ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’
Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021
ΘΕΜΑΤΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 9162, 9163, 9171, 9176,
9178, 9179, 9185, 9188, 9191, 9194, 9202, 9203, 9205, 9206,
9208, 9209, 9210, 9211, 9214, 9215, 9217
2. Συζήτηση επί του παρεµπίπτοντος θέµατος, που τέθηκε
από τον Βουλευτή κ. Ι. Βρούτση, σχετικά µε τις δηλώσεις του
Βουλευτή κ. Θ. Δρίτσα αναφορικά µε την «17 Νοέµβρη» και
αναφορά στην απεργία πείνας του Δηµήτρη Κουφοντίνα,
σελ. 9163, 9164, 9207, 9210, 9211, 9215, 9216, 9218
3. Αναφορά στην έντονη σεισµική δόνηση που σηµειώθηκε
στην περιοχή της Λάρισας και των Φαρσάλων, σελ. 9185,
9187, 9191, 9223
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 1781 έως 1841,
σελ. 9140-9153
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, 91549161
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκών Επιτροπών:
Οι Διαρκείς Επιτροπές Παραγωγής και Εµπορίου και Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτουν την Έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Για τον εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και
την αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων
συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς
της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την
ανάπτυξη και τις υποδοµές», σελ. 9162
2. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
O Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, ο Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης και οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών, καθώς και ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού
κατέθεσαν στις 2-3-2021 σχέδιο νόµου: «Η Ελλάδα σε κίνηση:
Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθµίσεις
για τον εκσυγχρονισµό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών», σελ. 9162
3. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων,
των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον «Εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και την αναµόρφωση του ρυθµιστικού
πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις
προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδοµές», σελ.
9163-9224
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,

σελ. 9205-9224
σελ. 9174-9189
σελ. 9139-9174

σελ. 9189-9205

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 9206, 9208, 9209, 9210,
9211, 9214, 9215, 9217
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 9176, 9178, 9179, 9185,
9188
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 9162, 9163, 9164, 9210
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 9211
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 9162, 9163, 9171
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ του Αχ. ,
σελ. 9194, 9210
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ. ,
σελ. 9179, 9202, 9208, 9217
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 9208
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 9191, 9194, 9202, 9205
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 9210, 9217
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 9163
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 9208, 9215, 9217
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ,
σελ. 9171
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 9214, 9215
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 9194
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 9203, 9210, 9214, 9215
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 9179
Β. Επί του παρεµπίπτοντος θέµατος σχετικά µε τις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Θ. Δρίτσα και αναφορά στην απεργία πείνας του Δηµήτρη Κουφοντίνα:
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 9163, 9210, 9211
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 9215, 9216
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ. ,
σελ. 9207
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ. ,
σελ. 9164
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 9163, 9164
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 9164
ΠΕΡΚΑ Θ. ,
σελ. 9218
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 9215
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 9163, 9215, 9216
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 9164
Γ. Επί της αναφοράς στην έντονη σεισµική δόνηση:
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ. ,
σελ. 9187
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χ. ,
σελ. 9223
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 9185
ΚΩΤΣΟΣ Γ. ,
σελ. 9191
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ν. ,
σελ. 9187
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων:
ΑΚΤΥΠΗΣ Δ. ,
σελ. 9204
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ,
σελ. 9194
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 9180
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 9175, 9176
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β. ,
σελ. 9188
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 9173
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 9189, 9190
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 9197, 9201, 9212, 9213,
9214
ΓΚΙΚΑΣ Σ. ,
σελ. 9222
ΓΚΟΚΑΣ Χ. ,
σελ. 9195

ΔΗΜΑΣ Χ. ,
σελ. 9188
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ. του Αχ. ,
σελ. 9182, 9187, 9194, 9207,
9210
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ. ,
σελ. 9171, 9202
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χ. ,
σελ. 9223
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 9208
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 9185, 9186
ΚΟΝΣΟΛΑΣ Ε. ,
σελ. 9219
ΚΩΤΣΟΣ Γ. ,
σελ. 9191,9192
ΛΙΟΥΠΗΣ Α. ,
σελ. 9179
ΛΙΟΥΤΑΣ Α. ,
σελ. 9217
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 9206, 9207
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 9166, 9169, 9213
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 9171
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 9211
ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ Ξ. ,
σελ. 9220
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 9164, 9166
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. , σελ. 9181
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γ. ,
σελ. 9221
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ,
σελ. 9219
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ν. ,
σελ. 9187, 9188
ΠΕΡΚΑ Θ. ,
σελ. 9218, 9219
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 9190, 9191
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 9178, 9179
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ Ι. ,
σελ. 9203
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 9194
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ Δ. ,
σελ. 9177
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 9208, 9209
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 9184, 9185
ΦΟΡΤΩΜΑΣ Φ. ,
σελ. 9205
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. , σελ. 9193
ΧΕΙΜΑΡΑΣ Θ. ,
σελ. 9202
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 9182, 9183
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,

σελ. 9213

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’
Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Αθήνα, σήµερα στις 3 Μαρτίου 2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
9.58’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα, Βουλευτή Ιωαννίνων, τα ακόλουθα:

