράγραφο 1 κώδικας περιλαµβάνει τις ισχύουσες διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων, που αφορούν
στη χωροταξική και πολεοδοµική νοµοθεσία.
6. Κατά τη σύνταξη του κώδικα, επιτρέπεται η κατάργηση διατάξεων που κρίνονται ατελέσφορες για την επίτευξη πρακτικών
αποτελεσµάτων, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί
σιωπηρώς καθώς και των µεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν
πλέον πεδίο εφαρµογής, η προσαρµογή διατάξεων προς το
ισχύον Σύνταγµα, η αναδιατύπωση διατάξεων χάριν απλουστεύσεως ή άρσεως ερµηνευτικών αµφιβολιών ή συσχετισµού προς
παρεµφερείς διατάξεις, ο καθορισµός των αρµόδιων οργάνων
σε συνάρτηση µε το υφιστάµενο οργανωτικό σχήµα των κεντρικών και αποκεντρωµένων υπηρεσιών και των οργάνων της αυτοδιοίκησης, η ενοποίηση και η αναδιάρθρωση νοµοθετηµάτων και
κάθε άλλη µεταβολή απαραίτητη για την ενότητα της ρυθµίσεως.
Η κωδικοποίηση ολοκληρώνεται εντός ενός έτους από τη συγκρότηση της προβλεπόµενης στο άρθρο αυτό Επιτροπής.
7. Σε κάθε περίπτωση ο κώδικας καταρτίζεται σε ηλεκτρονική
βάση και ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα αρµόδια
όργανα, τη διαδικασία ενηµέρωσης, επικαιροποίησης και έγκρισης της τροποποίησής του.
8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και µετά από εισήγηση της οικείας νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, µπορεί να ανατίθεται, κατά τις κείµενες διατάξεις περί αναθέσεων µελετών και υπηρεσιών, η
εκτέλεση συγκεκριµένων προπαρασκευαστικών εργασιών της
κωδικοποίησης ή η σύνταξη ειδικών µελετών και ερευνών που
ανάγονται στο τµήµα της νοµοθεσίας που πρόκειται να κωδικοποιηθεί σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας ή σε επιστηµονικά ιδρύµατα ή ινστιτούτα ή Ν.Π.Δ.Δ..
9. Ο Κώδικας που καταρτίζεται κατά τις προηγούµενες παραγράφους υποβάλλεται στην Ολοµέλεια της Βουλής προς κύρωση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ Α5
ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13
Εναρµόνιση χωροταξικών και πολεοδοµικών
διατάξεων προς το νέο σύστηµα χωρικού σχεδιασµού
1.α) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται το ειδικό περιεχόµενο και οι κανονιστικοί όροι
των επιπέδων σχεδιασµού καθώς και η διαδικασία έγκρισης, αναθεώρησης, τροποποίησης καθώς και τα αρµόδια όργανα έγκρισης των πλαισίων και σχεδίων του συστήµατος χωρικού
σχεδιασµού του παρόντος νόµου.
β) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού,
τροποποιούνται, συµπληρώνονται και αναµορφώνονται, προκει-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

µένου να προσαρµοστούν προς την ορολογία, τα επίπεδα, τα
µέσα και τις διαδικασίες χωρικού σχεδιασµού που καθορίζονται
µε τον παρόντα νόµο, οι διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του
ν. 2742/1999 και των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
του Κεφαλαίου Β’ του ν. 2508/1997, καθώς των άρθρων 19, 22,
23 όπως ισχύουν.
2. Τα πολεοδοµικά σταθερότυπα που έχουν εγκριθεί µε την
10788/2004 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Δ’ 285), αναθεωρούνται, προκειµένου
να εναρµονιστούν µε τις διατάξεις του παρόντος, µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.),
εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
3. Το ισχύον Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Α’ 128) εντάσσεται στα Εθνικά Χωροταξικά
Πλαίσια του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται για κάθε κατηγορία χωρικών
σχεδίων του νόµου αυτού, το είδος των τυχόν απαιτούµενων ειδικών µελετών για την κατάρτισή τους, οι προδιαγραφές εκπόνησης αυτών, οι ειδικότητες των µελετητών και κάθε άλλο θέµα
που αφορά την εκπόνηση, έλεγχο και εφαρµογή αυτών.
Άρθρο 13α
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, µε την επιφύλαξη
των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, καταργούνται:
α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 και 18 του ν. 2742/1999,
όπως ισχύουν.
β) Τα άρθρα 1 έως και 7, καθώς και 18, 25, 26 του ν. 2508/
1997, όπως ισχύουν.
γ) Τα άρθρα 2, 3, 5, 6 και 7 του ν. 1337/1983, όπως ισχύουν.
δ) Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόµο ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.
2. Εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και Πολεοδοµικών Μελετών συνεχίζονται ως προς τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου µε βάση τις προϊσχύουσες
διατάξεις.
3. Έως την έγκριση των Τοπικών Χωρικών και Ειδικών Χωρικών
Σχεδίων του παρόντος νόµου, είναι επιτρεπτή η πολεοδόµηση
σε περιοχές που προβλέπονται για το σκοπό αυτόν από εγκεκριµένο ρυθµιστικό σχέδιο, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ και σύµφωνα µε
τις προϋφιστάµενες διατάξεις, ως προς τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
4. Εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Ειδικών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
ολοκληρώνονται µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις.
5. Εκκρεµείς διαδικασίες αναθεώρησης ή τροποποίησης Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης ολοκληρώνονται είτε µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου είτε µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις. Για τις πιο πάνω εκκρεµείς διαδικασίες, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές για την εναρµόνιση µε τον παρόντα νόµο
και να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
6. Εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης ρυθµιστικών σχεδίων ολοκληρώνονται ως εξής:
α) οι στρατηγικές κατευθύνσεις αυτών εγκρίνονται µε την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής του άρθρου 6 του παρόντος νόµου και
β) οι ρυθµιστικές κατευθύνσεις αυτών εγκρίνονται µε το προεδρικό διάταγµα του άρθρου 7 του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Άρθρο 14
Κατηγορίες χρήσεων γης

1. Οι χρήσεις γης οι οποίες επιτρέπονται από τον εν γένει χωρικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, καθορίζονται σε κατηγορίες ως
εξής:
1.1. Kατοικία (Κ1)
1.2. Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)
1.3. Κατοικία ενδιάµεσου επιπέδου (ΜΚ)
1.4. Πολεοδοµικό κέντρο (ΠΚ)
1.5. Τουρισµός – αναψυχή – παραθεριστική (δεύτερη) κατοικία
(ΤΑ)
1.6. Εγκαταστάσεις Κοινής ωφέλειας (ΚΩ)
1.7. Ελεύθεροι χώροι- Αστικό Πράσινο (ΠΡ)
1.8. Χονδρικό εµπόριο (ΧΕ)
1.9. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
1.10. Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδοµών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ)
1.11. Παραγωγικές δραστηριότητες χαµηλής και µέσης όχλησης (ΧΜΟ)
1.12. Παραγωγικές δραστηριότητες πολεοδοµικής εξυγίανσης
(ΒΕ)
1.13. Τεχνολογικό πάρκο (ΤΠ)
1.14. Εµπορευµατικό κέντρο (ΕΚ)
1.15. Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης (ΥΟ)
1.16. Ιδιαίτερες χρήσεις (ΙΧ)
1.17. Οριοθετηµένοι οικισµοί (ΟΟ)
1.18. Κύριο Οδικό Δίκτυο Πόλεων (ΚΟΔ).
2. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που δηµοσιεύεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι αναφερόµενες στα επόµενα άρθρα
κατηγορίες χρήσεων γης αντιστοιχίζονται µε τους Κωδικούς
Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αυτοί αναφέρονται στην
εκάστοτε Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών Δραστηριοτήτων.
Η αντιστοίχηση γίνεται υπό µορφή πίνακα και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή σε ειδική βάση δεδοµένων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3. Κάθε αλλαγή ΚΑΔ κατά τις κείµενες διατάξεις ενσωµατώνεται στο σχετικό πίνακα, δυνάµει σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να τροποποιούνται ή συµπληρώνονται ΚΑΔ µετά από γνωµοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ ότι εµπίπτουν
στο περιεχόµενο της κατηγορίας που αφορούν.
5. Με κοινή υπουργική απόφαση των αρµόδιων Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να διασυνδέονται οι σχετικές µε τους ΚΑΔ τηρούµενες ηλεκτρονικές βάσεις των Υπουργείων και να καθορίζεται
η αυτόµατη διαδικασία αντιστοίχησης των σχετικών ΚΑΔ µε τις
χρήσεις γης του παρόντος. Με προεδρικό διάταγµα µετά από
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να τροποποιούνται οι κατηγορίες χρήσεων
γης του παρόντος νόµου και το περιεχόµενο αυτών.
6. Για τις εγκαταστάσεις οι οποίες διέπονται από ειδική νοµοθεσία (λιµάνια, αεροδρόµια, ΣΕΑ κ.λπ.) δεν απαιτείται η αντιστοίχιση µε τους ΚΑΔ. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπονται πλείονες
κατηγορίες χρήσεων γης.
Άρθρο 15
Κατοικία (Κ1)
1. Οι περιοχές κατοικίας Κ1 αποτελούν περιοχές όπου επιτρέπεται η χρήση κατοικίας.
2. Στις περιοχές που διέπονται από ειδικά διατάγµατα, τα
οποία έχουν εγκριθεί πριν τη δηµοσίευση του παρόντος και µε
αυτά επιτρέπεται µόνο η κατοικία, πλην προσδιορισµένων χώρων
στο ρυµοτοµικό σχέδιο (ΟΤ ή τµήµα τους) όπου επιτρέπονται και
επιπλέον χρήσεις (κοινόχρηστες και κοινωφελείς, διοίκησης, εµπορίου, αναψυχής κ.λπ.), κατά την αναθεώρηση των χρήσεων
γης, µε τις διατάξεις του παρόντος, οι χρήσεις, πλην της κατοικίας, δύναται: α) είτε να διατηρούνται στις υπάρχουσες θέσεις
β) είτε να προβλέπονται σε άλλη θέση µε παράλληλη κατάργηση
της ισχύουσας, µε τη δυνατότητα επαναπροσδιορισµού του πε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 25 IOYΝIΟΥ 2014

ριεχοµένου τους προκειµένου να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση
των αναγκών της περιοχής. Εντός των ανωτέρω προσδιορισµένων χώρων και βάσει των αναγκαιοτητών που υποδεικνύουν οι
σχετικές µελέτες, µπορούν να επιλέγονται χρήσεις και τα επιτρεπόµενα µεγέθη αυτών από την κατηγορία Πολεοδοµικού Κέντρου ΠΚ στο άρθρο 18 του παρόντος νόµου.
3. Στις περιοχές που δεν διέπονται από ειδικά διατάγµατα,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, κατά την
αναθεώρηση των χρήσεων γης, µε τις διατάξεις του παρόντος,
µπορούν να χαρακτηριστούν περιοχές Κ1 µόνο όπου διαπιστώνεται από τη σχετική µελέτη ότι στο πρόσωπο τµηµάτων οδών
µεταξύ διασταυρώσεων µε άλλους οδούς: α) το σύνολο των κτισµένων κτιρίων, πλην των γωνιακών, αποτελούν κατοικίες (µονοκατοικίες – πολυκατοικίες) και β) τα κτισµένα οικόπεδα υπερβαίνουν το 80% του συνόλου των οικοπέδων. Για τις ανωτέρω
περιπτώσεις και µόνο στο πρόσωπο των ανωτέρω οικοπέδων και
σε κάθε περίπτωση πλην των γωνιακών οικοπέδων µε πρόσωπο
και σε άλλη οδό, καθορίζεται η χρήση κατοικίας Κ1, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω οδοί είναι τοπικοί και δεν αποτελούν
πρωτεύουσες – δευτερεύουσες αρτηρίες, λεωφόρους, και βασικό οδικό δίκτυο.
4. Στις περιπτώσεις περιοχών προς πολεοδόµηση και καθορισµού σε αυτές χρήσεων γης µε τις διατάξεις του παρόντος, µπορούν να χαρακτηριστούν περιοχές Κ1 µόνο τµήµατα προβλεπόµενων τοπικών οδών και πεζοδρόµων που δεν συγκροτούν σύνολα. Με Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εξειδικεύονται τα κριτήρια για το χαρακτηρισµό
περιοχών Κ1.
5. Σε κάθε περίπτωση, στις περιοχές προς πολεοδόµηση, τα
γήπεδα που έχουν πρόσωπο επί των εθνικών, επαρχιακών και κύριων δηµοτικών οδών, δεν µπορούν να χαρακτηρίζονται ως περιοχές Κ1.
Άρθρο 16
Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)
1. Οι περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2 αποτελούν περιοχές κατοικίας οι οποίες εξυπηρετούνται στο επίπεδο της γειτονιάς από τις απαραίτητες κοινόχρηστες, κοινωφελείς, εµπορικές και άλλες χρήσεις. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι
εξής χρήσεις:
1.1 Κατοικία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανά κτίριο
1.2. Κοινωνική πρόνοια
1.2.α) Βρεφονηπιακοί σταθµοί, οίκοι ευγηρίας, κέντρα απασχόλησης παιδιών ή ηλικιωµένων
1.2.β) Βρεφοκοµεία, ορφανοτροφεία, γηροκοµεία, ιδρύµατα
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ιδρύµατα χρόνιων πασχόντων, κοινωφελείς ξενώνες, άσυλα
1.3. Εκπαίδευση
1.3.α) Ειδική εκπαίδευση: ωδεία, φροντιστήρια, σχολές
χορού/τεχνών, σχολές οδηγών µόνο στο ισόγειο του κτιρίου και
δυναµικότητας µέχρι 75 µαθητές ανά ώρα
1.3.β) Δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση: νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια – λύκεια
1.4. Άθληση
1.4.α) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις µε επιφάνεια µέχρι 1 στρ: γήπεδα µπάσκετ, βόλεϊ, τένις, γήπεδα 5x5, πισίνες, συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων χώρων υγιεινής,
αποδυτηρίων και αναψυκτηρίου.