9140

Α’ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9141

9142

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9143

9144

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9145

9146

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9147

9148

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9149

9150

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9151

9152

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9153

9154

Β’ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9155

9156

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9157

9158

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9159

9160

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

9161

9162

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στη νοµοθετική εργασία, επιτρέψτε µου
πρώτα να κάνω δύο ανακοινώσεις προς το Σώµα.
Πρώτον, οι Διαρκείς Επιτροπές Παραγωγής και Εµπορίου και
Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτουν την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Για τον εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και την
αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και
τις υποδοµές».
Δεύτερον, ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Τουρισµού, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονοµικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών, καθώς και ο Υφυ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κατέθεσαν στις 2-3-2021
σχέδιο νόµου: «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό, την
απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών».
Από ό,τι βλέπω, ο κ. Μπουκώρος είναι εδώ, ο κ. Μαµουλάκης
είναι εδώ, ο κ. Κατρίνης λείπει, η κ. Μανωλάκου είναι εδώ, ο κ.
Βιλιάρδος είναι εδώ, ο κ. Βρούτσης και ο κ. Τσακαλώτος είναι εδώ. Δεν είναι όλοι αλλά, εν πάση περιπτώσει, µπορούµε να αρχίσουµε και φαντάζοµαι ότι θα συµπληρωθούµε, για να µην καθυστερούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θέλετε, κύριε
Βρούτση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μα, δεν άρχισε η διαδικασία ακόµα...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Για τον εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και την
αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και
τις υποδοµές».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 24 Φεβρουαρίου τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις, ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών. Ως προς την οργάνωση της συζήτησης, προτείνεται κατά
τη σηµερινή πρώτη συνεδρίαση, εκτός από τους εισηγητές, τους
ειδικούς αγορητές και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους,
να συµµετέχουν στη συζήτηση δύο κύκλοι οµιλητών µε φυσική
παρουσία, καθώς και δύο κύκλοι οµιλητών µε τηλεδιάσκεψη
µέσω της πλατφόρµας Webex. Κάθε κύκλος θα περιλαµβάνει δώδεκα οµιλητές µε την εξής αναλογία: Πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και ένας από τα υπόλοιπα κόµµατα,
ένας από το κάθε κόµµα, Κίνηµα Αλλαγής, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση,
ΜέΡΑ25.
Μετά, στην αυριανή συνεδρίαση, προτείνονται δύο κύκλοι οµιλητών, που θα συµµετέχουν στη συζήτηση µε φυσική παρουσία,
καθώς και ένας κύκλος οµιλητών, οι οποίοι θα συµµετέχουν στη
συζήτηση αυτή µε τηλεδιάσκεψη µέσω της πλατφόρµας Webex.
Κάθε κύκλος θα αποτελείται από δώδεκα οµιλητές µε την ίδια
αναλογία που σας προανέφερα. Τα ονόµατα των οµιλητών έχουν
ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές επιστολές.
Το θέτω ως προς τη βασική διαδικασία. Συµφωνούµε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Βρούτση. Τι θα θέλατε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που παρεµβαίνω επί της
διαδικασίας για τέτοιον λόγο, αλλά ξέρετε και εσείς προσωπικά,
κύριε Πρόεδρε, από την εµπειρία σας τόσα χρόνια ότι η διεξαγωγή διαλόγου µέσα στο Κοινοβούλιο δεν είναι ανεξάρτητη από
την επικαιρότητα, όπως αυτή διεξάγεται και εκτός Κοινοβουλίου.
Χθες, ένα µέλος του Κοινοβουλίου, ο κ. Δρίτσας συγκεκριµένα,
µε µια προκλητική και ανιστόρητη δήλωση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό δεν έχει να
κάνει επί της διαδικασίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν έχει να κάνει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καµµία σχέση µε τη
διαδικασία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρεµβαίνω, όµως, εγώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όµως, παίρνετε τον
λόγο για τρία λεπτά για να θέσετε ένα παρεµπίπτον θέµα και όχι
επί της διαδικασίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πολύ ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επί της διαδικασίας
έχω οµόφωνη απόφαση, που σηµαίνει όµως -και δεν ξεκινάµε
καλά- ότι, εάν κάποιος εκπρόσωπος από τα άλλα κόµµατα ζητήσει τον λόγο επί του θέµατος που θέτετε, είµαι υποχρεωµένος
να τον δώσω ισοµερώς.
Ορίστε, λοιπόν, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αρχίζω ξανά από την αρχή στα τρία
λεπτά που µου δίνετε.
Η συζήτηση που διεξάγεται στο Κοινοβούλιο, όπως και εσείς
πολύ καλά ξέρετε εδώ και χρόνια µε την εµπειρία σας, δεν είναι
ανεξάρτητη από τη συζήτηση που διεξάγεται στον δηµόσιο διάλογο και εκτός Κοινοβουλίου.
Χθες, ένα µέλος του Κοινοβουλίου, ο κ. Δρίτσας συγκεκριµένα,
µε µια ανιστόρητη και χωρίς προηγούµενο δήλωση, άφησε να εννοηθεί -είπε ξεκάθαρα- ότι η εγκληµατική συµµορία των δολοφόνων της «17 Νοέµβρη» δεν τροµοκράτησε την ελληνική κοινω-
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νία και τον κόσµο. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί, δικαιολογώντας
την κατά έναν τρόπο, ότι οι δολοφονικές ενέργειες αφορούσαν
τον συγκεκριµένο πολιτικό χώρο της Δεξιάς.
Αυτά δεν έχουν προηγούµενο, κύριε Πρόεδρε. Όφειλε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας συγκεκριµένα,
να απαντήσουν σε αυτή την ανιστόρητη δήλωση. Όφειλε και ο
κ. Δρίτσας να έρθει εδώ, να δώσει διευκρινίσεις και όχι να περιφέρεται στα κανάλια να λέει ότι αλλοιώθηκε η δήλωσή του, ρίχνοντας τις ευθύνες αλλού.
Η δήλωσή του ήταν συγκεκριµένη. Ακούστηκε στο πανελλήνιο.
Δεν αµφισβητείται από κανέναν ότι είπε ξεκάθαρα αυτά που πίστευε και ο ίδιος θεωρούσε ότι είναι σωστά. Έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ,
αντί στην εκκωφαντική αυτή διαδικασία να µην απαντά, να απαντήσει µε δήλωση σήµερα στο Κοινοβούλιο.
Είναι εδώ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Δικαίωµά του είναι να απαντήσει, δικαιολογώντας τον κ. Δρίτσα ή
καταγγέλλοντας τον κ. Δρίτσα, ή να µην απαντήσει καθόλου.
Γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, έθεσα αυτό το ζήτηµα, επειδή είναι
προσβολή στους δηµοκρατικούς θεσµούς, στα δεκάδες θύµατα
της «17 Νοέµβρη», της εγκληµατικής αυτής συµµορίας των δολοφόνων, προσβολή σε αυτή την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας, προσβολή στη δηµοκρατία, προσβολή στη Βουλή, προσβολή στον ελληνικό λαό!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θέλετε να πάρετε τον
λόγο, κύριε Τσακαλώτε; Ορίστε, έχετε τρία λεπτά κι εσείς, εφόσον τα χρειαστείτε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν κατεβαίνεις
στο σπίτι ή πιο κάτω και πας πιο κάτω και πιο κάτω και φτάνεις
πιο κάτω, φτάνεις στο κελάρι και νοµίζεις εκεί ότι δεν µπορείς να
πας πιο κάτω, πάντα υπάρχει ένας κ. Βρούτσης που χτυπάει από
κάτω τουκ-τουκ-τουκ.
Ο κ. Βρούτσης θέλει να δηµιουργήσει εντυπώσεις. Αν ήταν έντιµος, θα έλεγε αυτό που έγινε, ότι έκανε αυτή τη δήλωση ο κ.
Δρίτσας και µετά έκανε και µια δεύτερη, όπου διευκρίνισε τι εννοούσε. Αυτό είναι διάλογος στη Βουλή, ότι παίρνουµε τα επιχειρήµατα, τα αντεπιχειρήµατα, προσπαθούµε να καταλάβουµε
τι εννοούσε κάποιος και δεν αγνοούµε, όταν κάνει µια διευκρίνιση.
Κύριε Πρόεδρε, όλες οι εκδοχές της Αριστεράς, η κοµµουνιστική, η σοσιαλδηµοκρατική, έχουν πολύ σαφή τοποθέτηση για
το θέµα της τροµοκρατίας για όλη τη µεταπολιτευτική περίοδο.
Είναι τόσο σαφής, που νοµίζω ότι δεν µπορεί να παρεξηγηθεί,
εκτός αν έχεις τον κ. Βρούτση να σου χτυπάει κάτω από το κελάρι ότι µπορεί να πάµε ακόµα πιο κάτω, να πάµε ακόµα πιο κάτω
τη συζήτηση από όσο χαµηλά είναι ήδη.
Νοµίζω ότι η Αριστερά, όπως είπα, όλων των εκδοχών, έχει
αποδείξει αυτό που χρειάζεται και είναι ένα µέτωπο πάντα εναντίον της τροµοκρατίας. Όµως, όπως έχουν πει και ο κ. Τσιάρας
και η κ. Μπακογιάννη και ο κόσµος του πολιτισµού, άλλο αυτό
και άλλο να µην εφαρµόζονται οι νόµοι. Άλλο αυτό και άλλο να
λέµε στους φυλακισµένους ότι δεν έχουν δικαιώµατα. Αυτό είναι
το σηµαντικό, αυτό είναι αυτό για το οποίο δεν θέλει να µιλήσει
ο κ. Βρούτσης και θα έχει αυτός µεγάλη ευθύνη, αν αυτή η έλλειψη ευελιξίας και κατανόησης, ότι οι νόµοι είναι για όλους και
όπως είπε η κ. Μπακογιάννη, όταν λέµε για όλους, εννοούµε για
όλους, έρχεται εδώ για να δηµιουργήσει εντυπώσεις.
Φτάνει πια µε αυτόν τον κατήφορο που αντιπροσωπεύει µε τον
καλύτερο τρόπο ο κ. Βρούτσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Από το Κίνηµα Αλλαγής δεν είναι κάποιος.
Κυρία Μανωλάκου, παρ’ ότι είναι εκπρόσωπος ο κ. Καραθανασόπουλος, όµως επειδή δεν είναι εδώ, θέλετε µήπως για το θέµα
να πείτε δυο κουβέντες ή δεν θέλετε;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το θέµα του Κουφοντίνα έχει τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν µιλάµε για το
θέµα Κουφοντίνα. Μιλάµε για τη δήλωση του κ. Δρίτσα. Αυτό το
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θέµα έχει προκύψει.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Για τις δηλώσεις του κ. Δρίτσα,
αλλά αναφερόταν σε αυτό το θέµα.
Έχει τελειώσει πολιτικά, ηθικά, νοµικά. Έχει καταδικαστεί. Στο
να επανερχόµαστε για να γίνεται κουβέντα και µια κενή αντιπαράθεση, δεν συµφωνούµε.
Κυρίως, όµως, καταδικάζουµε, µε αφορµή αυτό το θέµα, ότι
ηλεκτρονικοί λογαριασµοί παγώνουν, ακόµα και δηµοσιεύσεις
εφηµερίδων, που σηµαίνει ότι µπαίνουµε σε περιορισµό ελευθεριών. Εχθές το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ έβγαλε ανακοίνωση, κι
εδώ πρέπει όλοι να έχουν ανοιχτά τα αυτιά και τα µάτια, γιατί
είναι σε βάρος του λαού και σε βάρος του λαϊκού κινήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, προχωράµε
µε τον κ. Χήτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Για το τελευταίο που είπε η κ. Μανωλάκου να πω ότι περιορισµός υπάρχει και για άλλα θέµατα, δηλαδή όταν εκφράζεσαι στο
διαδίκτυο για εθνικά θέµατα ή οτιδήποτε άλλο, έχει «κόφτη». Άρα
να βλέπουµε τον περιορισµό γενικά, όχι µόνο σε ό,τι µας συµφέρει, αλά καρτ, άµα η θεµατολογία είναι τέτοια, ιδίως σε τόσο δύσκολες εποχές για τους συνέλληνες εκεί έξω, τους Έλληνες και
τις Ελληνίδες, τους συµπολίτες µας, οι οποίοι υποφέρουν.
Πάµε παρακάτω όµως. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει νόµος κι ο
νόµος πρέπει να ισχύει για όλους. Ο νόµος είναι νόµος κι ο
νόµος, για παράδειγµα για τους παιδοβιαστές, για τους κατά
συρροή δολοφόνους, για τους ναρκέµπορους, για όλους αυτούς, για τους εµπόρους ναρκωτικών είναι ισόβια. Θα πρέπει να
είναι πραγµατικά ισόβια. Όπως είχε πει και ο Κωνσταντίνος Καραµανλής ο πρώτος, που ήταν ο άνθρωπος της εθνικής συµφιλίωσης, ότι τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια.
Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, το οξύµωρο είναι ότι αυτός που έχει
επιλέξει να πεθάνει µε έναν συγκεκριµένο τρόπο -ας είναι απεργία πείνας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έκανε µια επιλογή- αυτός που
επιλέγει να πεθάνει µε αυτόν τον τρόπο έχει στερήσει από έντεκα
ανθρώπους το δικαίωµα να επιλέξουν εκείνοι πώς θα ήθελαν να
πεθάνουν ή να χαιρετήσουν αυτόν τον µάταιο κόσµο. Άρα εδώ
είναι λίγο περίεργα όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, και πραγµατικά θα
πρέπει να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτά που
γίνονται καθηµερινά, πέραν του ότι είναι µια υγειονοµική βόµβα
-δηλαδή µε όλους µας κλεισµένους στο σπίτι, τους πολίτες, τα
µαγαζιά κλειστά, ενώ κάθε µέρα έχουµε πορείες, κάθε τρεις και
λίγο, εδώ έχουµε µια τεράστια διασπορά, µια υγειονοµική βόµβα
καθηµερινά- αλλά το σηµαντικότερο είναι να αναλάβουµε όλοι
τις ευθύνες µας και να συνειδητοποιήσουµε ότι εκεί έξω καθηµερινά µπορούν να ζυµώνονται, να γίνεται η ώσµωση των νέων
τροµοκρατών ή των νέων αναρχικών στοιχείων, που θα τους
δούµε στο µέλλον. Προσοχή, η Ελλάδα έχει σηµαντικά προβλήµατα, εθνικά θέµατα, οικονοµικά θέµατα, θέµατα υγείας, τεράστια θέµατα, κι εµείς τώρα ασχολούµαστε µε έναν τροµοκράτη,
αµετανόητο δολοφόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Μπακαδήµα,
έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για
τριάντα δευτερόλεπτα µόνο, θα κάνω µια πολύ συγκεκριµένη δήλωση.
Κανείς δεν αµφισβητεί ότι ο Δηµήτρης Κουφοντίνας καταδικάστηκε για τα εγκλήµατα που διέπραξε. Γι’ αυτό είναι και στη φυλακή εξάλλου. Κανείς, επίσης, δεν µιλάει για αθώωσή του ή
ηρωοποίησή του. Γι’ αυτό που µιλάµε είναι ένα βασικό καθήκον
και χρέος της δηµοκρατίας, που είναι να εφαρµόζει τις αρχές δικαίου. Είµαστε ένα κράτος δικαίου. Αν θέλουµε να παραµείνουµε, οφείλουµε να σεβόµαστε τα δικαιώµατα των κρατουµένων που έχουν καταδικαστεί και κανείς δεν δικαιώνει και δεν
συµπαρίσταται στα εγκλήµατά τους. Συµπαραστεκόµαστε, όµως,
στην ανάγκη σεβασµού των δικαιωµάτων, των δικαιωµάτων όλων.
Ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μια κουβέντα µόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, κύριε Βρούτση,
τελείωσε το παρεµπίπτον θέµα. Μπαίνουµε στο νοµοσχέδιο, είναι
πολύ µεγάλο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρ’ ότι δεν ήταν στην Αίθουσα ο κ. Κατρίνης, για να µη µου
αρχίσει τα παράπονα, θέλετε να κάνετε κι εσείς µια τοποθέτηση
δίλεπτη, όπως όλοι, κύριε Κατρίνη;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, εδώ δηµιουργείται ένα ζήτηµα. Έχουµε έναν ισοβίτη, αµετανόητο δολοφόνο,
τον οποίον αυτή τη στιγµή κινδυνεύει όλο το πολιτικό σύστηµα
κι όλη η χώρα να τον µετατρέψουν σε ήρωα, πρώτον, µε την ολιγωρία και την άκαµπτη στάση της Κυβέρνησης και, δεύτερον, µε
τις απαράδεκτες και ανιστόρητες δηλώσεις, όπως αυτή που
έκανε ο κ. Δρίτσας εχθές, την οποία αναγκάστηκε προφανώς να
ανακαλέσει, να διορθώσει, γιατί κατάλαβε και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτές
οι δηλώσεις, όχι µόνο δεν βοηθούν στο να περάσει ένα µήνυµα
ότι συνολικά το πολιτικό σύστηµα είναι απέναντι στην τροµοκρατία και στους εκφραστές, ειδικά όταν αυτοί είναι αµετανόητοι,
αλλά σε αυτές τις συνθήκες, που είναι συνθήκες κοινωνικής
όξυνσης, νοµίζω ότι πρέπει όλοι να είµαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
Εµείς έχουµε πει ότι θέλουµε να εφαρµοστεί το δίκαιο. Πιστεύουµε στο κράτος δικαίου, πιστεύουµε στα δικαιώµατα. Θεωρούµε ότι δεν µπορεί µια δυτική δηµοκρατία αυτή τη στιγµή να
ανεχθεί να καταλήξει απεργός πείνας και να µην υπάρχει την ίδια
στιγµή µια διαδικασία τέτοια, ώστε να εξαντληθούν τα περιθώρια
εφαρµογής των νόµων του κράτους δικαίου και της έννοµης
τάξης. Αλλά το σηµαντικότερο είναι ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος και βλέπουµε πολλά περιστατικά, συνεχόµενα, βίαιων ενεργειών,
να εκτυλίσσονται- όλη αυτή η εργαλειοποίηση που γίνεται ή η
ανοχή από την άλλη πλευρά να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Και προς θεού, δεν πρέπει να επιτρέψουµε αυτές οι τροµοκρατικές, εγκληµατικές συµπεριφορές να βρουν και πάλι πεδίο
δόξης λαµπρό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
γενικός εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Χρήστος Μπουκώρος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε πράγµατι ένα πολύ
σηµαντικό νοµοσχέδιο. Ακούσαµε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Θα έλεγα µόνο και θα έκανα µια έκκληση: Όταν µιλάµε για υποθέσεις που µάτωσαν επί δεκαετίες αυτή τη χώρα,
που προκάλεσαν πόνο και θύµατα, όλοι θα πρέπει να είµαστε πιο
προσεκτικοί στις προσεγγίσεις µας.
Μπαίνω στο νοµοσχέδιο απευθείας, γιατί πράγµατι είναι ένα
σηµαντικό νοµοσχέδιο, από τα πολλά που έχει φέρει η Κυβέρνηση, αλλά έχει κι έναν ιδιαίτερα κρίσιµο ρόλο αυτή την εποχή.
Το δίκαιο των δηµόσιων συµβάσεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένας πολύ δυναµικός κλάδος, που καλείται διαρκώς να
µεταβάλλεται και να προσαρµόζεται στις συνθήκες της αγοράς
και της οικονοµίας. Οι δηµόσιες συµβάσεις, πέρα από τη δηµοσιονοµική διάσταση για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας του κράτους, έχουν και µια µεγάλη αναπτυξιακή διάσταση.
Διότι προµήθειες αγαθών-υπηρεσιών και κατασκευή δηµοσίων
έργων τονώνουν την ίδια την οικονοµία, έχουν δηλαδή αυτή την
αναπτυξιακή διάσταση. Επίσης, οι δηµόσιες συµβάσεις, αν θέλετε, είναι ένα εργαλείο απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων και
άλλων διαρθρωτικών ταµείων.
Με δεδοµένη αυτή την παραδοχή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εξηγείται και το timing της απόφασης της Κυβέρνησης να
φέρει τώρα αυτό το νοµοσχέδιο. Γιατί έρχεται τώρα η αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου του ν.4412; Οδεύουµε, αν όλα πάνε
καλά, προς το τέλος της πανδηµίας, µπροστά µας βρίσκεται το
Ταµείο Ανάκαµψης. Τα µεγέθη τα γνωρίζουµε όλοι, έχει γίνει µεγάλη συζήτηση. Οι προτάσεις της Κυβέρνησης έχουν κατατεθεί.
Άρα αυτό το εργαλείο, αυτός ο υποδοχέας, που θα βοηθήσει
στην απορρόφηση και στην αξιοποίηση αυτών των µεγάλων κονδυλίων, έπρεπε να προσαρµοστεί στις ανάγκες της εποχής,
όπως πάντα κάνει το δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων, και
έπρεπε ιδιαίτερα για την Ελλάδα τώρα να είναι ευέλικτος, για να
µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε αυτούς τους πόρους. Άρα το νοµοσχέδιο στοχεύει στην ταχύτητα, την ευελιξία και τη µεγαλύτερη διαφάνεια και θα εξηγήσω πιο κάτω µε τις συγκεκριµένες
διατάξεις.
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Πώς ήρθε αυτό το νοµοσχέδιο στη σηµερινή Ολοµέλεια; Δύο
νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, στις οποίες συµµετείχαν κορυφαίοι νοµικοί, καθηγητές πανεπιστηµίων, οικονοµολόγοι, µηχανικοί αλλά και παράγοντες της δηµόσιας διοίκησης, το συζήτησαν και το επεξεργάστηκαν εξονυχιστικά τους τελευταίους
επτά µήνες. Έχει γίνει, δηλαδή, µια πολύ καλή προεργασία.
Υπήρξε δηµόσια διαβούλευση µε περίπου πεντακόσιες σελίδες,
σχόλια από τους πολίτες, πολλές από τις παρατηρήσεις των
οποίων ενσωµατώθηκαν στις διατάξεις του νοµοσχεδίου, και
υπήρξε µία πολύ καλού επιπέδου επεξεργασία και συζήτηση στις
τέσσερις συνεδριάσεις των Επιτροπών Παραγωγής και Εµπορίου
και Άµυνας και Εξωτερικών, λόγω της συναρµοδιότητας για τις
δηµόσιες συµβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Έγινε,
πραγµατικά, ανταλλαγή απόψεων και επιχειρηµάτων, έγιναν πολλές νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Είχαµε και απόσυρση άρθρου, είχαµε και αλλαγές που ζητούσαν µεγάλοι κλάδοι της οικονοµίας
και των επιστηµονικών φορέων. Τριάντα φορείς ήρθαν στις επιτροπές µας, κυρίες και κύριοι, και κατέθεσαν προτάσεις πραγµατικές, πολλές εκ των οποίων εισακούστηκαν. Εισακούστηκαν,
όµως, και παρατηρήσεις από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και
θα δούµε και σήµερα µια σειρά νοµοτεχνικών βελτιώσεων.
Και, βεβαίως, µιας και µιλάµε και περιγράφουµε το νοµοσχέδιο, να ξεκινήσω από την παρατήρηση περί δευτερογενούς νοµοθεσίας, γιατί άκουσα από συναδέλφους της Αντιπολίτευσης
να λένε ότι απαιτούνται περίπου εβδοµήντα επτά εξουσιοδοτικές
πράξεις, δηλαδή υπουργικές και κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Να πούµε ότι ο ν.4412, ο οποίος αναµορφώνεται µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, προέβλεπε µία έκδοση περίπου εκατόν δέκα
εξουσιοδοτικών πράξεων, από τις οποίες τελικά εκδόθηκαν περίπου τριάντα, πράγµα που σηµαίνει ότι για πρακτική καλής νοµοθέτησης πολλές από εκείνες τις εξουσιοδοτικές πράξεις που
εκδόθηκαν συµπεριλαµβάνονται στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
Επίσης, το σηµερινό νοµοσχέδιο έχει µια τµηµατική εφαρµογή
κατά το πρώτο µέρος. Δηλαδή, για τις προκηρύξεις θα ξεκινήσει
να εφαρµόζεται την 1η Ιουνίου και για τα έργα και την υλοποίησή
τους θα αρχίσει να εφαρµόζεται από την 1η Σεπτεµβρίου του τρέχοντος έτους. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σηµαίνει ότι
έχουν τα αρµόδια Υπουργεία όλο τον χρόνο, για να εκδώσουν
την απαιτούµενη δευτερογενή νοµοθεσία, προκειµένου το νοµοσχέδιο να είναι απολύτως λειτουργικό.
Να πάµε τώρα σε πιο συγκεκριµένα πράγµατα και να πούµε
πως σε ό,τι αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις για την αγορά ουσιαστικά από την ελληνική πολιτεία υπηρεσιών και αγαθών, αυξάνονται τα κατώτατα όρια αναθέσεων: σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες και τα αγαθά, από 20.000 στις 30.000 και σε ό,τι αφορά
τα έργα, από τις 40.000 στις 60.000. Αυτό ικανοποιεί, αν θέλετε,
τις ανάγκες που έχει δηµιουργήσει και η εποχή της πανδηµίας
αλλά και ευρύτερες ανάγκες, κυρίως από την πλευρά µικρών
αρχών που αναθέτουν έργα, όπως είναι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες κ.λπ.. Ως αντιστάθµισµα ο νοµοθέτης,
όµως, αυξάνει τις κατ’ ανάθεση συµβάσεις, όπως εξήγησα, από
τις 20.000 στις 30.000 και από τις 40.000 στις 60.000, αλλά την
ίδια ώρα επιβάλλει στα ανάλογα µητρώα µεγαλύτερη δηµοσιότητα και θα δηµοσιεύονται όλα τα στοιχεία αυτών των συµβάσεων από το ποσό των 30.000 και πάνω. Νοµίζω ότι αυτό φέρνει
µια εξισορρόπηση.
Από εκεί και πέρα, µεγάλη κουβέντα έγινε για τα δηµόσια
έργα. Αλλά πριν περάσω σε αυτά, θα ήθελα να επισηµάνω ότι σε
ό,τι αφορά τις συµβάσεις που αφορούν τους εξοπλισµούς, δηλαδή το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, διέκρινα µια συναίνεση κατά
τη συζήτηση στις επιτροπές. Και αυτό είναι καλό, γιατί πρέπει να
διευκολύνουµε για λόγους ευνόητους -που δεν είναι επί του παρόντος να εξηγηθούν- τις προµήθειες των εξοπλιστικών προγραµµάτων, την ενίσχυση της εθνικής µας άµυνας, την ενίσχυση
της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Και αυτό γίνεται µε αυτές
τις συµβάσεις. Έρχεται να θεσµοθετήσει τον προγραµµατισµό
και να κατοχυρώσει την ταχεία υλοποίηση αυτών των συµβάσεων
που αφορούν το Υπουργείο Άµυνας.
Τα βασικά κριτήρια των επιλογών σ’ αυτό το σηµείο του σχεδίου νόµου που αφορά τις συµβάσεις στον τοµέα άµυνας, τα κριτήρια για να έρθουν αυτές οι διατάξεις υπήρξαν η θεραπεία των
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διαπιστωµένων προβληµάτων, η αποκατάσταση της ισορροπίας
µεταξύ των απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής και των σύγχρονων συνθηκών τόσο στην αγορά όσο και στη δηµόσια διοίκηση. Εγώ υπογραµµίζω για δεύτερη φορά ότι στα άρθρα αυτά
που αφορούν το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας διέκρινα µια συναίνεση, είτε ξεκάθαρη, µε τοποθετήσεις Βουλευτών άλλων κοµµάτων, είτε µια συναίνεση σιωπηλή.
Στα δηµόσια έργα υπήρξαν ορισµένες ενστάσεις και υπήρξαν
αρκετές παρατηρήσεις. Το κορυφαίο το οποίο µας απασχόλησε
ήταν το άρθρο 53 του νοµοσχεδίου για τον ιδιωτικό φορέα επίβλεψης. Και η κριτική που ακούσαµε από την Αντιπολίτευση συµπυκνωνόταν στη λαϊκή ρήση «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει». Για
να δούµε, όµως: Είναι έτσι ή είναι διαφορετικά;
Κατ’ αρχάς δεν πρόκειται για κάτι πρωτόγνωρο στη χώρα. Ο
ΣΥΡΙΖΑ από το 2017 έχει καταρτίσει και έχει νοµοθετήσει το µητρώο ιδιωτικών µηχανικών και φορέων και νοµικών προσώπων
και ιδιωτών, οι οποίοι σύµφωνα µε το ΦΕΚ θα συµµετείχαν στη
διαχείριση των δηµοσίων έργων. Κατά συνέπεια δεν είναι η δική
µας Κυβέρνηση που θα υλοποιήσει αυτό το µητρώο. Θα το αξιοποιήσει, όµως, για τους ιδιωτικούς φορείς επίβλεψης.
Δεύτερον, δεν είναι πρωτόγνωρο το θέµα αυτό στη χώρα, διότι
όλα τα έργα ΣΔΙΤ (Σύµπραξη Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα) και
όλα τα έργα µε παραχώρηση γίνονται µε ανεξάρτητους ιδιώτες
µηχανικούς, οι οποίοι επιλέγονται από τους αναδόχους και εγκρίνονται από την πολιτεία. Και τα έργα τα οποία µιλάµε, τα ΣΔΙΤ
και οι παραχωρήσεις, είναι σπουδαία έργα µε την έννοια του µεγέθους, µε την έννοια της ποιότητας και µε την έννοια της ταχύτητας. Και είναι έργα για τα οποία δαπανώνται ευρωπαϊκοί πόροι.
Οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι, κατά την άποψή µου, έχουν την
ίδια ακριβώς σηµασία, σε ποσοστό βεβαίως 50%, γιατί συµµετέχουν και οι παραχωρησιούχοι και οι συµπράττοντες µέσω των
ΣΔΙΤ µε τον δηµόσιο τοµέα. Όµως, αυτό ακριβώς γίνεται εκεί:
Επιλέγει ο ανάδοχος τον ανεξάρτητο µηχανικό και, βεβαίως, τον
εγκρίνει η πολιτεία.
Το ίδιο συµβαίνει και µε το άρθρο 53. Δηλαδή, όταν ο ανάδοχος θα προτείνει -αν και όλα αυτά θα ρυθµιστούν µε υπουργική
απόφαση και έχουµε ενσωµατώσει την κριτική- τον ιδιώτη επιβλέποντα, η αναθέτουσα αρχή έχει το απόλυτο δικαίωµα να πει:
«Δεν γίνεται δεκτή η πρόταση. Προχωρήστε σε κάποια άλλη πρόταση.».
Επίσης, µε τη νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία ήρθε χθες, έγινε
σαφέστερο ότι ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης αµείβεται από τις
πιστώσεις του έργου. Και δεν θέλουµε καθόλου να παίζουµε µε
τα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα αµείβεται από τις πιστώσεις του έργου, γιατί έχει το προνόµιο η αναθέτουσα αρχή
να επιλέγει σε ποια έργα θα υπάρξει ιδιωτικός φορέας επίβλεψης. Μπορεί να µην είναι αυτοτελές στοιχείο της κατάρτισης του
προϋπολογισµού του έργου, αλλά η αναθέτουσα αρχή έχει, πρώτον, το δικαίωµα να ακυρώσει τον ιδιωτικό φορέα κάλυψης και
να ζητήσει κάποιον άλλον, και δεύτερον, έχει το δικαίωµα να ορίσει αν θα υπάρξει ιδιωτικός φορέας επίβλεψης στο κάθε έργο,
πράγµα που σηµατοδοτεί και τα έξοδα από το έργο και αποτελεί
και την απόδειξη ότι ο ιδιωτικός φορέας θα πληρώνεται από τις
πιστώσεις του έργου. Άρα καταρρίπτεται αυτό το γνωστό «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει».
Για τις αδικαιολόγητα χαµηλές προσφορές, νοµίζω, είναι κάτι
που όλοι συµφωνούµε. Οι χαµηλές προσφορές στα δηµόσια
έργα πού έχουν οδηγήσει τις τελευταίες δεκαετίες; Έχουν οδηγήσει σε εκτίναξη του κόστους κατασκευής και ξεκινάµε µε ένα
κόστος συµβατικό «χ» και στο τέλος φτάνουµε µε ένα κόστος
«2χ» στην παράδοση του έργου, που τελικά είναι κοντά στον προϋπολογισθέν κόστος του έργου. Κατά συνέπεια οι µεγάλες εκπτώσεις, οι αδικαιολόγητες εκπτώσεις δεν έχουν καµµία απολύτως αξία, παρά µόνο για τον διαγωνισµό και για το ποιος θα
πάρει το έργο µε µία, αν θέλετε, αθέµιτη τακτική αδικαιολόγητων
εκπτώσεων.
Τώρα, λοιπόν, το νοµοσχέδιο έρχεται να θεραπεύσει αυτή την
αδυναµία και νοµίζουµε ότι στη λειτουργία του νόµου θα το
δούµε, ότι κάθε προσφορά που είναι 10% και πάνω µεγαλύτερη
από τον µέσο όρο των υπόλοιπων προσφορών πρέπει να αιτιολογηθεί. Δεν χάνει κανένας ανάδοχος το έργο, ακόµα κι αν δώσει
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20% µεγαλύτερη έκπτωση. Πρέπει να αιτιολογήσει την έκπτωσή
του αυτή προς την αναθέτουσα αρχή και η αιτιολόγηση να γίνει
µέρος της σύµβασης, για να είναι το δηµόσιο κατοχυρωµένο ότι
οι λόγοι που οδήγησαν στον ανάδοχο σε τόσο χαµηλή τιµή είναι
πραγµατικοί και θα υλοποιηθούν µέσα από τη σύµβαση. Νοµίζω
ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό φίλτρο.
Σε σχέση µε την αύξηση των εγγυήσεων κοντά στον προϋπολογισµό και όχι στη σύµβαση, κατ’ αρχάς υπάρχει µια κριτική ότι
ευνοούνται οι µεγάλες εταιρείες. Θα έλεγα, όµως, ότι πολύ µικρές και µεσαίες εταιρείες δεν είναι στο ίδιο πεδίο ανταγωνισµού
µε τις έξι-επτά µεγάλες τεχνικές κατασκευαστικές της χώρας.
Οι ίδιοι ευνοούνται, οι καλές µικρές εταιρείες ευνοούνται
πραγµατικά από την αλλαγή των εγγυήσεων, διότι οι επαγγελµατίες του χώρου, αυτοί που πραγµατικά βιοπορίζονται και επιχειρούν από αυτόν τον τοµέα, νοµίζω ότι ευνοούνται από περιστασιακούς ανταγωνιστές τους.
Τώρα για θέµατα που αφορούν τους µηχανικούς, όπως είναι
τα άρθρα 190 έως 212 για τα πειθαρχικά του ΤΕΕ, νοµίζω ότι εισακούστηκαν οι προτάσεις των ενώσεων τεχνικών επιστηµόνων
µηχανικών, των αποφοίτων ΤΕΙ των προηγούµενων εποχών και
έτσι όσα προβλέπονται για τα πειθαρχικά των ΤΕΕ στα συγκεκριµένα άρθρα θα αφορούν τα µέλη του ΤΕΕ. Αυτό ξεκαθαρίστηκε.
Νοµίζω ότι ήταν δίκαιο το αίτηµα. Υιοθετήθηκε. Είναι ένας πολύ
µεγάλος κλάδος τριάντα χιλιάδων επιστηµόνων και αυτός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε δύο-τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε, αν έχω την ανοχή σας, θα
ολοκληρώσω.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και οι υπόλοιπες διατάξεις που
δεν έχουν να κάνουν µε τα δηµόσια έργα, τις δηµόσιες συµβάσεις, που αφορούν κυρίως τα Υπουργεία Υποδοµών και Επενδύσεων και Εθνικής Άµυνας, όπως εξήγησα. Υπάρχουν όµως πάρα
πολύ σηµαντικές διατάξεις.
Να µην ξεχάσω να αναφερθώ στο άρθρο 19 που, αν θέλετε,
ενισχύει τη διαφάνεια. Με τροπολογία του κ. Λιβάνιου, η οποία
θα ενσωµατωθεί στο σηµερινό άρθρο, το δικαίωµα δηµοσιεύσεων των προκηρύξεων θα επαυξηθεί από το 2021 που ίσχυε µε
τον 4674 του Δεκεµβρίου του 2020, αν θυµάµαι καλά. Ήταν µέχρι
την 31η Δεκεµβρίου του 202 και θα πάει µέχρι 31η Δεκεµβρίου
του 2023. Οι δηµοσιεύσεις στον Τύπο ενισχύουν, κατά την άποψή
µας, τη διαφάνεια, γιατί το τι γίνεται µε τα έργα δεν αφορά µόνο
τους µηχανικούς και τους κατασκευαστές που είναι το αντικείµενό τους και κερδίζουν, αφορά κυρίως τους φορολογούµενους
πολίτες που πληρώνουν τα έργα και αυτοί καλώς ή κακώς -καλώς
κατά την άποψή µου- διαβάζουν εφηµερίδες και όχι ειδικές πλατφόρµες και ούτε µπορούν να τις αναζητήσουν ούτε µπορούν να
τις βρουν.
Σχετικά µε το άρθρο 219, ακούµε πάντα µε προσοχή τι λένε οι
περιβαλλοντικές οργανώσεις, τι λένε οι γεωτεχνικοί, τι λένε οι
δασολόγοι. Νοµίζω ότι είναι ένα άρθρο το οποίο ενισχύει την
ασφάλεια δικαίου. Είναι µια γέφυρα µέχρι την εκπόνηση των ειδικών περιβαλλοντικών µελετών που τρία χρόνια δεν έχουν ολοκληρωθεί. Για οποιαδήποτε επένδυση οποιοσδήποτε επενδυτής
δεν ακούει καµµία δέσµευση της ελληνικής πολιτείας ότι αυτές
οι ειδικές µελέτες θα ολοκληρωθούν σε έξι µήνες ή έναν χρόνο.
Με τη συγκεκριµένη διάταξη πιέζουµε τις αρµόδιες αρχές,
ώστε να ολοκληρωθούν οι ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες και
να καταστεί αχρείαστο το συγκεκριµένο άρθρο. Όµως, µέχρι
τότε πρέπει να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να δίνεται µια
δυνατότητα, η οποία όµως περιλαµβάνει µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενσωµάτωση στα πολεοδοµικά σχέδια, όπου αυτά υπάρχουν, και στην κορυφή το Σ.τ.Ε., το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Δεν µπορεί να περάσει τίποτα «transit» σε περιοχές «NATURA»,
εκτός του ότι και το ίδιο το άρθρο 219 εξαιρεί απολύτως τις περιοχές απολύτου προστασίας.
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα άρθρο το οποίο θεωρώ σηµαντικό, διότι ενισχύει την έρευνα και την καινοτοµία. Θυµίζω ότι
η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας πρόσφατα νοµοθέτησε τις υπερεκπτώσεις δαπανών για εταιρείες του τοµέα έρευνας και καινοτοµίας από το 130% στο 200%,
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καθιστώντας τη χώρα ελκυστική σε εταιρείες έρευνας, τεχνολογίας, καινοτοµίας. Νοµίζουµε ότι είναι -και εν όψει της τέταρτης
βιοµηχανικής επανάστασης- µια καλή ευκαιρία για την Ελλάδα
να ενισχύσει τη νέα έρευνα. Ελήφθη, λοιπόν, αυτή η απόφαση
και έγινε αυτό το φορολογικό κίνητρο.
Ερχόµαστε τώρα µε το άρθρο 225 να πούµε ότι δεν χρειάζεται
οι αξιολογητές των προγραµµάτων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας να προσκοµίζουν «πόθεν έσχες». Οι συγκεκριµένοι
αξιολογητές των προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Καινοτοµίας, του ΕΥΔΕ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Οι συγκεκριµένοι αξιολογητές, λοιπόν, δεν είναι υπόχρεοι δηλώσεων φορολογικής περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες»
και νοµίζω ότι θα προσελκύσουµε και αξιολογητές. Σε συνδυασµό µε τα φορολογικά κίνητρα, κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν να ενισχύσουµε αυτόν τον κρίσιµο τοµέα.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, γιατί είµαστε σε µια µεταβατική περίοδο µετά την πανδηµία και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
συνιστά ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του
τόπου και κυρίως για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και των
εθνικών πόρων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Τον λόγο θα πάρει ο εισηγητής από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος
κ. Χαράλαµπος Μαµουλάκης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα και αύριο
να συζητήσουµε για ένα νοµοσχέδιο το οποίο βέβαια δεν έρχεται
σε κενό τόπου και κενό χρόνου. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο
έρχεται να τροποποιήσει και -κατά το πνεύµα του νοµοθέτη τουλάχιστον- να βελτιστοποιήσει και να επιταχύνει διαδικασίες που
το προηγούµενο πόνηµα, το νοµοθέτηµα της προηγούµενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο περίφηµος ν.4412, έφερε στην ελληνική
νοµοθετική τάξη. Διότι εδώ και δεκαετίες υπήρχε ένα παρωχηµένο σύστηµα στο θέµα των δηµοσίων συµβάσεων, προµηθειών,
δηµοσίων έργων, ένα ανερµάτιστο και ετερόκλητο σύστηµα, το
οποίο ήρθε µέσω µιας κοινοτικής οδηγίας, µιας κοινοτικής ντιρεκτίβας, ο ν.4412 για να το φέρει εις τάξη.
Βεβαίως και υπήρχαν πολλές δυστοκίες και δυσλειτουργίες
του συγκεκριµένου νοµοθετήµατος. Και αυτό µάλιστα το αναφέρω γιατί πρέπει να γνωρίζουµε -κρούω τον κώδωνα- για το νοµοθέτηµα που φέρνετε τώρα σ’ αυτή την κρίσιµη στιγµή, που
πραγµατικά το timing είναι επίκαιρο. Και γιατί είναι επίκαιρο; Διότι
καλούµαστε ως χώρα να ανταποκριθούµε και να απορροφήσουµε, ει δυνατόν, πάντα µε ένα πλαίσιο θωράκισης του δηµοσίου συµφέροντος, τους πόρους οι οποίοι θα έρθουν από το
Recovery Fund, το Ταµείο Ανάκαµψης, µε τον τρόπο και τις διαδικασίες που έχουν επιλεγεί.
Όµως, για να γίνει αυτό, χρειαζόµαστε ένα νοµοθέτηµα χωρίς
δυσλειτουργίες και χωρίς αναγκαιότητα δευτερογενούς νοµοθέτησης, χωρίς αναγκαιότητα ίασης προβληµάτων που εκ των
πραγµάτων θα δηµιουργηθούν από έναν νέο νόµο που θα έρθει
τώρα αυτή τη χρονική στιγµή, ερµηνευτικές εγκύκλιοι, τροποποιήσεις, που σίγουρα οι φορείς της αυτοδιοίκησης, του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα θα χρειαστούν για να προχωρήσουν και να ωριµάσουν τα έργα, να τα δηµοπρατήσουν και να τα φέρουν εν τέλει
σε φάση κατασκευής.
Άρα, λοιπόν, εκτιµούµε ότι ο χρόνος είναι εξαιρετικά άσχηµος,
άστοχος, διότι θα έπρεπε ή να είχε προηγηθεί αυτούς τους είκοσι
µήνες της δικής σας διακυβέρνησης, αυτά τα δύο χρόνια ή, εν
πάση περιπτώσει, να αφήνατε ένα εύλογο διάστηµα, να «περπατούσε» µε την υφιστάµενη κατάσταση, ώστε να βλέπαµε και τον
ρυθµό απορροφητικότητας της χώρας σ’ αυτή τη µεγάλη πρόκληση, όπως ξαναείπα, των χρηµατοδοτικών εργαλείων που είναι
ante portas, που είναι προ των πυλών για εµάς, και όχι να εισέρχεται τώρα αυτό το νοµοσχέδιο αυτή τη στιγµή που ξέρουµε εκ
των πραγµάτων ότι θα υπάρχουν αβελτηρίες και καθυστερήσεις
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σίγουρα για τους επόµενους µήνες.
Άρα, λοιπόν, νοµίζω ότι απαντάται αν ο σηµερινός νόµος είναι
ένα µεγάλο βήµα επιτάχυνσης. Η απάντηση είναι προφανώς µονολεκτική: όχι. Ο σηµερινός νόµος είναι ένα µεγάλο εγχείρηµα
αναδιάρθρωσης της αγοράς υπέρ των µεγάλων, των πολύ µεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών και µελετητικών γραφείων. Ο
σηµερινός νόµος είναι ένας νόµος που κλείνει τον ανταγωνισµό
στις δηµόσιες προµήθειες. Ο σηµερινός νόµος είναι µια ακόµα
πληγή από τις τόσες που έχει επιφέρει η Νέα Δηµοκρατία στο
πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας της χώρας µας. Ο σηµερινός νόµος είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας για την αναζωογόνηση της µικροδιαπλοκής στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο σηµερινός νόµος είναι ένα άλµα στην κατεύθυνση της
ιδιωτικοποίησης της επίβλεψης των δηµοσίων έργων και στην κατεύθυνση της απώλειας του technical capacity των φορέων του
δηµοσίου, ώστε να προωθούν έργα. Σε αυτό το σηµείο θα δώσω
ιδιαίτερη έµφαση περαιτέρω, γιατί πραγµατικά εµφιλοχωρεί ένας
τεράστιος κίνδυνος για το ελληνικό δηµόσιο. Πέραν του ότι
απεµπολεί, εκ των πραγµάτων, µε το ζήτηµα της ιδιωτικής επίβλεψης, έναν ισχυρό βραχίονα που διέθετε για δεκαετίες, τον
βραχίονα επίβλεψης, πιστοποίησης και εν γένει εκπόνησης και
εκτέλεσης των έργων, δηµιουργείται και µία µεγάλη ζηµία, γιατί
αυτό το technical capacity, αυτή η φέρουσα τεχνική ικανότητα
των στελεχών του δηµοσίου θα χαθεί. Και θα χαθεί, διότι δεν θα
έχουν αντικείµενο ενασχόλησης σε αυτό που είχαν για χρόνια.
Άρα ο σηµερινός νόµος είναι και ένας νόµος, στην «ψυχή» του
-επιµένω- βαθιά αντιευρωπαϊκός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δεκαετία του ’80 έβλεπε τις δηµόσιες συµβάσεις, πρωτίστως, ως
ένα εργαλείο κατασκευής της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και
ενίσχυσης του ανταγωνισµού. Σήµερα η επιτροπή αναλαµβάνει
πλήθος πρωτοβουλιών, ώστε οι δηµόσιες συµβάσεις να αποτελέσουν και εργαλείο προώθησης της «πράσινης» ανάπτυξης, της
καινοτοµίας και της ενίσχυσης, φυσικά, του ανταγωνισµού.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο σε πλήθος σηµείων υπάρχουν ζητήµατα, όπως µε την περίπτωση της άρσης της υποχρεωτικότητας
για την έκδοση περιβαλλοντικών αδειών πριν από την προκήρυξη
του έργου. Για τους γνωρίζοντες, αυτό είναι πραγµατικά ανατριχιαστικό. Δεν µπορεί να δηµιουργηθεί η συνθήκη, χωρίς την παραµικρή, έστω, περιβαλλοντική προέγκριση, να προχωράει σε
υλοποίηση και σε κρίση αναδόχου σε ένα δηµόσιο έργο ή σε µία
δηµόσια σύµβαση εν γένει.
Πέραν, λοιπόν, από αυτό, είναι και λάθος και ο χρόνος της νοµοθέτησης, αλλά και ο τρόπος αυτής.
Δεν θέλουµε να ισοπεδώσουµε τα πάντα. Και αναφέροµαι και
στον κύριο Υπουργό εν προκειµένω. Προφανώς και υπάρχουν
θετικά εδάφια µέσα στο συγκεκριµένο νοµοθέτηµα. Υπάρχουν
διατάξεις θετικές, που έρχονται, ουσιαστικά, να ενισχύσουν τη
δική µας µεγάλη µεταρρυθµιστική προσπάθεια των προηγούµενων χρόνων, όπως είναι η µείωση στις 30.000 ευρώ από 60.000
ευρώ για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Και θα ήθελα εδώ να δώσω ιδιαίτερη έµφαση στην ηλεκτρονικοποίηση που επετεύχθη επί ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν ένα βασικό εργαλείο διαφάνειας, ώστε να γνωρίζουν άπαντες τι ακριβώς συµβαίνει στο ελληνικό δηµόσιο, ποιοι εισπράττουν ή ποιοι έχουν
υποχρεώσεις απέναντι στο ελληνικό δηµόσιο, ποιοι συνδιαλλάσσονται µε το ελληνικό δηµόσιο. Άρα, νοµίζω, ότι η ηλεκτρονικοποίηση και η ενίσχυση αυτής µέσω του ΚΗΜΔΗΣ, είναι µια
σοβαρή µεταρρυθµιστική τοµή που έφερε και πρακτικά αποτελέσµατα χαρακτηριστικά στο χώρο της υγείας.
Άρα, υπάρχουν και θετικά στοιχεία, γι’ αυτό και δεν θέλουµε
να τα µηδενίσουµε όλα.
Σαφώς είναι θετική η ίδρυση του Ενιαίου Συστήµατος Προσδιορισµού Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών
Έργων. Όµως, εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε έξι βασικούς
πυλώνες που διαπνέουν το εν λόγω νοµοσχέδιο και το χαρακτηρίζουν µε συγκεκριµένα πολιτικά χαρακτηριστικά.
Πρώτον, τα ζητήµατα που αφορούν την ιδιωτικοποίηση της
επίβλεψης. Δεύτερον, τα θέµατα του περιβάλλοντος. Τρίτον, τα
ζητήµατα που αφορούν το ΤΕΕ εν γένει. Τέταρτον, τα ζητήµατα
µελέτης - κατασκευής, το σύστηµα, δηλαδή, µελέτης - κατα-
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σκευής. Πέµπτον, τον αποκλεισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από τις ρυθµίσεις κυρίως για τις εγγυήσεις των έργων και
το ανεκτέλεστο. Θα αναφερθώ πιο διευκρινιστικά περαιτέρω για
το συσσωρευµένο ανεκτέλεστο. Και έκτον -ακροτελεύτιο, αλλά
εξίσου σηµαντικό- τα ζητήµατα που άπτονται της διαφάνειας.
Ξεκινώντας από το θέµα της ιδιωτικοποίησης της επίβλεψης,
οι σηµερινές αλλαγές παρουσιάζονται ως µάννα εξ ουρανού µε
δεδοµένη τη στελεχική αφυδάτωση πάρα πολλών οργανισµών.
Είναι, πραγµατικά, αληθές, ότι αυτή τη στιγµή, µετά από τόσα
χρόνια µνηµονίων, το ελληνικό δηµόσιο σε επίπεδο στελεχών
έχει, πράγµατι, αφυδατωθεί. Και γιατί έχει συµβεί αυτό; Διότι,
προφανώς, συνταξιοδοτούντο πλήθος συναδέλφων και δη τεχνικών, µηχανικών του δηµοσίου, χωρίς όµως να υπάρχει και η κατάλληλη ενίσχυση λόγω των υποχρεώσεων της πολιτείας.
Έχουµε, λοιπόν, δήµους ή οργανισµούς ή περιφέρειες που είναι
«πουκάµισο αδειανό», που έχουν χρηµατοδοτικά εργαλεία πρόκλησης µπροστά τους και δεν έχουν τα στελέχη για να «τρέξουν»
αρµοδίως. Άρα, υποτίθεται ότι έρχεται το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα να καλύψει αυτή την ανάγκη.
Πώς, όµως; Πόση υποκρισία, άραγε; Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η
προηγούµενη κυβέρνηση, είχε προσκαλέσει το σύνολο των φορέων του δηµοσίου να ενισχύσουν, καταγράφοντας τις ανάγκες
τους, όλα αυτά τα στελέχη, µάλιστα χίλια πεντακόσια τον αριθµό.
Υπήρξε συγκεκριµένη πρόσκληση της προηγούµενης κυβέρνησης.
Μάλιστα, θέλω να πω ότι και εγώ ως εκπρόσωπος δηµοτικής
αρχής του τέταρτου δήµου της χώρας, στον Δήµο Ηρακλείου,
είχαµε καταγράψει τις ανάγκες µας, όπως και όλοι οι άλλοι δήµοι
και όλοι οι άλλοι φορείς, κυρίως σε επίπεδο µηχανικών. Δυστυχώς αυτό έµεινε κενό γράµµα. Ενώ υπήρξε η καταγραφή, είχαµε
την πραγµατική εικόνα της κατάστασης, η παρούσα Κυβέρνηση,
βαθιά ιδεοληπτικά προσκείµενη, φαντάζοµαι, σε αυτή τη λογική,
το άφησε στην άκρη και έφερε αντ’ αυτού ένα νέο µοντέλο διαχείρισης, ένα νέο µοντέλο επίβλεψης, ένα νέο µοντέλο πιστοποίησης των πόρων του δηµοσίου προς τρίτους.
Και εδώ νοµίζω ότι πραγµατικά µιλάµε για µια παγκόσµια πατέντα. Δεν υπάρχει καµµία χώρα -µάλιστα, προκαλώ και τον παρόντα Υπουργό και οποιονδήποτε άλλο, να µας αναφέρει µία
χώρα στον κόσµο, µία χώρα στην Ευρώπη- στην οποία στα
ακραιφνώς, στα σκληρά, που λέµε εµείς, δηµόσια έργα, δηλαδή
αυτά που έχουν αποκλειστικά πόρους από τους φορολογούµενους Έλληνες πολίτες, γίνεται επίβλεψη και πιστοποίηση από
ιδιώτες µηχανικούς και όχι από µηχανικούς του δηµοσίου, που
φυσικά διέπονται και από κυρώσεις και από πειθαρχικούς ελέγχους.
Αυτό από µόνο του αποτελεί µια στρέβλωση, πέραν του ιδεοληπτικού πέπλου, το οποίο το συγκαλύπτει και, κυρίως, εµφιλοχωρεί ένας τεράστιος κίνδυνος διασπάθισης δηµοσίου χρήµατος. Ο νοών νοείτω.
Τώρα, όσον αφορά στα ζητήµατα περιβάλλοντος, εδώ, πραγµατικά, έχει πετύχει η παρούσα Κυβέρνηση κάτι που µέχρι πρότινος ήτο αδιανόητο. Κατάφερε και συστράτευσε, οµονοίασε το
σύνολο των περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας. Δεκάδες
χιλιάδες -νοµίζω ότι φλερτάρουν µε τον αριθµό των τριάντα χιλιάδων- είναι οι υπογραφές που έχουν ήδη συλλεχθεί για αυτή
την προσπάθεια εναντίον όχι µόνο ενός άρθρου, αλλά κυρίως προεξέχοντος αυτού- του άρθρου 219, που ουσιαστικά ανατρέπει το υφιστάµενο status quo των περιβαλλοντικών δεδοµένων
και, µάλιστα, έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε την κοινοτική οδηγία
6 γύρω από το ζήτηµα αυτό.
Δεν φτάνουν, όµως, όλα αυτά. Έχουµε και µια σειρά άλλων,
επιπρόσθετων διαµαρτυριών ή, αν θέλετε, τεχνικών και νοµοτεχνικών παρεµβάσεων. Ακόµα και το αναρτηµένο στην «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» πόνηµα της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της