1.4.β) Αθλητικές εγκαταστάσεις πυρήνα Α (σύµφωνα µε την
απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 10788/2004, όπως ισχύει – Δ’ 285)
1.4.γ) Γυµναστήρια, αθλητικές σχολές µόνο στο ισόγειο του
κτιρίου και µέχρι 150 τ.µ. ανά οικόπεδο.
1.5 Πολιτισµός: Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων τέχνης µέχρι 200
τ.µ..
1.6 Θρησκεία: Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σηµασίας.
1.7 Γραφεία.
1.7.α) Ιδιωτικά γραφεία ελεύθερων επαγγελµατιών.
1.7.β) Ιατρεία - Οδοντιατρεία – Φυσικοθεραπευτήρια: Ιατρεία
νοούνται αυτά που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, µονάδα
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εφαρµογής ισοτόπων, ακτινολογικό εργαστήριο και δεν συγκροτούν διαγνωστικό κέντρο.
1.8 Εµπορικά καταστήµατα.
1.8.α. Ειδών διατροφής:
1.8.α.1. Γαλακτοπωλείο
1.8.α.2. Κατεψυγµένα προϊόντα
1.8.α.3. Κρεοπωλείο
1.8.α.4. Οπωρολαχανοπωλείο
1.8.α.5. Παγωτοπωλείο
1.8.α.6. Παντοπωλείο
1.8.α.7. Πρατήριο άρτου, γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής
1.8.α.8. Πρατήριο Ζαχαροπλαστικής
1.8.α.9. Πτηνοπωλείο – αυγοπωλείο
1.8.α.10. Τροφίµων και ποτών λιανικής πώλησης συσκευασµένων προϊόντων (άνευ επεξεργασίας, κοπής, συσκευασίας)
1.8.α.11. Προϊόντων αρτοποιίας
1.8.β. Λοιπά εµπορικά καταστήµατα:
1.8.β.1. Βιβλιοπωλείο
1.8.β.2. Ηµερήσιου περιοδικού τύπου
1.8.β.3. Τροφών κατοικίδιων ζώων που δεν πωλούν ζώα και
ωδικά πτηνά
1.8.β.4. Χαρτοπωλείο
1.8.β.5. Ψιλικών ειδών
Όλα τα παραπάνω καταστήµατα της παραγράφου 1.8 πρέπει
να έχουν επιφάνεια µέχρι 100 τµ ανά οικόπεδο, να βρίσκονται
στο ισόγειο του κτιρίου, απαγορεύεται να διαθέτουν τραπεζοκαθίσµατα και να ασκούν δραστηριότητα στον εξωτερικό χώρο του
κτιρίου.
1.9 Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
1.9.1. Επιδιορθώσεις ενδυµάτων – υποδηµάτων
1.9.2 Κουρείο – κοµµωτήριο
1.9.3 Φαρµακείο
Όλα τα ανωτέρω καταστήµατα της παραγράφου 1.9 πρέπει να
έχουν επιφάνεια µέχρι 100 τ.µ. ανά οικόπεδο και να βρίσκονται
µόνο στο ισόγειο του κτιρίου.
1.10 Στάθµευση
1.10.α) Γήπεδα στάθµευσης οχηµάτων µέχρι 3,5 τόνους σε
ακίνητα επιφάνειας κατ’ ελάχιστον αρτίου οικοπέδου.
1.10.β) Κτίρια στάθµευσης οχηµάτων µέχρι 3,5 τόνους
1.11 Ξενοδοχειακά καταλύµατα – ξενώνες µέχρι 50 κλίνες
1.12 Περίθαλψη: Πρωτοβάθµια περίθαλψη, Μονάδες Αιµοκάθαρσης και Ιδιωτικές Κλινικές άνευ νοσηλείας
1.13 Αρτοποιεία µέχρι 150 τ.µ..
2. Οι χρήσεις µε τα στοιχεία 1.2.β, 1.3.β, 1.4.β, 1.6, 1.10.β και
1.12 πρέπει να προβλέπονται από το ρυµοτοµικό σχέδιο. Στις
χρήσεις µε τα στοιχεία 1.5 και 1.11 επιτρέπεται υπέρβαση της
συνολικής επιτρεπόµενης επιφάνειας δόµησης, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο
συγκεκριµένοι χώροι ή Ο.Τ. για την ανάπτυξη των χρήσεων
αυτών. Στις χρήσεις 1.4.α και 1.10.α επιτρέπεται υπέρβαση της
συνολικής εκµεταλλεύσιµης επιφάνειας οικοπέδου υπό την προϋπόθεση ότι αυτές προβλέπονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο.
3. Οι παραπάνω χρήσεις οι οποίες έχουν περιορισµούς (µέγιστη επιφάνεια ανά οικόπεδο, δυναµικότητα µαθητών, κλινών
κ.λπ.) δύνανται να χωροθετούνται στο ίδιο οικόπεδο υπό την
προϋπόθεση ότι είναι διαφορετικές χρήσεις. Δεν επιτρέπεται η
συνένωση διαφορετικών χρήσεων που λειτουργεί ως ενιαίο κατάστηµα εφόσον δεν πληρούνται συνολικά οι τιθέµενοι περιορισµοί.
4. Κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό και τον καθορισµό χρήσεων γης για τις περιπτώσεις εντός σχεδίου, τα οικόπεδα που
έχουν πρόσωπο σε πρωτεύουσες αρτηρίες, λεωφόρους, καθώς
και στο Βασικό Οδικό Δίκτυο, δεν µπορούν να χαρακτηρίζονται
ως περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2. Επίσης, για τις περιπτώσεις εκτός σχεδίου, στις περιοχές προς πολεοδόµηση τα
γήπεδα που έχουν πρόσωπο επί των εθνικών, επαρχιακών και κύριων δηµοτικών οδών, δεν µπορούν να χαρακτηρίζονται ως περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Άρθρο 17
Κατοικία ενδιάµεσου επιπέδου (ΜΚ)
1. Στις περιοχές κατοικίας ενδιάµεσου επιπέδου ΜΚ επιτρέπονται όλες οι χρήσεις των περιοχών κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, καθώς και οι εξής επιπλέον χρήσεις:
1.1. Ειδική εκπαίδευση (1.3.α του άρθρου 16) µέχρι 1.500 τ.µ.
ανά οικόπεδο.
1.2. Γυµναστήρια και οι αθλητικές σχολές (1.4.γ του άρθρου
16) µέχρι 1.500 τ.µ. ανά οικόπεδο.
1.3. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων τέχνης, µουσεία, πινακοθήκες, µέχρι 1.500 τ.µ. ανά οικόπεδο.
1.4. Χώροι συνάθροισης κοινού µέχρι 1.500 τ.µ. ανά οικόπεδο
(θέατρα, κινηµατογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές – οικονοµικές – πνευµατικές εκδηλώσεις,
κτίρια εκθέσεων).
1.5. Περίθαλψη (πλην Νοσοκοµείων) µέχρι 100 κλίνες ή µέχρι
2.000 τ.µ. ανά οικόπεδο.
1.6.Εµπορικά καταστήµατα και καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών τα οποία δεν αναφέρονται ρητά στις χρήσεις
των περιοχών κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, συµπεριλαµβανοµένων των υπεραγορών, πολυκαταστηµάτων και των εµπορικών εκθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα
1.500 τ.µ. ανά οικόπεδο.
1.7. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισµοί.
1.8. Ξενοδοχεία (κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, ενοικιαζόµενα δωµάτια, επιπλωµένα διαµερίσµατα και ξενώνες νεότητας)
µέχρι 100 κλίνες.
1.9. Εστίαση, σνακ µπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης - αναψυχής, µέχρι 400 τµ ανά οικόπεδο, πλην των κέντρων
διασκέδασης, τα οποία απαγορεύονται.
1.10. Επαγγελµατικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαµηλής όχλησης µέχρι 800 τµ ανά οικόπεδο.
1.11. Στάθµευση (κτίρια-γήπεδα στάθµευσης αυτοκινήτων
µέχρι 3,5 τόνους).
1.12. Πρατήρια Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίµων και ηλεκτρικής Ενέργειας).
1.13. Πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων.
1.14. Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχηµάτων (εξαιρούνται
τα συνεργεία επισκευής µεγάλων και βαρέων οχηµάτων).
1.15. Σταθµοί µετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
(ΜΜΜ).
2. Στις περιοχές (ΜΚ) δεν τίθεται ελάχιστο όριο χρήσης κατοικίας ανά κτίριο.
3. Οι παραπάνω χρήσεις που έχουν περιορισµούς (µέγιστη επιφάνεια ανά οικόπεδο, δυναµικότητα κλινών κ.λπ.) δύνανται να
χωροθετούνται στο ίδιο οικόπεδο υπό την προϋπόθεση ότι είναι
διαφορετικές χρήσεις. Δεν επιτρέπεται η συνένωση διαφορετικών χρήσεων που λειτουργεί ως ενιαίο κατάστηµα, εφόσον δεν
πληρούνται συνολικά οι τιθέµενοι περιορισµοί.
4. Στις χρήσεις µε τα στοιχεία 1.3, 1.4 και 1.5 επιτρέπεται υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόµενης επιφάνειας δόµησης, καθώς
και στη χρήση µε στοιχείο 1.8 επιτρέπεται υπέρβαση του αριθµού των κλινών, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το
εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο συγκεκριµένοι χώροι ή Ο.Τ. για
την ανάπτυξη των χρήσεων αυτών. Η υπό στοιχείο 1.15 χρήση
επιβάλλεται να προβλέπεται από το ρυµοτοµικό σχέδιο.
5. Με τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, για τις χρήσεις µε στοιχεία
1.10 έως και 1.14, είναι δυνατό να επιβάλλονται περιορισµοί ως
προς την πυκνότητα εγκατάστασής τους ή και να απαγορεύεται
πλήρως η εγκατάσταση νέων, προκειµένου να εξυγιανθούν πολεοδοµικά επιβαρυµένες περιοχές. Με προεδρικό διάταγµα
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής µπορούν να διαφοροποιούνται οι ως άνω
χρήσεις για τις οποίες επιτρέπεται να επιβληθούν περιορισµοί
για την πρόσθεση ή αποµείωση χρήσεων και την επιβολή περιορισµών.
Άρθρο 18
Πολεοδοµικό Κέντρο (ΠΚ)

1. Στις περιοχές Πολεοδοµικού Κέντρου (ΠΚ) επιτρέπονται οι
εξής χρήσεις:
1.1. Κατοικία
1.2. Κοινωνική Πρόνοια
1.3. Εκπαίδευση
1.4. Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός µεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων
1.5. Θρησκευτικοί χώροι
1.6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
1.7. Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα
1.8. Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα, εµπορικές εκθέσεις
1.9. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισµοί
1.10. Διοίκηση
1.11. Περίθαλψη
1.12. Εστίαση, σνακ µπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης - αναψυχής
1.13. Κέντρα διασκέδασης – αναψυχής: Μπαρ, κέντρα διασκέδασης
1.14. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
1.15. Στάθµευση (κτίρια-γήπεδα)
1.16. Πρατήρια Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίµων και ηλεκτρικής Ενέργειας)
1.17. Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχηµάτων (εξαιρούνται
τα συνεργεία επισκευής µεγάλων και βαρέων οχηµάτων)
1.18. Πλυντήρια- λιπαντήρια αυτοκινήτων
1.19. Επαγγελµατικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαµηλής όχλησης
1.20. Σταθµοί µετεπιβίβασης ΜΜΜ
1.21. Σταθµοί λεωφορείων (υπεραστικών, διεθνών)
1.22. Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων
2. Οι χρήσεις µε τα στοιχεία 1.20, 1.21 και 1.22 επιτρέπονται,
εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο
συγκεκριµένοι χώροι ή Ο.Τ. για την ανάπτυξή τους.
3. Με τον πολεοδοµικό σχεδιασµό για τις χρήσεις µε στοιχεία
1.15 έως και 1.19, είναι δυνατό να επιβάλλονται περιορισµοί ως
προς την πυκνότητα εγκατάστασής τους ή και να απαγορεύεται
πλήρως η εγκατάσταση νέων, προκειµένου να εξυγιανθούν πολεοδοµικά επιβαρυµένες περιοχές. Με προεδρικό διάταγµα
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής µπορούν να διαφοροποιούνται οι ως άνω
χρήσεις για τις οποίες επιτρέπεται να επιβληθούν περιορισµοί
για την πρόσθεση ή αποµείωση χρήσεων και την επιβολή περιορισµών.
Άρθρο 19
Τουρισµός - αναψυχή
παραθεριστική κατοικία (ΤΑ)
1. Στις περιοχές τουρισµού – αναψυχής (ΤΑ) επιτρέπονται οι
εξής χρήσεις:
1.1. Κατοικία
1.2. Κοινωνική Πρόνοια
1.3. Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός µεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων
1.4. Θρησκευτικοί χώροι
1.5. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
1.6. Χώροι συνάθροισης κοινού
1.7. Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα, εµπορικές εκθέσεις.