Βουλής, είναι καταπέλτης απέναντι στο άρθρο 219. Και θα διαβάσω mot a mot, λέξη προς λέξη, ένα εδάφιο που δείχνει ευδιάκριτα, κρυστάλλινα πόσο απέναντι σε αυτό το άρθρο και σε αυτή
τη λογική είναι ακόµα και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής.
Παρατηρείται, κατ’ αρχάς, ότι από τη σύνταξη της πρότασης
(υποπεριοχή) -γιατί αυτό είναι το κοµβικό στο άρθρο 219, δηλαδή
δηµιουργούν έναν «δούρειο ίππο»- µέσα σε µια περιοχή «NATU-
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RA», δηµιουργούν υποπεριοχές µε αρµοδιότητα άλλου Υπουργείου. Άλλη παγκόσµια πρωτοτυπία!
Άραγε, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο οποίος δεν έχει έρθει
καθόλου στις επιτροπές, θα έρθει αυτό το διήµερο; Επειδή είναι
και συνάδελφος µηχανικός, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσω την
άποψή του. Μήπως δεν το γνωρίζει καθόλου; Διότι αυτό φανταζόµαστε. Είναι αδιανόητο, γιατί απεµπολεί και ο ίδιος από το
Υπουργείο του -Υπουργείο των Ελλήνων πολιτών είναι- το Υπουργείο Περιβάλλοντος, µια πολύ σοβαρή υποχρέωσή του για τη θωράκιση του περιβάλλοντος, γιατί υπό-περιοχή σε περιοχή
«NATURA», όταν ξέρουµε ότι οι περιοχές «NATURA» είναι το 30%
σε όλη τη χώρα, αντιλαµβάνεστε το πλήθος και την έκταση
αυτών των επιφανειών και τι µπορεί να συµβεί.
Σαφέστατα, λοιπόν, η Επιστηµονική Επιτροπή αναφέρει ότι,
από τη σύνταξη της πρότασης υπό-περιοχή προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων, δεν προκύπτουν σαφώς
ούτε η κατηγορία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, ούτε οι
προτεινόµενες δραστηριότητες και επεµβάσεις σε αυτή. Επιπλέον, δηµιουργείται η εντύπωση ότι ο χαρακτηρισµός µιας περιοχής ως άνω, ακολουθεί συγκεκριµένη πρόταση αξιοποίησης
και ειδικότερα το σκοπό της.
Και λέει παρακάτω, όπου εδώ είναι το κοµβικό. «Εν προκειµένω
επισηµαίνεται ότι κατά το άρθρο 43 παράγραφος 2 του Συντάγµατος η νοµοθετική εξουσιοδότηση για να είναι νόµιµη, πρέπει
να είναι ειδική και ορισµένη, δηλαδή να προβαίνει σε συγκεκριµένο προσδιορισµό του αντικειµένου της και να καθορίζει τα όρια
σε σχέση προς αυτό.»
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι αυτή η δηµιουργική ασάφεια, που
διέπει το συγκεκριµένο πόνηµα, το συγκεκριµένο άρθρο, έχει
προφανώς και συγκεκριµένους υποκειµενικούς σκοπούς. Αυτό
θέλω να εκθειάσω µε το άρθρο 219.
Και σε όλα τα άλλα, είχαµε και σήµερα, κύριε συνάδελφε, επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Καταφέρατε και ενώσατε είκοσι
εννέα -ούτε µία, ούτε δύο, ούτε τρεις!- περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας, όπου απέστειλαν σήµερα το πρωί, επειγόντως, επιστολή προς τον κύριο Πρωθυπουργό, όπου λένε αυτό
που λέει όλη η κοινωνία: άµεση απόσυρση του άρθρου 219.
Έρχοµαι σε θέµατα που αφορούν το ΤΕΕ, που είναι εξίσου σηµαντικά, θέµατα που αφορούν το Τεχνικό Επιµελητήριο: Είναι
στη σωστή κατεύθυνση η απόσυρση των άρθρων που αφορούσαν τον πειθαρχικό έλεγχο του ΤΕΕ προς µέλη της ΕΕΤΕΜ, δηλαδή προς µέλη ενός φορέα που δεν είναι µέλη του Τεχνικού
Επιµελητηρίου. Αυτό τον παραλογισµό, ευτυχώς, τον αποσύρετε.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, παραµένουν στοιχεία µέσα που αφορούν
το Τεχνικό Επιµελητήριο, που δεν µπορούµε να µην τα εκθειάσουµε.
Και γιατί το λέω αυτό; Η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ µε το
παρόν νοµοσχέδιο αποκτά αρµοδιότητες εκτέλεσης δηµοσίων
έργων, υποκαθιστώντας το κεντρικό κράτος. Το ΤΕΕ, δηλαδή,
µετατρέπεται σε τι; Σε ένα «παραϋπουργείο», ανταγωνιζόµενο
µε αθέµιτο τρόπο τα ίδια τα µέλη του, τους ίδιους τους µηχανικούς. Νοµίζω ότι είναι µία στρέβλωση που χρήζει επισήµανσης.
Τώρα, όσον αφορά το θέµα µελέτης - κατασκευής, άκουσα µε
προσοχή τον κύριο Υπουργό στο ζήτηµα και είµαι πλέον βέβαιος
ότι η περιβόητη επιτάχυνση, -που πιστεύει ότι επιταχύνει µε το
παρόν νοµοσχέδιο- σχετίζεται ακριβώς µε τη δυνατότητα από
τούδε και εφεξής να προκηρύσσονται έργα χωρίς οι περιβαλλοντικές µελέτες τους να έχουν ολοκληρωθεί.
Η παρέµβαση αυτή όχι µόνο είναι εξόχως αντιπεριβαλλοντική,
αλλά είναι δεδοµένο ότι θα οδηγήσει σε µία ατέλειωτη νοµική
απροσδιοριστία και τεράστια απώλεια δηµοσίων πόρων. Να το
πούµε µια ακόµα φορά, για να είναι σαφές: Οι προβλέψεις των
περιβαλλοντικών µελετών τροποποιούν το φυσικό αντικείµενο
ενός δηµοπρατούµενου έργου. Άρα η εκ των υστέρων έγκρισή
τους σηµαίνει είτε περιβαλλοντικές εκπτώσεις είτε µεταβολή της
εκάστοτε σύµβασης, ώστε να ενσωµατωθούν οι προβλέψεις
τους. Αυτό θα είχε νοµοτελειακά ως αποτέλεσµα διεκδικήσεις εκ
µέρους των αναδόχων και προσφυγές από µέρους όσων έχουν
µειοδοτήσει.
Άρα οι συγκεκριµένες προβλέψεις για τη µελετοκατασκευή γενικότερα θα αποδειχθούν µε καθαρά τεχνοκρατικά κριτήρια κα-
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ταστροφικές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα καθυστερήσω πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πάω σε ένα ζήτηµα τώρα το οποίο έχει κοµβική διάσταση, γιατί
αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα µας, οι οποίες
πραγµατικά χειµάζονται τους τελευταίους µήνες µε το πρόβληµα
της υγειονοµικής κρίσης σαφώς, αλλά και µε τις κυβερνητικές
επιλογές αναφορικά µε τη στήριξη ή µη αυτών.
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που ένα µεγάλο κοµµάτι τους
είναι, ανήκουν στον κλάδο τον τεχνικό, τον µελετητικό, τον κατασκευαστικό, τον προµηθευτικό, σίγουρα έχουν µε το παρόν νοµοθέτηµα βρει άλλον έναν αντίπαλο. Και γιατί το λέω αυτό;
Σωρεία άρθρων τις µετατρέπει, τις µεταφέρει, τις επιφορτίζει µε
ένα ασύµµετρο ρίσκο, ώστε κατ’ ουσία να τις αποκλείσει από
τους διαγωνισµούς του δηµοσίου, µειώνοντας έτσι -γιατί αυτό
µας ενδιαφέρει ως ελληνική πολιτεία- τον ανταγωνισµό. Πάντοτε
επιθυµούµε τον ανταγωνισµό, γιατί µέσα από την ποσοτική σώρευση προκαλείται το ποιοτικό άλµα, που ποιοτικό άλµα είναι η
θωράκιση του δηµοσίου. Θέλουµε ανταγωνισµό, για να υπάρχει
η δηµόσια θωράκιση και δηµόσιο συµφέρον.
Εδώ, λοιπόν, τι γίνεται; Εντέχνως -πραγµατικά µαεστρικά, θα
έλεγα- ο νοµοθέτης φροντίζει να αποκλείσει τους µικροµεσαίους. Και γιατί το λέµε αυτό; Ανεβάζει τις εγγυήσεις σε πολύ µεγάλο βαθµό, όχι πλέον επί του συµβατικού αντικειµένου µετά
εκπτώσεως, αλλά επί του αρχικού προϋπολογισµού. Για τους
γνωρίζοντες, αυτό είναι µια πολύ µεγάλη και άνιση φόρτιση.
Δεύτερον, δηµιουργεί ένα ζήτηµα µε το ανεκτέλεστο όριο των
έργων. Πραγµατικά ορίζεται ένα όριο 45 εκατοµµυρίων ευρώ.
Γνωρίζουµε ότι µόλις επτά µεγάλες -θα έλεγα, ολιγάρχες εργολάβοι- πέντε, επτά µεγάλες εταιρείες είναι αυτές οι οποίες έχουν
τη δυνατότητα να διεκδικούν έργα και να σωρεύουν τόσο µεγάλο
ανεκτέλεστο. Άρα, ουσιαστικά µηδενίζει τη δυνατότητα των µικρών, πολύ µικρών, ή και µικροµεσαίων επιχειρήσεων να διεκδικούν έργα µεγαλύτερης ενδεχοµένως εµβελείας. Και αυτό είναι
κάτι καθοριστικό και χρήζει επισήµανσης.
Πριν φτάσουµε στα θέµατα που αφορούν τη διαφάνεια, επιτρέψτε µου να πω κάτι για το µεγάλο ζήτηµα, γιατί υποτίθεται το
µεγάλο πολιτικό επίδικο του παρόντος νοµοθετήµατος είναι ένα,
να επιταχύνουµε διαδικασίες. Πώς είναι δυνατόν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, όταν γνωρίζουµε ότι όλα -προσέξτε πώς νοµοθετεί η παρούσα Κυβέρνηση- όλες τις αρµοδιότητες που µέχρι
τώρα είχαν τεχνικές υπηρεσίες και τεχνικές διευθύνσεις σε περιφέρειες, σε οργανισµούς, σε δήµους, όλα αυτά έρχονται υδροκεφαλίζουν ουσιαστικά- στο Κεντρικό Συµβούλιο του
Υπουργείου Υποδοµών. Μιλάµε τώρα ότι γυρνάµε πίσω στη δεκαετία του 1960. Είναι το απόλυτο κεντρικοποιηµένο κράτος.
Εκεί που είχε επιτευχθεί τα προηγούµενα χρόνια, τις προηγούµενες δεκαετίες µια σοβαρή τοµή αποκέντρωσης µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις, τώρα έρχεται η Νέα Δηµοκρατία να τα
συσσωρεύσει όλα στο Υπουργείο Υποδοµών. Όλες οι επιτροπές
για οποιοδήποτε έργο στη χώρα, που χρήζει επισήµανσης ή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ή ενστάσεως ή αιτήσεων θεραπείας, θα
πρέπει να πηγαίνουν στο κεντρικό συµβούλιο.
Αυτό νοµίζω ότι είναι η επιτοµή της καθυστέρησης, η επιτοµή
της αβελτηρίας. Οι περιπτώσεις που θα ανακύπτουν εβδοµαδιαίως στη χώρα θα είναι εκατοντάδες. Έτσι νοµοθετείτε; Έτσι
βλέπετε την επιτάχυνση των διαδικασιών; Νοµίζω ότι αυτό θα επιτύχει ακριβώς το αντίθετο.
Κλείνοντας την τοποθέτησή µου, θα ήθελα να αναφερθώ και
σε θέµατα διαφάνειας και διαύγειας. Εδώ δεν είναι µόνο η προφανής περίπτωση των «µαύρων ταµείων» που θέλει να αποκτήσει
ο κ. Χαρδαλιάς µε το άρθρο 226. Πολύ σηµαντικότερο -κατά την
άποψή µας- αν και µικρότερου ποσού, που δεν κάνει ενδεχοµένως και τόσο γκελ στον κόσµο, δεν το αντιλαµβάνεται καταλλήλως, αλλά είναι τεράστιο ζήτηµα, είναι η αύξηση του ορίου από
1.000 ευρώ σε 2.500 ευρώ για τη µη δηµοσιοποίηση απευθείας
αναθέσεων στο ΚΗΜΔΗΣ. Κανείς δεν έχει καταλάβει για ποιον
λόγο να αποσιωπήσουµε και να κρύψουµε αυτές τις περιπτώσεις
συµβάσεων. Κανείς δεν αντιλαµβάνεται, γιατί περιορίζουµε τη
διαφάνεια και τη διαύγεια σε ένα τέτοιο ζήτηµα. Το θέµα εδώ δεν
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είναι τα 1.000 ευρώ που είναι πολύ λίγα. Το ζήτηµα είναι ότι η
διάταξη καθιστά αδύνατον να τεκµηριωθεί η οποιαδήποτε κατάτµηση δηµόσιου διαγωνισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μαµουλάκη,
κλείνετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Υπό αυτή την έννοια, είναι ένα πραγµατικό πισωγύρισµα για τη δηµόσια διοίκηση
συνολικά και για την οικονοµική διαχείριση των ΟΤΑ συγκεκριµένα και από το κεκτηµένο που κατοχυρώθηκε µε τον ν.4412.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούµε ότι το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, ενώ κατά την άποψη του νοµοθέτη έχει εκπονηθεί
για να λύσει προβλήµατα και να επιταχύνει διαδικασίες, κάνει
ακριβώς το αντίθετο. Δηµιουργεί δοµικές αβελτηρίες στη δηµόσια διοίκηση, αποκλείει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις από τις δηµόσιες συµβάσεις, απειλεί το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας της χώρας, εντείνει τα φαινόµενα διαφάνειας και µικροδιαπλοκής και πάνω από όλα, έρχεται σε πολύ λάθος χρονική
στιγµή. Για τους παραπάνω λόγους σκοπεύουµε να το καταψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Κατρίνης, ειδικός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία περίοδο που η ελληνική
κοινωνία βιώνει το τρίτο κύµα της πανδηµίας µε µέτρα που διαρκούν µεν, αλλά δεν αποδίδουν, µε την οικονοµία βαριά πληγωµένη και τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα να απειλείται µε
αφανισµό, η Κυβέρνηση φέρνει ένα νοµοσχέδιο για το πλαίσιο
δηµοσίων συµβάσεων µε εµβληµατικούς χαρακτηρισµούς περί
διαφάνειας, ευελιξίας και αποτελεσµατικότητας.
Όλα αυτά από µία Κυβέρνηση που τον τελευταίο χρόνο έχει
προχωρήσει σε ρεκόρ απευθείας αναθέσεων κατά παρέκκλιση
προµηθειών, εργαλειοποιώντας στην κυριολεξία την πανδηµία
και µετατρέποντας την εξαίρεση σε κανόνα στο πεδίο των προµηθειών, των συµβάσεων και των αναθέσεων.
Και µάλιστα, από κεκτηµένη ταχύτητα και σήµερα ακόµα φέρνετε τροπολογία για παράταση προµηθειών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο Υπουργείο το οποίο δεν θα έπρεπε
να επηρεάζεται από την πανδηµία για τις διαδικασίες και τις λειτουργίες του.
Εν όψει της αξιοποίησης των 94 συνολικά δισεκατοµµυρίων
ευρώ -Ταµείο Ανάκαµψης, του νέου ΕΣΠΑ, του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης και του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης- η διαφάνεια, η ευελιξία και η αποτελεσµατικότητα αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία, όπως και η ταχύτερη, βέβαια, απορρόφηση αυτών των πόρων, η γρήγορη υλοποίηση των έργων και η
αύξηση αποτελεσµατικότητας δηµοσίων συµβάσεων µε όρους
διαφάνειας, λογοδοσίας, ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής,
αλλά και κοινωνικής ανταποδοτικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το σχέδιο νόµου που συζητούµε σήµερα λείπουν το ζήτηµα της κλιµατικής κρίσης και
των άµεσων περιβαλλοντικών προκλήσεων, η κοινωνική διάσταση των δηµοσίων συµβάσεων, η προώθηση της καινοτοµίας,
αλλά και οι οικονοµίες κλίµακος.
Και προκύπτουν εύλογα αρκετά ερωτήµατα σε σχέση µε το
νοµοσχέδιο και τους στόχους που βάζει, τουλάχιστον όπως ιεραρχικά τέθηκαν από την πλευρά της Πλειοψηφίας.
Ερώτηµα πρώτο: Είναι, άραγε, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
µία ολιστική προσέγγιση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου δηµοσίων συµβάσεων, που θα οδηγήσει σε απεµπλοκή από
τις ατέρµονες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως µε περισσό
λυρισµό ισχυρίστηκε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας; Προφανώς
όχι.
Συζητούµε ένα νοµοσχέδιο χωρίς στόχευση, χωρίς ειρµό και
χωρίς αποτέλεσµα, το οποίο περιλαµβάνει εκατόν σαράντα τροποποιήσεις τουλάχιστον του ν.4412 της προηγούµενης κυβέρνησης.
Τι κάνετε, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης; Αλλάζετε έναν νόµο
µη λειτουργικό, που χρειάστηκε ως σήµερα τετρακόσιες τροπο-
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ποιήσεις, µε ένα πλαίσιο που δεν είναι επίσης λειτουργικό.
Ερώτηµα δεύτερο: Απλοποιείτε και εξορθολογίζετε το δαιδαλώδες νοµικό πλαίσιο, ώστε να υπερβούµε τις µεγάλες καθυστερήσεις, όπως υποστήριξε ο Υπουργός Υποδοµών; Ένα νοµοσχέδιο που προβλέπει συνολικά την έκδοση εκατό σχεδόν υπουργικών αποφάσεων δεν µειώνει τη γραφειοκρατία, όπως είπε ο κ.
Παπαθανάσης στην επιτροπή και είναι αµφίβολο το πότε θα
εφαρµοστεί στην πράξη.
Είναι τυχαίο, άραγε, ότι όλοι οι φορείς εξέφρασαν ισχυρότατες επιφυλάξεις για το πόσο γρήγορα θα µπορέσει, αν µπορέσει,
να εφαρµοστεί αυτός ο νόµος; Σαφέστατα όχι, γιατί η µέχρι σήµερα πρακτική της Κυβέρνησης δείχνει ότι ειδικεύεται µεν στα
µεγαλεπήβολα νοµοσχέδια που διαφηµίζονται ως «µεγάλες
τοµές», αλλά τα οποία τελικά δεν εφαρµόζονται. Γιατί; Διότι για
να εφαρµοστούν απαιτούν πλειάδα υπουργικών αποφάσεων µε
άγνωστο φυσικά χρονικό ορίζοντα εφαρµογής. Το είδαµε, θα πω
ένα µόνο χαρακτηριστικό παράδειγµα, στον Κώδικα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης που ψηφίστηκε τον Σεπτέµβριο και που, σύµφωνα µε τη σχετική έρευνα του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων, εκκρεµούν πάνω από εκατό υπουργικές αποφάσεις σήµερα
που µιλάµε, µε αποτέλεσµα η χώρα µας να εµφανίζεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το ρυθµιστικό περιβάλλον στον ψηφιακό τοµέα.
Ερώτηµα τρίτο: Ενισχύεται η διαφάνεια, όπως υποστηρίζει µεγαλοστόµως, η Κυβέρνηση; Είναι, άραγε, προς την κατεύθυνση
της διαφάνειας να αυξάνεται το όριο, έστω και για τις συµβάσεις
ήσσονος σηµασίας για τις οποίες δεν παρέχεται πληροφόρηση,
είναι στην κατεύθυνση της διαφάνειας να αυξάνεται το όριο των
απευθείας αναθέσεων; Είναι προς την κατεύθυνση της διαφάνειας η πολύ µεγάλη ευχέρεια που δίνεται στις αναθέτουσες
αρχές να επιλέγουν ανάδοχο για µελέτες; Είναι προς την κατεύθυνση της διαφάνειας η πρόβλεψη για κατακύρωση σύµβασης
για το 80% έως το 120% της ποσότητας αγαθών και υπηρεσιών,
όταν η οικονοµική προσφορά αφορά συγκεκριµένα δεδοµένα;
Είναι, άραγε, προς την κατεύθυνση της διαφάνειας µία µελέτη
να συνιστά µεν λόγο διάλυσης της σύµβασης, αλλά να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από τον επόµενο µειοδότη που θα κληθεί από
την προϊσταµένη αρχή; Και, τέλος, είναι άραγε προς την κατεύθυνση της διαφάνειας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κριτήρια, οι βαθµοί των κριτηρίων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η
διαδικασία καταχώρισης του ψηφιακού αρχείου βαθµολόγησης
να ρυθµιστούν εν λευκώ από τον Υπουργό;
Ερώτηµα τέταρτον: Η ενίσχυση του συστήµατος µελέτη-κατασκευή συνιστά όντως επιτάχυνση των διαδικασιών; Πρώτα απ’
όλα, ακούστηκε από τους φορείς ότι δεν αποτελεί την κρατούσα
πρακτική διεθνώς, ενώ συνολικά η αγορά ζητά να έχουν εγκριθεί
πιο πριν οι περιβαλλοντικοί όροι. Αντίθετα, η Κυβέρνηση βασίζει
την επίσπευση ακριβώς στην αντίστροφη διαδικασία. Μήπως,
όµως, η ευρεία εφαρµογή του µοντέλου «µελέτη-κατασκευή»
ούτε λύνει τα θέµατα ταχύτητας, αλλά τελικά απειλεί και την ποιότητα των µελετών, αλλά και το δηµόσιο συµφέρον στο σύνολό
του;
Ερώτηµα πέµπτο: Οι ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές, ένα
όντως σηµαντικό πρόβληµα, αντιµετωπίζονται τελικά µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου; Η πλειοψηφία των φορέων το αµφισβητεί ζητώντας αντικειµενικά κριτήρια -έχει σηµασία ότι αυτό το
ζητάει το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος- ή φοβούµενη την αύξηση του γραφειοκρατικού και διοικητικού κόστους µε κινδύνους
µεγάλης καθυστέρησης, αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας, ακριβώς
όπως τα είπαν οι εκπρόσωποι των τεχνικών εταιρειών. Οι ίδιοι τονίζουν πως τα πάντα εξαρτώνται από την ορθότητα προϋπολογισµού δηµοπράτησης και όχι βεβαίως από τον µέσο όρο των
εκπτώσεων. Και γιατί επιλέγετε, παραδείγµατος χάριν, το 10%
και όχι το 15% ή το 20%; Υπάρχει κάποια επιστηµονική βάση τεκµηρίωσης γι’ αυτό; Η δυνατότητα δε που δίνεται στην αναθέτουσα αρχή να κρίνει ως ασυνήθιστα χαµηλά προσφορές ακόµα
και προσφορές µε µικρότερη ή και καθόλου απόκλιση από τον
µέσο όρο των εκπτώσεων, νοµίζω πως είναι κατανοητό ότι ανοίγει διάπλατα την πόρτα της αυθαιρεσίας.
Ερώτηµα έκτο: Η ιδιωτική επίβλεψη και το δηλωτικό σύστηµα
παρακολούθησης των έργων θα λύσει τα όποια προβλήµατα δια-
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σφαλίζοντας το δηµόσιο συµφέρον; Εµείς, το Κίνηµα Αλλαγής,
προφανώς και δεν δαιµονοποιούµε τη συµµετοχή του ιδιωτικού
τοµέα στην οικονοµία. Είναι άλλο πράγµα, όµως, η ενίσχυση και
η υποβοήθηση της δηµόσιας διοίκησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αποδεδειγµένα ο δηµόσιος τοµέας δεν µπορεί να ανταποκριθεί, και είναι άλλο πράγµα η πλήρης υποκατάσταση. Και
σε κάθε περίπτωση, όταν επιλέγεται ιδιωτικός φορέας, η επιλογή
θα πρέπει να γίνεται από συγκεκριµένο µητρώο και από τον
φορέα του έργου µε πλήρη ανεξαρτησία από τον κατασκευαστή.
Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που προτείνει η
Κυβέρνηση. Τι προτείνει η Κυβέρνηση; Να επιβλέπει και να ελέγχει τις δηµόσιες συµβάσεις και τα δηµόσια έργα ένας ιδιωτικός
φορέας που και θα επιλέγεται και θα πληρώνεται από τον κατασκευαστή, γεγονός που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε συγκρούσεις συµφερόντων και στρεβλώσεις.
Ερώτηµα έβδοµο: Ποια είναι τελικά τα µεγάλα προβλήµατα
των δηµοσίων συµβάσεων και κυρίως των δηµοσίων έργων; Οι
µεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες δηµοπράτησης, οι
υπερβολικές εκπτώσεις που προσφέρονται από τους διαγωνιζόµενους, οι καθυστερήσεις στην αποπεράτωση συµβάσεων, λόγω
προβληµατικών µελετών και συµπληρωµατικών συµβάσεων. Και
όλα αυτά έχουν ως βάση αναφοράς τα ανεπίκαιρα αναλυτικά τιµολόγια δηµοσίων έργων που και δεν ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και δεν είναι προσαρµοσµένα στους ευρωπαϊκούς κανονισµούς. Και είναι µεν θετικό ότι υλοποιείται το Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών
Έργων και Μελετών, αλλά είναι προβληµατικό ότι το παραπέµπετε και αυτό σε υπουργικές αποφάσεις και υπό την ευθύνη νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ενώ θα πρέπει να είναι
αρµοδιότητα δηµόσιας υπηρεσίας.
Ερώτηµα όγδοο και τελευταίο: Θωρακίζεται η προδικαστική
και δικαστική προστασία των ενδιαφεροµένων; Από τη µία, είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι µειώνονται τα χρηµατικά όρια για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής από τις
60.000 στις 30.000 ευρώ. Από την άλλη, αποθαρρύνετε τους ενδιαφερόµενους να προσφύγουν, αφού τους δίνετε το κίνητρο
της επιστροφής του παραβόλου αν αποσύρουν την προσφυγή
τους πριν καν ενηµερωθούν για τις απόψεις της αναθέτουσας
αρχής, αφού βεβαίως το παράβολο είναι δυσθεώρητα υψηλό.
Αλήθεια, έχετε στελεχώσει την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, ώστε να επιτελεί γρήγορα και αποτελεσµατικά το
έργο της; Αληθεύει, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι υπήρχε επίµονη
πρόταση από κορυφαίο µέλος της Κυβέρνησης για συγχώνευση
της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών και της
ΕΑΑΔΗΣΥ και ουσιαστικά κατάργηση της αρχής που εξετάζει τις
προδικαστικές προσφυγές; Τι εξυπηρετούσε αυτή η πρόταση
από κορυφαίο στέλεχος της Κυβέρνησης;
Όσον αφορά τις διατάξεις για την υποχρέωση δηµοσίευσης
διακηρύξεων στον τοπικό Τύπο, ακούσαµε τη χθεσινή δέσµευση
του Υπουργού Ανάπτυξης και περιµένουµε να φέρει νοµοθετική
ρύθµιση. Για λόγους και διαφάνειας και ενηµέρωσης στον τοπικό
Τύπο, ο οποίος συµβάλλει αξιόπιστα στην ενηµέρωση των πολιτών και ο οποίος αποτελεί ένα µέσο από το οποίο µπορούν οι
εταιρείες και οι ενδιαφερόµενοι να ενηµερωθούν πραγµατικά έγκαιρα για τα έργα και τις µελέτες, νοµίζουµε ότι θα πρέπει να
επεκταθεί, όπως επίσης και για τις διατάξεις που αφορούν το πειθαρχικό δίκαιο των µη µελών του ΤΕΕ, όπως δεσµεύτηκε ο
Υπουργός Υποδοµών, περιµένουµε τις νοµοθετικές βελτιώσεις.
Ορθώς έρχονται διατάξεις που ρυθµίζουν το πειθαρχικό δίκαιο
του ΤΕΕ. Όµως, αυτό δεν πρέπει να επεκτείνεται και σε µη µέλη
του.
Πάµε τώρα στις διατάξεις που αφορούν το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας και αποτελούν διορθώσεις παλαιότερων νόµων, κυρίως
µε πρόσθεση διαδικασιών και διευκρινίσεων χωρίς όµως, δυστυχώς, να υπάρχει στρατηγική για την ενίσχυση της εγχώριας
αµυντικής βιοµηχανίας. Διατηρείται και αυξάνεται η πολυνοµία
στον τοµέα των αµυντικών προµηθειών και συµβάσεων, γεγονός
που θα αυξήσει δυσλειτουργίες σε επίπεδο υλοποίησης εξοπλισµών, αφού οι προβλεπόµενες διαδικασίες θα βασίζονται σε τέσσερις αλληλοσυµπληρούµενους µεν, αλλά διαφορετικούς
νόµους. Και θα σταθώ στη διάταξη που διατηρεί και ενισχύει το
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ασυµβίβαστο όσων εµπλέκονται σε προµήθεια αµυντικού εξοπλισµού µέσα από τη θεσµική τους ιδιότητα σε σχέση µε την επαγγελµατική τους εξέλιξη, µετά την αποχώρηση από τις υπηρεσίες
που σχετίζονται µε τις προµήθειες. Γιατί αυτό το ασυµβίβαστο
δεν ισχύει και για άλλες νευραλγικές θέσεις του δηµοσίου που
εµπλέκονται στον σχεδιασµό και προγραµµατισµό συµβάσεων
προµηθειών;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ασυµβίβαστο που ο
πρώην Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής της προηγούµενης κυβέρνησης ορίστηκε υπεύθυνος της νέας δοµής µίας
από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών στη χώρα για τη διεκδίκηση
έργων από το δηµόσιο, αλλά και έργων που θα χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης; Δεν είναι ασυµβίβαστο που ο
Γενικός Γραµµατέας του ίδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, επί της σηµερινής Κυβέρνησης, αφού συµµετείχε στη σχεδίαση του fund «Φαιστός», το οποίο χρησιµοποιεί
τα χρήµατα, τις δηµοπρασίες των συχνοτήτων 5G, παραιτήθηκε
για να αναλάβει διευθύνων σύµβουλος του fund «Φαιστός», το
οποίο θα αξιοποιήσει αυτά τα κονδύλια µε καθαρά ιδιωτικά κριτήρια; Εµείς κάναµε ερώτηση από τις 8 Δεκεµβρίου και δεν
έχουµε λάβει απάντηση. Και βεβαίως, δεν ίδρωσε το αυτί του
Υπουργού. Ορίστηκε ο πρώην Γενικός Γραµµατέας του Διευθύνων Σύµβουλος αυτού του fund.
Αυτά λοιπόν, συνιστούν ασυµβίβαστα. Και επειδή εδώ επανέρχεται η διάταξη όπου όποιος εµπλέκεται µε προµήθειες και συµβάσεις για τρία τουλάχιστον χρόνια δεν µπορεί να απασχοληθεί
στον ιδιωτικό τοµέα, αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και στους άλλους τοµείς δηµόσιας ευθύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά την Αναπτυξιακή
Τράπεζα δεν θα αναφερθώ στα επιµέρους άρθρα. Εξάλλου,
εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής έχουµε στηρίξει όλες σχεδόν τις διατάξεις που αφορούν την Αναπτυξιακή Τράπεζα ως σήµερα γιατί
πιστεύουµε στον ρόλο της. Επιτελεί όµως τον ρόλο της η Αναπτυξιακή Τράπεζα; Διευκολύνει, ενισχύει την επιχειρηµατικότητα,
ιδιαίτερα τη µικρή και µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, σε αυτήν
την πολύ δύσκολη περίοδο;
Ο Υπουργός Ανάπτυξης χθες θριαµβολόγησε για τα έσοδα της
τράπεζας επί των ηµερών του ως απόδειξη επιτυχούς λειτουργίας, αλλά και καλής προοπτικής. Αυτό είναι ένα ζήτηµα, όντως,
αλλά δεν είναι το πιο σηµαντικό. Το σηµαντικό είναι ποιοι είναι οι
ωφελούµενοι από τη λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Το µεγάλο πρόβληµα είναι ότι τα προγράµµατα και η ρευστότητα της Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι προσβάσιµα σε µόλις
τριάντα χιλιάδες επιχειρήσεις, σε σύνολο οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων ενεργών επιχειρηµατικών ΑΦΜ, λιγότερο δηλαδή από το
4%. Αυτούς αφορά. Το 4% της επιχειρηµατικότητας της χώρας
αφορά ό,τι πρόγραµµα ή δάνειο έχει σχέση µε την Αναπτυξιακή
Τράπεζα.
Είναι όµως µόνο αυτό το πρόβληµα; Όχι. Σε ποιους πήγαν τα
δάνεια µέχρι τώρα της Αναπτυξιακής Τράπεζας; Στην πρώτη
φάση των προγραµµάτων οι µικρές επιχειρήσεις µε τζίρο ως
100.000 ευρώ ετησίως πήραν µόλις το 2,4% των πόρων. Τελειώνουν τα προβλήµατα σε σχέση µε την Αναπτυξιακή Τράπεζα και
το ποιοι έχουν πρόσβαση; Όχι βέβαια. Ο κλοιός στενεύει ακόµα
περισσότερο, αφού τον περασµένο Σεπτέµβριο η Κυβέρνηση
αποφασίζει να πάρουν δάνειο στη δεύτερη φάση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και
Ταµείου Εγγυοδοσίας οι επιχειρήσεις που πήραν δάνειο και στην
πρώτη, παρά την αντίθετη απόφαση της διοίκησης της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Οι ίδιοι και οι ίδιοι δηλαδή. Η Επιτροπή Ρευστότητας µε τη συµµετοχή και του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Ανάπτυξης ανατρέπει την απόφαση και οι ίδιοι
ωφελούµενοι της πρώτης φάσης παίρνουν δάνεια και στη δεύτερη φάση.
Έναν χρόνο πριν, σε αυτή την Αίθουσα όταν επισήµανα τον
κίνδυνο του αποκλεισµού της συντριπτικής πλειοψηφίας επιχειρήσεων, λόγω των αυστηρών τραπεζικών κριτηρίων, ο Υπουργός
Ανάπτυξης µού κουνούσε το δάχτυλο, λέγοντάς µου ότι υπερασπίζοµαι τους µπαταχτσήδες. Ποιοι είναι οι µπαταξήδες λοιπόν,
σύµφωνα µε τον κ. Γεωργιάδη; Αυτοί που λόγω της δεκαετούς
κρίσης χρωστούσαν στα τέλη του 2019 στις τράπεζες, στα ταµεία και στην εφορία; Ποιοι είναι αυτοί, κυρίες και κύριοι συνά-
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δελφοι; Είναι αυτοί για τους οποίους η Κυβέρνηση σήµερα φέρνει το άρθρο 223, ώστε να µην τους κατασχεθεί η όποια ενίσχυση
για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήµατος και τους δίνει
ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα ή δεν το βάζει ως προϋπόθεση για να πάρουν την ενίσχυση αυτή. Δηλαδή, το 70% τουλάχιστον των µικρών επιχειρήσεων που έχουν µη εξυπηρετούµενα δάνεια στις τράπεζες, στα funds ή χρωστάνε στην εφορία
και στα ταµεία, σε µία χώρα µε ιδιωτικό χρέος 240 δισεκατοµµύρια ευρώ. Φαίνεται ότι τώρα διαπιστώνει η Κυβέρνηση ότι οι µπαταχτσήδες του Απριλίου του 2020 είναι η µεγάλη πλειοψηφία της
επιχειρηµατικότητας στη χώρα, που αποκλείεται -το ξαναλέωαπό όλα, µα όλα τα εργαλεία της Αναπτυξιακής Τράπεζας και τη
ρευστότητα, πλην της επιστρεπτέας προκαταβολής και δεν µπορούν αν δεν ψηφιστεί η σηµερινή ρύθµιση ούτε καν στις ενισχύσεις του ΕΣΠΑ να µπουν. Και θα περιµένουµε µε ενδιαφέρον το
συµβούλιο ρευστότητας να µας πει τι παρεµβάσεις θα κάνει,
ώστε να είναι πιο ευέλικτα τα πιστωτικά κριτήρια και να µπορέσουν οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στη ρευστότητα.
Τέλος, για το άρθρο 219, περιµένουµε ακόµα τον Υπουργό Περιβάλλοντος να µας τεκµηριώσει πώς οι µελέτες για τα ήπια αναπτυξιακά έργα δηµοσίου συµφέροντος, όπως τα βαφτίζει η
Κυβέρνηση, συνδυάζονται µε τη στρατηγική του Υπουργείου του
για ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες σε όλη την περιοχή, όπως
καθορίστηκε µε τον νόµο της Κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη.
Η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επισηµαίνει τις αδυναµίες αυτής της διάταξης. Δεν ορίζεται σε ποιες
ζώνες θα εφαρµοστεί και µε ποια κριτήρια. Έρχεται σε σύγκρουση -το λέω ακριβώς όπως το περιγράφει η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής- µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία
και την πρόσφατη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και
από την στιγµή που δεν έχουν τεθεί στόχοι στις περιοχές
«NATURA» είναι αδόκιµο να φτιάχνετε υποπεριοχές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια συγκυρία όπου τα κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης µέσω των κριτηρίων ανάθεσης
των συµβάσεων θα µπορούσαν να αποτελέσουν εργαλείο και για
την αναβάθµιση των επιχειρήσεων και για την ενίσχυση των εργαζοµένων, εσείς προκρίνετε τις απευθείας αναθέσεις και τις κατατµήσεις. Αντί να επιβραβεύετε κριτήρια ανάθεσης που έχουν
αναφορά στη διατήρηση και δηµιουργία θέσεων εργασίας για τη
βιώσιµη ανάπτυξη, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και την προστασία του περιβάλλοντος, εσείς συντηρείτε την αδιαφάνεια και τις
πελατειακές λογικές, τις οποίες ακόµα πληρώνουµε.
Σε µια συγκυρία που απαιτείται ριζικός ανασχηµατισµός και
εκσυγχρονισµός όλου του πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων
προς όφελος της εθνικής οικονοµίας, δεν φαίνεται να έχετε ούτε
την πολιτική βούληση ούτε το όραµα που θα σας επιτρέψει να
πετύχετε ένα ουσιαστικό αποτέλεσµα. Και παρά τις όποιες σηµειακές βελτιώσεις επιφέρει το παρόν νοµοσχέδιο και τις οποίες
προφανώς θα στηρίξουµε, είναι ένα νοµοσχέδιο κατώτερο των
περιστάσεων µε την αρχή του οποίου και διαφωνούµε και προφανώς θα καταψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, θα έχετε νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ει δυνατόν να τις
έχουµε πριν ανέβουν οι απλοί οµιλητές στο Βήµα. Μη φτάσουµε
στο τέλος της σηµερινής συνεδρίασης για να κατατεθούν.
Τον λόγο θα πάρει τώρα η κ. Διαµάντω Μανωλάκου από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είναι ένα νοµοσχέδιο που περιέχει
µια σειρά από ρυθµίσεις που διευκολύνουν την υλοποίηση του
βασικού, άµεσου οικονοµικού ρόλου του κράτους ως χρηµατοδότη των οµίλων, µέσα από τις κρατικές αγορές εµπορευµάτων
και έργων στις σύγχρονες συνθήκες.
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Οι νέες ρυθµίσεις ευθυγραµµίζουν το πλαίσιο των συµβάσεων
µε τους γενικούς σχεδιασµούς της αστικής τάξης και τις προτεραιότητες που έχει. Στοχεύουν στην καλύτερη αξιοποίηση, από
πλευράς του µεγάλου κεφαλαίου, του επεκτατικού πακέτου της
ερχόµενης περιόδου και είναι αρκετά τα δισεκατοµµύρια. Ακολουθεί, διορθώνει και ολοκληρώνει το πλαίσιο που κατέθεσε το
2016 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, µε τις αντίστοιχες αλλαγές όλα
τα προηγούµενα χρόνια, αποδεικνύοντας για µια ακόµα φορά τη
στρατηγική σύµπλευση των δύο κοµµάτων. Με άλλοθι ότι συρρικνώνετε δυσλειτουργίες, εµπόδια και καθυστερήσεις που
υπάρχουν, προωθείτε σε βάρος του ελεγκτικού έργου του δηµοσίου, της λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών που ιδιωτικοποιείτε το αντικείµενό τους, σε βάρος συµµετοχής των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και του κρατικού προϋπολογισµού,
γιατί έχετε έναν στόχο: τη γρήγορη πρόσβαση των επιχειρηµατικών οµίλων στα έργα και τη γρήγορη κερδοφορία τους. Δηλαδή, ισοπεδώνετε ό,τι δυσχέραινε την ανεµπόδιστη δράση του
µεγάλου κεφαλαίου.
Και δεν φτάνει µόνο αυτό. Με τις χθεσινοβραδινές τροπολογίες -απαράδεκτος ο τρόπος- αναστέλλετε έως τις 31 του Οκτώβρη 2021 την εκτέλεση κατεδαφίσεων για κάθε είδους κατασκευές σε παραλίες, σε αιγιαλό, όχθες κ.λπ., δίνοντας τον χρόνο
για να τα νοµιµοποιήσετε σε όφελος κυρίως των µεγαλοξενοδόχων και βεβαίως σε βάρος των λαϊκών συµφερόντων και του περιβάλλοντος. Ντροπή!
Και το µεθοδεύσατε έτσι. Aν και το είχατε έτοιµο, δεν µας είπατε λέξη µέχρι το βράδυ που υπήρχε η επιτροπή. Γιατί; Για να
µην έχει λόγο ούτε η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής µε την
έκθεσή της. Όχι µόνο δεν προστατεύετε το περιβάλλον, αλλά το
βιάζετε καθηµερινά, όπως και τις περιοχές «NATURA» µε το
άρθρο 219, που δίκαια έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.
Φτάνετε στο σηµείο ο ανάδοχος επιχειρηµατίας που αναλαµβάνει το έργο να επιλέγει τον ιδιώτη ελεγκτή του έργου του. Δεν
υπάρχει βεβαίως διαφάνεια, αλλά υπάρχει και σηµαντική δαπάνη
αµοιβής του ιδιώτη ελεγκτή που προστίθεται και αυτή στον προϋπολογισµό του έργου. Την ίδια στιγµή δηµόσιες υπηρεσίες µαραζώνουν σε απραξία, απαξιώνονται και συρρικνώνονται.
Προβάλλετε την ηλεκτρονικοποίηση των συµβάσεων, µεγάλων
και µικρών. Ωστόσο, δεν πρόκειται να αντιµετωπίσετε τα προβλήµατα στη διαδικασία επιλογής και υλοποίησης των συµβάσεων,
ούτε το πρόβληµα της διαφθοράς, γιατί είναι στην ουσία έκφραση ενός συστήµατος συµβάσεων που λειτουργεί µε κριτήριο
την κερδοφορία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται.
Δεν υπάρχει ουδέτερο κράτος για να εξοικονοµηθούν οι πόροι
του. Το κράτος είναι ταξικό, χρηµατοδοτεί το µεγάλο κεφάλαιο.
Το µόνο που θα αλλάξει η ηλεκτρονική συµβασιοποίηση είναι η
κατανοµή της χρηµατοδότησης, η συγκέντρωση έργων και προµηθειών σε µεγάλες επιχειρήσεις που θα έχουν προνοµιακή µεταχείριση.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, προβλέπει εκτεταµένη ιδιωτικοποίηση
των διαδικασιών επίβλεψης των έργων, αξιοποιώντας το Τεχνικό
Επιµελητήριο ως κεντρικό θεσµικό φορέα, όσο και εισάγοντας
µητρώα ιδιωτών που θα αναλάβουν τις σχετικές διαδικασίες. Ουσιαστικά πρόκειται για µία ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του κράτους, ιδιωτικοποίηση και της επίβλεψης. Είναι η φυσική εξέλιξη
των αλλαγών όλων των προηγουµένων ετών στους ελεγκτές δόµησης, ιδιωτική πολεοδόµηση και άλλα που προώθησαν και υλοποίησαν όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Εντάσσεται στην πολιτική του λεγόµενου επιτελικού κράτους
της Νέας Δηµοκρατίας, που στόχο έχει να διευκολύνει τη δράση
του µεγάλου κεφαλαίου, ενώ αξιοποιεί τη µόνιµη υποστελέχωση
των κρατικών υπηρεσιών που αδυνατούν να αντιµετωπίσουν τα
σχετικά προβλήµατα.
Επεκτείνεται ο θεσµός της διαιτησίας σε µεγάλες κατηγορίες
έργων και συµβάσεων, µε το κράτος ουσιαστικά να παραιτείται
ακόµη και από τη δικαστική προστασία που παρείχε στον εαυτό
του, διευκολύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τις µεγάλες επιχειρήσεις. Επιταχύνει τη συγκέντρωση των έργων σε µεγάλες επιχειρήσεις, εισάγοντας και σε µικρά έργα τα λεγόµενα µη οικονοµικά
κριτήρια που σχετίζονται, όµως, µε την οικονοµική ισχύ των µεγαλοεπιχειρήσεων.
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Περιέχει ρυθµίσεις που διευκολύνουν τη δράση των µεγάλων
οµίλων στις κατασκευές, όπως την κατάργηση των επιµετρήσεων, τη δυνατότητα του διαδόχου να υπαναχωρεί κ.λπ.. Διευκολύνονται οι συµβάσεις µε οµίλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση
στο πλαίσιο διεύρυνσης της λεγόµενης κοινής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί την αντιδραστική πολιτική της λεγόµενης «πράσινης» ανάπτυξης, εισάγοντάς την ως κριτήριο στα
έργα. Αυτή είναι η υποκρισία σας.
Το νοµοσχέδιο συνολικά έχει σωρεία διατάξεων µε στόχο να
διευκολυνθεί ο αντιδραστικός σχεδιασµός για την «πράσινη» ψηφιακή µετάβαση, σχεδιασµός κοινός για τη Νέα Δηµοκρατία, τον
ΣΥΡΙΖΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφιακές υποδοµές και σχετικές συµβάσεις προωθούνται µε ευκολία, ενώ η ψηφιοποίηση
της διαδικασίας επιταχύνει γενικά την ψηφιακή µετάβαση του
κράτους.
Οι «πράσινοι» όροι εντάσσονται αρµονικά στην «πράσινη» κοινωνική συµφωνία, ενώ οι προβλέψεις για περιοχές «NATURA» και
για υλοποίηση έργων, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι σχεδόν «φωτογραφικές» για
διάφορες υποδοµές που απαιτεί το κοινό σχέδιο Νέας Δηµοκρατίας-ΣΥΡΙΖΑ, για βιοµηχανοποίηση ολόκληρης της υπαίθρου, µε
το πρόσχηµα της λεγόµενης «πράσινης» ανάπτυξης. Υποκρισία
σας.
Δεν διασφαλίζεται ο πλήρης ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος
τόσο τµηµατικά όσο και στο συνολικό έργο και κυρίως δεν µπορούν να ελεγχθούν εκ των υστέρων οι αφανείς εργασίες, αφού
αυτές θα έχουν επικαλυφθεί από άλλες.
Αυτό δεν είναι µόνο έλλειµµα διαφάνειας, αλλά αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα ίσως και άλλων προβληµάτων, όπως
η κατασκευή στην Πειραϊκή της νότιας προβλήτας τουριστικού
λιµανιού από το κινέζικο µονοπώλιο της «COSCO» που έχει ξεσηκώσει τους κατοίκους, αφού καλούν το ΕΛΚΕΘΕ σε ελέγχους
και δεν έρχεται, να ελέγξει δηλαδή τη σύσταση υλικών που χρησιµοποιούνται πριν αυτά καλυφθούν τελείως. Γιατί; Έχουν στοιχεία και φόβο για χρησιµοποίηση υλικών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Νοµιµοποιείτε, λοιπόν, τώρα τέτοιες καταστάσεις.
Επίσης, οι εργολάβοι και οι ιδιώτες µελετητές θα καθορίζουν
τις τιµές υλικών και εργασιών, τις προδιαγραφές των έργων µε
κίνδυνο την υπερκοστολόγηση, αλλά και τις τεχνικές προδιαγραφές στην κατασκευή.
Και όµως είναι γνωστό από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπήρχε διαπίστωση για τη
χώρα µας, ότι στα έργα µε ΣΔΙΤ και κυρίως αυτοκινητόδροµοι,
το κόστος ήταν αυξηµένο κατά 65%. Τι σηµαίνει αυτό; Μίζες και
σαπίλα.
Γιατί, όµως, προωθείτε αυτές τις αλλαγές; Πρώτον, γιατί σε
περίοδο κρίσης της καπιταλιστικής οικονοµίας υπάρχει πτώση
των ιδιωτικών επενδύσεων και εσείς θέλετε να τις ενθαρρύνετε
µε ένα πακέτο 72 περίπου δισεκατοµµυρίων, µε πόρους που προέρχονται κυρίως από το Ταµείο Ανάκαµψης και το νέο κοινοτικό
πλαίσιο στήριξης, λεφτά πολλών, συνδεδεµένα µε ένα εθνικό
αναπτυξιακό σχέδιο που θα καθορίζει τις µεταρρυθµιστικές και
επενδυτικές προτεραιότητες έως το 2026 και εκεί δεν χωράει
ούτε και στο παρόν νοµοσχέδιό σας η κάλυψη αναγκών της δηµόσιας υγείας, της παιδείας, αφού τον κορωνοϊό που θερίζει
στην κυριολεξία τον έχετε αγορεύσει αποκλειστικά σε ατοµική
υπόθεση και ευθύνη.
Δεύτερον, αντί να προβείτε σε µαζικές προσλήψεις µόνιµου
και µε πλήρη δικαιώµατα προσωπικού, που χρειάζονται, αποδεκατίζετε δηµόσιες υπηρεσίες και «πυροβολείτε» τη µόνιµη και
σταθερή δουλειά.
Αρνείστε και εσείς, όπως και η προηγούµενη κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, να προβείτε σε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού µε
σταθερές σχέσεις εργασίας. Έχετε αποκηρύξει τη µόνιµη και
σταθερή δουλειά, προκειµένου να απαξιωθούν οι δηµόσιες υπηρεσίες και να έχετε άλλοθι για εκχωρήσεις αρµοδιοτήτων προς
ιδιώτες. Γι’ αυτό προωθείτε ένα τερατούργηµα, όπου ελεγκτές
και ελεγχόµενοι θα είναι αλληλοδιαπλεκόµενοι, ώστε να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στις απαιτήσεις κερδοφορίας των µεγάλων.
Ταυτόχρονα, µε τα άρθρα για το Τεχνικό Επιµελητήριο στο-
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χεύετε στη διασφάλιση της διεύρυνσης της επιχειρηµατικής λειτουργίας του ΤΕΕ και στην υλοποίηση του ενισχυµένου ρόλου
του.
Σε ό,τι αφορά τα 37 άρθρα του Υπουργείου Άµυνας, ανεξάρτητα από τον νόµο που καθορίζει τις προµήθειες στον χώρο άµυνας και ασφάλειας, ο εκσυγχρονισµός έχει να κάνει µε τη
βαθύτερη εµπλοκή της χώρας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς. Οι προµήθειες είναι προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις
αναγκών και εξυπηρέτησης των επιχειρησιακών σχεδίων των ιµπεριαλιστικών µηχανισµών. Σε αυτό συµφωνείτε όλοι.
Βέβαια υπάρχει η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και
στον Έβρο, η αµφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας δεκάδων
νησιών του Αιγαίου, της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ και
λόγω της έντασης µε την Τουρκία προβάλλεται η ανάγκη ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάµεων και ότι αυτό πρέπει να γίνει µε ευέλικτο, ταχύτερο και πιο αποτελεσµατικό τρόπο.
Ωστόσο, οι εκφράσεις «επιχειρησιακή αυτονοµία των Ενόπλων
Δυνάµεων» ή «εγχώρια τεχνολογική βιοµηχανική βάση» είναι παραπλανητικές, αφού η πολιτική της Κυβέρνησης είναι η εισφορά
στην απρόσκοπτη λειτουργία των συµµαχιών της, µε ταυτόχρονη
παράδοση της υπάρχουσας υποδοµής της πολεµικής βιοµηχανίας σε ιδιώτες επενδυτές, µε την ένταξή της στην εξυπηρέτηση
των επιχειρηµατικών τους πλάνων και όχι στην άµυνα της χώρας,
δηλαδή στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωµάτων. Για την απαξίωση της πολεµικής βιοµηχανίας φέρετε ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις και δεν είναι λίγες οι
φορές που το Κοµµουνιστικό Κόµµα φέρνει το θέµα στη Βουλή.
Επιπλέον, διασυνδέεται η λειτουργία της αµυντικής πολεµικής
βιοµηχανίας µε την πολιτική εθνικής άµυνας και την εθνική στρατιωτική στρατηγική. Θα λέγαµε ότι είναι σχήµα οξύµωρο, αφού
η πολεµική βιοµηχανία σταδιακά ιδιωτικοποιείται. Να θυµίσουµε
την ΕΛΒΟ, τη ναυπηγική βιοµηχανία ή τη σταδιακή µετατροπή
της σε αποκλειστικό υπερεργολάβο της «LOCKHEED»;
Τελικά η διαδικασία προµηθειών και στις Ένοπλες Δυνάµεις
έχει παρελθόν µε σκοτεινά και µαύρα στοιχεία. Υπάρχουν χαρακτηριστικά γεγονότα που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας,
απασχόλησαν τη δικαιοσύνη και συνδέονται µε προµήθειες, µεγάλες ή µικρότερες, πολεµικού υλικού. Πάντα η κάθε επιχείρηση
θέλει να πουλήσει µε κάθε τρόπο.
Σε ό,τι αφορά τον εθνικό µηχανισµό διαχείρισης κρίσεων και
αντιµετώπισης κινδύνων αναδεικνύεται o βαθιά αντιδραστικός
χαρακτήρας αυτών των ρυθµίσεων. Αποκαλύπτεται ότι η πολιτική
προστασία σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως κατασταλτικός
µηχανισµός και όχι για τις ανάγκες προστασίας του λαού. Είναι
ενταγµένη στις επιταγές του κεφαλαίου, των ιµπεριαλιστικών οργανισµών Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ στους οποίους µετέχει
η χώρα και προωθείται η ιδιωτικοποίηση.
Οι προµήθειες, οι υπηρεσίες και τα έργα των προγραµµάτων
δεν διαµορφώνονται, λοιπόν, µε βάση τις ανάγκες προστασίας
του λαού από την κάθε κυβέρνηση, αλλά λαµβάνεται υπ’ όψιν ο
κατασταλτικός προσανατολισµός της που καθορίζεται και εγκρίνεται από το ΚΥΣΕΑ, ενώ η αρµόδια διυπουργική επιτροπή για
τον σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας έχει µόνο εισηγητικό
ρόλο.
Τέλος, θέλω να τονίσω ότι το ζήτηµα δεν είναι πόσο καλά λειτουργεί η διαδικασία των δηµοσίων συµβάσεων, αλλά τι χρηµατοδοτεί και µε τι κριτήρια. Για εµάς κριτήρια και προτεραιότητες
είναι τα µεγάλα έργα να συµβάλλουν στην ανάπτυξη που θα έχει
επίκεντρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, τη βελτίωση της
θέσης της λαϊκής οικογένειας, τον σεβασµό για το περιβάλλον,
να διαµορφώνουν συνθήκες οικονοµίες κλίµακος και όχι καταλήστευσης.
Ποια από αυτά τα κριτήρια υλοποιούν τα δικά σας σχέδια; Και
δεν µιλάω µόνο για τη σηµερινή Κυβέρνηση, αλλά συνολικά για
τα σχέδια του καπιταλιστικού συστήµατος και τις προτεραιότητες που έχει. Κανένα από αυτά τα κριτήρια δεν υπάρχει σε όλο
το νοµοσχέδιο, αλλά και σε όλη την πολιτική σας.
Θα ρωτήσει κάποιος πώς θα γίνονται αυτά τα έργα για τον
λαό. Ναι, εµείς λέµε καθαρά ότι τόσο η µελέτη όσο και η κατασκευή και η συντήρηση των µεγάλων έργων πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους, µε κοινωνικοποιηµένο τοµέα κατασκευών που

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Α’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

θα σέβεται το επιστηµονικό επίπεδο των µηχανικών και µε τη συνεχή µετεκπαίδευσή τους, αλλά και µε χρησιµοποίηση άλλων
κλάδων εργαζοµένων και δεν θα προσπαθεί να τους «ξεζουµίσει»
µε τα διάφορα µπλοκάκια παροχής υπηρεσιών, µε τις διάφορες
συµβάσεις της µίας µέρας ή µε το επικίνδυνο και ανθυγιεινό αντεργατικό «οπλοστάσιό» σας, που ενισχύουν την αβεβαιότητα και
την ανασφάλεια.
Είναι φανερό ότι στα στρατηγικά ζητήµατα εµείς διαφωνούµε
ριζικά µε αυτό το νοµοσχέδιο και γι’ αυτό θα το καταψηφίσουµε
επί της αρχής, αλλά και στα περισσότερα άρθρα. Για τις προκλητικές τροπολογίες που καταθέσατε το βράδυ, θα τοποθετηθούµε
αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Τον λόγο ο ειδικός αγορητής από την Ελληνική Λύση, ο συνάδελφος κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής αναφέραµε πως το παρόν νοµοσχέδιο έχει διακόσια είκοσι εννέα άρθρα σε τριακόσιες σαράντα δύο σελίδες. Αφορά
θέµατα διαχείρισης δισεκατοµµυρίων και υποβάλλεται για επικύρωση από την κοµµατική πλειοψηφία, τη Νέα Δηµοκρατία, αποτελώντας µέρος της ανύπαρκτης ανάπτυξης της χώρας µας, που
σύµφωνα µε στοιχεία της EUROSTAT, που θα καταθέσουµε στα
Πρακτικά, το 2020 ήταν δυστυχώς η τελευταία της Ευρωζώνης
µεταξύ αυτών που κατέθεσαν στοιχεία, µε µακράν το υψηλότερο
έλλειµµα όλων, 15%, προφανώς λόγω της αποτυχηµένης πολιτικής µιας Κυβέρνησης που αυξάνει τα ελλείµµατα και το χρέος
σα να µην υπάρχει αύριο, ενώ κρύβει όλη την κακοδιαχείρισή
της, όπως είναι ασφαλώς τα αλλεπάλληλα και απρογραµµάτιστα
«κλειδώµατα», πίσω από την πανδηµία.
Λογικά, λοιπόν, πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι για µία
εφιαλτική επόµενη ηµέρα, κάτι που σίγουρα γνωρίζει η Κυβέρνηση, έχοντας πιθανότατα την πρόθεση να προβεί έγκαιρα σε
εκλογές, έγκαιρα για τα ιδιοτελή κοµµατικά της συµφέροντα, όχι
βέβαια για την Ελλάδα.
Σε σχέση δε µε την κακοδιαχείριση της κρίσης, η οποία προκάλεσε αυτά τα τεράστια ελλείµµατα, είναι περιττό να υπενθυµίσουµε το ανεξέλεγκτο άνοιγµα των συνόρων µας χωρίς τεστ και
µε λάθος λογισµικό, καθώς επίσης τον εκβιασµό µας για το
άνοιγµά τους από την «TUI» µέσω της γερµανικής κυβέρνησης,
σύµφωνα µε δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη.
Σε κάθε περίπτωση, εάν η Κυβέρνηση, αντί να σπαταλάει τόσα
χρήµατα, κατασκεύαζε έγκαιρα τις ΜΕΘ που έχει ανάγκη το σύστηµα υγείας µας, µε πολύ λιγότερα, δεν θα είχαµε οδηγηθεί σε
τόσο καταστροφικά αλλεπάλληλα «κλειδώµατα», ενώ από το παράδειγµα της Φλόριντας και της Καλιφόρνιας γνωρίζουµε όλοι
πως οι επιπτώσεις της πανδηµίας είναι οι ίδιες είτε «κλειδώνει»
ένα κράτος την οικονοµία του είτε όχι και ακόµη περισσότερο
πως τα «κλειδώµατα» καταστρέφουν τόσο την οικονοµία όσο και
την υγεία ευρύτερα.
Συνεχίζοντας, σε γενικές γραµµές το νοµοσχέδιο έχει στόχο
τις αλλαγές που συζητούνταν από καιρό σχετικά µε τις συµβάσεις δηµοσίων έργων για την απλοποίηση και την επιτάχυνση των
διαδικασιών, καθώς επίσης για τη θεραπεία της νοσηρότητας
που υπάρχει. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν τροποποίηση του
ν.4412/2016 του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η αιτία της επιχειρούµενης αναµόρφωσης είναι τα προβλήµατα που εµφανίστηκαν κατά την εφαρµογή του πλαισίου στην πράξη, όπως όσον αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία.
To νοµοσχέδιο είχε προαναγγελθεί, ως συνήθως, από την
τρόικα, που στην ουσία κυβερνάει την Ελλάδα, ήδη στην όγδοη
αξιολόγηση, όπου γίνεται αναφορά του στη σελίδα 34. Ειδικότερα, τονίζεται ως πρόβληµα η αργή διαδικασία εκδίκασης των
προσφυγών, το θέµα του µεγάλου αριθµού διαγωνισµών µε έναν
και µόνο συµµετέχοντα, ως συνήθως, καθώς επίσης το πρόβληµα των πολλών συµβάσεων, που συνάπτονται αποκλειστικά
βάσει της χαµηλότερης προσφερόµενης τιµής, που στη συνέχεια
βέβαια αυξάνεται, διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται κ.λπ..
Κατά την άποψή µας πάντως το νοµοσχέδιο προετοιµάζεται
πιθανότατα για το νέο πακέτο ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το «Next Generation EU», το οποίο είναι µεν ύψους 32 δισε-
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κατοµµυρίων ευρώ µαζί µε τα δάνεια, αλλά απαιτεί το 37% να
δαπανηθεί για «πράσινα» έργα και το 20% για την ψηφιοποίηση
κυρίως του δηµοσίου, προφανώς µε την αγορά ευρωπαϊκής τεχνολογίας, για να επιστρέψουν τα χρήµατα πίσω σε αυτούς που
µας τα δίνουν, όπως συνέβαινε ανέκαθεν µε τα ΕΣΠΑ, στα οποία
συµµετείχε σε κάποιον βαθµό και η εγχώρια κρατικοδίαιτη επιχειρηµατική ελίτ.
Πρόκειται για κάτι µε το οποίο εµείς διαφωνούµε, προτείνοντας παραγωγικές επενδύσεις, όπως στην ηλεκτροκίνηση, στον
εκσυγχρονισµό του πρωτογενούς µας τοµέα, σε υποδοµές που
λείπουν, όπως ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη κ.ο.κ..
Περαιτέρω, στο Μέρος Α’ του νοµοσχεδίου αναµορφώνεται το
νοµοθετικό πλαίσιο για τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων φορέων του δηµοσίου τοµέα, όπου φαίνεται η
πρόθεση για την επιτάχυνση των διαδικασιών, µε απευθείας
όµως αναθέσεις και µε συγκέντρωση εξουσιών στον Υπουργό.
Η δηµοπράτηση των έργων µε µελέτη-κατασκευή θα γίνεται
παράλληλα µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ οι περιβαλλοντικοί όροι δεν θα πρέπει να µεταβάλλουν ουσιωδώς το αντικείµενο, µε σκοπό να µην καθυστερούν τα έργα και να µεταφέρεται η ευθύνη των µελετών στον ανάδοχο.
Όσον αφορά δε στη θεσµοθέτηση της ιδιωτικής επίβλεψης
έργων και µελετών, που υποθέτουµε πως έχει σκοπό να θεραπεύσει τις αδυναµίες που υπάρχουν στον κρατικό µηχανισµό, δεν
είµαστε σίγουροι πως θα λειτουργήσουν, πόσω µάλλον όταν
υπάρχουν ήδη πολλές διαµαρτυρίες στη διαβούλευση από τους
µηχανικούς του δηµοσίου.
Τέλος, εισάγεται το σύστηµα παρακολούθησης των έργων και
µετατρέπεται σε δηλωτικό, όπου οι τιµολογήσεις θα γίνονται
µετά από δήλωση του κατασκευαστή, µε στόχο βέβαια την επιτάχυνση των διαδικασιών.
Συνεχίζοντας, στο Μέρος Β’ τροποποιείται το θεσµικό πλαίσιο
σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και
έργων στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας, καθώς επίσης στις προµήθειες αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων.
Μεταξύ άλλων, οι αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ για τη δοµή δυνάµεων
ως προς τα µέσα επαναξιολογείται και επικαιροποιείται εφεξής
ανά τριετία ή και συντοµότερα σε περίπτωση µεταβολής κρίσιµων δεδοµένων. Μειώνεται η διάρκεια του κυλιόµενου προγραµµατισµού συµβάσεων στρατιωτικού εξοπλισµού, ενώ επαναπροσδιορίζονται οι αρµοδιότητες επιτροπών, όπως της Ειδικής
Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων.
Κατά την άποψή µας, όλα αυτά υπαγορεύονται από την ανάγκη αλλαγής της µακρόχρονης χειµερίας νάρκης της εξωτερικής
µας πολιτικής, η οποία ήταν πιστή στο δόγµα της δήθεν ευρωπαϊκής προστασίας και του Διεθνούς Δικαίου, κάτι που κατάλαβε
επιτέλους η Κυβέρνηση πως δεν ισχύει.
Στο Μέρος Γ’ υπάρχουν διάφορες διατάξεις, µεταξύ των οποίων διατάξεις για την Επιτροπή Ανταγωνισµού το Κεφάλαιο Α’,
για την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.» και για την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε.» στο Κεφάλαιο Β’,
που έχουν µεν προσωπικό -φρόντισε η Κυβέρνηση- αλλά µάλλον
δεν έχουν κεφάλαια για να βοηθήσουν την ανάπτυξη.
Ρυθµίζονται οργανωτικά θέµατα του ΤΕΕ στα Κεφάλαια Γ’ και
Δ’, που καλείται να παρέχει υποστηρικτικό έργο στις επιτροπές
του δηµοσίου κατά τη φάση της µελέτης και σύναψης των συµβάσεων.
Για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες στο Κεφάλαιο Ε’ όσον αφορά
τις υποχρεώσεις προσβασιµότητας σε κτήρια, παρατείνονται οι
προθεσµίες.
Ρυθµίζονται θέµατα για την είσπραξη των διοδίων στο Κεφάλαιο ΣΤ’ και για την ψηφιοποίηση οικοδοµικών φακέλων στο Κεφάλαιο Ζ’.
Τέλος, παρατείνεται στο Κεφάλαιο Η’ το καθεστώς προστασίας από πλειστηριασµούς σε πυρόπληκτους στο Μάτι και στην
ευρύτερη περιοχή, µια απίστευτη καθυστέρηση και εµπαιγµός
των πολιτών, ενώ στο Κεφάλαιο Θ’ ρυθµίζονται θέµατα συµβάσεων του Εθνικού Μηχανισµού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων.
Για όλες αυτές τις ρυθµίσεις δεν αναφέρεται κόστος από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κάτι που συµβαίνει συχνά και
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που θεωρούµε επιεικώς απαράδεκτο. Δεν είναι, αλήθεια, αυτονόητο πως για τις όποιες αλλαγές θα πρέπει να γνωρίζουµε το
κόστος και το όφελος, έτσι ώστε να είµαστε σε θέση να κρίνουµε
εάν συµφέρουν ή όχι;
Σε κάθε περίπτωση, οι έως σήµερα νόµοι για τις δηµόσιες συµβάσεις είχαν το γνωστό σε όλους αποτέλεσµα, τη χρεοκοπία της
Ελλάδας, που προετοιµάστηκε από την κυβέρνηση 2004-2009
της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία απέδρασε στο τέλος µέσω των
πρόωρων εκλογών.
Στη δεύτερη επιτροπή τονίσαµε πως ο σηµερινός νόµος, αντί
να προάγει τη διαφάνεια, την επιδεινώνει µε πλήθος εξουσιοδοτήσεων στην Κυβέρνηση για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
ερήµην του Κοινοβουλίου. Με τον τρόπο αυτό διαιωνίζει το σοβαρότατο µειονέκτηµα της χώρας µας, την ύπαρξη µιας κρατικοδίαιτης και παρασιτικής επιχειρηµατικής ελίτ, που µέσω των
δηµοσίων συµβάσεων αποµυζά διαρκώς τα χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων. Έτσι, αφ’ ενός µεν εξαναγκάζεται το κράτος να δανείζεται όλο και πιο πολλά χρήµατα, αφ’ ετέρου
εµποδίζεται να αναδειχθούν νέες παραγωγικές δυνάµεις στην
Ελλάδα, ενώ καταστρέφεται η εθνική συνείδηση των Ελλήνων
και δεν προωθείται η εθνική ενότητα που είναι απαραίτητη για
να µπορέσει η χώρα όχι µόνο να ξεφύγει από την κρίση, αλλά να
µεγαλουργήσει.
Σε ορισµένα άρθρα, όπως στο 57, υιοθετείται ο πιστοποιηµένος ιδιωτικός φορέας επίβλεψης, που θα προτείνεται µάλιστα
από τους ίδιους τους αναδόχους και θα πληρώνεται από αυτούς,
γεγονός που σηµαίνει πως ο ελέγχων θα πληρώνεται από τον
ελεγχόµενο, όπως συνέβαινε µε τα CDOs και µε τις εταιρείες
αξιολόγησης που προκάλεσαν τη χρηµατοπιστωτική κρίση του
2008. Αν είναι δυνατόν!
Στο άρθρο 149 επικροτούµε την επαναδραστηριοποίηση της
αµυντικής µας βιοµηχανίας, η οποία έχει επιπλέον αναπτυξιακή
παράµετρο, σηµειώνοντας πως εκτός από την κρατική αµυντική
βιοµηχανία, υπάρχει µια ανθηρή ιδιωτική, που σε µεγάλο βαθµό
είναι εξαγωγική και πρέπει να προσεχθεί.
Θεωρούµε, όµως, πως το ποσοστό της εγχώριας συµµετοχής
στα εξοπλιστικά προγράµµατα θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 35%, όπως ήταν στο παρελθόν, αν και στην Τουρκία
σταδιακά έχει ξεπεράσει το 60%. Εκτός των εξοπλισµών όλες οι
λοιπές προµήθειες σε αναλώσιµα οφείλουν να προέρχονται από
την εγχώρια αγορά, αφού είναι αδιανόητο να ράβουν οι Τούρκοι
τις στολές των στρατιωτών µας. Οι Τούρκοι ράβουν τις στολές
των στρατιωτών µας! Ντροπή!
Στο Κεφάλαιο Γ’ είµαστε γενικά εναντίον της συµµετοχής του
ΤΕΕ σε συµβάσεις έργων, ενώ δεν συµφωνούµε ούτε µε τις εξ
αποστάσεως εξετάσεις στο άρθρο 191.
Στο άρθρο 215 για τα οδικά τέλη αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στον σταθµό των Μαλγάρων µεταβιβάζεται στην εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», η οποία τα
εισπράττει για λογαριασµό του ελληνικού δηµοσίου και ως εντολοδόχος του ελληνικού δηµοσίου, το ΤΑΙΠΕΔ. Πρόκειται για κάτι
εντελώς απαράδεκτο, αφού το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει καµµία απολύτως σχέση µε την Εγνατία, που ανήκει στο δηµόσιο. Είναι από τα
λίγα πάγια που µας έχουν αποµείνει. Αυτό και µόνο φτάνει για
να καταψηφίσει κανείς το νοµοσχέδιο.
Το άρθρο 219 αναφέρθηκε ευρέως από τους φορείς, ενώ είναι
εντελώς απαράδεκτη η επιλεκτική οικολογία της Κυβέρνησης. Αν
είναι δυνατόν να µιλάµε για καθορισµό υποπεριοχής προστασίας
στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων! Από εδώ φαίνεται
καθαρά πως η Κυβέρνηση δεν έχει απολύτως καµµία περιβαλλοντική ευαισθησία, ενώ πρόκειται πιθανότατα για µια εξυπηρέτηση της «ELDORADO GOLD» και της επένδυσης του 1,9
δισεκατοµµυρίου ευρώ, που έχει ήδη προαναγγείλει.
Τέλος, στο άρθρο 223, µε το οποίο ορίζεται ως ακατάσχετο το
ποσό των 5.000 ευρώ για τη δηµιουργία «e-shops» µε το πρόγραµµα «e-λιανικό», κατά την άποψή µας, πρόκειται για εµπαιγµό
των δεινοπαθούντων επιχειρηµατιών, αφού στην ουσία επιδοτούνται οι υπηρεσίες «datacenters», καθώς επίσης η αγορά σέρβερ και κοµπιούτερ µέσω των «e-shops». Το κόστος του προγράµµατος είναι 80 εκατοµµύρια ευρώ και θυµίζει σε µεγάλο
βαθµό τα voucher του κ. Βρούτση, κρίνοντας, µεταξύ άλλων, από
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τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις και πωλήσεις «e-shop», που
έχουν, όπως τότε, πληµµυρίσει κυριολεκτικά την αγορά.
Δυστυχώς, η σπατάλη συνεχίζεται σαν να µην υπάρχει αύριο,
υπό τη στρεβλή αντίληψη της Κυβέρνησης πως όσο µας δανείζουν θα τα παίρνουµε, αδιαφορώντας για τα ελλείµµατα και για
τα χρέη. Αυτό πιστεύει η Κυβέρνηση. Αυτό φάνηκε άλλωστε και
από τους τελευταίους ισχυρισµούς του Υπουργού Ανάπτυξης,
σύµφωνα µε τους οποίους το ύψος του δανεισµού µας δεν έχει
σηµασία, αλλά µόνο οι τόκοι εξυπηρέτησής του. Αν είναι δυνατόν! Σηµειώνοντας εδώ πως η ηµιµάθεια είναι χειρότερη από την
αµάθεια, φαίνεται πως δυστυχώς δεν γνωρίζει το αυτονόητο,
πως η εξυπηρέτηση ενός δανείου δεν αφορά µόνο τους τόκους
αλλά και τις δόσεις, τα χρεολύσια όπως τα λέµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εποµένως ασφαλώς έχει σηµασία το ύψος του δανεισµού, σηµειώνοντας πως η εξυπηρέτηση του χρέους από 10% που ήταν
το 2019, θα εκτοξευθεί στο 15% από σήµερα έως το 2040. Από
10% το 2019 θα εκτοξευτεί στο 15% τα επόµενα είκοσι χρόνια,
όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά.
Ο κύριος Υπουργός ισχυρίστηκε, επίσης, πως το χρέος ως
προς το ΑΕΠ φαίνεται υψηλό από 127% το 2009, που θυµίζω ότι
µπήκαµε στα µνηµόνια, στο 210% σήµερα, επειδή µειώθηκε το
ΑΕΠ. Γιατί όµως µειώθηκε το ΑΕΠ; Προφανώς, εξαιτίας του χρέους και των ελλειµµάτων, λόγω των οποίων υποχρεωθήκαµε σε
µείωση των δαπανών και σε αύξηση των φόρων, µε αποτέλεσµα
την κατάρρευση του ΑΕΠ µας από 240 δισεκατοµµύρια ευρώ στο
παρελθόν στα 160 δισεκατοµµύρια ευρώ σήµερα, καθώς επίσης
την εξαθλίωση των Ελλήνων. Αυτό ήταν το χρέος.
Όσο για το PSI, που υπερηφανεύτηκε πως το ψήφισε, όπως
άλλωστε υπερηφανευόταν για το κλείσιµο των νοσοκοµείων θυµίζω, είναι τόσο δύσκολο να καταλάβει πως ήταν έγκληµα η υποθήκευση της Ελλάδας στους δανειστές και η µετατροπή της σε
µία κατεχόµενη σήµερα αποικία; Ξέχασε πως ο συγκυβερνήτης,
ο κ. Βενιζέλος, είχε ισχυριστεί πως το δηµόσιο χρέος µας το 2020
θα ήταν στο 120% του ΑΕΠ για να δικαιολογήσει την «προδοσία»
της πατρίδας µας;
Η Βουλή δεν είναι τηλεόραση, για να βαφτίζει κανείς το άσπρο
µαύρο για τις εντυπώσεις και µετά να φεύγει, αν και µιλώντας οικονοµικά µε τον Υπουργό είναι ειλικρινά σαν να κλέβει κανείς εκκλησία. Αλήθεια, έτσι σκέφτεται για τη δική του επιχείρηση, πως
δηλαδή δεν είναι σηµαντικά τα αυξανόµενα χρέη και οι ζηµιές
της, αλλά µόνο οι δυνατότητες δανεισµού και το επιτόκιό της;
Δεν καταλαβαίνει πως θα µας ζητηθούν ξανά ανταλλάγµατα,
όπως η παράδοση του ονόµατος της Μακεδονίας -από τον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια- έναντι της επιµήκυνσης των 96 δισεκατοµµυρίων
ευρώ για µετά το 2032 -δεν µπορούσαµε να τα πληρώσουµε βέβαια- απέναντι στην Τουρκία στο Αιγαίο σήµερα, τη σύµµαχο των
Γερµανών, όπως πιστεύουµε πως έχει ήδη συµφωνηθεί; Έχουν
άδικο να µας θεωρούν, όταν έχουµε αυτές τις αντιλήψεις, οι
ξένοι εθελόδουλους ως οπαδούς της πολιτικής της υποτέλειας,
των υποκλίσεων και της διεθνούς επαιτείας, της ζητιανιάς; Δεν
θα έπρεπε να ντρεπόµαστε, αντί να θριαµβολογούµε;
Φαίνεται πως αυτή είναι η λογική δανεισµού του κόµµατος της
Νέας Δηµοκρατίας, το οποίο είχε δάνεια ύψους 308 εκατοµµύρια
ευρώ το 2019, σύµφωνα µε τον ισολογισµό του, τόκους 34 εκατοµµύρια ευρώ και έσοδα µόλις 11 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν υπάρχει πρόβληµα βέβαια, επειδή οι τράπεζες συνεχίζουν να τη
δανείζουν, προφανώς έναντι ανταλλαγµάτων. Δεν δροµολογήσαµε εµείς το «Ηρακλής Ι» και «Ηρακλής ΙΙ», ληστεύοντας ξανά
τους Έλληνες, ούτε την απελευθέρωση των πλειστηριασµών που
θα ολοκληρώσει τη ληστεία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Αυτές είναι οι αιτίες, που βαδίζει η Ελλάδα από το κακό στο
χειρότερο, κάτι που ασφαλώς δεν µπορεί να χαροποιεί κανέναν
Έλληνα. Ελπίζουµε λοιπόν να συνετιστεί τόσο ο Υπουργός όσο
και η Κυβέρνησή του, παύοντας τη σπατάλη µε δανεικά και τη
στήριξη της κατανάλωσης αντί της παραγωγής, πριν µας επιβληθεί ένα ακόµη πιο αυστηρό µνηµόνιο, όπως δυστυχώς φαίνεται
όχι µόνο πολύ πιθανόν αλλά εντελώς πιθανόν.
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Καταθέτω για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Βιλιάρδο.
Τον λόγο τώρα έχει ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ 25 κ. Κρίτων
- Ηλίας Αρσένης.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ θερµά, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, καλούµε την Κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώµη για τη δήλωση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Αντιπροέδρου της Νέας Δηµοκρατίας
πως «όταν σε βρίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, κάτι καλά
κάνεις».
Με τη δική σας λογική βέβαια πρέπει να κάνετε κάτι εξαιρετικά
καλά, καθώς είκοσι εννιά είναι πλέον οι οργανώσεις, µε ένα περίπου εκατοµµύριο υποστηρικτές τους, οι οποίοι ζητάνε την απόσυρση του άρθρου 219. Όµως, µας κάνει εντύπωση ότι και
όργανα της Κυβέρνησης ζητάνε επίσηµα την απόσυρση του άρθρου 219, όπως η Επιτροπή «Φύση 2000», που πρόσφατα ξαναδιόρισε η Κυβέρνηση. Κι αυτό τιµητικό πιστεύετε ότι είναι;
Είστε µια βαθιά αντιευρωπαϊκή Κυβέρνηση. Αυτό φαίνεται σε
αυτό το νοµοσχέδιο ξεκάθαρα. Ακτινογραφία σας είναι το άρθρο
219. Τι κι αν καταδικαστήκαµε ως χώρα στις 17 Δεκεµβρίου 2020,
πριν από λίγους µήνες, για τη µη προστασία των περιοχών
«NATURA», γιατί δεν είχαµε σχέδιο διαχείρισης, δηλαδή δεν είχαµε ξεκαθαρίσει ποιο είναι το προστατευτέο αντικείµενο; Και
εσείς τι κάνετε απέναντι σε αυτήν την καταδίκη; Φέρνετε την τσιµεντοποίηση µέσα στις «NATURA», πριν βγουν οι µελέτες διαχείρισης για τις οποίες καταδικαστήκαµε, και µάλιστα µε το
Υπουργείο περιβάλλοντος απόν. Δεν είναι ότι δεν είναι εδώ ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, δεν είναι ότι δεν ήταν στην επιτροπή
ούτε µια στιγµή ο Υπουργός Περιβάλλοντος, αλλά δεν υπάρχει
το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο νοµοσχέδιο. Είναι ένα νοµοσχέδιο που δίνει αρµοδιότητες για τις «NATURA» στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, την ίδια στιγµή που όχι µόνο έχουµε καταδικαστεί
πρόσφατα, αλλά που υπάρχει και δεύτερη προσφυγή σε τελικό
στάδιο, στην αιτιολογηµένη γνώµη, που τρέχει εναντίον µας για
τα αιολικά στις «NATURA», για τα σχέδια που χωροθετείτε στις
«NATURA», χωρίς στην ουσία τη δέουσα εκτίµηση, που σηµαίνει
την απόρριψη πριν καν ξεκινήσουν οι περιβαλλοντικές µελέτες
των σχεδίων αυτών, πριν καν ξεκινήσει ξανά η συζήτηση για να
εγκατασταθούν εκεί πέρα, στις «NATURA».
Και µας λέτε γι’ αυτά τα ανοσιουργήµατα «Μην ανησυχείτε,
δεν θα περάσει τίποτα ακόµα στις «NATURA», γιατί θα το εξετάσει το Σ.τ.Ε.».
Οι γνωµοδοτήσεις του Σ.τ.Ε., κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν εξετάζουν την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Δεν εξετάζουν το
Σύνταγµα. Εξετάζουν µια σειρά από τυπικούς λόγους και θέµατα
νοµοθεσίας. Επειδή φοβάστε το Συµβούλιο της Επικρατείας,
προσπαθείτε να το κατευνάσετε βάζοντας ως Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης Πρόεδρο του Σ.τ.Ε. και προτείνοντας ως Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας Πρόεδρο του Σ.τ.Ε.. Δυστυχώς, όµως, δεν σας
βοηθάει στο να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτό το θεσµικό όργανο. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία και το Σύνταγµα εξετάζονται στις
προσφυγές. Γι’ αυτό και το Σ.τ.Ε. βγάζει αποφάσεις που καταργούν προεδρικά διατάγµατα, στα οποία είχε δώσει θετική γνωµοδότηση, όπως πρόσφατα αυτό του Υµηττού.
Μιλάτε, όµως και για ήπια ανάπτυξη. Αλήθεια, πού ορίζεται σ’
αυτό το νοµοσχέδιο η ήπια ανάπτυξη; Λέτε ότι οι δραστηριότητες
που θα φέρετε µέσα στις «NATURA», χωρίς σχέδιο προστασίας,
θα είναι ήπιες. Πείτε µας, λοιπόν, µια ήπια δραστηριότητα που
έχετε υπ’ όψιν σας. Μία! Ίσως αυτή για την οποία σκεφτήκατε να
κάνετε το άρθρο 219. Πείτε µας: Ποια είναι αυτή η δραστηριότητα; Τι ήταν αυτό που εµποδιζόταν; Πείτε µας µια ήπια δραστηριότητα η οποία θα χρειαζόταν Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή που θα προχωρούσε µε αυτόν τον διοικη-
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τικό άχθο, µε αυτές τις αυστηρές προδιαγραφές που λέτε. Πείτε
µας µία. Δεν θέλετε ήπιες δραστηριότητες, αλλά πείτε µας ποια
είναι αυτή που σας έκανε να φέρετε το άρθρο αυτό.
Η κλιµατική κρίση, βέβαια, είναι άγνωστη λέξη σε αυτήν την
Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση, που προφανώς παραβιάζει τις ευρωπαϊκές µας υποχρεώσεις, δεν θα τηρούσε τους νόµους µας,
πόσω µάλλον και τους δικούς σας νόµους, κύριε Αναπληρωτή
Υπουργέ. Η ρήτρα κλιµατικής αλλαγής, µας είχατε πει στο νόµο
για το επιτελικό κράτος, θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε νοµοθέτηµά σας. Πού είναι, λοιπόν, η ρήτρα κλιµατικής αλλαγής σ’ αυτό
το νοµοσχέδιο; Η καταστροφή των περιοχών «NATURA»;
Η Κυβέρνησή σας κάνει φιλάνθρωπες προσπάθειες να µας γυρίσει στη δεκαετία του 1960. Τις έκανε και ο κ. Τραµπ. Τον έδιωξαν όµως. Και µάθατε τα νέα; Μαζί του καταδικάστηκε και η
ανάπτυξη αυτή τύπου 1960.
Απαντήστε µας. Η «REPSOL», η διαχειρίστρια των εξορύξεων
σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο, φεύγει ή δεν φεύγει από
την Ήπειρο και το Ιόνιο; Διότι από την Αιτωλοακαρνανία έχει
φύγει ήδη. Ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Έτσι θα τελειώσουν οι εξορύξεις στην Ελλάδα; Όχι µέσα από την κλιµατική
σοφία των κυβερνήσεων, αλλά επειδή θα φύγουν οι πετρελαϊκές
η µία µετά την άλλη; Κι αυτό παρ’ όλο που εσείς θα τους θέλατε
να µείνουν εδώ και να κάνουν την καταστροφή.
Το σύστηµα ανάπτυξής σας έχει αποτύχει. Η αποτυχία του
φαίνεται στην κλιµατική καταστροφή. Η καταστροφή της φύσης,
αυτή είναι η κλιµατική κρίση. Το καταλαβαίνετε;
Διαλύετε το περιβάλλον, όπως διαλύετε, όµως, και τους ανθρώπους. Φέρατε τον Πτωχευτικό Κώδικα στη χειρότερη στιγµή
της κρίσης, όταν κινδυνεύουν να κλείσουν πάνω από το 60% των
µικρών ελληνικών επιχειρήσεων και τους φέρατε τον Κώδικα, για
να επισπεύσετε αυτήν τη χρεοκοπία. Τι προβλέπει ο Κώδικας;
Προβλέπει ο Πτωχευτικός Κώδικάς σας ότι θα δηµεύεται από το
δηµόσιο η περιουσία οποιουδήποτε πολίτη, όταν µπαίνει σε πλειστηριασµό και είναι άκαρπος για τρίτη φορά. Και το κάνετε, για
να τους πανικοβάλλετε, να τρέξουν µε ένα µηχανισµό έγκαιρης
προειδοποίησης χρεοκοπίας που φέρατε και να τρέχουν µετά να
δηλώνουν τα επικαιροποιηµένα στοιχεία στους δανειστές τους
ζητώντας συµβιβασµό. Αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες που
χρωστάνε πάνω από 30.000 ευρώ, έχουν εγγυηθεί δάνεια 30.000
ευρώ ή θα κληρονοµήσουν ή κληρονόµησαν δανειολήπτες µε δάνεια άνω των 30.000 ευρώ, σχεδόν όλους µας.
Και αφού προσφέρουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρµα και
ζητήσουν συµβιβασµό -τους κάνουν πρόταση συµβιβασµού µε
τους δανειστές- δεν έχουν οι δανειστές τους καµµία υποχρέωση
όχι να φέρουν αντιπρόταση, αλλά να τους απαντήσουν καν. Και
µπορούν µε τα στοιχεία που πλέον θα έχουν στα χέρια τους να
ξεκινήσουν τη διαδικασία πτώχευσης έναντι όλης της περιουσίας
και των εισοδηµάτων των πολιτών και θα ενηµερωθούν οι πολίτες, αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία και χωρίς να έχουν κανένα
δικαίωµα ένστασης.
Εµείς σας καλούµε µε την τροπολογία µας να σταµατήσετε
αυτό το έγκληµα, να σταµατήσετε τον Πτωχευτικό Κώδικα.
Μιλάτε για θέσεις απασχόλησης εσείς; Εσείς που όλες οι ενισχύσεις σας αυτήν τη στιγµή για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούµενους είναι σε µορφή επιστρεπτέων προκαταβολών και αναστολών πληρωµών; Πείτε µας
πώς θα µπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι την επόµενη µέρα να πληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους που έγιναν µέσα
στην κρίση, µέσα στα lockdown; Εµείς σας ζητάµε να τις καταργήσετε, να τις διαγράψετε. Όµως, εσείς τους εγκλωβίζετε στη
µέγγενη του χρέους και µιλάτε για θέσεις απασχόλησης.
Τολµάτε, όµως, να µιλάτε και να λέτε πια αν είµαστε υπέρ των
θέσεων απασχόλησης και ποιες είναι οι µεγάλες επενδύσεις, που
και προσωπικά εγώ στηρίζω. Ας δούµε, λοιπόν. Βοηθήστε µε να
επιλέξουµε. Ας πάρουµε τις τρεις εµβληµατικές σας επενδύσεις:
Το Ελληνικό: Πείτε µας πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν;
Φαντάζοµαι ότι θα το έχετε ερευνήσει. Πόσες θέσεις απασχόλησης θα χαθούν σε όλο το κοµµάτι του εµπορίου σε όλη τη νότια
Αθήνα; Πείτε µας, γιατί δεν µπορούµε να καταλάβουµε πώς στη
Γλυφάδα και σε όλες τις περιοχές από το Παλαιό Φάληρο, σε
όλη τη νότια Αθήνα, υπάρχουν αυτές οι διαµαρτυρίες των εµπο-
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ρικών συλλόγων! Πείτε µας πόσες θέσεις υπολογίζετε εσείς ότι
θα χαθούν.
Για τις Σκουριές, µόλις υπογράψατε νέα σύµβαση στα αγγλικά! Μια εταιρεία ήρθε στην Ελλάδα και υπογράψατε σύµβαση
στα αγγλικά. Είδαµε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το κονδύλι που βγαίνει τώρα
για µετάφρασή της. Όµως, αυτό δεν είναι το πρόβληµα. Είναι η
ατµόσφαιρα. Ας δούµε το πρόβληµα. Στη σύµβαση αυτή καταργείτε ακόµα και αυτό που λέγανε οι προηγούµενες κυβερνήσεις
για να εγκρίνουν αυτό το έργο, ότι θα γίνει αυτή η τεράστια καταστροφή, αλλά θα έχουµε δηµόσια έσοδα. Καταργείτε τη µεταλλουργία και, όπως ξέρετε, ανεπεξέργαστα µεταλλεύµατα
στην Ελλάδα έχουν µηδαµινά δηµόσια έσοδα.
Θα είµαι σαφής µε βάση την απάντηση που µου δώσατε σε
κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η εξόρυξη χρυσού στην Ολυµπιάδα
έδωσε ένα εκατοµµύριο ευρώ σε πέντε χρόνια! Γι’ αυτό το ένα
εκατοµµύριο ευρώ –φαντάζοµαι αντίστοιχα θα δώσουν και οι
Σκουριές- καταστρέφετε ένα αρχέγονο δάσος και ένα ολόκληρο
βουνό, τον Κάκαβο, που θα τον αφυδατώσετε µε γεωτρήσεις
µέχρι κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, την ίδια στιγµή που
καταστρέφετε την τοπική οικονοµία. Είναι σίγουρα από τα µεγαλύτερα µελισσοκοµικά πεδία της Ελλάδας, από τα µεγαλύτερα
–αν όχι το µεγαλύτερο- αλιευτικό πεδίο της Ελλάδας, µια κατοχυρωµένη τουριστικά περιοχή µε σηµαντικά τοπικά προϊόντα
ΠΟΠ! Και ο αµίαντος θα φεύγει σε τόνους κάθε µέρα από τις
Σκουριές, στον αέρα εκεί πέρα που είναι πιο πολύ επικίνδυνος
για τη δηµόσια υγεία, χωρίς δηµόσια έσοδα πλέον.
Στις εξορύξεις πείτε µας: Πόσες επιχειρήσεις του τουρισµού
θα κλείσουν σε ένα ατύχηµα;
Όµως, ας αφήσουµε και αυτό το κοµµάτι µε τα αναπάντητα
ερωτήµατα. Πάµε στο κοµµάτι της κλιµατικής αλλαγής. Πείτε
µας: Πόσο καταστρεπτικές στην κοινή λογική είναι οι εξορύξεις
υδρογονανθράκων για την κλιµατική αλλαγή; Πόσο καταστρεπτική είναι η καταστροφή του αρχέγονου δάσους; Πόσο καταστρεπτικό είναι ότι θα τσιµεντωθεί το µεγαλύτερο µητροπολιτικό
πάρκο στην Αθήνα; Πόσο καταστρεπτικό µπορεί να είναι αυτό
για το περιβάλλον;
Είµαστε ή δεν είµαστε στον αιώνα της κλιµατικής κρίσης, στον
αιώνα της οικολογικής κρίσης; Και εσείς τι κάνετε γι’ αυτό; Ό,τι
έκανε και ο Τραµπ. Επειδή αυτό που καταστρέψαµε είναι η φύση,
αυτή είναι η κλιµατική κρίση, θα έπρεπε πρώτα απ’ όλα να µην
αγγίζουµε αυτό που µας έχει αποµείνει. Αυτό θα έπρεπε να κάνουµε. Το δεύτερο που θα έπρεπε να κάνουµε είναι εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια και το τρίτο να αλλάζουµε τον τρόπο
παραγωγής.
Γι’ αυτό σας έχω καλέσει ξανά και ξανά να κάνετε αυτό που
λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την έκθεσή της του 2019, ότι η
Ελλάδα µπορεί να πρωτοστατήσει στα φωτοβολταϊκά στις ταράτσες. Αν κινηθείτε τώρα και αντί να δώσετε πάλι στους µεγάλους
εργολάβους το Ταµείο Ανάκαµψης, το δώσετε σε ένα µαζικό
«Εξοικονοµώ κατ’ οίκον», που θα κάνει εξοικονόµηση ενέργειας
σε όλα τα νοικοκυριά και ταυτόχρονα θα βάλει φωτοβολταϊκά
στις ταράτσες, θα έχουµε άµεσα την παραγωγή του 30% της κατανάλωσης ενέργειάς µας από φωτοβολταϊκά στις ταράτσες
χωρίς να καταστρέφουµε τη φύση. Και αντί να δίνουµε όλα αυτά
τα χρήµατα στους πέντε εργολάβους των ΑΠΕ και άλλων πραγµάτων που εσείς θα δώσετε, θα τα δίναµε στα νοικοκυριά για να
συµπληρώσουν το εισόδηµά τους που καταρρέει µέσα στην οικονοµική κρίση.
Όµως, τι συζητάµε τώρα, όταν ακόµα και οι «πράσινες» συµβάσεις έχασαν τον δρόµο τους σ’ αυτό το νοµοσχέδιο των δηµοσίων συµβάσεων, οι «πράσινες» συµβάσεις που είναι υποχρέωσή µας στα πλαίσια της ευρωπαϊκής στρατηγικής, οι «πράσινες»
συµβάσεις που κατά τα άλλα έχετε βάλει σε µη νοµικά δεσµευτικά κείµενα της δικής σας Κυβέρνησης; Δεν τα καταλαβαίνετε