1.8. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισµοί
1.9. Περίθαλψη (µόνο πρωτοβάθµια χωρίς νοσηλεία)
1.10. Εστίαση, σνακ µπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης - αναψυχής
1.11. Κέντρα διασκέδασης – αναψυχής: Μπαρ, κέντρα διασκέδασης
1.12. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
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1.13. Στάθµευση (κτίρια-γήπεδα, στάθµευσης αυτοκινήτων
µέχρι 3,5 τόνους) και στάθµευση τουριστικών λεωφορείων
1.14. Πρατήρια Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίµων και ηλεκτρικής Ενέργειας)
1.15. Συνεργεία αυτοκινήτων και συνήθων οχηµάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής µεγάλων και βαρέων οχηµάτων)
1.16. Πλυντήρια - λιπαντήρια αυτοκινήτων
1.17. Σταθµοί µετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
(ΜΜΜ)
1.18. Σταθµοί λεωφορείων (υπεραστικών, διεθνών)
1.19. Ελικοδρόµιο (µόνο για την εξυπηρέτηση Ξενοδοχείων και
λοιπών Τουριστικών εγκαταστάσεων)
1.20. Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων
2. Οι χρήσεις µε τα στοιχεία 1.17, 1.18 και 1.20 επιτρέπονται,
υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο συγκεκριµένοι χώροι ή Ο.Τ. για την ανάπτυξή
τους.
Άρθρο 20
Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ)
Στις περιοχές εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ), επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:
1. Κοινωνική Πρόνοια
2. Εκπαίδευση
3. Αθλητικές Εγκαταστάσεις
4. Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις
5. Περίθαλψη
6. Εγκαταστάσεις αστικών υποδοµών κοινής ωφέλειας του άρθρου 24 (µικρής κλίµακας υπό την προϋπόθεση ότι δεν αναιρούν
τον προορισµό της περιοχής ως περιοχής παροχής κοινωφελών
λειτουργιών).
Άρθρο 21
Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο (ΠΡ)
Οι περιοχές ελευθέρων χώρων – χώρων αστικού πρασίνου
(ΠΡ) αφορούν:
α) Κοινόχρηστους χώρους που καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο. Ως κοινόχρηστοι χώροι για την εφαρµογή του παρόντος, νοούνται οι χώροι για την παραµονή,
αναψυχή και µετακίνηση πεζών και τροχοφόρων, όπως οδοί, οδοί
ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδροµοι, αµιγείς πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, πλατείες, άλση, πράσινο, και παιδικές χαρές. Στις πλατείες - χώρους πρασίνου επιτρέπονται τα οριζόµενα στο άρθρο
20 του ν. 4067/2012, καθώς και επιπλέον περιορισµένης έκτασης
χρήσεις εστίασης και αναψυχής για την εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το
εγκεκριµένο σχέδιο ή και τον πολεοδοµικό κανονισµό. Στους χώρους της παραγράφου αυτής επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων
χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων (σταθµοί αυτοκινήτων) υπό την
προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το σχεδιασµό, µε µέριµνα
όµως διατήρησης της τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν.
β) Ελεύθερους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου. Οι
περιοχές αυτές είναι χώροι εκτός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών
σχεδίων, οι οποίοι προβλέπονται από το σχεδιασµό και νοούνται
ως χώροι για τη δηµιουργία πνευµόνων πρασίνου και αναψυχής,
µε στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται λειτουργίες και δραστηριότητες ήπιας
αναψυχής, κοινωφελείς λειτουργίες και εγκαταστάσεις αστικών
υποδοµών, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το σχεδιασµό.
Άρθρο 22
Χονδρικό Εµπόριο (ΧΕ)
1. Στις περιοχές Χονδρικού Εµπορίου (ΧΕ) επιτρέπονται οι
εξής χρήσεις:
1.1. Αποθήκευση (κτίρια - γήπεδα)
1.2. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής και µέσης όχλησης
1.3. Στάθµευση οχηµάτων και σκαφών αναψυχής (κτίρια - γή-
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πεδα) χωρίς περιορισµό είδους και βάρους
1.4. Πρατήρια υγρών καυσίµων, υγραερίου, φυσικού αερίου
1.5. Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων
1.6. Σταθµοί µετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
(ΜΜΜ)
1.7. Ελικοδρόµιο
1.8. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
1.9. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ - ΚΤΕΟ)
1.10. Σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων
1.11. Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων
1.12. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics)
1.13. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων
1.14. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων
1.15. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχηµάτων - αυτοκινήτων, µεγάλων και βαρέων οχηµάτων, µηχανηµάτων
έργων, αγροτικών µηχανηµάτων, σκαφών αναψυχής
1.16. Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα, εµπορικές εκθέσεις, καταστήµατα χονδρικού εµπορίου
1.17. Εστίαση, σνακ µπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης - αναψυχής
2. Η χρήση µε το στοιχείο 1.17 επιτρέπεται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί τµήµα των εγκαταστάσεων χονδρικού εµπορίου ή εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζοµένων και των
επισκεπτών σε αυτές.
Άρθρο 23
Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
Στις περιοχές Εγκαταστάσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
(ΜΜΜ) µπορεί να καθορίζεται µία ή περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις:
1. Αεροδρόµιο
2. Ελικοδρόµιο
3. Σιδηροδροµικοί σταθµοί
4. Λιµενικές ζώνες επιβατικής, εµπορικής, αλιευτικής, βιοµηχανικής και τουριστικής δραστηριότητας, µαρίνες
5. Σιδηροδροµικά αµαξοστάσια, επισκευαστικές µονάδες και
σταθµοί διαλογής
6. Διάδροµοι κατάληψης, χώροι αµαξοστασίων, επισκευαστικές µονάδες, σταθµοί διαλογής και µεταφόρτωσης λεωφορείων,
τρόλεϊ, προαστιακού σιδηροδρόµου, µετρό, τραµ
7. Σταθµοί αστικών, υπεραστικών, διεθνών λεωφορείων, τρόλεϊ, τραµ
8. Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και µοτοποδηλάτων
9. Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, τουριστικών λεωφορείων
(πούλµαν), φορτηγών και τροχόσπιτων
10. Συνεργεία επισκευής οχηµάτων
11. Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων
12. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ)
13. Πρατήρια ενέργειας, υγρών και αερίων καυσίµων (υγρών,
αερίων καυσίµων ηλεκτρικής ενέργειας)
14. ΣΕΑ (Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητοδρόµων)
15. Σταθµός φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων (εµπορευµατικός σταθµός αυτοκινήτων)
16. Συναφείς µε τα µέσα µαζικών µεταφορών εγκαταστάσεις.