γιατί δεν υπήρχαν τη δεκαετία του ’60.
Προχωράτε σε αναθέσεις έργων χωρίς περιβαλλοντικές µελέτες. Αλήθεια, πείτε µας, οι άνθρωποι που θα συµµετέχουν στον
διαγωνισµό, αυτοί οι εργολάβοι, πώς ξέρουν το πραγµατικό τους
κόστος, όταν δεν θα έχουν βγει οι όροι και οι περιορισµοί από
τις περιβαλλοντικές µελέτες και τις εγκρίσεις; Δεν τους ενδιαφέρει και δεν σας ενδιαφέρει, γιατί πολύ απλά εγκρίνετε οποιαδή-
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ποτε περιβαλλοντική µελέτη θα σας φέρουν.
Νοµιµοποιείτε το «Mall», ακολουθώντας και επαναλαµβάνοντας τη γραµµή Βενιζέλου και τον ν.3207/2003, ο οποίος καταρρίφθηκε στο Συµβούλιο Επικρατείας! Όµως, τόσο σέβεστε το
Συµβούλιο Επικρατείας!
Στο άρθρο 57 οι ανάδοχοι των δηµοσίων έργων θα επιλέγουν
τον ιδιώτη που θα τους επιβλέπει. Και µάλιστα, κύριε Υπουργέ
Υποδοµών, µας ανακοινώσατε σαν θετικό ότι θα τον πληρώνει το
κράτος αυτόν τον ιδιώτη επιβλέποντα. Θα επιλέγουν ποιος θα
τους επιβλέπει -«Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει»- και θα πληρώνουµε και αυτή τη διαδικασία και εµείς.
Εξαιρείτε τις συµβάσεις κάτω των 2.500 ευρώ από το Κεντρικό
Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων, όταν το όριο ήταν 1.000 ως
τώρα. Μειώνετε την εγγύηση καλής εκτέλεσης από το 5% στο
4% για προµήθεια υπηρεσιών και εξαιρείτε εντελώς οποιαδήποτε
εγγύηση για συµβάσεις κάτω των 30.000 ευρώ. Σε περίπτωση
συµβάσεων µε απευθείας ανάθεση, καταργείτε τη δυνατότητα
υποβολής ενστάσεων και ενδικοφανών προσφυγών.
Επαναφέρετε µυστικά κονδύλια στο άρθρο 226, στις ρυθµίσεις
του Εθνικού Μηχανισµού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης
Κινδύνων. Με απευθείας ανάθεση και χωρίς δηµοσιότητα οι
απόρρητες δαπάνες µε πρόσχηµα την προστασία περιβάλλοντος, δηµόσιας υγείας, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, χωρίς δηµοσιοποίηση. Επιτρέπεται ο µειοδότης να δίνει το δαχτυλίδι της
ανάθεσης, όταν δεν µπορεί να φέρει εις πέρας το έργο, στον
επόµενο µειοδότη. Ο ίδιος το αποφασίζει. Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό για αέρα και σχετικά πράγµατα.
Χαιρόµαστε πάντως που ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον σκέφτεται να κινηθεί
στην καταψήφιση του νοµοσχεδίου. Στην επιτροπή επιφυλασσόταν. Μας δηµιουργεί απορία. Δεν φτάνει η τσιµεντοποίηση του
«NATURA» του άρθρου 219; Δεν φτάνει η αυτοεπίβλεψη των εργολάβων µε δικά µας χρήµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τι άλλο χρειάζεται για να καταψηφίσει θαρρετά αυτό το νοµοσχέδιο και ακόµα το σκέφτεται και κινείται προς την καταψήφιση;
Θα αποσύρει τον νόµο αυτό ως κυβέρνηση; Βέβαια, κοιτώντας
το ιστορικό, καταλαβαίνουµε για ποιον λόγο επιφυλάσσεται.
Διότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραψε το ΣΔΙΤ απορριµµάτων Ηπείρου, Σερρών, Πελοποννήσου, έργα ΣΔΙΤ όπως το ΚαλαµάταΠύργος-Μεθώνη, φοιτητικές εστίες Κρήτης, σχολικά κτήρια
Χανίων, νέο κτήριο του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδηµίας Αθηνών. Όλα αυτά έγιναν µε ΣΔΙΤ.
Προτείνουµε στην Κυβέρνηση να αποσύρει το νοµοσχέδιο.
Όσο για τον Υπουργό Ανάπτυξης, ας είµαστε ξεκάθαροι. Είναι
ακτινογραφία της Κυβέρνησής σας. Λέει αυτά που πιστεύετε
όταν µιλούσε το 2014 µε υπερηφάνεια για τρεις χιλιάδες απολύσεις γιατρών και για το κλείσιµο νοσοκοµείων, συµπεριλαµβανοµένου του «Λοιµωδών» στην Αγία Βαρβάρα και στο Αιγάλεω,
όταν ζητούσε πρόσφατα τα κλειδιά των επιχειρήσεων εστίασης
και όταν λέει ότι είναι τιµή να σε βρίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, γιατί σηµαίνει ότι κάτι κάνεις καλά. Ο κ. Γεωργιάδης
λέει αυτά που πιστεύετε, απλά τα λέει αφιλτράριστα. Διότι πώς
να κρίνουµε αλλιώς το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε στον
Ερηµίτη ότι αυτή η πανέµορφη, η τελευταία ανέγγιχτη δασική
έκταση της Κέρκυρας, κάποια στιγµή θα καεί, οπότε καλά κάνει
ο επενδυτής και προχωράει; Δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τον
Υπουργό Ανάπτυξής του και τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Αρσένη,
έχετε πάει στα είκοσι λεπτά. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σας καλούµε να αποσύρετε το άρθρο 19, να αποσύρετε το νοµοσχέδιο και να αποσυρθείτε ως Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εισερχόµαστε
στον πρώτο κύκλο οµιλητών µε φυσική παρουσία. Επειδή είναι
πάρα πολλοί οι οµιλητές που έχουν δηλώσει και ακόµα δεν έχουν
µιλήσει οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, παρακαλώ να τηρή-
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σουµε τον χρόνο, γιατί δεν βλέπω να τελειώνουµε πριν τις δώδεκα.
Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που θα δηλώνουν να µιλήσουν θα παίρνουν τον λόγο µετά από τρεις ή τέσσερις οµιλητές.
Βέβαια, το ίδιο ισχύει και για τους Υπουργούς, εκτός από τους
Υπουργούς που θα έρθουν για να υποστηρίξουν για λίγο τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει.
Είναι και ο κ. Καραµανλής εδώ.
Κύριε Καραµανλή, όποτε θέλετε να λάβετε τον λόγο για την
τροπολογία, να µας το πείτε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Σταµενίτης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι του
ΜέΡΑ25, προφανώς θα έχετε ακούσει ότι αυτή η Κυβέρνηση υλοποιεί και θα υλοποιήσει ένα µεγάλο φιλόδοξο πρόγραµµα για το
«Εξοικονοµώ», το οποίο θα φτάσει στα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τουλάχιστον αναγνωρίστε ότι κάνει σηµαντικά βήµατα, εκτός αν
ούτε αυτά τα βλέπετε.
Σήµερα, λοιπόν, συζητάµε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε το οποίο αναµορφώνεται το ισχύον
νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων των φορέων του δηµοσίου. Παράλληλα, ρυθµίζονται και ζητήµατα προγραµµατισµού
στον τοµέα άµυνας και ασφάλειας.
Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των κοινών συνεδριάσεων
των επιτροπών διεξήχθη ένας ενδελεχής διάλογος. Σε πολλά σηµεία του νοµοσχεδίου µάλιστα υπήρξε και εποικοδοµητική κριτική από την Αντιπολίτευση. Τοποθετήθηκαν οι φορείς. Εξέφρασαν τις απόψεις τους. Ήταν θετικοί στην πλειοψηφία τους. Είχαµε και τις νοµοθετικές βελτιώσεις που προέκυψαν µετά από
τη συζήτηση στις επιτροπές.
Υπάρχουν όµως και ζητήµατα για τα οποία ασκήθηκε έντονη
κριτική και κυρίως στο θέµα της ιδιωτικής επίβλεψης, στο οποίο
θα αναφερθώ ενδελεχώς στη σηµερινή µου τοποθέτηση. Άδικα
και υποκριτικά τις τελευταίες µέρες ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική. Υποκριτικά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που αντιδρά στο ζήτηµα της εισαγωγής
του θεσµού της ιδιωτικής επίβλεψης έργων και µελετών είναι ο
ΣΥΡΙΖΑ που το 2019 µε το π.δ.71/2019 προέβλεπε την ίδρυση
Μητρώου Επιχειρήσεων Συµβούλων Διοίκησης-Διαχείρισης
Έργων, το οποίο µας κατηγορήσατε και εχθές ότι έχουµε αδρανοποιήσει.
Και µε το ισχύον, όµως, άρθρο, το άρθρο 136 του ν.4412, εισήγαγε την έννοια της ανάθεσης και της υποβοήθησης της διευθύνουσας υπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα και, µάλιστα, όχι
µόνο στην επίβλεψη, αλλά και στη διοίκηση του έργου.
Σας τα είπε και ο Υπουργός, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, αλλά εµφανίζεστε και σήµερα σαν να µην έχετε καταλάβει τι έχετε ψηφίσει. Εγώ πιστεύω ότι ξέρετε τι έχετε ψηφίσει και
καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Όµως, για πολλοστή φορά υιοθετείτε τη γνώριµή σας στάση, αντιλαµβάνεστε, δηλαδή, το αντιπολιτευτικό σας έργο ως µια διαρκή και στείρα κριτική ισοπέδωσης των πάντων.
Και τι δεν είπατε. Άσχετους µας είπατε, ότι εξυπηρετούµε συµφέροντα µας είπατε, ότι ανοίγουµε παράθυρα και πόρτες στη
διαπλοκή µας είπατε. Και λέω άδικα, γιατί δεν µας έχετε απαντήσει ακόµα στο ερώτηµα αν για πρώτη φορά υιοθετείται αυτή
η πρακτική, δηλαδή αυτή των ιδιωτών µηχανικών που συµβάλλουν στην προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος.
Σας αναφέρω το πρώτο παράδειγµα. Στην περίπτωση των
ελεγκτών δόµησης τι ακριβώς ισχύει; Τι γίνεται; Αγνοείτε ότι ιδιώτες µηχανικοί συµµετέχουν σε διαδικασίες που έχουν δηµόσιο
χαρακτήρα; Συµφωνείτε ή όχι µε τους ελεγκτές δόµησης; Αναρωτηθήκατε, άραγε, γιατί δεν έχουµε νέα γενιά αυθαιρέτων; Κάλυψαν οι ιδιώτες µηχανικοί, σε αυτήν την περίπτωση, τις
αδυναµίες, την υποστελέχωση των υπηρεσιών της πολεοδοµίας,
ναι ή όχι; Μήπως, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι εφαρµογή
της αντίληψης περί κράτους - φέουδο, όπως µας είπατε στην επιτροπή;
Άλλο παράδειγµα: Τα µεγάλα έργα, οι αυτοκινητόδροµοι θα
είχαν κατασκευαστεί; Και αναφέροµαι σε αυτούς που κάθε δύο
χιλιόµετρα εγκαινιάζατε. Το ίδιο ακριβώς δεν γίνεται και µε τα
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έργα ΣΔΙΤ;
Κύριοι, βασικός στόχος της ιδιωτικής επίβλεψης είναι η ουσιαστικοποίηση της επίβλεψης, αλλά και η παροχή δυνατότητας στο
ανθρώπινο δυναµικό των δηµοσίων υπηρεσιών να απασχολείται
µε άλλα, εξίσου σηµαντικά ζητήµατα. Άλλωστε, ο έλεγχος των
δηµόσιων συµβάσεων και µελετών παραµένει στη διευθύνουσα
υπηρεσία, η οποία παραµένει και ο βασικός ελεγκτής και αξιολογητής της πορείας υλοποίησης του έργου και µπορεί να λάβει
µέτρα και να επιβάλει κυρώσεις. Τι αλλάζει; Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να επιλέξει ποιος θα επικουρεί το έργο της, είτε
υπάλληλος της δηµόσιας υπηρεσίας, είτε ιδιώτης µηχανικός, ο
οποίος, προφανώς, θα πληρώνεται από το έργο. Και όχι οποιοσδήποτε ιδιώτης, αλλά διαπιστευµένος και εγγεγραµµένος σε ειδικό µητρώο, για τον οποίο θα προβλέπονται διαφανή κριτήρια
επιλογής από το δηµόσιο, ειδικές προθεσµίες και αυστηρές κυρώσεις αν αυτός προβεί σε παραβίαση των νόµων.
Εξασφαλίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δηµόσιο,
που του δίνουµε τη δυνατή δυνατότητα να επιλέγει πρόσθετα εργαλεία και δεν µεταφέρουµε καµµία εξουσία σε ιδιώτες, όπως
µονότονα επαναλαµβάνει η Αντιπολίτευση, χωρίς, όµως, να αιτιολογεί.
Νοµίζω, όµως, ότι πρέπει να επαναξιολογήσετε τη στάση σας
και να µην κατηγορείτε, να µην αφήνετε σκιές σε ένα µεγάλο
µέρος της κοινωνίας, προβάλλοντας τους ιδιώτες µηχανικούς.
Πρέπει να µπει τέλος σε αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µπροστά µας ένα νοµοσχέδιο που λύνει προβλήµατα, απλοποιεί διαδικασίες. Όπως εύστοχα τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών κ. Καραµανλής, βασίζεται
και ξεδιπλώνει τις αλλαγές που φέρνει πάνω στο τρίπτυχο ταχύτητα, αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια.
Μέσα από την ανάλυση των διατάξεων που µπορεί κάποιος,
διαβάζοντας, να κάνει στο νοµοθετικό κείµενο, γίνεται ξεκάθαρη
η κατεύθυνση που επιλέγει να ακολουθήσει η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας ειδικά στον τοµέα των δηµοσίων έργων.
Ήρθε η ώρα η χώρα να αποκτήσει ένα ολοκληρωµένο, σύγχρονο, ευέλικτο και εφαρµόσιµο νοµοθετικό πλαίσιο που θα είναι
ένα πραγµατικό εργαλείο για την κατασκευή περισσότερων και
ποιοτικότερων έργων.
Και φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ που έφερε και ψήφισε έναν νόµο, τον
οποίο τροποποίησε ο ίδιος τριακόσιες ογδόντα πέντε φορές. Μα
είναι δυνατόν; Γατί ακούσαµε και την κριτική, ότι το νοµοσχέδιο
είναι πρόχειρο επειδή προβλέπει την έκδοση εβδοµήντα επτά
πράξεων δευτερογενούς νοµοθεσίας. Παρακαλώ ελέγξτε πόσες
ΚΥΑ, πόσα προεδρικά διατάγµατα και πόσες υπουργικές αποφάσεις προέβλεπε ο ν.4412.
Θα µπορούσα, κύριε Πρόεδρε, να αναλύσω και πολλά άλλα
ακόµα, όπως τις ουσιαστικές αλλαγές που εισάγει το παρόν σχέδιο νόµου και τις αντιφάσεις που εµφανίζει η κριτική της Αντιπολίτευσης, αλλά αυτό, δυστυχώς, δεν είναι εφικτό λόγω χρόνου.
Να πω µόνο ότι οι ρυθµίσεις, όπως η ενίσχυση του συστήµατος
µελέτη - κατασκευή, όπως η παράλληλη εξέλιξη της διαδικασίας
δηµοπράτησης του έργου και της διαδικασίας έκδοσης περιβαλλοντικών όρων, που κερδίζουµε χρόνο µε αυτό, όπως η αντιµετώπιση του φαινοµένου των µεγάλων εκπτώσεων, αλλά και η
εισαγωγή της διοικητικής επίλυσης για έργα άνω των 10 εκατοµµυρίων, η αντιµετώπιση των καθυστερήσεων στις µεγάλες παραδόσεις έργων, η κατάργηση των κληρώσεων για την ανάδειξη
των επιτροπών, που δηµιούργησαν προβλήµατα στους δήµους
και τις περιφέρειες, η κατάργηση της υποχρεωτικής ετήσιας κατάρτισης καταλόγου για τη δυνατότητα ανάθεσης και ο εξορθολογισµός των ορίων απευθείας αναθέσεων, είναι όλες ρυθµίσεις
που θα συµβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του βασικού στόχου. Και αυτός δεν είναι άλλος από διαφανείς, απλοποιηµένες
διαδικασίες υλοποίησης έργων σε χρόνους που εδώ και πολλά
χρόνια συναντάµε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, αλλά όχι στην Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας την τοποθέτησή
µου, θα ήθελα να πω το εξής: Πάντοτε όταν ψηφίζουµε ένα νοµοσχέδιο είναι απαραίτητο να εξετάζουµε τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες στις οποίες βρισκόµαστε. Σήµερα βρισκόµαστε ένα χρόνο και κάτι µέρες από την επιβολή των πρώτων πε-
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ριορισµών, µια δύσκολη επιλογή µε γνώµονα τη δηµόσια υγεία,
η οποία έφερε και σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµία της
χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη λογική ότι πρέπει να πατήσουµε pause,
να σταµατήσουµε και όταν µε το καλό περάσει η πανδηµία, βλέπουµε. Εµείς, όµως, οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι ηγεσίες
του Υπουργείων έχουµε αποδείξει ότι η πανδηµία δεν είναι άλλοθι για καθυστερήσεις, αλλά είναι παράγοντας για επιτάχυνση
των µεγάλων αλλαγών και των µεταρρυθµίσεων, όπως τις παρουσιάσαµε προεκλογικά στους Έλληνες πολίτες.
Έτσι, λοιπόν, και το σηµερινό σχέδιο νόµου είναι η υλοποίηση
µιας ακόµα προεκλογικής µας δέσµευσης. Είναι το κοµµάτι του
οράµατός µας για την Ελλάδα του αύριο, την οικοδόµηση της
οποίας µας εµπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός. Υλοποιούµε το αίτηµα του κόσµου των µηχανικών, των εταιρειών, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάνουµε πράξη, µε αυτό το σχέδιο
νόµου, όλα αυτά που µας ζήτησε όλος αυτός ο κόσµος. Καλούµε
και εσάς να επανεξετάσετε τη θέση σας και να υπερψηφίσετε το
νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Σταµενίτη.
Κύριοι συνάδελφοι, έκανα ένα λάθος πριν και είπα ότι δεν θα
τελειώσουµε µέχρι τις 12 το βράδυ. Είναι σε δύο µέρες η συζήτηση, αλλά εν όψει του ότι µπορεί να έχουµε και συγκεντρώσεις
έξω, παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος µήπως µπορέσουµε στις
18.00’ να σταµατήσουµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης, το οποίο
έχει ως κύριο αντικείµενο την τροποποίηση του νοµικού πλαισίου
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων. Είναι, µάλιστα,
πολύ αισιόδοξος ο τίτλος του νοµοσχεδίου που µιλάει για απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου. Μάλιστα, οι
Υπουργοί µας εξηγούν ότι είναι απαραίτητη αυτή η τροποποίηση
για την επιτάχυνση των έργων και την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του Ταµείου Ανάκαµψης.
Είναι, όµως, έτσι; Επιτυγχάνει µε τις ρυθµίσεις αυτές το νοµοσχέδιο την πραγµατική απλοποίηση του πλαισίου ή µήπως δηµιουργεί επιπλέον αρρυθµίες στο νοµικό πλαίσιο εκτέλεσης των
έργων;
Κατά την άποψή µου, είναι απολύτως λάθος να γίνονται τόσο
ευρείας κλίµακας αλλαγές σε έναν νόµο ο οποίος µετά από πολλές τροποποιήσεις -αυτό είναι αλήθεια- που δέχτηκε από την ψήφισή του µέχρι και σήµερα, είναι απολύτως λειτουργικός.
Όµως, είναι πραγµατικά επιδίωξη της Κυβέρνησης η διευκόλυνση της εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων; Κατηγορηµατικά όχι. Το νοµοσχέδιο, όπως είναι προφανές, έχει ως βασικές
στοχεύσεις την υποβάθµιση του ρόλου των δηµόσιων τεχνικών
υπηρεσιών και των µηχανικών του Δηµοσίου και την ταυτόχρονη
απόλυτη ιδιωτικοποίηση της εκτέλεσης των δηµοσίων έργων και
της επίβλεψης µελετών, τη µετατροπή του ΤΕΕ σε ένα παρασύστηµα ανάθεσης έργων και µελετών, την επιδείνωση της θέσης
των µικρών και µεσαίων τεχνικών επιχειρήσεων προς όφελος των
µεγάλων τεχνικών επιχειρήσεων, όπως, για παράδειγµα, το σύστηµα εγγυήσεων το οποίο µόνο για τις µεγάλες τεχνικές επιχειρήσεις φτιάχνεται και άρα οι µικρές δεν θα µπορούν να µπούνε
σε αυτό το σύστηµα, την υποβάθµιση της προστασίας του περιβάλλοντος σε συνέχεια µιας σειράς αντιπεριβαλλοντικών ρυθµίσεων της Κυβέρνησης.
Ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι, ότι σήµερα είκοσι εννέα περιβαλλοντικές οργανώσεις στέλνουν επιστολή στον Πρωθυπουργό για την απόσυρση του άρθρου 219. Θα µιλήσω και
αργότερα γι’ αυτό.
Όµως, και η τροπολογία που φέρατε, είναι καταστροφική για
το περιβάλλον. Θα µιλήσω και για αυτό σε λίγο.
Το γεγονός ότι εξαιρείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση για
την προκήρυξη έργων µελέτης-κατασκευής µε την υποχρέωση
ολοκλήρωσής της µέχρι την οριστική ανάδειξη του αναδόχου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είναι µία ρύθµιση άκρως προβληµατική.
Αλήθεια, τι θα γίνει αν η περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλάξει
στην ουσία τη µελέτη; Για παράδειγµα, όσον αφορά τις µονάδες
διαχείρισης απορριµµάτων και αποβλήτων, που πολλές φορές
γίνονται µε µελέτη-κατασκευή, είναι πολύ πιθανό η περιβαλλοντική µελέτη να αλλάξει την ουσία του έργου. Τι θα γίνει σε αυτή
την περίπτωση; Θα ακυρωθεί ο διαγωνισµός, ή -αυτό που θέλετε
εσείς- θα υποταχθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση στην ανάγκη
έγκαιρης υλοποίησης του έργου;
Στις επιτροπές άκουσα τον κ. Καραµανλή να µας λέει ότι οι
ρυθµίσεις για την ιδιωτική επίβλεψη αναβαθµίζουν τον ρόλο των
δηµοσίων υπηρεσιών.
Αλήθεια, κύριε Καραµανλή, είστε ο µόνος που το αντιλαµβάνεται έτσι. Το σύνολο του τεχνικού κόσµου, οι µηχανικοί του δηµοσίου, αλλά και το σύνολο της Αντιπολίτευσης λένε ότι αυτές
οι ρυθµίσεις όχι µόνο υποβαθµίζουν τον ρόλο των δηµοσίων τεχνικών υπηρεσιών, αλλά υποβαθµίζουν και την ποιότητα των
έργων. Και όλα αυτά γίνονται µε αύξηση της δηµόσιας δαπάνης
για την υλοποίηση του έργου.
Και ακούµε τώρα από τους συναδέλφους της Συµπολίτευσης
να λένε «µα και εσείς είχατε δηµιουργήσει µηχανικούς για την
υποβοήθηση της διαχείρισης της διοίκησης του έργου». Ναι, για
την υποβοήθηση, όχι για την υποκατάσταση. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε; Το non paper δεν σας τα εξηγεί καλά. Το κόστος των
υπηρεσιών του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης θα βαρύνει το ίδιο το
έργο, άρα, αυξάνεται το κόστος υλοποίησης του έργου.
Είναι προφανής η εξάρτηση του ιδιώτη-επιβλέποντα από τον
εργολάβο ή τον µελετητή, γιατί ουσιαστικά κατεβαίνουν ως ζευγάρι στους διαγωνισµούς, αφού προτείνεται εκ των προτέρων
από αυτόν, από τον εργολάβο ή τον µελετητή, ποιος θα είναι ο
επιβλέποντας. Εποµένως δηµιουργούνται τεχνικά δίδυµα, τα
οποία θα κατεβαίνουν σε διάφορους διαγωνισµούς, τα οποία θα
έχουν κοινά συµφέροντα. Άρα είναι προφανές ότι ο ιδιώτης-επιβλέποντας θα υπερασπιστεί το συµφέρον του συνεταίρου του
εργολάβου ή µελετητή και µάλιστα, µε επιπλέον κόστος για το
έργο.
Και ακούω αυτό που µας λέτε για τις ΣΔΙΤ. Λέτε, λοιπόν, «καλά,
στις ΣΔΙΤ δεν γίνεται η επίβλεψη από ιδιώτες;». Ναι, αλλά στις
ΣΔΙΤ τη λειτουργία του έργου την αναλαµβάνει ο ίδιος ο ιδιώτης.
Άρα οποιαδήποτε έκπτωση στην ποιότητα του έργου θα την πληρώσει ο ίδιος ο ιδιώτης. Εδώ θα µας παραδώσει το έργο και θα
φύγει. Αυτό το καταλαβαίνετε ή όχι;
Ακόµη, λέτε ότι σε περίπτωση ιδιωτικής επίβλεψης δεν θα
υπάρχει εντεταλµένος µηχανικός επιβλέποντας από την πλευρά
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι ουσιαστικά
αποξενώνεται η υπηρεσία από την υλοποίηση του έργου. Άρα
και οποιεσδήποτε πράξεις ελέγχου ουσιαστικά δεν θα έχουν
αξία, θα είναι ανέφικτες.
Οι αλλαγές που προβλέπονται στη δηµοπράτηση των έργων
θα δηµιουργήσουν ευνοϊκό περιβάλλον για τις µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες για το σύστηµα εγγυήσεων, όπως είπα
πριν και προφανώς θα δυσκολέψουν τις µικρές και µεσαίες τεχνικές εταιρείες. Είναι προφανές ότι η ρύθµιση για την απόκλιση
προσφορών από το 10% του µέσου όρου της έκπτωσης θα οδηγήσει σε πρακτικές κατάθεσης εικονικών προσυνεννοηµένων
προσφορών για τη διαµόρφωση του µέσου όρου.
Το έχουµε ξαναζήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µην ξανακάνετε τα ίδια λάθη!
Και ταυτόχρονα επαναφέρετε τη ρύθµιση για την κατασκευαστική κοινοπραξία, που ουσιαστικά θα οδηγήσει σε καρτέλ. Δηλαδή τι θα κάνουν; Θα φτιάχνουν την προσφορά και µετά αυτοί
που δεν πήραν το έργο θα συνεργάζονται µε αυτόν που το πήρε.
Απλά πράγµατα! Τα έχουµε ξαναζήσει. Γιατί επανέρχεστε σε
πράγµατα τα οποία έχουν αποδειχθεί λάθος;
Προφανώς για µία ακόµα φορά περνάτε και αντεργατικές ρυθµίσεις. Πώς τα καταφέρνετε σε νόµο για έργα να φέρνετε αντεργατικές ρυθµίσεις και να απαλείφετε το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ
για παραβιάσεις των τεχνικών εταιρειών, αυτό δεν το καταλαβαίνω.
Κύριε Βρούτση, πραγµατικά, σας ξεπερνάνε, µου φαίνεται.
Και τώρα πάµε στο άρθρο 219.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ πολύ λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Η τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στις επιτροπές ότι το άρθρο
219 είναι αναγκαίο για να µπορεί να απαντά στους επενδυτές τι
θα κάνουν, όταν θέλουν να κάνουν έργα σε περιοχές «NATURA»,
είναι απολύτως αποκαλυπτική. Τα έχετε ετοιµάσει τα deal, είναι
όλα έτοιµα. Και φέρνετε αυτή τη ρύθµιση φωτογραφικά για συγκεκριµένες περιπτώσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό που κάνετε, νοµοθετείτε κατά παραγγελία συγκεκριµένων συµφερόντων.
Και µάλιστα, τι κάνετε; Ουσιαστικά δεσµεύετε και τις ειδικές
περιβαλλοντικές µελέτες για τις περιοχές «NATURA», διότι αυτές
οι µελέτες για τις υποπεριοχές θα είναι δεσµευτικές για το σύνολο της περιοχής. Άρα, στην ουσία, καταστρέφετε τις περιοχές
«NATURA» για εξυπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων.
Κλείνω µε τις δύο τροπολογίες.
Με τη µία τροπολογία που καταθέσαµε εµείς ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητάµε οι ενισχύσεις που δίνονται από
τα ΠΕΠ στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από
την πανδηµία και αυτές να είναι ακατάσχετες και αφορολόγητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε, γιατί έχετε περάσει τα εννιά λεπτά.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ναι, ολοκληρώνω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε.
Και φέρατε και την τροπολογία 776, όπου στο άρθρο 3 φέρνετε την αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής µέχρι 31-10-2021.
Αλήθεια, πόσο περισσότερο αντιπεριβαλλοντικοί µπορείτε να
γίνετε;
Αυτή τη στιγµή υπάρχουν αυθαίρετα σε όλες τις παραλίες, σε
όλους τους αιγιαλούς και εσείς αναστέλλετε τα πρωτόκολλα κατεδάφισης.
Και να σας κάνω µία απλή ερώτηση: Ένα αυθαίρετο που έχει
σταµατήσει µε εντολή της Κτηµατικής Υπηρεσίας και έχει µείνει
κουφάρι, δεν είναι ούτε καν επιχείρηση, ένα κουφάρι, δεν θα κατεδαφιστεί; Θα το αφήσουµε εκεί; Τόσο αντιπεριβαλλοντικοί
µπορείτε να γίνετε; Πόσο πια;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σαντορινιέ.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Χήτας.
Για τώρα, κύριε Χήτα, ή µετά από λίγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Μετά από πέντε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Συγγνώµη, στον πρώτο κύκλο δεν µιλάνε
τα κόµµατα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θέλετε να µιλήσετε; Κύριε Κατρίνη, πρώτος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
που ζήτησε να µιλήσει είναι ο κ. Χήτας, έχει δηλώσει.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Δεν ξέρω γιατί βγήκε ο κατάλογος έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Στη θέση του κ.
Φάµελλου µίλησε ο κ. Σαντορινιός.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, στον πρώτο
κύκλο οµιλητών µιλάει ένας από κάθε κόµµα και µετά ξεκινά ο
κατάλογος. Δεν ξέρω γιατί σήµερα ο κατάλογος φτιάχτηκε χωρίς
να τηρείται αυτή η σειρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έτσι έχει καθοριστεί η λίστα. Τη λίστα ακολουθώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Μα, αφού είναι µε προτάσεις των κοµµάτων, δεν γράφτηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτό έχουν συµφωνήσει τα κόµµατα, αυτό έχω.
Ορίστε, κύριε Λιούπη, έχετε τον λόγο.
Παρακαλώ, να τηρείται ο χρόνος. Για όλους το λέω αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου επιχειρεί µια σηµαντική προσπάθεια
να διορθωθούν οι παθογένειες στον χώρο των δηµοσίων συµβάσεων ως απαραίτητη προϋπόθεση για να οδηγηθεί η χώρα µας
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σε αναπτυξιακή τροχιά. Οι δηµόσιες συµβάσεις είναι συνυφασµένες στη συνείδηση των πολιτών µε αδιαφάνεια, αναποτελεσµατικότητα και τεράστιες καθυστερήσεις.
Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός µας ανέλαβαν τη σηµερινή
νοµοθετική πρωτοβουλία, που λύνει άµεσα πολλά από τα χρόνια
προβλήµατα στην ανάθεση και στην εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων.
Βασικές αρχές του νοµοσχεδίου είναι η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών µέσων, η κατάργηση των χρονοβόρων διαδικασιών και
η εξασφάλιση όρων διαφάνειας και νοµιµότητας.
Από 1-9-2021 όλες οι συµβάσεις µε αξία µεγαλύτερη των
30.000 ευρώ -και όχι των 60.000 ευρώ, όπως ίσχυε µέχρι σήµεραδιενεργούνται υποχρεωτικά µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων. Η αλλαγή αυτή θα διευκολύνει
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τις συνεργασίες µικρότερων
εταιρειών, που πλέον θα µπορούν µε απλές, εύκολες και προσβάσιµες σε όλους διαδικασίες να διεκδικήσουν τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για έργα µικρής αξίας.
Μία από τις µεγάλες καινοτοµίες του νοµοσχεδίου που δίνει
άµεσες λύσεις στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν ιδίως οι µικροί δήµοι είναι η βελτίωση του πλαισίου που αφορά στις τεχνικές υπηρεσίες. Οι ίδιες οι αναθέτουσες αρχές και όχι ο αρµόδιος
Υπουργός κρίνουν αν διαθέτουν τεχνική επάρκεια. Το κοµµάτι
της παρακολούθησης και επίβλεψης του έργου µε πρόβλεψη
στην προκήρυξη µπορεί να ανατεθεί σε πιστοποιηµένο ιδιωτικό
φορέα επίβλεψης που είναι εγγεγραµµένος στο αντίστοιχο µητρώο. Το κόστος πληρωµής του φορέα καλύπτεται αποκλειστικά
από τον ανάδοχο, ενώ η διοίκηση και οι υπάλληλοι του ιδιωτικού
φορέα έχουν ποινική ευθύνη δηµοσίου υπαλλήλου.
Ειδικά για τις µικρές αναθέτουσες αρχές για έργα από 60.000
ευρώ-1.000.000 ευρώ η επίβλεψη µπορεί να γίνει από διαπιστευµένους ιδιώτες µηχανικούς ανά κατηγορία έργου, κατόπιν κλήρωσης από το µητρώο. Οι διαδικασίες αυτές είναι πολύ χρήσιµες
για µικρούς και νησιωτικούς δήµους και γίνονται ενθουσιωδώς
δεκτές από τους δηµάρχους των µικρών δήµων τουλάχιστον στη
Μαγνησία, όπου υπάρχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες, λόγω ελλείψεως προσωπικού στις τεχνικές υπηρεσίες.
Οι δε προγραµµατικές συµβάσεις µε τις περιφέρειες ήταν συνήθως µονόδροµος, αλλά και πάλι συνιστούν µία χρονοβόρα επιλογή. Ενδεικτικά στον Νοµό Μαγνησίας ο Δήµος Ζαγοράς Μουρεσίου διαθέτει µόνο έναν µηχανικό, ενώ σοβαρά προβλήµατα υποστελέχωσης έχουν και ο Δήµος Νοτίου Πηλίου και οι
νησιωτικοί µας Δήµοι Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου.
Στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να χρησιµοποιεί εξειδικευµένους συµβούλους για έργα
αξίας µεγαλύτερης των 30.000.000 ευρώ στοχεύοντας στη µείωση του χρόνου που απαιτείται ως προς το προπαρασκευαστικό
στάδιο. Επιταχύνονται οι διαδικασίες µε την πρόβλεψη για
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και πριν την περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία ωστόσο πρέπει να δοθεί πριν την ανακήρυξη του αναδόχου. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται για
έργα που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ να αναρτά στην ιστοσελίδα της τη µελέτη κατασκευής τουλάχιστον δύο µήνες πριν τον
διαγωνισµό.
Πολύ σηµαντικό κίνητρο για τους αναδόχους είναι η πρόβλεψη
πρόσθετης καταβολής υπό τη µορφή πριµ 5% της συµβατικής
αµοιβής σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου σε χρόνο µικρότερο του 10% του προβλεπόµενου από τη σύµβαση. Και αυτό για
έργα µεγάλης αξίας, πάνω από 1.000.000 ευρώ. Εισάγονται, δηλαδή, για πρώτη φορά λογικές και τεχνικές που είναι απολύτως
αυτονόητες στον ιδιωτικό τοµέα και επιτυγχάνουν καλύτερα επίπεδα αποδοτικότητας.
Τροποποιείται το σύστηµα που ισχύει µέχρι σήµερα, ώστε να
µετατίθεται το βάρος της ευθύνης στον ανάδοχο σε σχέση µε τις
επιµετρήσεις. Με δεδοµένη την πρακτική αδυναµία της διευθύνουσας υπηρεσίας να εκτελεί διαρκώς ελέγχους, είναι εύλογη η
µετάβαση σε ένα δηλωτικό σύστηµα. Έτσι, ο ανάδοχος οφείλει
να καταγράφει υπεύθυνα τις εργασίες µε πρόβλεψη κυρώσεων
σε περίπτωση ανακριβών δηλώσεων, ενώ η διευθύνουσα υπηρεσία πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 20% των επιµετρήσεων. Πέραν της ταχύτητας, διασφα-

9180

λίζονται και καλύτεροι όροι ποιότητας στην εκτέλεση των έργων.
Σε περίπτωση που ανατεθεί σε υπεργολάβο ένα τµήµα της
σύµβασης, η ίδια η αναθέτουσα αρχή είναι αρµόδια να ελέγξει
την επαγγελµατική του καταλληλότητα προκρίνοντας τον παράγοντα της ποιότητας. Προβλέπεται µαθηµατικός τύπος για τον
προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας προσφοράς, ο οποίος
βασίζεται στην καλύτερη δυνατή συσχέτιση ποιότητας-τιµής.
Στην ίδια κατεύθυνση, προσδιορίζονται ακριβώς οι ασυνήθιστα
χαµηλές προσφορές, ώστε να αποφεύγονται οι περιπτώσεις κατοχύρωσης σε εξαιρετικά µικρό τίµηµα µε κίνδυνο ο ανάδοχος
να µην ολοκληρώσει ποτέ το έργο ή το έργο να υστερεί σε ποιότητα.
Με το νοµοσχέδιο εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο σύναψης συµβάσεων για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων. Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ ως προς τα µέσα που χρειάζονται οι Ένοπλες Δυνάµεις επικαιροποιείται ανά τριετία και όχι
ανά πενταετία και ο µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός αµυντικών εξοπλισµών γίνεται συντοµότερα µε ορίζοντα τα δώδεκα
έτη αντί για τα δεκαπέντε. Μειώνεται στο ποσό των 30.000.000
ευρώ αντί των 50.000.000 ευρώ η έγκριση της δαπάνης από το
ΚΥΣΕΑ, µετά από γνώµη της αρµόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης.
Σε θέµατα πολεοδοµίας γίνεται πραγµατικότητα η υποχρεωτική ψηφιοποίηση όλων των φακέλων οικοδοµικών αδειών στο
σύστηµα ή οι άδειες. Αυτό µέχρι το τέλος του 2023 ή, µετά από
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, µέχρι τέλους του 2025.
Ταυτόχρονα, όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις που συνιστούν προϋπόθεση για την έκδοση οικοδοµικής άδειας λαµβάνονται ηλεκτρονικά.
Τέλος, σε µια προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων σε αυτή
τη δύσκολη συγκυρία προβλέπεται ότι η ενίσχυση που δίνεται µε
πρόγραµµα ΕΣΠΑ για τη δηµιουργία του «e-shop» είναι και αφορολόγητη και ακατάσχετη.
Κλείνοντας, οι δηµόσιες συµβάσεις είναι ένα κεφάλαιο πολύπλοκο και ιδιαίτερα προβληµατικό στη χώρα µας. Η τεράστια
προσπάθεια αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου που γίνεται
σήµερα είναι αναπόφευκτη, για να προχωρήσουµε δυναµικά τα
δηµόσια έργα που θα συµβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική
και στην αύξηση της απασχόλησης. Πολλές διατάξεις είναι πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδοµένα. Δηµιουργούµε ένα πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις σύγχρονο και αποτελεσµατικό,
συµπεριλαµβάνοντας και όρους της ιδιωτικής οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λιούπη, και για την τήρηση του χρόνου. Είστε, όπως
πάντα, µέσα στον χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης από το Κίνηµα
Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπαίνουµε στον τέταρτο µήνα
των οριζόντιων απαγορευτικών µέτρων εξαιτίας της πανδηµίας
και, δυστυχώς, η υγειονοµική και οικονοµική κατάσταση στη
χώρα δεν εµπνέει καµµία αισιοδοξία. Είµαστε πίσω σε όλα. Είµαστε πίσω στους εµβολιασµούς, είµαστε πίσω στους δείκτες της
οικονοµίας µε µια πρωτοφανή ύφεση να συσσωρεύει χιλιάδες
προβλήµατα που, δυστυχώς, θα τα βρούµε µπροστά µας όλοι
µας, πολίτες, επιχειρήσεις και κράτος. Και από κοντά είναι και το
πολιτικό κλίµα των ηµερών που κινείται σε ρυθµούς πόλωσης,
ενώ το τελευταίο πράγµα που χρειαζόµαστε τώρα είναι νέοι διχασµοί και µικροπολιτικά παιχνίδια τακτικής.
Ως µοναδική ευκαιρία να ξεφύγουµε από αυτή τη ζοφερή εικόνα προβάλει η αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης
και η «πράσινη συµφωνία», το «Green Deal» της Ευρώπης. Το ταµείο θα µπει στην αγορά, θα µπει στην οικονοµία διαµέσου δηµόσιων συµβάσεων. Οι δηµόσιες επενδύσεις, µάλιστα, είναι
αυτές που καλούνται να σηκώσουν το κύριο βάρος µιας βιώσιµης
ανάπτυξης µε τη γρήγορη απορρόφηση των κονδυλίων από το
Ταµείο Ανάκαµψης.
Το µεγάλο στοίχηµα, όµως, δεν είναι µόνο να απορροφήσουµε
γρήγορα ευρωπαϊκούς πόρους από το ταµείο, αλλά να δηµιουρ-
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γήσουµε επενδύσεις βιώσιµες και ανθεκτικές. Βιωσιµότητα και
ανθεκτικότητα είναι οι λέξεις «κλειδιά» και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για κάθε έργο που εκτελείται πλέον.
Βιώσιµα και ανθεκτικά δηµόσια έργα υποδοµών και δικτύων µε
ταχύτητα και µε απλούς κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας θα
έπρεπε να περιλαµβάνει και να έχει ως στόχο ένα σύγχρονο νοµοσχέδιο για τις δηµόσιες συµβάσεις µε την υποχρεωτική χρήση
των συστηµάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ για όλες τις συµβάσεις
µε υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών διαδικασιών για συγκεκριµένες κατηγορίες προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών και
όχι µε την αύξηση των ορίων για τις απευθείας αναθέσεις, η
οποία όχι µόνο δεν εξυπηρετεί τον στόχο της διαφάνειας, αλλά
έρχεται ως συνέχεια σωρείας αναθέσεων και κατά παρέκκλιση
προµηθειών τους τελευταίους µήνες της διακυβέρνησής σας,
όπου αυτή η διαδικασία από εξαίρεση έχει γίνει πια κανόνας.
Τελικά, µε το παρόν νοµοσχέδιο δυστυχώς προετοιµάζετε το
περιβάλλον διαχείρισης του Ταµείου Ανάκαµψης στα µέτρα σας.
Και αντί, λοιπόν, η βιωσιµότητα, η ανθεκτικότητα και η διαφάνεια
να είναι οι βασικοί πυλώνες ενός νέου νόµου για τις δηµόσιες
συµβάσεις και να ενσωµατώνεται η διάσταση της κλιµατικής κρίσης στο σχέδιο νόµου που συζητούµε σήµερα, βλέπουµε ότι επιλογή σας είναι να φέρετε ρυθµίσεις όπως το άρθρο 219, το
οποίο, όπως εκτιµώ, κύριε Υπουργέ, πιο πολλά προβλήµατα θα
δηµιουργήσει παρά θα λύσει. Θα επανέλθω σ’ αυτό αργότερα.
Ο εισηγητής µας κ. Κατρίνης σάς έθεσε το εξής απλό ερώτηµα: Για ποιον λόγο δεν ενσωµατώνετε κάποιες από τις πολύ
ενδιαφέρουσες προτάσεις του εθνικού σχεδίου δράσης που
πολύ πρόσφατα ανακοινώσατε για την προώθηση των «πράσινων» δηµοσίων συµβάσεων, όπως το να δίνει, δηλαδή, το δηµόσιο το καλό παράδειγµα και να βάζει οικολογικά κριτήρια στις
προµήθειές του, όπως για παράδειγµα στην προµήθεια των λεωφορείων ή να επενδύει τα χρήµατα των πολιτών σε έργα που
δεν συµβάλλουν στην κλιµατική αλλαγή ή δεν µας προσαρµόζουν σ’ αυτή;
Θυµίζω ότι πριν περίπου έναν χρόνο, τον Ιανουάριο του 2020,
η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής είχε διοργανώσει διηµερίδα για τις περιβαλλοντικές, κλιµατικές και υπεύθυνες επενδύσεις. Γιατί δεν αξιοποιείτε όλα αυτά τα συµπεράσµατα και τις
προτάσεις που έχουν κατατεθεί στην κοινοβουλευτική διαδικασία
και έρχεστε λίγο πριν την έναρξη των διαδικασιών για την ένταξη
έργων στο Ταµείο Ανάκαµψης να φέρετε ένα νοµοσχέδιο, που
θα αναγκαστείτε εκ των πραγµάτων να αναθεωρήσετε σύντοµα
στην κατεύθυνση που σας έχω προαναφέρει, στην κατεύθυνση
της βιωσιµότητας και της ανθεκτικότητας µέσω πράσινων, δηµοσίων συµβάσεων και επενδύσεων;
Πέρα όµως, από τις πιο πάνω ελλείψεις, προβληµατισµό προκαλεί και το γεγονός ότι η γάγγραινα που λέγετε «καθυστερήσεις» στα δηµόσια έργα, στις δηµόσιες συµβάσεις όχι µόνο δεν
αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά, αλλά δυστυχώς µε τις ρυθµίσεις που φέρνετε, φαίνεται ότι διαιωνίζεται. Εβδοµήντα επτά
υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα θα χρειαστούν
µόνο για την εφαρµογή του άρθρου 139, ενώ θα χρειαστούν και
δεκάδες άλλες για τα υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Ο µεγάλος αριθµός υπουργικών αποφάσεων για την εφαρµογή του νέου νόµου θα δηµιουργήσει σίγουρα καθυστέρηση
στην υλοποίησή του, όπως τόνισαν και οι φορείς κατά την ακρόασή τους.
Δεν θέλω να είµαι, βέβαια, ισοπεδωτικός, αλλά αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι τοµή. Δεν είναι η τοµή που έχει ανάγκη ο τοµέας
των δηµόσιων συµβάσεων, για να τρέξουµε πιο γρήγορα και µε
όρους βιωσιµότητας.
Υπάρχουν βέβαια, διατάξεις που θα στηρίξουµε, όπως για τη
στήριξη της κρατικής εγχώριας αµυντικής βιοµηχανίας.
Όµως, δεν µπορούµε να στηρίξουµε το άρθρο 219, που επιµένει η Κυβέρνηση και ειδικά ο Υπουργός Ανάπτυξης και το υπερασπίζεται µε ιδιαίτερο πάθος. Γνωρίζετε ότι οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις ζητάνε την απόσυρση του άρθρου. Συγκεντρώνονται
υπογραφές από πολίτες µε διαδικτυακή καµπάνια και µόλις σήµερα απέστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό. Θεωρούν ότι οι
διατάξεις του είναι αντίθετες σε όσα προβλέπουν η ενωσιακή και
εθνική νοµοθεσία και πως θα οδηγηθούµε σε υποβάθµιση των
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προστατευόµενων περιοχών της χώρας και σε πιθανές νέες καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο µόλις τον περασµένο Δεκέµβρη καταδίκασε τη χώρα µας για ολιγωρία στην
προστασία της βιοποικιλότητας στις περιοχές «NATURA».
Η επιτροπή «Φύση 2000» µάλιστα, που αποτελεί κεντρικό επιστηµονικό γνωµοδοτικό όργανο του κράτους για τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας, εκφράζει τον ιδιαίτερο σκεπτικισµό της και
προτείνει επίσης την απόσυρσή του.
Αυτό που διαπιστώνουµε εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ότι η Κυβέρνηση δεν εφαρµόζει το νοµικό πλαίσιο που η
ίδια πέρασε και αλλάζει πάλι τους κανόνες και τις διαδικασίες.
Και αναφέροµαι στον ν.4685 του περασµένου Μαΐου, που είχε
ρυθµίσει και είχε προχωρήσει στην ισορροπία των περιοχών
«NATURA».
Το επιχείρηµα του Υπουργού Ανάπτυξης είναι ότι έτσι θα προωθηθούν πιο γρήγορα κάποιες ήπιας µορφής επενδύσεις, αλλά
βέβαια δεν λέει ποιες είναι αυτές. Φοβάµαι όµως, ότι δεν θα γίνει
κάτι τέτοιο. Το αντίθετο µάλιστα, θα προστεθούν νέες χρονοβόρες διαδικασίες και επιπλέον κόστος µε τη µεγαλύτερη αβεβαιότητα.
Είναι λάθος να δηµιουργούνται ειδικά καθεστώτα στις περιοχές «NATURA» αποκόπτοντας περιοχές από την ευρύτερη περιοχή. Είναι ακριβώς το ίδιο λάθος που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τις
περίφηµες οικιστικές πυκνώσεις, µε ιώδες χρώµα στους δασικούς χάρτες, που µετά κατέπεσε στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Το να κάνουµε ολλανδικό τυρί τις προστατευόµενες
περιοχές, δυστυχώς µόνο πράσινη ανάπτυξη δεν είναι.
Το ζητούµενο για µας, το Κίνηµα Αλλαγής, είναι η ισόρροπη,
βιώσιµη ανάπτυξη, όπου η φύση θα προστατεύεται αποτελεσµατικά και όχι µόνο τυπικά ως πολύτιµος πλούτος για να αποδοθεί
στις νεότερες γενιές. Γι’ αυτόν τον λόγο αντί να φέρνετε αυτού
του είδους τις διατάξεις, θα πρέπει να ρίξετε όλο το βάρος σας,
ώστε να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν άµεσα όλες οι ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες για τις προστατευόµενες περιοχές
και να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιµα µέσα και πόροι και όχι να
καταφεύγετε και εδώ στη λογική παρεκκλίσεων και ειδικών καθεστώτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω λέγοντας ότι το
παρόν νοµοσχέδιο είναι κατώτερο των περιστάσεων, παρά τις
όποιες βελτιώσεις επιφέρει. Δεν αποτελεί τοµή και δυστυχώς δεν
ενσωµατώνει τις απαιτήσεις των καιρών για το πρασίνισµα των
δηµόσιων συµβάσεων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε και
για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαδηµητρίου από τη Νέα Δηµοκρατία.
Στη συνέχεια θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Ελληνικής Λύσης κ. Χήτας και αµέσως µετά ο κ. Σωκράτης Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ελάτε, κύριε Παπαδηµητρίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πολύ συχνά γίνεται µια συζήτηση για το θέµα «δηµόσια σύµβαση» και τι ακριβώς είναι δηµόσια και δεν έχουµε κατορθώσει
ακόµη να ξεχωρίσουµε δύο πράγµατα τα οποία είναι συµπληρωµατικά και δεν είναι υποχρεωτικώς, όπως κάποιοι πιστεύουν, αντιθετικά.
Η δηµόσια σύµβαση είναι απολύτως αυτό που συµφέρει το δηµόσιο, που συµφέρει όλους. Δεν είναι υποχρεωτικώς η κρατική.
Η κρατική εξουσία, η κρατική ενέργεια, ο κρατικός οργανισµός,
η κρατική επιχείρηση υπάρχει δίπλα στην ιδιωτική ισότιµα. Η δηµόσια σύµβαση είναι υπεράνω και των δύο. Οφείλει µε διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά, όποιος είναι ο κατάλληλος, να πάει
και να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα του συνόλου, βάζοντας τον
κάθε έναν φορέα να κάνει µία συγκεκριµένη δουλειά.
Σε αυτή, δυστυχώς, που νοµίζω ότι χρησιµοποιείται πλέον από
όλα τα κράτη τα οποία έχουν αναπτυχθεί, τη σύµβαση κατανόησης, δεν έχουµε ακόµη κατορθώσει να συνεννοηθούµε, επειδή
πολλοί εξ ηµών συνεχίζουν να πιστεύουν ότι δηµόσιο είναι το
κρατικό. Τελεία.
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Εκεί οφείλεται, κατά τη γνώµη µου, και µια σηµαντική παρανόηση. Όταν λέει στις διατάξεις του το προτεινόµενο σχέδιο
νόµου ότι µπορώ να βάλω έναν ιδιώτη, έναν ιδιωτικό φορέα, µια
ιδιωτική επιχείρηση, έναν ιδιώτη µηχανικό να εποπτεύσει και να
ελέγξει, κάνει κάτι πολύ σωστά. Οι δυνάµεις της χώρας βρίσκονται εκεί έξω, δεν είναι συγκεντρωµένες όλες µέσα στα γραφεία
των υπουργείων και των κρατικών υπηρεσιών. Είναι έξω στην κοινωνία.
Ποια είναι η δουλειά του κράτους; Και εδώ νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο κάνει ένα βήµα σηµαντικό µπροστά, ακριβώς για να
µπορέσει το κράτος, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο αρµόδιος
διευθυντής να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Η δουλειά του
κράτους είναι να ελέγξει τις διαδικασίες προσεκτικά, άρα να
ξέρει ότι ο ιδιώτης κάνει τη δουλειά που του έχει παραγγείλει να
κάνει και πληρώσει να κάνει εµµέσως βεβαίως, λόγω της δαπάνης που έχει το έργο.
Άρα πάµε σε µια πολύ καλύτερη εποπτεία των ιδιωτών και σε
µια µεγαλύτερη ανάθεση ευθύνης, εκεί που πρέπει πραγµατικά
να υπάρχει. Αντί δηλαδή, οι ιδιώτες να επιδιώκουν να πιέσουν το
κράτος, τους µηχανισµούς, τη διεύθυνση, την υποδιεύθυνση, τον
δήµο, την πολεοδοµία, κάτι που γίνεται συστηµατικά και έχει
οδηγήσει σε µία τροµακτική διαφθορά και όταν δεν µπορεί να
υπάρξει διαφθορά πολύ συχνά, υπάρχει εµπλοκή µέχρις ότου να
υποχωρήσει αυτός που καλείται να βάλει την υπογραφή του, νοµίζω ότι αυτό επιτρέπει σε όλους να έχουν καλύτερη οπτική, µεγαλύτερη διαφάνεια στα έργα και τελικώς πολύ καλύτερο
έλεγχο.
Μία απλή θα έλεγα προσέγγιση αυτού του θέµατος υπάρχει,
αν κοιτάξουµε καλά την αλλαγή που γίνεται στο 151 άρθρο του
ν.4412. Μέχρι τώρα κάτω από την πίεση της τρόικας -το δέχτηκαν αυτό οι κύριοι της σηµερινής Αντιπολίτευσης, χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι κάνουν, χωρίς ίσως να το πιστεύουν, ελπίζοντας
ότι δεν θα γίνει τίποτα, πρακτικώς σε αυτό έπεσαν µέσα- δεν
έγινε σχεδόν τίποτα, δεν προχώρησαν πολλά πράγµατα που θα
µπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει.
Τι έλεγε, λοιπόν, αυτό; Υποχρέωνε τη δηµόσια διοίκηση να
απαντά σε συγκεκριµένο χρόνο, ας πούµε σε σαράντα πέντε
µέρες, και αν δεν απαντούσε, θεωρείτο η απάντησή της δεδοµένη, θετική. Δεν ήταν κακή ρύθµιση υποχρεωτικά, ήταν µια ρύθµιση για να σπρώξει το δηµόσιο να κάνει τη δουλειά του. Όµως,
δυστυχώς, το δηµόσιο σήκωσε τα χέρια ψηλά, όπως συχνά συµβαίνει, δεν απαντούσε, η απάντηση ήταν αυτοµάτως θετική και
µετά κάποτε θα γινόταν κάποιος έλεγχος, φυσικά πάλι µε προβλήµατα που µπορεί να υπάρχουν στο θέµα διαφθοράς κατά
τους ελέγχους.
Εδώ τώρα η ρύθµιση που γίνεται, νοµίζω ότι είναι πολύ καλή
για τον πολύ απλό λόγο, ότι καθιστά αυτόν που επιδιώκει να κάνει
κάτι, να είναι τίµιος, σωστός, ελεγµένος και αυτοελεγχόµενος.
Τον εκθέτει δηλαδή σε κάτι, κατά τη γνώµη µου, πολύ δυνατό.
Αν δεν κάνεις τη δουλειά σου σωστά και επιτέλους το δηµόσιο,
το κράτος έρθει και σε εκθέσει, θα εκτεθείς σε αυτό που πρέπει
να µετράει περισσότερο απ’ όλα που είναι η φήµη σου και που
είναι η κατάσταση που υπάρχει στην αγορά για τον καθένα από
αυτούς, που θα αναλάβουν να κάνουν τα έργα.
Ο αυτοέλεγχος πρέπει να είναι εξαιρετικά σηµαντική αρχή
στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία µας, η οικονοµία.
Αλλιώς απλούστατα δεν έχουµε εµπιστοσύνη σε κανέναν και πιστεύουµε ότι ο υπάλληλος στον οποίο τελικώς θα ανατεθεί -και
ο οποίος πολύ συχνά είναι ξεπερασµένος και από τη δουλειά του
και από τα γεγονότα και από την πολυπλοκότητα πολύ συχνά των
έργων- ότι είναι αρκετός για να κάνει τα όσα υπερασπίζονται εδώ
αυτές τις µέρες, στην επιτροπή και σήµερα από πολλούς συναδέλφους.
Το άλλο θέµα είναι ότι κυριολεκτικώς δεν υπάρχει καιρός για
χάσιµο. Άρα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος εκείνο που είχε αφεθεί και πήγαινε µέρες, χρόνους, µήνες και πέρναγε ο καιρός και
δεν γινόταν τίποτα, να γίνει.
Διότι ναι µεν χάσαµε εξαιρετικά πολύ χρόνο µεταξύ του 2015
και του 2018, εξαιρετικά πολύ -τα τρία αυτά χρόνια είναι σαν να
χάσαµε περίπου, αν τα υπολογίσει κανείς προσεκτικά, δέκα, χάσαµε µια δεκαετία σε τρία µόλις χρόνια- αλλά αυτή τη στιγµή δεν
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έχουµε αυτή τη δυνατότητα. Γιατί πάνω στην άλλη κρίση ήρθε
µια καινούργια κρίση και πρέπει να πάρουµε την ευκαιρία τουλάχιστον.
Άρα το να έρχεται ο Υπουργός εδώ και να µας ζητά να τον διευκολύνουµε, να διευκολύνουµε την κοινωνία και την οικονοµία,
είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να περνάει πάντα -αντιλαµβάνοµαι
τις κοµµατικές σκοπιµότητες- από µια κλειστή αντίληψη του πώς
είναι και πώς λειτουργεί η κοινωνία µας.
Εποµένως νοµίζω ότι αν θέλουµε από την ανάταξη, που περιµένουµε να ξεκινήσει οσονούπω, στους αµέσως επόµενους
µήνες, της οικονοµίας να πάµε στην ανάπτυξη που υπόσχονται
τα κεφάλαια που είναι διαθέσιµα, χρειαζόµαστε έναν επιταχυντή.
Και ο σωστός επιταχυντής είναι ο έλεγχος των έργων, ο έλεγχος
των συµβάσεων, οι πραγµατικά δηµόσιες συµβάσεις έναντι των
κρατικών συµβάσεων έτσι όπως τις έχουµε δει.
Σχετικά µε το θέµα του άρθρου 219, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει
µια παρεξήγηση. Όταν φτιάχτηκαν οι περιοχές «NATURA» -εγώ
έχω περπατήσει τουλάχιστον τριάντα από αυτές και έχω µια
άµεση εµπειρία, αλλά άλλες που δεν τις ξέρω προσωπικά τις έχω
κοιτάξει πολύ προσεκτικά- δυστυχώς φτιάχτηκαν βιαστικά, όπως
πολύ συχνά συµβαίνει εδώ, για να πάµε να εφαρµόσουµε επιταγές που έπρεπε να έχει η Ευρώπη και τις είχε βάλει µπροστά
µέχρι το 2000 να είναι όλα έτοιµα.
Δυστυχώς, το ξέρετε πολύ καλά, δεν έχει γίνει η δουλειά που
θα έπρεπε να έχει γίνει. Αυτές οι περιοχές να επαναπροσδιοριστούν -οι ίδιες θα ήταν, ακριβώς τα ίδια όρια, µε εκείνα τα χαρακτηριστικά- αλλά στη βάση µελετών.
Όταν έρχεται λοιπόν τώρα µε τη ρύθµιση του 219 και λέει ότι
θα γίνονται υποχρεωτικά σε αυτές για κάθε ένα έργο, όλοι µε τη
σειρά -η περιβαλλοντική µελέτη, η µελέτη σκοπιµότητας, η έγκριση από εκεί που χρειάζεται, από το Συµβούλιο της Επικρατείας ή από άλλες εποπτικές αρχές- νοµίζω ότι εξασφαλίζουµε
κάθε ένα χωριστά, αντί να λέµε γενικά και αόριστα, όπως το κάνει
πολύ συστηµατικά ο κ. Αρσένης.
Εντάξει, χειροκροτήµατα από εκείνη την πλευρά µπορεί να
υπάρχουν. Όµως, στην ουσία αυτό που θα µετρήσει είναι η συγκεκριµένη προστασία του περιβάλλοντος και όχι γενικά «το δεν
κάνω τίποτα, δεν αγγίζω τίποτα», δηλαδή ένα καθεστώς το οποίο
ακόµη σήµερα παραµένει ασαφές και δεν είναι βεβαίως αυτή τη
στιγµή που θα το λύσει ο κ. Καραµανλής ή οι άλλοι Υπουργοί που
υπογράφουν το εισηγούµενο νοµοσχέδιο.
Ας πάµε ένα βήµα µπροστά κάθε φορά που έχουµε την ευκαιρία και αυτό θα µας κάνει πολλά βήµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Παπαδηµητρίου.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ.
Κωνσταντίνος Χήτας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Να ευχηθούµε κατ’ αρχάς ότι όλα είναι καλά, γιατί είχαµε ένα
πολύ µεγάλο σεισµό πριν από λίγη ώρα, µε επίκεντρο την Ελασσόνα, 6 Ρίχτερ. Ο κόσµος στη Λάρισα έχει βγει στους δρόµους.
Είχαµε έναν πολύ µεγάλο σεισµό πριν από λίγα λεπτά. Η Ελλάδα
δοκιµάζεται, δυστυχώς, ακόµα και η φύση φαίνεται να αντιδρά
και να µας τιµωρεί. Να ευχηθούµε πραγµατικά να µην υπάρχουν
µετασεισµοί και να µην έχουν υποστεί ζηµιές και φυσικά να µην
έχουµε θύµατα. Μέχρι στιγµής φαίνεται να είναι ελεγχόµενη κατάσταση.
Κύριε Υπουργέ, αν εκαλούµην να βάλω ένα τίτλο στο σηµερινό
νοµοσχέδιο, ο τίτλος αυτός θα ήταν ο εξής: «Κορωνοπάρτι, κανονικό κορωνοπάρτι, µε απευθείας αναθέσεις».
Θα κάνω κάποιες αναφορές στο νοµοσχέδιο και θα µου επιτρέψετε µετά, κύριε Υπουργέ και κύριε Κοινοβουλευτικέ της
Νέας Δηµοκρατίας, να πάµε και σε κάποια άλλα θέµατα.
Ξέρετε, τα δηµόσια έργα στην Ελλάδα, όταν ακούει κανείς δηµόσια έργα, αποτελούν πάρα πολύ µεγάλη πληγή. Είναι µια γάγγραινα πραγµατική, κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος χωρίς
κανένα τέλος. Μεγάλες καθυστερήσεις, αναβολές, αδιαφανείς
διαδικασίες. Είναι το πρώτο πράγµα που έρχεται στο µυαλό του
καθενός που µας ακούει τώρα, όταν ακούει για δηµόσια έργα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η αλήθεια είναι ότι µε πρόσχηµα τώρα εσείς την απλοποίηση
όλων αυτών που περιέγραψα και των διαδικασιών όλων, εδώ
πέρα παραβιάζονται κάποιες βασικές αρχές. Θα µείνω σε δύο
τρία πράγµατα που πραγµατικά νοµίζω ότι πρέπει να τα τονίσουµε και να τα ακούσει ο κόσµος.
Ως προς αυτό το πράγµα µε τους ιδιώτες, κι εµείς είµαστε
υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά πάντα µε κάποιες αρχές
και µε συγκεκριµένο τρόπο. Δηλαδή, δεν µπορεί οι ιδιώτες να
υποκαθιστούν το δηµόσιο και να αναλαµβάνουν βασικό και επιτελικό ρόλο στην επίβλεψη. Θα σας πω τώρα το εξής: Ο ανάδοχος ενός δηµοσίου έργου -δηλαδή εγώ είµαι ανάδοχος και θέλω
άλλο ένα δηµόσιο έργο- θα επιβλέπεται από ιδιώτη µηχανικό –
δείτε τώρα, ιδιώτης µηχανικός του ΤΕΕ- και ο ιδιώτης µηχανικός
που προσλαµβάνεται για να ελέγχει τον ανάδοχο, θα πληρώνεται
από τον ανάδοχο.
Ε, δεν γίνονται, ρε παιδιά, αυτά τα πράγµατα! Με συγχωρείτε,
δηλαδή ο επιβλέπων του έργου θα πληρώνεται από αυτόν που
έχει αναλάβει να επιβλέψει! Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα ή
µάλλον γίνονται µε αυτά που φέρνετε εσείς.
Κύριε Υπουργέ, δεν γίνονται αυτά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Σε όλη την Ευρώπη!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Σε όλη την Ευρώπη; Τα καλά της
Ευρώπης δεν τα φέρνουµε. Όλα τα περίεργα της Ευρώπης φέρνουµε εδώ πέρα. Είναι φοβερό! Έχουν και άλλα πράγµατα οι ευρωπαϊκές χώρες. Θα σας τα πω µετά. Θα αναφερθώ στη Δανία
και σε άλλες χώρες. Όµως, δεν τα κάνετε αυτά. Θα σας τα πω
σε λίγο. Να µου πείτε κι εκεί όµως «τα κάνει η Ευρώπη, θα τα
κάνει και η Ελλάδα». Θα τα κάνετε; Θα σας τα πω σε λιγάκι.
Και σίγουρα δεν είναι υπέρ της διαφάνειας η αύξηση του
ορίου της απευθείας ανάθεσης από τα 20.000 ευρώ στα 30.000
ευρώ -δεν είναι διαφανές αυτό, δεν µου ακούγεται πολύ διαφανές- ούτε η αύξηση του ορίου για τις συµβάσεις που εξαιρούνται
από τη δηµοσιότητα από τα 1.000 ευρώ στα 2.000 ευρώ. Γιατί να
συµβαίνει και αυτό; Και εδώ βοηθάτε τους φίλους σας.
Τώρα εδώ, στο άρθρο 220 που είναι και στον δικό σας τοµέα,
κύριε Υπουργέ, σε εθνικές επαρχιακές οδούς σε αυτοκινητόδροµους εντός της ζώνης του αεροδροµίου επιτρέπεται η προβολή
υπαίθριας διαφηµιστικής πινακίδας, διαφήµισης, σύµφωνα µε το
ν.2946/2001. Ουσιαστικά, δηλαδή, δίνουµε εξουσιοδότηση στη
«FRAPORT» να εκµεταλλεύεται διαφηµίσεις στα αεροδρόµια και
να βάζει ταµπέλες στους δρόµους.
Είναι εδώ ο κ. Κέλλας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οδικής
Βοήθειας. Κύριε Πρόεδρε, εδώ λέει για διαφηµιστικές πινακίδες.
Τι γίνεται; Ξέρετε πόσα θανατηφόρα τροχαία έχουν συµβεί λόγω
αυτών των πινακίδων; Ξέρετε τι αγώνα έχουν δώσει οι οικογένειες των συγγενών των θυµάτων γι’ αυτές τις πινακίδες; Κι εσείς
πάτε και βάζετε πάλι πινακίδες.
Όµως, εκτός του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι η
καθηµερινότητα είναι αυτή και το τεράστιο πρόβληµα µε τον κορωνοϊό. Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι είστε µια κυβέρνηση
«τζογαδόρος». Αυτό κάνετε. Είστε µια κυβέρνηση «τζογαδόρος».
Τι κάνετε δηλαδή; Ποντάρετε τις ζωές και τις περιουσίες των Ελλήνων σε εθνικά στοιχήµατα, έτσι τα χαρακτηρίζετε, στα οποία
έχετε αποτύχει όλα. Σε όλα τα στοιχήµατα έχετε αποτύχει.
Πρώτο µεγάλο εθνικό στοίχηµα που είχατε πει τότε. «Εθνικό
στοίχηµα», κύριε Καραµανλή, «το εµβόλιο» είχατε πει. Φιάσκο και
ως προς τον τρόπο που έρχεται, στο ρυθµό που έρχεται, στην
ταχύτητα που γίνονται εµβολιασµοί και επί της ουσίας στην καθηµερινότητα. Το εµβόλιο το είχαµε πει πάρα πολλές φορές ότι
δεν είναι πανάκεια. Σας το φωνάζουµε από την πρώτη στιγµή. Τίποτα.
Πάω σε παραδείγµατα άλλων χωρών. Δείτε τι γίνεται στο Ισραήλ. Έχει εµβολιαστεί πάνω από το 50% του πληθυσµού. Δεν
είναι σαν εµάς, σε νηπιακό στάδιο. Ωστόσο και κρούσµατα και
διασωληνώσεις και θάνατοι υπάρχουν. Δεν δείχνουν καµµία βελτίωση, παρά το γεγονός ότι εµβολιάστηκε πάνω από το 50%.
Δεύτερο εθνικό στοίχηµα της Νέας Δηµοκρατίας, που τζογάρατε και χάσατε. Εθνικό στοίχηµα και αυτό χαµένο. Ποιο; Οι µάσκες! Στην αρχή καθόλου. Μετά λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ ελάτε
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στο θέµα µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα µιλήσω ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για κάποια θέµατα επικαιρότητας. Έκανα µία αναφορά στο νοµοσχέδιο. Θα µου επιτρέψετε,
κύριε Πρόεδρε, να κάνω τη δουλειά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Όχι, δεν σας απαγορεύω. Απλώς σας θυµίζω τη διάταξη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Μετά έγιναν υποχρεωτικές οι µάσκες και τώρα διπλές µάσκες. Δεύτερο χαµένο στοίχηµα! Θυµάστε, φαιδρές καταστάσεις!
Τρίτο εθνικό στοίχηµα -και αυτό χαµένο- η οριζόντια απαγόρευση κάθε οικονοµικής -εγώ δεν θα το πω lockdown- και κοινωνικής δραστηριότητας. Γιατί αυτό συµβαίνει. Είχαµε προειδοποιήσει ότι είναι ολέθριο αυτό που κάνετε. Είναι τεράστιο λάθος.
Καταστρέψατε την οικονοµία, χωρίς να υπάρχει τόσο σηµαντικός
λόγος. Γιατί τα αποτελέσµατα τα βλέπετε. Από το Νοέµβριο είµαστε από λουκέτο σε λουκέτο, λουκέτο σε λουκέτο, τέσσερις
µήνες και βλέπετε ότι δεν έχει αποτέλεσµα αυτό τελικά. Και η οικονοµία καταστρέφεται και αποτέλεσµα δεν έχει.
Είχαµε προειδοποιήσει και ακούµε τον κ. Σκυλακάκη χθες να
λέει το εξής και είναι ανατριχιαστικό. Ακούστε τι είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών. Είπε ότι κάθε εβδοµάδα λουκέτου -προσέξτε- κοστίζει 200 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή κοστίζει
τον µήνα 800 εκατοµµύρια ευρώ, κύριε Υπουργέ. Τι σηµαίνει «κοστίζει»; Ότι το κράτος πληρώνει -όχι δεν εισπράττει, γιατί δεν εισπράττει 3 δισεκατοµµύρια τον µήνα- και 800 εκατοµµύρια τον
µήνα! Τόσο κοστίζει, όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης, αυτό το λουκέτο το οριζόντιο που έχετε βάλει.
Δείτε τι γίνεται στο Τέξας. Διαβάσατε σήµερα τι έγινε; Ο κυβερνήτης του Τέξας αποφάσισε και είπε «τέλος στην υποχρεωτική µάσκα και ανοίγει η αγορά 100%». Το µεγάλο στοίχηµα
πλέον για τον ελληνικό λαό είναι αυτή η πραγµατικά ανίκανη Κυβέρνηση ή να βάλει µυαλό ή δεν ξέρω τι άλλο να κάνει.
Και τι κάνετε, κύριε Υπουργέ. Ακούστε. Δίνεται διορία, κύριε
Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Νέας Δηµοκρατίας, µέχρι την
1η Μαρτίου να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας, το σκάνδαλο
αυτό, η ληστεία. Έναν ελληνικό λαό που είναι κλειδωµένος στο
σπίτι του µέσα, δεν µπορεί να κυκλοφορήσει, τον υποχρεώνετε
να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και µία µέρα αφού λήγει η
προθεσµία έρχεται η κ. Πελώνη και µας λέει ότι µε τον αριθµό
«6» θα είναι µόνο οι πεζοί έξω, απαγορεύεται να κυκλοφορείς µε
το αυτοκίνητο, δηλαδή απαγόρευση κυκλοφορίας µε τα αυτοκίνητα, µία µέρα µετά αφού πήγε και ο τελευταίος πολίτης και πλήρωσε τα τέλη κυκλοφορίας. Τώρα αυτό τι είναι; Τι είναι; Πείτε
µας.
Δεν φταίει ο Έλληνας. Εσείς φταίτε µε την ανικανότητα να χειριστείτε τις καταστάσεις. Έχετε κάνει ως Κυβέρνηση, κύριε Καραµανλή και κύριε Κοινοβουλευτικέ, πολλά εγκλήµατα εδώ µέσα
-και αν θέλετε τοποθετηθείτε µετά, εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα, είµαστε υπέρ του διαλόγου- γιατί καλό είναι να µιλάµε για
τα µεγάλα και τα σοβαρά. Πολλά εγκλήµατα. Τι πρωτοθυµηθώ;
Στα τελευταία νοµοσχέδια που είχαµε εδώ σώσαµε ως κόµµα την
πατρίδα και την παρτίδα εκείνη την ηµέρα που κάνατε λόγο για
εθνικές µειονότητες. Για το παρ’ ολίγον ΚΥΤ που θέλατε να κάνετε στον Έβρο ξεσηκώσαµε τον κόσµο. Δεν πετύχατε κάτι. Την
επέκταση; Ποια επέκταση; Έξω το ΚΥΤ από τον Έβρο.
Την ίδια ώρα, µε τον ελληνικό λαό να κοιτάει αποσβολωµένος,
κλειδωµένος, φτωχοποιηµένος όλη αυτή την κατάσταση, εσείς
νοµοθετείτε και δίνετε λεφτά και σπίτια στους παράνοµους µετανάστες που εισέρχονται, ανάβετε το πράσινο φως για τους
πλειστηριασµούς τον Ιούνιο για τους Έλληνες, να χάσει και το
σπίτι του δηλαδή αυτός που έχεις κλειδώσει µέσα στο σπίτι του.
Το έχετε κάνει µπάχαλο πραγµατικά µε τον κορωνοϊό. Νόµοι-χάδι
και δήθεν καβγάδες µεταξύ σας µε όλο το σκάνδαλο που προέκυψε, τα εµετικά αυτά µε τον Λιγνάδη, µε τους παιδοβιαστές,
ενώ δεν κοιτάτε την ουσία.
Η ουσία είναι αυτοί που λέµε εµείς: Ποινές-κόλαφος, χηµικός
ευνουχισµός και πραγµατικά ισόβια. Ο νόµος πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά και όχι ως χάδι. Τους χαϊδεύετε. Αυτό κάνετε.
Δίνετε προνόµια στη ΛΟΑΤΚΙ, την ίδια ώρα που αυτή η κοινωνία
βοά και αγκοµαχά, πράσινο φως η Νέα Δηµοκρατία, κύριε Βρού-
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τση, σε παιδιά δεκαπέντε ετών για αλλαγή φύλου. Αυτά φέρνετε.
Αυτά νοµοθετείτε. Αυτή είναι η εικόνα της Νέας Δηµοκρατίας;
Δεν θα συζητήσω για τη Συµφωνία των Πρεσπών, ότι το κράτος έχει συνέχεια. Δεν θα σας πω ότι ακόµα δεν έχετε βρει εισηγητές να φέρετε για κύρωση τις τρεις συµβάσεις µε τα Σκόπια
και περιµένουν τέσσερις µήνες µέσα. Δεν θα πω για τα ελληνοτουρκικά, για την υποτέλεια την οποία δείχνετε. Εµείς λέµε όχι,
λοιπόν, στο έγκληµα της Χάγης. Και γι’ αυτό σας λέµε ότι ο πατριωτισµός αποδεικνύεται στην πράξη. Εσείς είστε µόνο λόγια.