Άρθρο 24
Εγκαταστάσεις αστικών υποδοµών
κοινής ωφέλειας (ΑΥ)
Στις περιοχές εγκαταστάσεων αστικών υποδοµών κοινής ωφέλειας (ΑΥ), µπορεί να καθορίζεται µία ή περισσότερες από τις
παρακάτω χρήσεις:
1. Σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων
2. Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών
3. Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών
αποβλήτων
4. Επεξεργασία, αποθήκευση, καύση, στερεών τοξικών απο-
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βλήτων
5. Μονάδες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και καύσης
απορριµµάτων και υπολειµµάτων αυτών
6. Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων (βιολογικός καθορισµός)
7. Δεξαµενές νερού – αφαλάτωσης, λιµνοδεξαµενές
8. Εγκαταστάσεις παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, διαχείρισης αποβλήτων,
απορριµµάτων κ.λπ. και συναφείς εγκαταστάσεις
9. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
10. Εγκαταστάσεις σταθµών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών,
ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθµών και κεραιών κινητής τηλεφωνίας
11. Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)
12. Συναφείς µε τις αστικές υποδοµές εγκαταστάσεις.
Άρθρο 25
Παραγωγικές δραστηριότητες χαµηλής
και µέσης όχλησης (ΧΜΟ)
1. Στις περιοχές παραγωγικών εγκαταστάσεων χαµηλής και
µέσης όχλησης (ΧΜΟ) επιτρέπονται:
1.1. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής και µέσης όχλησης
1.2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης
1.3. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης
1.4. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαµηλής και µέσης όχλησης
(κτίρια – γήπεδα)
1.5. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
1.6. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
1.7. Περίθαλψη – Ιατρεία (µόνο πρωτοβάθµια περίθαλψη χωρίς
νοσηλεία) και µόνο σε περίπτωση που η περιοχή ελέγχεται και
διοικείται από οργανωµένο φορέα
1.8. Στάθµευση (κτίρια, γήπεδα) χωρίς περιορισµό είδους και
βάρους οχηµάτων
1.9. Πρατήρια Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίµων και ηλεκτρικής ενέργειας)
1.10. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχηµάτων - αυτοκινήτων, µεγάλων και βαρέων οχηµάτων, µηχανηµάτων
έργων, αγροτικών µηχανηµάτων, σκαφών αναψυχής
1.11. Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων
1.12. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ – ΚΤΕΟ)
1.13. Σταθµοί µετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
(ΜΜΜ)
1.14. Σταθµοί αστικών, υπεραστικών και διεθνών λεωφορείων
1.15. Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων
1.16. Ελικοδρόµιο
1.17. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας
1.18. Κοινωνική πρόνοια
1.19. Αθλητικές εγκαταστάσεις
1.20. Εστίαση, σνακ µπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης - αναψυχής
1.21. Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα
1.22. Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, εµπορικά
κέντρα, εµπορικές εκθέσεις
1.23. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής (logistics)
1.24. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων
1.25. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων
1.26. Διοίκηση
1.27. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
1.28. Κέντρα διασκέδασης - αναψυχής
2. Οι χρήσεις µε στοιχεία 1.17, 1.18 και 1.19 επιτρέπονται µόνο
υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τµήµα των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων σε
αυτές.
3. Στις ανωτέρω περιοχές δύναται να χωροθετούνται Επιχειρηµατικά Πάρκα Β, Γ και ειδικού τύπου, καθώς και Ενδιάµεσου
Βαθµού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ) σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 26
Παραγωγικές δραστηριότητες
Πολεοδοµικής Εξυγίανσης (ΒΕ)
Σε ήδη οργανωµένους υποδοχείς των νόµων 4468/1967,
2545/1997 και 3998/2011 επιτρέπεται για την πολεοδοµική εξυγίανσή τους να καθορίζονται και χρήσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 27 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 27
Τεχνολογικό Πάρκο - Τεχνόπολις (ΤΠ)
1. Στις περιοχές Τεχνολογικού Πάρκου (ΤΠ) επιτρέπονται:
1.1. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης
1.2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης
1.3. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης
1.4. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ
1.5. Εκπαίδευση (µόνο Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Ερευνητικά Κέντρα)
1.6. Διοίκηση
1.7. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
1.8. Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) αυτοκινήτων µέχρι 3,5 τόνους
1.9. Πρατήρια Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίµων και ηλεκτρικής ενέργειας)
1.10. Πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων
1.11. Κατοικία για εργαζόµενους στο πάρκο
1.12. Ελικοδρόµιο
1.13. Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων
1.14. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics)
1.15. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων
1.16. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων
2. Οι µε τα στοιχεία 1.1, 1.2 και 1.3 χρήσεις αφορούν µονάδες
εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας (όπως βιοτεχνολογία, πληροφορική, µικροηλεκτρονική).
Άρθρο 28
Εµπορευµατικό Κέντρο (ΕΚ)
1. Στις περιοχές Εµπορευµατικού Κέντρου επιτρέπονται όλες
οι χρήσεις του άρθρου 22 (ΧΕ), καθώς και ως υποστηρικτικές
δραστηριότητες του εµπορευµατικού κέντρου, οι εξής χρήσεις:
1.1. Ξενοδοχεία (µόνο κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα)
1.2. Χώροι συνάθροισης κοινού
1.3 Περίθαλψη – Ιατρεία (µόνο πρωτοβάθµια περίθαλψη χωρίς
νοσηλεία)
2. Κατά το σχεδιασµό επιτρέπεται να επιλέγονται χρήσεις από
τα άρθρα 22 (ΧΕ), 25 (ΧΜΟ) και 27 (ΤΠ) ανάλογα µε την επιδιωκόµενη µορφή ανάπτυξης της περιοχής υπό την προϋπόθεση ότι
οι χρήσεις είναι συµβατές µεταξύ τους.
Άρθρο 29
Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Υψηλής Όχλησης (ΥΟ)
1. Στις περιοχές υψηλής όχλησης βιοµηχανίας – βιοτεχνίας,
επιτρέπονται:
1.1. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
1.2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις
1.3. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ
1.4. Επαγγελµατικά εργαστήρια
1.5. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
1.6. Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) χωρίς περιορισµό είδους και
βάρους οχηµάτων
1.7. Περίθαλψη – Ιατρεία (µόνο πρωτοβάθµια περίθαλψη χωρίς
νοσηλεία)
1.8. Πρατήρια Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίµων και ηλεκτρικής ενέργειας)
1.9. Πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων
1.10. Σταθµοί µετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
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(ΜΜΜ)
1.11. Ελικοδρόµιο
1.12. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχηµάτων - αυτοκινήτων, µεγάλων και βαρέων οχηµάτων, µηχανηµάτων
έργων, αγροτικών µηχανηµάτων, σκαφών αναψυχής
1.13. Αποθήκευση (κτίρια – γήπεδα)
1.14. Κατοικία για το προσωπικό ασφαλείας
1.15. Κοινωνική πρόνοια
1.16. Αθλητικές εγκαταστάσεις
1.17. Εστίαση, σνακ µπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης – αναψυχής
1.18. Χώροι συνάθροισης κοινού
1.19. Εµπορικά καταστήµατα
1.20. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ)
1.21. Σταθµοί υπεραστικών - διεθνών λεωφορείων
1.22. Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων
1.23. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics)
2. Οι πιο πάνω µε στοιχεία 1.15 έως και 1.19 ειδικές χρήσεις,
επιτρέπονται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τµήµα
των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν
τις ανάγκες των εργαζοµένων σε αυτές.