Και λέµε γιατί πλησιάζουν οι µέρες -τα λέγαµε και πέρυσι τον
Μάρτη και τον Οκτώβριο και ξανά τώρα τον Μάρτιο- το εξής: Η
παρέλαση την 25η Μαρτίου πρέπει να γίνει κανονικά. Παίξατε αρκετά και µε τα ιερά και τα όσια των Ελλήνων. Θα πρέπει να γίνει
κανονικά.
Και πάµε σε κάποια άλλα θέµατα πολύ σοβαρά τα οποία πρέπει να τα βλέπετε όµως. Δεν είναι, ξέρετε, µικροπολιτική αυτό
για να χαϊδέψουµε εµείς κάποια αυτιά. Αυτή την πραγµατικότητα
και όσο πιο νωρίς ξυπνήσετε, τόσο λιγότερη ζηµιά θα υποστεί η
πατρίδα µας.
Τι εννοώ, κύριε Κοινοβουλευτικέ; Γρατινή. Ορεινή Ροδόπη. Το
ξέρετε το χωριό; Νιγηριανοί κοµάντο -θα τα καταθέσω στο τέλος
όλα µαζί στα Πρακτικά, να τα πάρετε όµως, να τα διαβάσετε- που
µιλάνε άπταιστα τουρκικά, µε ρόπαλα στα χέρια, περικύκλωσαν
προχθές έναν βοσκό, παράνοµοι αυτοί, µε λεπτοµερείς δορυφορικούς χάρτες στα χέρια τους, φωτογραφίζοντας και καταγράφοντας την περιοχή µε χρήση drone. Αυτά είναι ανατριχιαστικά
πράγµατα.
Πάµε στα Aµπελάκια Έβρου, κύριε Βρούτση. Κάθε µέρα µπαίνουν στα σπίτια και προκαλούν καταστροφές. Εχθές ακούστηκαν
στις 3.00’ η ώρα το ξηµέρωµα πυροβολισµοί. Έχουν όπλα, είναι
πλέον εκπαιδευµένοι ως κοµάντο. Και εµείς κάνουµε δοµές στην
πρώτη γραµµή του Έβρου; Και την ίδια ώρα το τουρκικό Υπουργείο Άµυνας -όχι εµείς- στο twitter στην επίσηµη σελίδα του µας
δείχνει την εκπαίδευση των Σοµαλών στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάµεων της Τουρκίας. Αυτά κάνουν.
Να κάνετε ό,τι έκανε η Δανία, κύριε Καραµανλή. Να τι κάνει η
Ευρώπη: Η Δανία σήµερα, λοιπόν, λέει στους Σύριους να επιστρέψουν στη χώρα τους, καθώς δεν υπάρχει πόλεµος. Αυτό
κάνει η Δανία. Θα το κάνετε εσείς; Το κάνει η Ευρώπη. Δεν υπάρχει πλέον πόλεµος, είναι ασφαλής η χώρα, λέει, να επιστρέψετε
στην πατρίδα σας. Το κάνει η Δανία. Εµείς, όµως, δεν κοιτάµε
αυτά, κοιτάµε να χρηµατοδοτούµε το ΕΛΙΑΜΕΠ, τις αδιανόητες
δηλώσεις του κ. Θάνου Βερέµη του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ξεπέρασε κάθε
όριο ενδοτισµού ο συγκεκριµένος κύριος και απορώ γιατί η ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο χρηµατοδοτούν τέτοια ιδρύµατα σαν το ΕΛΙΑΜΕΠ. Φοβερό! Τι είπε; Δεν δίστασε να προβλέψει δηµοσίως ο κύριος αυτός ότι στο άµεσο µέλλον η Τουρκία θα επιτεθεί και όχι µόνο θα καταλάβει και ελληνικά νησιά,
αλλά και το Καστελόριζο. Αυτός ο άνθρωπος δεν µπορώ να καταλάβω τι ρόλο παίζει και τι συµφέροντα εξυπηρετεί.
Ένα µικρό σχόλιο, κύριε Πρόεδρε, γι’ αυτό µε το οποίο ξεκίνησε σήµερα η διαδικασία σήµερα στην Ολοµέλεια, µε την υπόθεση Κουφοντίνα. Κοιτάξετε η δηµοκρατία οπωσδήποτε δεν
εκδικείται, αλλά οφείλει να προστατεύσει, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, τους πολίτες από κατά συρροήν δολοφόνους,
από εµπόρους ναρκωτικών, από παιδοβιαστές και από κάθε
άλλον επικίνδυνο εγκληµατία. Και εµείς όταν λέµε ισόβια, εννοούµε ισόβια. Εσείς, όµως, Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, χρησιµοποιείτε το θέµα αυτό για να συσπειρώσετε το κοµµατικό σας
ακροατήριο.
Ερώτηση, κύριε Υπουργέ, κύριε Βρούτση, πείτε µας γιατί νοµοθετείτε εδώ πέρα; Έρχεται εδώ ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη και νοµοθετεί. Εν µέσω πανδηµίας κάθε µέρα έχουµε έξω
διαδηλώσεις. Μιλάµε για µια υγειονοµική βόµβα. Γιατί δεν εφαρµόζετε τον νόµο που εσείς ψηφίσατε; Γιατί επιτρέπετε τις διαδηλώσεις καθηµερινά; Είναι υγειονοµική βόµβα αυτό, πέρα από
οτιδήποτε άλλο, από τα ιδεολογικά, που γεννιούνται νέοι τροµοκράτες εν δυνάµει εκεί µέσα. Δεν το συζητάω αυτό. Η νέα γενιά.
Γιατί, όµως, δεν τους το απαγορεύετε; Αφού έχετε ψηφίσει νόµο;
Τι ψηφίζετε νόµους; Για τον αέρα; Για το θεαθήναι; Εφαρµόστε
τους νόµους. Δεν το κάνετε όµως.
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Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, ζητώντας, όπως και ο Πρόεδρός
µας, ως Ελληνική Λύση, την άµεση ένταξη, κύριε Υπουργέ, των
αστυνοµικών, οι οποίοι πάλι τρέχουν να βγάλουν το φίδι από την
τρύπα, στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Αυτό ζητά η Ελληνική Λύση. Ζητάµε να ενταχθούν από ασφαλιστικής τουλάχιστον πλευράς οι αστυνοµικοί υπάλληλοι στην κατηγορία των
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων. Κάντε τουλάχιστον τα
βασικά. Αφήστε τα λόγια και κάντε πράξεις στα βασικά.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Χήτα.
Τον λόγο έχει ο κ. Σωκράτης Φάµελλος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, το σηµερινό νοµοσχέδιο συζητείται σε δύσκολες συνθήκες, σε µια νέα κορύφωση της πανδηµίας και αυτό περιορίζει σε πολύ µεγάλο βαθµό
και τη συζήτηση που θα θέλαµε να γίνεται στη Βουλή. Δεν ξέρω
αν αυτό το επιδιώκει η Κυβέρνηση. Πάντως σε κάθε περίπτωση
µας έχει φέρει ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι ανώριµο, έχει πάρα
πολύ µεγάλο τµήµα δευτερογενούς νοµοθεσίας και δεν θα εφαρµοστεί γρήγορα και εύκολα. Άρα θέτει σε αµφισβήτηση και το
ΕΣΠΑ και το Ταµείο Ανάκαµψης και όλα τα µεγάλα έργα που η
Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει.
Όµως θα έλεγα ότι χρησιµοποιεί ως πρόφαση την ανάγκη επιτάχυνσης των δράσεων που προκύπτουν από τον ν.4412 για να
πετύχει δύο βασικά πράγµατα:
Το πρώτο είναι να ιδιωτικοποιήσει πολλές λειτουργίες της
χώρας µας και να µειώσει το κράτος, όχι µόνο να ιδιωτικοποιήσει,
αλλά να περιορίσει και τις δυνατότητες της ελληνικής πολιτείας
και των δήµων. Και µάλιστα µέσα από αυτή τη διαδικασία της
ιδιωτικοποίησης -ιδιαίτερα της επίβλεψης, αλλά και άλλων λειτουργιών- επιχειρεί και θα κατορθώσει µάλλον κατά τον σχεδιασµό του κ. Καραµανλή και των συναδέλφων του να αναδιαρθρώσει και την τεχνική αγορά. Δηλαδή µόνο τα µεγάλα ψάρια να
αντέχουν και να µην µπορούν οι µικροί και µεσαίοι µηχανικοί κατασκευαστές να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό των περιστρεφόµενων θυρών, δηλαδή ο ίδιος να είναι ταυτόχρονα µελετητής,
επιβλέπων, κατασκευαστής και να τακτοποιούνται οι δουλειές,
για να τα πω έτσι όπως καταλαβαίνει ο κ. Γεωργιάδης που είναι
και ο ιθύνων νους απ’ ό,τι αποφαίνεται πίσω από το νοµοσχέδιο.
Το δεύτερο όµως είναι ότι µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο -σε
ένα µεγάλο, αν θέλετε, τµήµα από το άρθρο 219, αλλά και από
ένα άλλο άρθρο- αποδοµεί και την περιβαλλοντική προστασία
στην Ελλάδα. Υποβαθµίζει δηλαδή τους κανόνες προστασίας περιβάλλοντος και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και αυτό γίνεται
µειώνοντας και το αναπτυξιακό κεφάλαιο της χώρας, γιατί όταν
στην Ελλάδα, στη χώρα του ήλιου και του Αιγαίο και της θάλασσας µειώνεις την ποιότητα του φυσικού κεφαλαίου είναι σαν µειώνεις τα λεφτά που έχεις στην τσέπη σου, σαν να µειώνεις το
κεφάλαιο, το εισόδηµα, την εργασία. Αυτό είναι καταστροφικό,
γιατί το κάνει και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Πρακτικά το νοµοσχέδιο αυτό είναι, πιστεύω, αυτό που κάνει
η Νέα Δηµοκρατία σήµερα στην Ελλάδα: Φτωχαίνει την Ελλάδα,
την πάει πιο πίσω από την Ευρώπη, πίσω από την ευρωπαϊκή κανονικότητα, ξεπουλάει ιδιωτική περιουσία δυστυχώς, αλλά ταυτόχρονα τροφοδοτεί τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Και το άρθρο
219 του περιβάλλοντος είναι ένα στήσιµο διαπλοκής και διαφθοράς και πολλά ακόµα τα οποία γίνονται και γίνονται µε πάρα
πολλά άρθρα του νοµοσχεδίου και έχει και ευθύνη ο κ. Καραµανλής γι’ αυτό.
Η ιδιωτικοποίηση της επίβλεψης είναι ένα µαγαζί διαφθοράς
στην κατασκευή των έργων. Να το πούµε ξεκάθαρα, να το ξέρει
ο Έλληνας πολίτης. Το κοινό αποτέλεσµα: Η φθορά της χώρας
µας, η µείωση των δυνατοτήτων και των δικαιωµάτων των πολιτών και δυστυχώς, παράλληλα, σε άλλα πεδία µειώνει και τη δηµοκρατία αυτή η Κυβέρνηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο άρθρο 219, που είναι το βασικό ζήτηµα, όπου µειώνει την
περιβαλλοντική αδειοδότηση στην Ελλάδα και περιορίζει και το
φυσικό κεφάλαιο της χώρας, πρώτα από όλα, εµφανίζεται ξαφνικά στα του Περιβάλλοντος το Υπουργείο Ανάπτυξης. Από πού
και ως πού; Δεν το έχει καταλάβει κανένας.
Στην Ευρώπη κανείς σίγουρα, κύριε Καραµανλή. Σας το λέω
ρητά αυτό.
Πού είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να υποβάλουµε ένα
ερώτηµα; Ο κ. Σκρέκας γενικώς απουσιάζει. Υποθέτω ότι θα
έρθει για να υπογράψει το πρόστιµο. Διότι το πρόστιµο για αυτό
το άρθρο θα είναι εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Τότε, κύριε Καραµανλή -το λέω για τα Πρακτικά- θα ψάξω να
βρω και εσάς και τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Σκρέκα, αλλά πάνω
από όλα, τον κ. Μητσοτάκη. Μην κρυφτείτε, γιατί το πρόστιµο
για αυτό το άρθρο θα είναι πάρα πολύ µεγάλο.
Το πόσο υποκριτικοί είστε όσον αφορά στα θέµατα περιβάλλοντος φαίνεται από το ότι µέσα σε ένα τέτοιο άρθρο που αποδοµεί το φυσικό περιβάλλον της χώρας, φέρατε και µια τροπολογία να µη γίνουν οι κατεδαφίσεις. Μπράβο σας! Πάρα πολύ
ωραίο! Δηλαδή, λέτε ξεκάθαρα σε όλους τους πολίτες που µας
βλέπουν ότι δεν έχουµε ούτε την πολιτική ικανότητα ούτε την επιχειρησιακή ικανότητα να λύσουµε τι λιµενικά έργα πρέπει να παραµείνουν και τι να γκρεµιστούν και καθυστερούµε τις κατεδαφίσεις, τάχα, για κάποια έργα που δεν µπορούµε να λύσουµε άρα, πολιτική ανεπάρκεια- και από την πίσω πόρτα αφήνουµε
όλες τις καταπατήσεις του αιγιαλού και των ιδιωτών και των ξενοδοχείων και πολλών άλλων, αν θέλετε, κολλητών σας. Αυτό κάνετε µε την τροπολογία αυτή.
Τι έχουµε στο άρθρο 219, για να ξαναγυρίσω; Οµόφωνη τοποθέτηση της Επιτροπής «Φύση 2000», του επίσηµου γνωµοδοτικού οργάνου της πολιτείας, το οποίο έχει διορίσει ο δικός σας,
ο προηγούµενος Υπουργός και συµµετέχουν εκπρόσωποι των
Υπουργείων σας.
Κύριε Καραµανλή, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών,
που ψήφισε την απόσυρση του άρθρου 219, τον ρωτήσατε γιατί
το ψήφισε; Διότι είναι στο Υπουργείο σας. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος οµόφωνη ήταν η απόφαση για απόσυρση του άρθρου 219.
Είκοσι εννιά οργανώσεις -και το καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, για
τα Πρακτικά- στέλνουν έκκληση σήµερα στον Πρωθυπουργό για
αυτό το θέµα. Έχουν ήδη µαζευτεί περίπου τριάντα χιλιάδες υπογραφές σε όλη την Ελλάδα και, δυστυχώς, οι εκπρόσωποι των
περιβαλλοντικών οργανώσεων µας είπαν ότι ντρέπονται για την
Ελλάδα, γιατί ρεζιλεύει αυτό το άρθρο την Ελλάδα. Αυτό είπαν
στην ακρόαση των φορέων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η διάταξη υποβαθµίζει και την ακεραιότητα του τόπου µας και το φυσικό περιβάλλον και µαζεύονται
ήδη δεκάδες χιλιάδες υπογραφές. Μάλιστα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε
ολοκληρώσει τον κατάλογο των περιοχών «NATURA 2000», αναθέσει 17,5 εκατοµµύρια ευρώ µελέτες, για να έχουµε σε όλη την
Ελλάδα πλαίσιο προστασίας, άρα να υπάρχει προεδρικό διάταγµα παντού µε τις χρήσεις που επιτρέπονται, έρχονται σήµερα
αδιάβαστοι Βουλευτές, όπως ο κ. Παπαδηµητρίου προηγουµένως να µας πει ότι πρέπει να κάνουµε µελέτη για να υπάρχει ρύθµιση.
Μα, οι µελέτες ανατέθηκαν. Εγώ προσωπικά υπέγραψα τις
συµβάσεις των ειδικών περιβαλλοντικών µελετών 17,5 εκατοµµύρια, για να έχουµε σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή στο 30% της
ηπειρωτικής χώρας και το 20% του θαλάσσιου χώρου κανόνες,
να επιτρέπονται οι δραστηριότητες, αυτές που πρέπει να υπάρχουν για να έχουµε δουλειά στον κόσµο, για να έχουµε και τουρισµό και γεωργία και βιοτεχνία.
Τώρα επειδή φοβάται η Νέα Δηµοκρατία αυτό που έρχεται,
περνούν ένα παραθυράκι -το οποίο είναι µπαλκονόπορτα, δεν
είναι παραθυράκι- να µπορούν µε τους κολλητούς τους να κάνουν επιµέρους αδειοδοτήσεις, ενώ εξελίσσονται οι µεγάλες, οι
σωστές µελέτες που θέλει η Ευρώπη και µε δικαιολογία ότι κα-
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θυστερούν, ενώ ο αρµόδιος Υπουργός στη Βουλή µάς είπε ότι
ολοκληρώνονται το 2021. Το ξέρω πολύ καλά, γιατί είχα υπογράψει τις συµβάσεις.
Αφού ολοκληρώνονται, λοιπόν, το 2021 σε όλη την Ελλάδα και
σε όλες τις περιοχές «NATURA» αυτές οι µελέτες, για ποιον λόγο
δηµιουργείται τώρα µια έξτρα διαδικασία, ένα bypass; Πρώτον,
για να µη γίνουν ποτέ οι ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες και το
πλαίσιο προστασίας -σε αυτό στοχεύει η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας- και, δεύτερον, να κάνουν και κάποιες πολιτικές και
οικονοµικές συµφωνίες µε κάποιους οι οποίοι θέλουν να διασπάσουν αυτό το πλαίσιο προστασίας και να περάσουν και κάποιες
φωτογραφικές αδειοδοτήσεις, τους οποίους επίσης θα κοροϊδέψουν. Διότι αυτό είναι το θέµα. Η Νέα Δηµοκρατία δεν κοροϊδεύει µόνο τους πολίτες, την κοινωνία, τους φορείς και τις
περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά κοροϊδεύει και τους επιχειρηµατίες, γιατί τους υπόσχεται λαγούς µε πετραχήλια. Διότι δεν
πρόκειται να περάσουν όλα αυτά τα οποία υπόσχονται και έτσι
και το περιβάλλον πλήττεται και η επιχειρηµατικότητα στο τέλος.
Μόνο κάποιοι κολλητοί του συστήµατος, αεριτζήδες και πιθανόν
τα µέσα ενηµέρωσης, οι καναλάρχες ή κάποιοι τραπεζίτες θα
βγάλουν λεφτά. Αυτή είναι η Νέα Δηµοκρατία, αυτό επιχειρεί να
κάνει και να είµαστε ξεκάθαροι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι, όµως, έρχεται σήµερα η Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής, κύριε Πρόεδρε, και µε επτά σελίδες παρατηρήσεις στο
219 αποδοµεί πλήρως και το ότι δεν µπορεί να υπάρχει επιµέρους αδειοδότηση και το ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, χαρακτηρισµός τού ποια είναι ήπια παρέµβαση και το ότι πρέπει να
προηγείται ο χαρακτηρισµός των µέτρων και µετά να προκύπτουν οι επενδύσεις. Δηλαδή, δεν πρέπει πρώτα να βρούµε ποια
µέτρα προστασίας χρειάζονται για ένα προστατευόµενο είδος,
έναν αετό, τη χελώνα και µετά να δούµε ποιες δραστηριότητες
µπορεί να φιλοξενήσει η περιοχή; Πρώτα θα αδειοδοτούνται οι
δραστηριότητες και µετά, µε το άρθρο αυτό θα υποχρεούται η
διοίκηση να τις εισάγει στο πλαίσιο προστασίας; Μα, αυτό δεν
είναι περιβαλλοντική µελέτη. Αυτό είναι φωτογραφία, πες µου
ποιος είσαι να σε βάλω µέσα, να σε τακτοποιήσω και µάλιστα,
βάζοντας και τον όρο, λανθασµένα νοµοτεχνικά, της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Μα, δεν µιλάµε για ένα ξενοδοχείο ή για ένα αιολικό πάρκο.
Μιλάµε για µια ευρύτερη παρέµβαση, που έχει χαρακτηριστικά
προγράµµατος. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γίνεται, παραδείγµατος χάριν, για το ΠΕΠ Πελοποννήσου,
γίνεται για ευρύτερες παρεµβάσεις, που είναι προγράµµατα, όχι
έργα.
Άρα, δεν στοχεύουν να τακτοποιήσουν µόνο ένα εργάκι, αλλά
θέλουν να τακτοποιήσουν και µεγαλύτερες παρεµβάσεις, ένα
µεικτό τουριστικό κατάλυµα που έχει και κατοικίες, που έχει και
γκολφ πιθανά ή µια συστοιχία αιολικών πάρκων µε φωτοβολταϊκά
ή οτιδήποτε άλλο ή µήπως την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»; Και αυτό
είναι ένα ερώτηµα τι ακριβώς θέλουν να τακτοποιήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν
προλαβαίνω πράγµατι, έγγραφο µε όλες τις σηµειώσεις µου
πάνω στην Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, που ίσως είναι
αναγκαίες για τα Πρακτικά και θα ήθελα να µείνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Καταθέστε
το και θα το δούµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, ολοκληρώνω, λέγοντας ότι υπάρχει και ένα ζήτηµα το οποίο δεν προλαβαίνω να αναδείξω εδώ. Θα το καταθέσω, όµως, µόνο γιατί
πρέπει να υπάρχει. Εκτός από αυτό που κάνουν στο περιβάλλον,
δηµιουργήθηκε ένα απίστευτο µπάχαλο µετά στην τεχνική παραγωγή.
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Προσέξτε ένα πράγµα που είναι σηµαντικό, κύριε Πρόεδρε.
Νοµοθέτησαν πριν από τρεις µήνες ότι θα γίνουν τα τοπικά πολεοδοµικά σχέδια σε όλη την Ελλάδα. Στη συνέχεια τα ανέθεσαν
στο Κτηµατολόγιο. Στη συνέχεια το Κτηµατολόγιο πήγε στο
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και από ό,τι µας είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ στη συζήτηση της Δευτέρας, θα τα εκπονούσε
µετά το Τεχνικό Επιµελητήριο και µε τη χθεσινή απόσυρση του
άρθρου, δεν τα εκπονεί ούτε το Τεχνικό Επιµελητήριο. Τελικά,
την µεγάλη παρέµβαση του πολεοδοµικού σχεδιασµού σε όλη
την Ελλάδα ποιος θα την εκπονήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Φάµελλε,
έχετε φτάσει στα δέκα λεπτά. Είναι σε βάρος των συναδέλφων
σας. Δεν είναι σωστό αυτό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Είµαστε κάθετοι σε αυτό: Να επιστραφεί άµεσα η αρµοδιότητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
διότι υπάρχει και συγκεκριµένο κονδύλι από το Ταµείο Ανάκαµψης, διότι και τα λεφτά θα χάσουµε και πολεοδοµικά σχέδια δεν
θα έχουµε µε εσάς που έχουµε µπλέξει. Κυριολεκτικά, υπάρχουν
σοβαρά προβλήµατα στην Ελλάδα.
Νοµίζω ότι θα πρέπει γι’ αυτόν τον λόγο να υπενθυµίσω, κύριε
Πρόεδρε, ότι έχουµε καταθέσει, ως Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
σεβόµαστε την τεχνική παραγωγή -και ολοκληρώνω- µια τροπολογία για την ακύρωση της τροπολογίας Κεραµέως, που εγγράφει στα επιµελητήρια αποφοίτους των κολλεγίων, διότι την
τεχνική παραγωγή πρέπει να την στηρίζεις και µε τους επιστήµονες και µε την ασφάλεια των κατασκευών και όχι κάνοντας χατίρια µόνο στους κολλεγιάρχες. Αυτό σηµαίνει προοδευτική
πολιτική και για αυτόν τον λόγο καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, αλλά πρέπει να τηρείται ο χρόνος. Όταν µιλάει δέκα λεπτά
ένας συνάδελφος, είναι σε βάρος των άλλων συναδέλφων σας.
Τι θα πουν οι επόµενοι συνάδελφοί σας; Δεν µπορεί να µιλάτε
δέκα λεπτά!
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κέλλας από τη Νέα Δηµοκρατία και
στη συνέχεια ο κ. Νικόλαος Παπαναστάσης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ορίστε, κύριε Κέλλα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω, λέγοντας, επειδή προ ολίγου έγινε ένας πολύ
δυνατός σεισµός στη Λάρισα και στην περιοχή της Ελασσόνας,
ότι η σκέψη µου είναι εκεί, στους συντοπίτες, οι οποίοι έχουν
πάθει µεγάλες ζηµιές. Εύχοµαι και ελπίζω να µην έχουµε θύµατα.
Προς το παρόν αναφέρθηκαν µόνο υλικές ζηµιές.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Καραµανλή, µιας και είστε εδώ, σας θέλουµε δίπλα µας. Θέλουµε να στείλετε άµεσα συνεργεία για να
καταγραφούν οι ζηµιές και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ξέρω ότι
θα το κάνετε εκ των προτέρων.
Θα συνεχίσω, απαντώντας στον κ. Χήτα, ο οποίος ανέφερε
κάτι για την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Πρέπει να του θυµίσω,
λοιπόν -είµαι σίγουρος ότι το θυµάται, γιατί είναι τακτικό µέλος
στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας- ότι είχαµε καλέσει πέρυσι τον
Σεπτέµβριο τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιο, για
να µας εξηγήσει και να µας περιγράψει -κύριε Χήτα, σε σας αναφέροµαι- την ΚΥΑ την οποία είχε υπογράψει και η οποία εισάγει
ένα ενιαίο σύνολο διατάξεων που ευθυγραµµίζεται µε τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας και συµµορφώνεται µε τη Σύµβαση της
Βιέννης για την οδική ασφάλεια και την προστασία των αρχαιολογικών χώρων.
Ταυτόχρονα ενισχύει την ασφάλεια των πολιτών, αναφέροντας
απαγορεύσεις και περιοριστικούς όρους, όπου απαγορεύονταν
ρητά οι διαφηµιστικές πινακίδες σε πεζοδρόµια, στα καταστρώµατα δρόµων, επαρχιακών οδών κ.λπ.. Ο κ. Καραµανλής είναι
εδώ, αλλά θα σας πω ότι το άρθρο 220 στο σηµερινό νοµοσχέδιο
είναι εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό και αναφέρεται σε διαφηµιστικές πινακίδες εντός ζωνών αεροδροµίων. Εποµένως άλλο
το ένα, άλλο το άλλο.
Εισέρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε
το παρόν σχέδιο νόµου η Κυβέρνησή µας κάνει ένα µεγάλο βήµα
προς την επίτευξη του στρατηγικού προγραµµατικού της στόχου
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για την επίτευξη ισχυρής και διατηρήσιµης ανάπτυξης. Παρά τις
αντιξοότητες της πανδηµίας και της ύφεσης που ακολούθησε και
έπληξε την παγκόσµια οικονοµία, η Ελλάδα αντιστέκεται και αντιµετωπίζει την κοσµοϊστορική αυτή πρόκληση µε αξιοσηµείωτη
αποτελεσµατικότητα. Παράλληλα µε τη µάχη που δίδεται στις
µονάδες εντατικής θεραπείας και στα νοσοκοµεία, είµαστε, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χώρα µε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση σε δαπάνες διαχείρισης της πανδηµίας µετά τη
Σουηδία, ενώ οι θεσµοί επαινούν την αντοχή της ελληνικής οικονοµίας. Εποµένως, αγαπητοί συνάδελφοι, όσο χτίζουµε ανοσία
στον πληθυσµό µε τη διενέργεια των εµβολιασµών τόσο η οικονοµία µας θα κερδίζει έδαφος για να επιστρέψει στην ανάπτυξη.
Η Κυβέρνησή µας από την ηµέρα που πήρε στα χέρια της το
τιµόνι της χώρας δεν έχει αφήσει ούτε µέρα να πάει χαµένη. Το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο συζητούµε και
θα ψηφίσουµε αύριο, εδώ στην Ολοµέλεια, εξορθολογίζει το νοµικό πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων και εξαλείφει συµπλεκτικές ρυθµίσεις, οι οποίες λειτουργούν µέχρι σήµερα ανασταλτικά
για την υλοποίηση των δηµοσίων έργων, τη συνεργασία δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα και την ανάπτυξη των υποδοµών. Αυτή είναι
η αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, αφού ο ν.4412/2016, που είχατε φέρει επί των ηµερών σας, τροποποιήθηκε συνολικά τριακόσιες ογδόντα πέντε φορές. Αυτό τα λέει όλα και για τον λόγο
αυτό φροντίσαµε, πριν έρθει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο στη
Βουλή, να τύχει επεξεργασίας από δύο διαφορετικές νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, τις οποίες στελέχωσαν καθηγητές ΑΕΙ,
δικαστές, νοµικοί, µηχανικοί και στελέχη της δηµόσιας διοίκησης.
Με τον νέο νόµο αφ’ ενός µεν διευρύνουµε τη χρήση του διαδικτύου και ενισχύουµε τη διαφάνεια στην ανάθεση και υλοποίηση των δηµοσίων συµβάσεων, αφ’ ετέρου δε απλουστεύουµε
τις διοικητικές διαδικασίες και αυξάνουµε την ταχύτητα προκήρυξης και εκτέλεσης των δηµοσίων έργων και των µελετών. Κατ’
αρχάς ορίζεται η υποχρεωτική ανάρτηση όλων των διαδικασιών
ανάθεσης συµβάσεων άνω των 30.000 ευρώ στο Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων, το ΕΣΗΔΗΣ, και απαιτείται
η προσκόµιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συµµετοχής πριν την
αποσφράγιση, ώστε έτσι να απορρίπτονται απαράδεκτες προσφορές. Όσες προσφορές είναι τεχνηέντως χαµηλές, µε αποτέλεσµα να ελλοχεύει ο κίνδυνος µετέπειτα ανατιµήσεων ή της µη
υλοποίησης των συµβάσεων, θα ελέγχονται από τούδε και στο
εξής ενδελεχώς, εφόσον αποκλίνουν περισσότερο από 10% του
µέσου όρου του συνόλου των προσφορών.
Σε ό,τι αφορά τις προµήθειες, αναπτύσσεται το σύστηµα «ecatalogues», προκειµένου οι δηµόσιοι φορείς να παραγγέλνουν
µέσω ηλεκτρονικών καταλόγων, οι οποίοι περιλαµβάνουν προµηθευτές που καλύπτουν την αναλογία τιµής-ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως συντέµνονται τα τρία στάδια
ανάθεσης σε ένα και ο χρόνος δικαστικής επίλυσης διαφορών
σε εξήντα µέρες, ενώ προβλέπεται η τήρηση µητρώου αποκλεισµένων φορέων από διαγωνιστικές διαδικασίες. Οι απευθείας
αναθέσεις οριοθετούνται στις 30.000 ευρώ για µελέτες και προµήθειες και στις 60.000 ευρώ για έργα. Ειδικότερα, όσον αφορά
τις κατασκευές των έργων, καθιερώνεται το σύστηµα διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας µε την παράλληλη πραγµατοποίηση της περιβαλλοντικής µελέτης, ώστε να εξοικονοµείται
χρόνος µέχρι το τελικό στάδιο της δηµοπράτησης. Με τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις, δηλαδή, θα αποφεύγονται καθυστερήσεις,
όπως συνέβη µε τον δρόµο Λάρισας - Φαρσάλων, όπου χρειάστηκαν πάνω από δέκα χρόνια για να προχωρήσουµε στο τελικό
στάδιο ανακατασκευής του. Για τα µεγάλα έργα δε, εφόσον πρόκειται για έργα κόστους άνω του 1 εκατοµµυρίου ευρώ, προβλέπεται χορήγηση επιπρόσθετης αµοιβής 5% εάν το έργο
παραδοθεί νωρίτερα, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης άνω των
είκοσι τεσσάρων µηνών ακολουθεί η αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης. Καθιερώνεται, επίσης, η δυνατότητα ιδιωτικής επίβλεψης
έργων και µελετών από πιστοποιηµένους φορείς, υπό την εποπτεία ωστόσο του δηµοσίου, καθεστώς που ισχύει και σε άλλα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευνοεί την τήρηση του
χρονικού προγραµµατισµού υλοποίησης.
Αναλόγως, το παρόν νοµοθέτηµα συµβάλλει στον προγραµµατισµό του εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στην επικαιροποίησή του βάσει των εκάστοτε διεθνοπολιτικών
συνθηκών. Κατ’ αρχάς προβλέπεται η επαναξιολόγηση ως προς
τα µέσα της απόφασης του ΚΥΣΕΑ για τη δοµή δυνάµεων ανά
τρία έτη, αντί πέντε που ισχύει σήµερα, ή και σε πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Σύµφωνα δε µε
τη δοµή δυνάµεων, καταρτίζεται για δώδεκα έτη αντί για δεκαπέντε ο µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός αµυντικών εξοπλισµών, ο οποίος δύναται να επικαιροποιείται ανά τριετία και στον
οποίο αποτυπώνονται οι ανάγκες των γενικών επιτελείων σε νέα
µέσα. Εδώ πρέπει να πούµε ότι η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την
κατακύρωση της εκάστοτε σύµβασης, µετά από γνώµη της αρµόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής και εισήγηση του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας, λαµβάνεται για ποσό άνω των 30 εκατοµµυρίων
ευρώ, αντί των 50 εκατοµµυρίων ευρώ που ισχύει έως σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα αργήσω.
Περαιτέρω το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει πλείστες
άλλες διατάξεις, οι οποίες υποστηρίζουν την αναπτυξιακή στρατηγική της Κυβέρνησης και αναθερµαίνουν την οικονοµία, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη. Το καταστατικό της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας τροποποιείται, προκειµένου
να υλοποιεί δράσεις κρατικών ενισχύσεων µε τη µορφή επιδότησης επιχειρήσεων, ενώ από την προηγούµενη εβδοµάδα το
Υπουργείο προχωρά στη δηµιουργία e-shop σε κάθε επιχείρηση
µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ. Προβλέπεται, επίσης, ακατάσχετο και ασυµψήφιστο των σχετικών ενισχύσεων. Έτσι, σε
συνδυασµό µε την απαλλαγή των δικαιούχων από την υποχρέωση προσκόµισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας,
ειδικά για τη συγκεκριµένη δράση διασφαλίζεται η ταχεία ολοκλήρωση των σχετικών πληρωµών στο σύνολό τους, χωρίς παρακρατήσεις. Είναι δυνατή η λειτουργία πολλών νέων ηλεκτρονικών καταστηµάτων το συντοµότερο δυνατόν. Πρόκειται για ένα
µεγάλο εγχείρηµα, το οποίο θα δώσει ανάσα στις µικρές επιχειρήσεις και είναι κάτι το οποίο το είχα εισηγηθεί κι εγώ προσωπικά
τον περασµένο καλοκαίρι στον αρµόδιο υπουργό.
Επιπλέον, µε τον νέο νόµο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ως τεχνικός σύµβουλος της πολιτείας το Τεχνικό Επιµελητήριο ενισχύεται νοµοθετικά, προκειµένου να παράσχει σε κάθε
ενδιαφερόµενο δηµόσιο φορέα την εµπειρία του σχετικά µε τα
αναπτυξιακά έργα και µελέτες. Στο ΤΕΕ πρόκειται επίσης να λειτουργήσει πλατφόρµα καταγραφής στοιχείων προσβασιµότητας
των ΑΜΕΑ στα δηµόσια κτήρια, όπου συντελούνται οι απαραίτητες προσαρµογές µέχρι 31-12-2021, ενώ η Υπηρεσία Οδικών
Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών του Υπουργείου Μεταφορών αναλαµβάνει την έκδοση ενιαίας κάρτας διέλευσης ΑΜΕΑ από όλους τους αυτοκινητόδροµους µε διόδια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σταχυολογώντας τις κυριότερες διατάξεις γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για ένα άρτια διαµορφωµένο νοµοθέτηµα, το οποίο πρόκειται να ενισχύσει την
αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, αποφορτίζοντας τον πρώτο από περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες, διοικητικά και οικονοµικά βάρη και
καθιστώντας τον δεύτερο υπόλογο και πιο αποτελεσµατικό στην
παροχή υπηρεσιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κέλλα, ολοκληρώστε, έχετε περάσει τα εννιά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είχα την εισαγωγή µε την απάντηση στον κ. Χήτα και την αναφορά λόγω των
σεισµών. Τελειώνω όµως.
Συνδυαστικά, εισάγονται ρυθµίσεις που συµβάλλουν στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, στη στήριξη κλάδων που πλήττονται από την πανδηµία και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψηφίζω το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ.
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Κωνσταντίνος Καραµανλής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
Θέλω απλώς να ενηµερώσω το Σώµα ότι παρακολουθούµε
στην Κυβέρνηση τα γεγονότα µε την πολύ µεγάλη σεισµική δόνηση που έγινε στην περιοχή της Λάρισας και των Φαρσάλων.
Κύριε Κέλλα, θα σας πω ότι ήδη µε εντολή του Πρωθυπουργού
µεταβαίνει κυβερνητικό κλιµάκιο, αυτή τη στιγµή που µιλάµε, παρουσία και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ κ. Φλώρου, στην περιοχή, θα
πάει ο κ. Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, και ο
κ. Καραγιάννης, που είναι Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών. Η
ΕΚΑΜ είναι ήδη εκεί. Θέλουµε όλοι να ελπίζουµε ότι παρά τις ζηµιές που θα υπάρχουν δεν θα έχουµε θύµατα.
Αυτό που θέλω επίσης να τονίσω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι ήδη
έχουµε δώσει εντολή έτσι ώστε τα κλιµάκια του Υπουργείου Υποδοµών και της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικών Καταστροφών, εξαιρετικοί δηµόσιοι λειτουργοί οι οποίοι πηγαίνουν πάντα στην
πρώτη γραµµή, όπου υπάρχουν φυσικές καταστροφές, τα κλιµάκια που είναι στην Καρδίτσα έχουν ήδη λάβει εντολή και µεταβαίνουν άµεσα στην περιοχή, τόσο της πόλης της Λάρισας όσο
και στην περιοχή των Φαρσάλων, έτσι ώστε να ξεκινήσει άµεσα
η καταγραφή των ζηµιών που έχουν γίνει στα κτήρια.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Σας ευχαριστούµε πολύ, κύριε Υπουργέ,
για τα γρήγορα αντανακλαστικά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαναστάσης από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε τον σεισµό που ήδη έγινε στην περιοχή της Λάρισας, θεωρούµε σηµαντικό το ότι δεν υπάρχουν θύµατα. Αυτό,