3. Στις ανωτέρω περιοχές δύναται επίσης να χωροθετούνται
επιχειρηµατικά πάρκα τύπου Α, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
Άρθρο 30
Οικισµοί (ΟΙ)
1. Στις περιοχές εντός των ορίων οικισµών µε πληθυσµό µικρότερο από 2.000 κατοίκους (ή και οικισµών προϋφιστάµενων του
1923), στους οποίους δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:
1.1. Κατοικία
1.2. Κοινωνική πρόνοια
1.3. Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
1.4. Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (της κατηγορίας . Α - Δ’
285)
1.5. Θρησκευτικοί χώροι
1.6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 600 τ.µ. ανά γήπεδο
1.7. Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 300 τ.µ.
ανά γήπεδο
1.8. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 600 τ.µ. ανά γήπεδο
1.9. Περίθαλψη (πλην Νοσοκοµείων) µέχρι 40 κλίνες ή συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 600 τ.µ. ανά γήπεδο
1.10. Εστιατόρια συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 300 τ.µ.
ανά γήπεδο
1.11. Αναψυκτήρια συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 100
τ.µ. ανά γήπεδο
1.12. Ξενοδοχεία και Τουριστικές εγκαταστάσεις (εκτός κατασκηνώσεων – Camping)
1.13. Στάθµευση (αυτοκινήτων µέχρι 3,5 τόνους)
1.14. Συνεργεία συνήθων οχηµάτων - αυτοκινήτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής µεγάλων και βαρέων οχηµάτων,
αγροτικών µηχανηµάτων, µηχανηµάτων έργων)
1.15. Επαγγελµατικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαµηλής όχλησης και συνολικής επιφάνειας δόµησης
µέχρι 600 τ.µ. ανά γήπεδο
1.16. Διοίκηση
1.17. Πρατήρια Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίµων και ηλεκτρικής ενέργειας)
2. Στις χρήσεις µε τα στοιχεία 1.6, 1.7, 1.10, 1.11 και 1.15 δύναται να επιτρέπεται υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόµενης
επιφάνειας δόµησης, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για χρήσεις που συνδέονται µε προβολή, προώθηση και επεξεργασία
προϊόντων τοπικής προέλευσης µε συµβολή στην ανάπτυξη των
τοπικών οικονοµιών ή πρόκειται για εγκατάσταση χρήσεων που
αξιοποιούν τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα του φυσικού και πολιτι-
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στικού περιβάλλοντος των οικισµών, καθώς και µε την προϋπόθεση ότι αυτές προβλέπονται από εγκεκριµένο ειδικό χωρικό
σχέδιο, του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. Σε αξιόλογους, παραλιακούς, τουριστικούς και παραδοσιακούς οικισµούς επιτρέπονται οι χρήσεις 1.13, 1.14 και 1.17 εφόσον προβλέπονται από
το ως άνω ειδικό χωρικό σχέδιο. Η, µε το στοιχείο 1.16, χρήση
της Διοίκησης επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο για λειτουργίες
εξυπηρέτησης του Δήµου ή του οικισµού.
Άρθρο 31
Περιοχές ιδιαίτερων χρήσεων (ΙΧ)
1. Οι περιοχές ιδιαίτερων χρήσεων (ΙΧ) περιλαµβάνουν µια ή
περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις, οι οποίες εξειδικεύονται κατά το σχεδιασµό ή κατά τις ειδικές διατάξεις για τη χωροθέτησή τους:
1.1. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
1.2. Εγκαταστάσεις εκρηκτικών, εύφλεκτων υλών
1.3. Κοιµητήρια και Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών
1.4. Νεκροτοµεία
1.5. Καταστήµατα κράτησης – φυλακές
1.6. Εγκαταστάσεις υποδοχής µεταναστών
1.7. Ανακύκλωση αυτοκινήτων
1.8. Ιππόδροµος
1.9. Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων
1.10. Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και µοτοποδηλάτων
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ ότι συνάδουν µε την παρούσα κατηγορία χρήσεων γης, δύναται να περιληφθούν επιπλέον χρήσεις στην παρούσα κατηγορία ΙΧ.
Άρθρο 32
Κύριο οδικό δίκτυο πόλεων (ΚΟΔ)
1. Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στο κύριο οδικό δίκτυο
των πόλεων δύνανται να καθορίζονται οι παρακάτω χρήσεις:
1.1. Κατοικία
1.2. Πρεσβείες
1.3. Κοινωνική πρόνοια
1.4. Εκπαίδευση πλην τριτοβάθµιας
1.5. Άθληση πλην µεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων
1.6. Πολιτισµός
1.7. Θρησκεία
1.8. Γραφεία
1.9. Εµπορικά καταστήµατα
1.10. Αρτοποιεία
1.11. Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
1.12. Εστίαση, σνακ µπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης – αναψυχής, εκτός των κέντρων διασκέδασης
1.13. Στάθµευση (Γήπεδα και κτίρια στάθµευσης οχηµάτων
µέχρι 3,5 τόνους)
1.14. Ξενοδοχεία
1.15. Περίθαλψη: Πρωτοβάθµια περίθαλψη, Μονάδες Αιµοκάθαρσης και Ιδιωτικές Κλινικές άνευ νοσηλείας.
2. Ως κύριοι οδικοί άξονες για την εφαρµογή του παρόντος νοούνται για την περιοχή της Αττικής και Θεσσαλονίκης οι πρωτεύοντες και δευτερεύοντες άξονες του Ρυθµιστικού Σχεδίου και
για τις υπόλοιπες πόλεις οι λεωφόροι και οι πρωτεύουσες αρτηρίες των εγκεκριµένων Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων.
Άρθρο 33
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των εγκεκριµένων, πολεοδοµικών σχεδίων ακολουθεί τις
διατάξεις του παρόντος.
2. Σε εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13α, ως προς τις χρήσεις
γης εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Για την
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εφαρµογή της παρούσας απαιτείται ειδική έκθεση στην οποία
αντιστοιχίζονται κατ’ αναλογία οι προβλεπόµενες σε κάθε µελέτη
χρήσεις γης του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγµατος (Δ’ 166)
µε τις χρήσεις γης του παρόντος νόµου. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω σε εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης ΓΠΣ ή
ΣΧΟΟΑΠ εφαρµόζονται οι προϋφιστάµενες διατάξεις υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διαβούλευσης του β2
σταδίου της µελέτης και
β) εκδίδεται σχετική απόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αυτό αποφαίνεται για την επιλογή λόγω επικείµενου κινδύνου απώλειας χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ.
3. α) Σε εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Πολεοδοµικών Μελετών,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13α, συνεχίζονται
µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ως εξής:
αα) αιτιολογείται η προσαρµογή τους από ειδική έκθεση στην
οποία τεκµηριώνεται η κατ’ αναλογία αντιστοίχιση των χρήσεων
γης των προβλεποµένων σε κάθε µελέτη του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγµατος (Δ’ 166) µε τις χρήσεις γης του παρόντος
νόµου.
ββ) πραγµατοποιείται ανάρτηση για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων στα προσαρµοσθέντα στοιχεία της µελέτης,
γγ) εκδίδεται θετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου (ΣΥΠΟΘΑ ή ΚΕΣΥΠΟΘΑ) για την προσαρµογή των ως άνω στοιχείων
της µελέτης.
β) Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης
ή τροποποίησης Πολεοδοµικών Μελετών µπορεί να ολοκληρώνονται µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις υπό τις παρακάτω αναφερόµενες προϋποθέσεις:
αα) εκδίδεται σχετική απόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αυτό αποφαίνεται αιτιολογηµένα για τους
ιδιαίτερους λόγους ολοκλήρωσης της µελέτης µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις και
ββ) γνωµοδοτεί σχετικά το αρµόδιο όργανο (ΣΥΠΟΘΑ ή ΚΕΣΥΠΟΘΑ).
4. Κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό και τον καθορισµό των
κατηγοριών χρήσεων γης των άρθρων 15 έως 18 (οικιστικές περιοχές) είναι δυνατόν να επιβάλλονται περιορισµοί και απαγορεύσεις ως προς την εγκατάσταση ορισµένων χρήσεων όπως
ειδικότερα προβλέπονται στα άρθρα αυτά.
5. Κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό και τον καθορισµό των
κατηγοριών χρήσεων γης των άρθρων 19 έως 31 είναι δυνατόν
ορισµένες από τις χρήσεις γης που επιτρέπονται, σύµφωνα µε
τα άρθρα αυτά, να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται µε όρους,
περιορισµούς και προϋποθέσεις µετά από πλήρη τεκµηρίωση
στη σχετική µελέτη.
6. Οι χρήσεις του άρθρου 30 µε την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφαρµόζονται και στους οριοθετηµένους οικισµούς, µε την
επιφύλαξη όµως τυχόν ειδικότερων περιοριστικών διατάξεων
που έχουν καθοριστεί µε την απόφαση οριοθέτησης του οικισµού. Με τον καθορισµό χρήσεων γης της περιοχής εντός των
ορίων του οικισµού επιτρέπεται, εφόσον τεκµηριώνεται από τον
πολεοδοµικό σχεδιασµό, σε τµήµατα του οικισµού να καθορίζονται χρήσεις των άρθρων 15, 16, 17, 19, 20 και 21 του παρόντος.
7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος στα οικόπεδα µε πρόσωπο επί κύριων οδικών αξόνων, όπως αυτό περιγράφεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 32 που έχουν δηµιουργηθεί κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος, για τις περιπτώσεις που στις θέσεις
αυτές έχουν καθοριστεί χρήσεις αµιγούς κατοικίας βάσει του
από 23.2.1987 προεδρικού διατάγµατος (Δ’ 166) ή του προεδρικού διατάγµατος 81/80 (Α’27) ή αποκλειστικής κατοικίας βάσει
Βασιλικών και Προεδρικών Διαταγµάτων, τα οποία έχουν εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση του νοµοθετικού διατάγµατος της 17.3.1923,
επιτρέπονται πλέον των ισχυόντων και οι χρήσεις µε στοιχεία 1.2
και 1.8 του άρθρου 32 του παρόντος. Στις περιπτώσεις των χρήσεων µε στοιχείο 1.8. «γραφεία» αυτές πρέπει να είναι συµβατές
µε την κύρια χρήση της κατοικίας.
8. Όπου σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες των
ισχυόντων Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών των ρυθµιστικών σχεδίων Αττικής και Θεσσα-
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λονίκης, έχει καθοριστεί χρήση γενικής κατοικίας βάσει του από
23.2.1987 προεδρικού διατάγµατος (Δ’ 166) ή του προεδρικού
διατάγµατος 81/80 (Α’ 27), ενώ στα απέναντι Ο.Τ. έχει καθορισθεί
χρήση αµιγούς κατοικίας των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων, στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στις αρτηρίες αυτές και
καθορισµένη χρήση αµιγούς κατοικίας, ισχύουν µε τη δηµοσίευση του παρόντος οι χρήσεις του άρθρου 32 του παρόντος.
9. Στις περιοχές των άρθρων 8, 9, 7, 5, και 6 του από 23.2.1987
προεδρικού διατάγµατος (Δ’ 166) από τη δηµοσίευση του παρόντος, παράλληλα µε τις χρήσεις γης που προβλέπονται από
ισχύοντα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ ισχύουν και οι χρήσεις γης που προβλέπονται στα άρθρα 19, 21, 22, 25 και 29 αντίστοιχα του παρόντος νόµου, ακόµα και στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει
πολεοδοµηθεί.
10. Ως κατοικία για την εφαρµογή του παρόντος νοείται: Κτίριο
που παρέχει χώρους τουλάχιστον για ύπνο, σωµατική υγιεινή και
καθαριότητα, για µόνιµη ή εποχιακή διαµονή των κατοίκων, δηλαδή: α) Μονοκατοικίες, β) Διπλοκατοικίες και γ) Κτίρια διαµερισµάτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται χώροι
κατοικίας για άσκηση επαγγέλµατος, συµβατού προς την κύρια
χρήση του κτιρίου, όπως των ελεύθερων επαγγελµατιών. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλµατος είναι επιτρεπτή από τον κανονισµό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από
ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας και ευρίσκεται
εντός της µονίµου κατοικίας αυτού που ασκεί το ελεύθερο επάγγελµα.
Άρθρο 34
Το άρθρο 12 του ν.4250/2014 (Α’74) τροποποιείται ως εξής:
«Στις παραγράφους 1 και 2, η φράση «30ή Ιουνίου 2014» αντικαθίσταται µε τη φράση «30ή Σεπτεµβρίου 2014». Στην παράγραφο 3 η ηµεροµηνία «30.6.2014» αντικαθίσταται µε την
ηµεροµηνία «30.9.2014». Στην παράγραφο 5 η φράση «1η Ιουλίου 2014» αντικαθίσταται µε τη φράση «1η Οκτωβρίου 2014».
Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 η φράση «1η Αυγούστου
2014» αντικαθίσταται µε τη φράση «1η Νοεµβρίου 2014». Στην
περίπτωση γ’ της παραγράφου 5 η φράση «1η Σεπτεµβρίου
2014» αντικαθίσταται µε τη φράση «1η Δεκεµβρίου 2014».»
Άρθρο 35
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν από ειδικότερες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.
Αθήνα,

2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

8. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

9. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

10. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

12. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 25 IOYΝIΟΥ 2014

13. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

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

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Τµήµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 15.58’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Πέµπτη 26 Ιουνίου 2014 και ώρα 9.30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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