όµως, το γεγονός δεν αποσείει τις τεράστιες ευθύνες όχι µόνο
της σηµερινής Κυβέρνησης αλλά και των προηγούµενων, όσον
αφορά την αντισεισµική προστασία, τους ελέγχους οι οποίοι
έπρεπε να έχουν γίνει και δεν γίνονται σε κτίρια, όπως είναι δηµόσια στα οποία συγκεντρώνεται κόσµος, όπως είναι σχολεία,
νοσοκοµεία, µε σηµαντικά προβλήµατα που αναφέρονται από
τους µαζικούς φορείς, τους συλλογικούς φορείς των εργαζοµένων σ’ αυτούς τους χώρους, οι οποίοι πυκνά-συχνά καταθέτουν
υποµνήµατα, διαµαρτύρονται για αυτήν την κατάσταση που βρίσκονται αυτά τα κτήρια. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν θύµατα
αυτή τη στιγµή δεν αποσείει τις ευθύνες και από αυτή την Κυβέρνηση για αυτή την κατάσταση.
Πάγιο αίτηµα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος ήταν και παραµένει η µέριµνα αυτών των ελέγχων και γενικά του συντονισµού
της αντισεισµικής προστασίας να είναι καθηµερινή, µε δεδοµένο
ότι καθηµερινό είναι και το φαινόµενο των σεισµών στον ελλαδικό χώρο.
Τώρα, όσον αφορά το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, ήδη έχει
κατατεθεί η θέση του κόµµατός µας τόσο επί της αρχής, όσο και
επί των άρθρων από την ειδική αγορήτρια, τη Διαµάντω Μανωλάκου. Εγώ θα τοποθετηθώ επιλεκτικά στα τριάντα έξι άρθρα
του β’ µέρους, από το άρθρο 143 έως 179, που διαπραγµατεύονται θέµατα προγραµµατισµού δηµοσίων συµβάσεων στον τοµέα
άµυνας ή, όπως το αποκαλούµε στην καθοµιλουµένη, στις στρατιωτικές προµήθειες.
Κατά δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας στις προηγηθείσες συνεδριάσεις της επιτροπής, το υφιστάµενο σύστηµα προµηθειών δηµιουργεί δυσλειτουργίες, δυσκαµψίες και µεγάλες
καθυστερήσεις. Άρα µε αυτά τα στοιχεία συγκατανεύει στην
ανάγκη αλλαγής του. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι διαφορετική. Και για να γίνει κατανοητή, πρέπει, πέρα από την ευελιξία ή
µη του εν χρήσει συστήµατος προµηθειών, να απαντηθεί το παρακάτω ερώτηµα: Πόσο ελληνικές ή πόσο εθνικές, όπως αποκαλούνται, είναι οι ανάγκες που θα καλύψουν οι σχεδιαζόµενες
εξοπλιστικές προµήθειες;
Η απάντηση βρίσκεται σε κάθε παράγραφο κάθε εγγράφου
που σχετίζεται µε την προδιαγραφή κάθε αντικειµένου των εξοπλιστικών προµηθειών. Είναι η κοµβική προµετωπίδα των κειµένων του σχεδιασµού της νέας δοµής των Ενόπλων Δυνάµεων.
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Και αυτή είναι η φράση: η εναρµόνιση του εθνικού µε τον συµµαχικό αµυντικό σχεδιασµό ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόκειται για ακριβή µεταφορά από τα σχετικά επίσηµα κείµενα
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Είναι ακριβώς όπως το διαβάζω: Οι προµήθειες αποσκοπούν στην εναρµόνιση, µεταξύ
άλλων, του εθνικού µε τον συµµαχικό αµυντικό σχεδιασµό ΝΑΤΟΕυρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, στο website του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
στη σελίδα περιγραφής της σχέσης Ελλάδας - ΝΑΤΟ περιγράφεται ο δεσµευτικός για τις χώρες-µέλη καταµερισµός των
βαρών λειτουργίας της λυκοσυµµαχίας.
Πρώτον, προβλέπει διάθεση έως το 2024 τουλάχιστον του 2%
του ΑΕΠ για αµυντικές δαπάνες. Υπ’ όψιν ότι η Ελλάδα αυτό το
2%, µε αυτή την άθλια οικονοµική κατάσταση, µεσούσης της κρίσης της περασµένης δεκαετίας, το καταβάλλει εδώ και χρόνια.
Και, βέβαια, µε βάση αυτή τη συνέπεια απέναντι στις νατοϊκές
εντολές έχει πάρει τα εύσηµα και του Τραµπ και του Στόλτενµπεργκ.
Δεύτερον, αναγράφεται µέσα στην ίδια σελίδα δέσµευση ποσοστού 20% των αµυντικών δαπανών -αυτά τα χρήµατα δηλαδή
του 2%, που ανέρχονται σε πάνω από 4 δισεκατοµµύρια ευρώγια την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραµµάτων και την ενίσχυση
της έρευνας και ανάπτυξης. Προσέξτε εδώ πέρα. Ήδη το ΝΑΤΟ
προβλέπει ότι το 20% θα καλύψουν ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων. Δηλαδή, πριν το εκφράσουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, το έχει εκφράσει το ΝΑΤΟ. Αυτό, για να
προσδιοριστεί το πόσο ελληνικές είναι αυτές οι δαπάνες. Σε τι
αποσκοπεί; Πρώτον, στο να έχει το ΝΑΤΟ διαρκώς καινούργια
οπλικά συστήµατα, γιατί αυτό είναι οι Ένοπλες Δυνάµεις και της
Ελλάδας και δεύτερον, απευθύνονται σε συγκεκριµένες βιοµηχανίες, ούτως ώστε να έχουν πελατεία.
Τρίτον, οι επιχειρησιακές συνεισφορές σε νατοϊκές και µη αποστολές και δραστηριότητες. Μέσα σ’ αυτό, όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι, είναι και η συµµετοχή, η αποστολή από την Ελλάδα
στη Σαουδική Αραβία των πυραυλικών συστηµάτων Patriot. Μπορεί να µην είναι στενά νατοϊκή, αλλά το προβλέπει µέσα η σχέση
Ελλάδας-ΝΑΤΟ.
Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι
απαιτήσεις βάζει που σχετίζονται µε στρατιωτικές προµήθειες ή
και µε τη διαµόρφωσή τους; Τον Σεπτέµβρη του 2019 δηµοσιοποιήθηκε η επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
µε αριθµό 9/2019. Τίτλος: «Η ευρωπαϊκή άµυνα». Στο κείµενο
αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την άµυνα προτείνει από 2,8 δισεκατοµµύρια ευρώ που ήταν την περίοδο 2014-2020 να αυξηθεί για
την περίοδο που ακολουθεί 2021-2027 -προσέξτε από τα 2,8 που
ήταν- σε 22,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Υπ’ όψιν ότι στρατιωτικά η
Ευρωπαϊκή Ένωση ακόµη ακουµπά στο ΝΑΤΟ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµη , κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ναι, κύριε Παπαναστάση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Η συχνή επίκληση από πλευράς της Κυβέρνησης της τουρκικής επιθετικότητας -αναµφισβήτητο και πραγµατικό, βέβαια, γεγονός- ως µοχλού πίεσης του
ελληνικού λαού αποσκοπεί στη διαµόρφωση κλίµατος αδιαµαρτύρητης αποδοχής της τεράστιας οικονοµικής αιµορραγίας που
συντελείται πρώτιστα για την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα πραγµατικά
κίνητρα για τις εξοπλιστικές κούρσες και όχι η αντιµετώπιση της
υπαρκτής τουρκικής επιθετικότητας.
Σε αυτές τις επιλογές η Κυβέρνηση δεν είναι µόνη. Στη µεθοδευµένη παραπλάνηση του ελληνικού λαού έχουν συµµετάσχει
όλες οι µέχρι σήµερα κυβερνήσεις: το σοσιαλδηµοκρατικό
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο αυτοαποκαλούµενος αριστερός ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά, η δεξιά Νέα Δηµοκρατία.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα απευθύνεται στον λαό και εκφράζει
καθαρά τη θέση του. Όσες εξοπλιστικές προµήθειες κι αν κάνει
η Κυβέρνηση συµµετέχοντας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, παραµένει και θα παραµείνει ανίκανη να διασφαλίσει την
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εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας.
Καταλυτικό στοιχείο στην πολιτική της, όπως και στην πολιτική
των προηγούµενων κυβερνήσεων, είναι η προώθηση των συµφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης που καµµία σχέση δεν
έχουν µε τα συµφέροντα του λαού. Κινούνται σε απολύτως αντίθετη κατεύθυνση. Όσο για τον λαό, κυρίαρχη επιλογή του παραµένει η ειρηνική συνύπαρξη µε τους αντίστοιχους γειτονικούς και
η µεταξύ τους δηµιουργία συνθηκών ανάπτυξης και ευηµερίας.
Η αστική τάξη επιδιώκει να αυξήσει τη συµµετοχή της στη διανοµή των µατωµένων κερδών από τους ανά τον κόσµο ιµπεριαλιστικούς πολέµους και επεµβάσεις.
Το πόσο αδίστακτη είναι αυτή η τάξη απεικονίζεται σήµερα στο
λιµάνι της Αλεξανδρούπολης. Άσκηση «Defender Europe ’20-’21».
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχετική συντονιστική συνεδρίαση
του Οργανισµού Λιµένα Αλεξανδρούπολης προήδρευσε Αµερικανός διπλωµάτης. Σήµερα έχει αποβιβαστεί στο λιµάνι µια τεράστια δολοφονική µηχανή: χιλιάδες στρατιώτες, δεκάδες
πολεµικά ελικόπτερα, εκατοντάδες οχήµατα κάθε τύπου. Στόχος
είναι η δοκιµή περικύκλωσης της Ρωσίας µε τη µετατροπή βαλτικών, κεντροευρωπαϊκών και βαλκανικών χωρών σε ένα απέραντο θέατρο πολέµου µε τη συµµετοχή είκοσι έξι χωρών.
Πόσο άραγε ταυτίζεται αυτός ο σχεδιασµός µε τα συµφέροντα
του λαού µας; Η απάντηση είναι: καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ολοκληρώνω.
Για επιβεβαίωση για µια φορά ακόµη της ρήσης «µία φωτογραφία, χίλιες λέξεις», σας παραπέµπω στην πρώτη σελίδα του
site του Οργανισµού Λιµένα Αλεξανδρούπολης. Υπάρχουν τέσσερις φωτογραφίες. Στις τρεις Αµερικανοί στρατιωτικοί καµαρώνουν µε τους παράγοντες του λιµένα. Στην τέταρτη ο πολιτικός
τους εκπρόσωπος στη χώρα µας Πάιατ µε ύφος επικυρίαρχου
δίπλα στον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άµυνας.
Κατά τα άλλα, να χαίρεστε τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου
προµηθειών στρατιωτικού υλικού. Η «DASSAULT», η «LOKHEED
MARTIN», η «NAVAL GROUP», η «HDV», σας στέλνουν χαιρετίσµατα και µαζί µ’ αυτά το µήνυµα ότι στο κοστολόγιο του κάθε
οπλικού συστήµατος έχουν ενσωµατώσει και το κόστος χρηµατισµού, εξαγοράς και ευνοϊκής αντιµετώπισης των προσφορών
τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Παπαναστάση, έχετε πάει στα έντεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ό,τι νόµους κι αν ψηφίσετε, οι νόµοι αυτοί θα λειτουργούν
µέσα στο βάρβαρο καπιταλιστικό σύστηµα, το οποίο είναι συνυφασµένο µε τη ρεµούλα και οι περιπτώσεις οι οποίες µέχρι σήµερα έχουν αποκαλυφθεί και στηλιτευθεί απλά επιβεβαιώνουν
τον κανόνα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για να αναπτύξει την τροπολογία µε γενικό αριθµό
775 και ειδικό 44.
Κύριε Δήµα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, θα µιλήσω για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 775
και ειδικό αριθµό 44, η οποία αναφέρεται στο θεσµικό πλαίσιο
λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας,
στο οποίο αλλάζουµε τέσσερα βασικά πράγµατα.
Το πρώτο είναι ότι το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας θα αξιολογείται κανονικά, όπως αξιολογούνται και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Νοµίζω αυτό είναι κάτι στο οποίο
συµφωνούµε όλοι. Είναι σηµαντικό να αξιολογούνται όλα τα
ιδρύµατα της χώρας, ειδικά αυτά τα οποία είναι στην έρευνα και
την καινοτοµία. Το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας
είναι ο βασικός θεσµικός φορέας στήριξης της έρευνας. Θέλουµε να δούµε πώς µπορεί να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο η
λειτουργία του, άρα η αξιολόγηση νοµίζω ότι είναι κάτι το οποίο
χρειάζεται.
Το δεύτερο ζητούµενο είναι για το µητρώο του Ελληνικού
Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας. Μέχρι πρότινος το Επιστη-
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µονικό Συµβούλιο είχε τη δυνατότητα να επιλέξει αξιολογητές,
οι οποίοι είναι και εκτός του µητρώου του Ελληνικού Ιδρύµατος
Έρευνας και Καινοτοµίας. Περιορίζουµε αυτή τη δυνατότητα.
Άρα υποχρεωτικά θα πρέπει να επιλέγονται οι αξιολογητές από
το µητρώο του Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας.
Μάλιστα, προβλέπουµε και τη συνένωση των µητρώων του Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας µε το µητρώο της
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Καινοτοµίας, ώστε να έχουµε
ως κράτος ένα ενιαίο µητρώο αξιολογητών.
Η µόνη εξαίρεση που δίνουµε είναι για τους φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού, να το πω πολύ απλά, για τους ξένους.
Στα ερευνητικά προγράµµατα συνηθίζεται. Μάλιστα, έχουµε πολλούς Έλληνες επιστήµονες και ερευνητές οι οποίοι συµµετέχουν
σε αξιολογήσεις ξένων προγραµµάτων. Θέλουµε να έχουµε τη
δυνατότητα αυτή και στην Ελλάδα. Δεν µπορούν οι ξένοι απαραιτήτως να εγγραφούν στο µητρώο του Ελληνικού Ιδρύµατος
Έρευνας και Καινοτοµίας. Άρα δίνουµε αυτή τη δυνατότητα να
επιλέγονται µόνο οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού.
Η τρίτη αλλαγή που περνάµε έχει να κάνει µε την κατάργηση
των δύο θέσεων των αναπληρωτών διευθυντών. Επιτρέψτε µου
να πω ότι αυτή τη στιγµή έχουµε µία αναπληρώτρια διευθύντρια
στο Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας, η θητεία της
οποίας θα λήξει στις αρχές του επόµενου έτους και µετά τη λήξη
της θητείας της δεν θα προκηρυχθούν νέες θέσεις αναπληρωτών
διευθυντών.
Η τέταρτη και τελευταία τροποποίηση στο θεσµικό πλαίσιο του
Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας έχει να κάνει µε
τη διαδικασία επιλογής του διευθυντή. Και θέλω να είµαι ξεκάθαρος σε αυτό το πράγµα. Εδώ πέρα εξορθολογίζουµε τη διαδικασία, ώστε να είναι πανοµοιότυπη µε τη διαδικασία που υπάρχει
για την επιλογή των διευθυντών σε όλα τα ερευνητικά κέντρα της
χώρας.
Άρα το επιστηµονικό συµβούλιο του Ελληνικού Ιδρύµατος
Έρευνας και Καινοτοµίας θα προτείνει δύο εκπροσώπους για την
επταµελή επιτροπή. Θα προτείνει επίσης και µία λίστα δεκαπέντε
επιστηµόνων προς το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας
και Καινοτοµίας, το οποίο επιλέγει πέντε τακτικά µέλη και πέντε
αναπληρωµατικά και ο Υπουργός τα υπογράφει µε αυτή τη
σειρά.
Νοµίζω ότι είναι κάτι το οποίο, από τη στιγµή που όλοι συµφωνούµε ότι θέλουµε το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας
να λειτουργεί µε κανόνες διαφάνειας και µε το ίδιο θεσµικό πλαίσιο που λειτουργούν όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, είναι
εξορθολογισµός διαδικασιών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασιλειάδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο
νόµου για το οποίο συζητούµε σήµερα εκσυγχρονίζει και αναβαθµίζει το υφιστάµενο πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις, συµπεριλαµβανοµένων αυτών στους τοµείς της άµυνας και της
ασφάλειας.
Το υφιστάµενο ρυθµιστικό πλαίσιο του ν.4412/2016 έχει επανειληµµένως αποδειχθεί βραδυκίνητο, ανεπαρκές και αντιπαραγωγικό, ενώ η αποτυχία του είναι εµφανής και από τις πάνω από
τριακόσιες ογδόντα τροποποιήσεις από την υιοθέτησή του. Μεγάλοι χρόνοι υλοποίησης, µακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες,
χαµηλή ποιότητα προµηθειών αγαθών, υπηρεσιών και έργων
είναι µερικές από τις επιπτώσεις του νόµου που ισχύει από τον
Αύγουστο του 2016. Η ριζική αναµόρφωση του πλαισίου αυτού
µε αναπτυξιακή κατεύθυνση αποτελούσε προεκλογική δέσµευση
της Νέας Δηµοκρατίας και σήµερα αυτή η δέσµευση γίνεται
πραγµατικότητα.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο έχει, κατά την άποψή µου, τρεις
στόχους: Τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των
διαδικασιών και την αύξηση της διαφάνειας των δηµοσίων συµβάσεων, ιδιαίτερα αναφορικά µε τα δηµόσια έργα. Παρ’ ότι αισίως µπήκαµε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, περιφερειακές
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ενότητες της χώρας, όπως η Πέλλα, από την οποία προέρχοµαι,
υστερούν σηµαντικά σε υποδοµές. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις
εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες που δηµιουργούν οι επιπτώσεις
της πανδηµίας, η ανάγκη για ευελιξία και απλοποίηση του πλαισίου δηµοσίων συµβάσεων είναι µεγαλύτερη από ποτέ, ώστε να
επιτευχθεί ταχύτερη υλοποίηση των τρεχουσών αναγκών.
Σε αυτό το σηµείο επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ σε µερικά επιµέρους σηµεία. Κεντρική φιλοσοφία του
σχεδίου νόµου είναι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων ηλεκτρονικών εργαλείων για την επίτευξη των στόχων που προανέφερα.
Αναβαθµίζεται η παροχή υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων, ενώ επεκτείνεται η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών
εργαλείων από τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονοµικούς
φορείς.
Επιπλέον, διευκολύνεται η εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, κάτι το οποίο αναµένουµε να επεκταθεί και ευρύτερα,
κύριε Υπουργέ. Περαιτέρω µείωση περιττής γραφειοκρατίας επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή των συµβάσεων ήσσονος αξίας για
αναθέσεις εκτιµώµενης αξίας έως δυόµισι χιλιάδες ευρώ.
Αναφορικά µε τη µείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των παραδοτέων, αποτελεί καινοτοµία του νοµοσχεδίου η δυνατότητα επίβλεψης των έργων από πιστοποιηµένο ιδιωτικό φορέα. Διότι, ας
µη γελιόµαστε, ένας αποµακρυσµένος ορεινός δήµος ή ένας νησιωτικός δήµος δεν έχουν τη δυνατότητα αποτελεσµατικής επίβλεψης µε το περιορισµένο δυναµικό των τεχνικών υπηρεσιών
τους.
Επιπροσθέτως, το σύστηµα παρακολούθησης των έργων µετατρέπεται από ελεγκτικό σε δηλωτικό και την ίδια στιγµή το
πλαίσιο για τον ανάδοχο αυστηροποιείται. Ενισχύεται και το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή», το οποίο επιτρέπει την έναρξη και
συνεπώς την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων µε την παράλληλη
εκπόνηση των µελετών. Δεν είναι κάτι καινοφανές. Υπάρχει η εµπειρία της αντίστοιχης πρακτικής στα έργα σύµπραξης ιδιωτικού
και δηµοσίου τοµέα, τα ΣΔΙΤ. Αναβαθµίζεται έτσι η παρωχηµένη
έννοια της µελετητικής ωριµότητας, η οποία συχνά οδηγούσε σε
µεγάλες καθυστερήσεις.
Καθυστερήσεις έφερναν όµως και οι ατέρµονες δικαστικές εµπλοκές. Με το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου προβλέπεται όχι µόνο
η µείωση των χρόνων επίλυσης διαφορών, αλλά εισάγεται και ο
θεσµός της διαιτησίας και του εξωδικαστικού διακανονισµού,
ώστε τα έργα να µη βαλτώνουν.
Θέλω να τονίσω ότι όλες οι παρεµβάσεις που ανέφερα ενισχύουν και τη διαφάνεια που τόσο έχει ανάγκη το σύστηµα δηµοσίων συµβάσεων.
Πριν κλείσω την παρέµβασή µου, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
αναφερθώ και σε κάποια ακόµα θέµατα που ρυθµίζονται µε το
νοµοσχέδιο αυτό.
Αναφορικά µε τις προµήθειες στους τοµείς άµυνας και ασφάλειας ξεχωρίζω τη διάταξη για τις συµβάσεις για την εν συνεχεία
υποστήριξη στρατιωτικού εξοπλισµού, αλλά και τη φιλοσοφία
που διέπει το νοµοθέτηµα ως προς τη µακροχρόνια υλοποίηση
των εν λόγω συµβάσεων -προγραµµατισµός, σύναψη, εκτέλεσηκαι την ανάγκη κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης. Αναφέρθηκε και ο κύριος Υπουργός στις συνεδριάσεις των Επιτροπών,
αλλά και Βουλευτές της Συµπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης
και είναι κάτι µε το οποίο συµφωνώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Αναβαθµίζεται ο ρόλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος,
καθιστώντας το πιο λειτουργικό.
Επίσης, ενισχύεται η προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία στα κτήρια που στεγάζονται δηµόσιες υπηρεσίες, ένα θέµα
για το οποίο τοποθετηθήκαµε εκτενώς σε προηγούµενη συζήτηση για την Εθνική Αρχή Προσβασιµότητας.
Θεσµοθετείται, ακόµη, η ψηφιοποίηση των οικοδοµικών αδειών µε αναβαθµισµένο και πάλι το ρόλο του ΤΕΕ.
Για τις περιοχές «NATURA», παρά την έντονη κριτική που
ακούσαµε από µέρος της Αντιπολίτευσης, οι διατάξεις του νοµοσχεδίου επιτρέπουν µία αναγκαία ευελιξία, εξασφαλίζοντας
παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος. Κανείς δεν επι-
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θυµεί το αντίθετο. Όµως, όπως είπατε, κύριε Υπουργέ, οι περιοχές «NATURA» καταλαµβάνουν το 30% της επικράτειας. Δεν µπορεί, λοιπόν, να εµποδίζεται επ’ αόριστον η οποιαδήποτε ήπια
παρέµβαση αναπτυξιακού χαρακτήρα. Σας διαβεβαιώνω ότι στην
Πέλλα υπάρχει πρόβληµα µε το ζήτηµα αυτό.
Τέλος, εκτιµώ ιδιαίτερα, κύριε Υπουργέ, την παρέµβασή σας
αναφορικά µε τις δηµοσιεύσεις των προκηρύξεων στον επαρχιακό Τύπο. Είναι κάτι που θέσαµε αρκετοί συνάδελφοι. Νοµίζω
ότι τα αντανακλαστικά σας αποδείχτηκαν ιδιαίτερα γρήγορα. Δώσατε µία προσωρινή λύση δεδοµένων των συνθηκών που βιώνουµε. Θα πρέπει, όµως, να δούµε και µία µόνιµη ρύθµιση του
ζητήµατος, που δεν έχει δηµοσιονοµικό κόστος και δεν θα διακινδυνεύει την επιβίωση των επιχειρήσεων αυτών.
Εν κατακλείδι, κύριε Πρόεδρε, το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
περιορίζει τη συχνά αναποτελεσµατική γραφειοκρατία που διέπει
τα δηµόσια έργα και εισάγει ένα πλαίσιο που επιτρέπει την υλοποίηση ποιοτικότερων έργων µε µικρότερο χρόνο εκτέλεσης και
διαφανείς διαδικασίες. Καλώ το Σώµα να υπερψηφίσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βασιλειάδη και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Δηµήτριος Βίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Βίτσα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φαντάζοµαι ότι το µυαλό όλων µας αυτή τη στιγµή είναι στην
περιοχή της Θεσσαλίας, που χτυπήθηκε από έναν πολύ ισχυρό
σεισµό, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ελασσόνας. Ελπίζουµε οι ζηµιές να είναι οι µικρότερες δυνατές και όσον αφορά στους ανθρώπους, να είναι -αν είναι δυνατόν- όλα καλά. Ελπίζουµε το
κράτος να λειτουργήσει γρήγορα, τα πάντα να καταγραφούν
γρήγορα και να δοθούν οι λύσεις που χρειάζονται.
Κύριε Υπουργέ, θα µιλήσω όχι στο αντικείµενό σας, αλλά για
το Μέρος Β’, για τις αµυντικές προµήθειες. Χαριτολογώντας θα
έλεγα ότι καλό είναι να τα ακούσετε, γιατί κανένας δεν ξέρει πώς
µπορεί να τα φέρει η ζωή κάποια στιγµή.
Θα µπορούσα να βάλω έναν τίτλο σε αυτό το δεύτερο µέρος,
«Μια νοµοθετική ρύθµιση που πολλά υποσχόταν και στην ουσία
τίποτα δεν λύνει». Είναι φανερό ότι κάποιες διατάξεις του νόµου
που αφορούν τις συµβάσεις αµυντικών προµηθειών συνιστούν
µια βελτίωση σε σχέση µε τον ν. 3978/2011, γνωστό και ως
«νόµος Βενιζέλου».
Θέλω, όµως, να θυµίσω και το εξής: Η Ελλάδα ήταν η πρώτη
χώρα η οποία κύρωσε ευρωπαϊκή οδηγία στα γρήγορα, µη λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις δυνατότητες που της έδινε αυτή η οδηγία
για εξαιρέσεις, κάτι που έκανε η Πολωνία, κάτι που έκανε η Ουγγαρία, κάτι που έκανε η Ισπανία, κάτι που έκανε η Πορτογαλία,
µε αποτέλεσµα να βρισκόµαστε σήµερα σε αυτή την κατάσταση.
Σε αυτά, όµως, τα βελτιωτικά η Κυβέρνηση έχει ακολουθήσει
αµήχανα και κουτσουρεµένα την προσπάθεια που είχε γίνει για
την αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου κατά τη διακυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τα θετικά σηµεία δεν είναι κάτι άλλο από την
επανάληψη αυτής της αναθεώρησης.
Θέλω να θυµίσω το εξής: Στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας είχαµε συµφωνήσει όλοι ότι ο ν.3978 είναι νόµος περί µη
προµηθειών. Θα έρθω σ’ αυτό και µετά. Είχαµε, όµως, συµφωνήσει και ποιος θα είναι ο προσανατολισµός του καινούργιου
νόµου. Και ο προσανατολισµός του καινούργιου νόµου έχει δύο
βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι οι συµβάσεις να γίνονται µε βάση τον νόµο, διότι ως τώρα -από το 2011- δεν πρέπει
να ξεπερνούν τις δύο αστείες συµβάσεις που έγιναν µε βάση τον
νόµο, άρα να είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες, πιο αποτελεσµατικές κ.λπ.. Ο δεύτερος πυλώνας ήταν να ενισχυθεί η Εθνική
Αµυντική Βιοµηχανία µε βάση την εθνική αµυντική βιοµηχανική
στρατηγική η οποία υπάρχει, έχει ψηφιστεί, δεν έχει αλλάξει από
την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και άρα ισχύει.
Τι κάναµε όλα αυτά τα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις; Αφού δεν
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο νόµος, γιατί ήταν άχρηστος, τότε
επιλέγαµε είτε τις διακρατικές συµφωνίες, είτε την κύρωση της
σύµβασης διά νόµου.
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Θα αναφέρω δύο τελευταία παραδείγµατα. Και για να µη λέτε
ότι αδικώ τη Νέα Δηµοκρατία, θα πω και ένα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Πρώτον παράδειγµα, το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Ιπταµένων στην Καλαµάτα. Τι κάνουµε; Λέµε ότι αυτό το διεθνές κέντρο
εντάσσεται µέσα στη συµφωνία Κυβέρνησης της Ελλάδας και
Κυβέρνησης του Ισραήλ, ενώ στην ουσία είναι µια συµφωνία µεταξύ της Ελλάδας και της «ELBIT», δηλαδή µιας ιδιωτικής εταιρείας.
Δεύτερο παράδειγµα, τα Rafale. Μερικοί αναρωτιόντουσαν
τότε: «Γιατί φέρανε νόµο για τα Rafale;». Διότι αν δεν έφερνε
νόµο το Υπουργείο Άµυνας, θα ήταν παράνοµη η όλη διαδικασία.
Μόνο έτσι θα µπορούσε να κυρωθεί η αγορά των Rafale.
Θέλετε και τρίτο παράδειγµα; Η αναβάθµιση των F-16 -για να
µη λέτε ότι λέω µόνο για τη Νέα Δηµοκρατία- που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, στηρίχθηκε κατά βάση σε προηγούµενη συµφωνία και σε
προηγούµενο νόµο.
Τα λέω αυτά για να εξηγήσω ότι ο νόµος που υπήρχε, ο νόµος
Βενιζέλου, ήταν ένας νόµος ο οποίος δεν µπορούσε να εφαρµοστεί. Το πρόβληµα ποιο είναι; Και αυτός ο νόµος δεν θα µπορεί
να εφαρµοστεί. Και µε αυτόν τον νόµο, που θα ψηφίσετε, από
εδώ και πέρα οποιαδήποτε προµήθεια στις αµυντικές δυνάµεις
θα γίνεται είτε µε διακρατική συµφωνία είτε δια νόµου. Με έναν
τρόπο το είπε ο κ. Παπαναστάσης. Όλη αυτή η διαδικασία έχει,
για παράδειγµα, και το γραφειοκρατικό κοµµάτι. Δηλαδή, έρχεται µια εταιρεία και λέει, «κοιτάξτε, πάρτε ένα-δύο στοιχεία, µη
µου ζητάτε δύο χιλιάδες στοιχεία από δύο χιλιάδες επιχειρήσεις,
αυτά θα τα φέρω όταν θα χρειαστεί µετά».
Και αυτό θα αποδειχθεί πάρα πολύ γρήγορα, όταν θα έρθουµε
εδώ να συζητήσουµε τον νόµο -όταν και αν- για την αγορά φρεγατών ή αναβάθµισης των ΜΕΚΟ. Με νόµο θα έρθουν. Μην έχετε
καµµία αµφιβολία. Αυτό δεν θα ισχύσει.
Άρα το πραγµατικό ερώτηµα είναι αν µε αυτό το νοµοθέτηµα
λύνεται η αβελτηρία του ν.3978, η δυσχρηστία του νοµικού πλαισίου, που πλέον θα είναι διάσπαρτο σε τέσσερις νόµους. Έως
τώρα είχαµε τρεις νόµους για τις αµυντικές προµήθειες και τώρα
θα έχουµε τέσσερις -είναι αλληλοσυµπληρούµενοι νόµοι, αλλά
καταλαβαίνετε πόσο αντιφατικό- ενώ θέλαµε να φτιάξουµε ένα
νοµοσχέδιο που να πιάνει όλα τα ζητήµατα των προµηθειών.
Πιο συγκεκριµένα τώρα για τον νόµο δύο-τρία πράγµατα: Μιλάει ο νόµος για τον µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό, όπως
οριζόταν στο άρθρο 73 του ν.3883/2010 -άλλος νόµος αυτός- και
όπως αναφέρεται στο άρθρο 144 του σηµερινού νοµοσχεδίου.
Πάλι είναι πρακτικά ανεφάρµοστος. Αυτή η διάταξη είναι πρακτικά ανεφάρµοστη. Γιατί; Διότι δεν µπορούν να είναι γνωστές
µε ακρίβεια οι λύσεις συστηµάτων και τεχνολογίας που θα καλύψουν συγκεκριµένες επιχειρησιακές απαιτήσεις των Ενόπλων Δυνάµεων σε ορίζοντα δωδεκαετίας, προκειµένου αυτές να συµπεριληφθούν στον µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό αµυντικών
εξοπλισµών. Οι εξοπλισµοί, ιδιαίτερα οι αµυντικοί, αλλάζουν και
αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα και τα οικονοµικά τους δεδοµένα,
αλλά και τα τεχνολογικά τους δεδοµένα.
Όµως, ακόµα και αν είχαµε εντοπίσει τις συγκεκριµένες λύσεις, εάν δεν προσδιοριστεί ο χρόνος υλοποίησης της προµήθειας και δεν προηγηθούν προσυµβατικές διαδικασίες, δεν
µπορεί να υπολογιστεί το κόστος προµήθειας ούτε το συνολικό
κόστος.
Τέλος πάντων -για να µην κάνω ανάλυση- η λογική είναι ότι
µέσα στη δωδεκαετία θα προσδιορίσουµε περίπου τι θέλουµε να
πάρουµε -και όχι ακριβώς- και περίπου την τιµή, συγκεκριµένα
την τιµή και το τι θα πάρουµε στον προγραµµατισµό της τριετίας.
Δεύτερον, υπάρχουν και λάθη. Στο Μεσοπρόθεσµο και ιδιαίτερα στο ζήτηµα της δοµής δυνάµεων δεν αναφέρονται οι υποδοµές. Αν το διαβάσετε, θα δείτε ότι δεν αναφέρονται οι υποδοµές. Τώρα, γιατί το ξέχασαν είτε στη ΔΑΕ είτε στο Υπουργείο,
ένας θεός ξέρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να ολοκληρώνετε,
κύριε Βίτσα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ: Άρα δεν υιοθετείτε τη θεµελιώδη λογική
της παρέµβασης του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε φτάσει σε υψηλό βαθµό
ωρίµανσης και εδώ, σε αυτά που είπα, εντοπίζεται το µεγάλο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ελάττωµα του νοµοσχεδίου, που τελικά θα ακυρώσει την οποιαδήποτε καλοπροαίρετη πρόθεση.
Επιτρέψτε µου µια τελευταία κουβέντα. Υπάρχει το ζήτηµα της
Αµυντικής Βιοµηχανίας. Κοιτάξτε εγώ τι σας προτείνω: Στο
άρθρο 149 να υπάρξει µια ουσιαστική προσθήκη που θα βοηθήσει την Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία. Ποια είναι αυτή η προσθήκη; Τη διαβάζω και τελειώνω: «Σε κάθε περίπτωση, εφόσον
δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη και διατήρηση των τοµέων στρατηγικής σηµασίας για την προστασία των ουσιωδών συµφερόντων
ασφάλειας της χώρας, που συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη από το ΚΥΣΕΑ εθνική αµυντική βιοµηχανική στρατηγική µε
άλλα µέσα, η χώρα, όταν συνάπτει συµβάσεις προµήθειας αµυντικού υλικού, δύναται να διεκδικεί βιοµηχανική συµµετοχή από
τους υποψήφιους προµηθευτές, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
άρθρου 346 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης».
Αν µπει αυτό, τότε απελευθερώνεται η δυνατότητά µας, ιδιαίτερα στις διακρατικές συµβάσεις, αλλά και στις συµβάσεις µε
βάση νόµο, να παίζει ουσιαστικό ρόλο η Εθνική Αµυντική Βιοµηχανία και να έχει κέρδος και η Ελλάδα και η κρατική βιοµηχανία
και η ιδιωτική βιοµηχανία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενη οµιλήτρια
η κ. Σοφία Σακοράφα.
Ορίστε, κυρία Σακοράφα, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µιλήσω
µόνο για το άρθρο 218 που αφορά στη νοµιµοποίηση του «Mall»
και δεν θα µιλήσω για το σύνολο του νοµοσχεδίου φυσικά, γιατί
έχει τοποθετηθεί ήδη ο εισηγητής µας, αλλά θα τοποθετηθεί και
η Κοινοβουλευτική µας Εκπρόσωπος στο επόµενο χρονικό διάστηµα.
Φαίνεται παράδοξο να µιλήσω µόνο για ένα άρθρο σε ένα νοµοσχέδιο που καθιερώνει µεταξύ άλλων το ακαταδίωκτο των τραπεζιτών και την αυτοαξιολόγηση των εργολάβων.
Το επόµενο βήµα, κύριοι συνάδελφοι, θα είναι να εκδίδουν
µόνοι τους και τα εντάλµατα της πληρωµής. Το άρθρο αποτυπώνει πλήρως την ελληνική πραγµατικότητα. Αποκαλύπτει ποιος τελικά κυβερνάει αυτό τον τόπο.
Ας δούµε πώς γίνονται οι επενδύσεις στη σύγχρονη Ελλάδα.
Εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, ο τότε Δήµαρχος
Αµαρουσίου, ο πολύς και γνωστός Παναγιώτης Τζανίκος, «έκανε
τον λαγό», όπως λέµε εµείς στον στίβο, ξεκίνησε ένα σχέδιο για
την κατασκευή του Χωριού Τύπου για τους ξένους δηµοσιογράφους. Η διαδικασία έχει σχεδόν τελειώσει και επίκειται η σύµβαση µε την ολλανδική εταιρεία.
Τότε εµφανίζεται το ενδιαφέρον της «LAMDA DEVELOPMENT». Από εκεί και µετά αλλάζουν όλα, ανατρέπονται διαγωνισµοί, προϋποθέσεις δόµησης, χρήσεις γης, συντελεστές, τα
πάντα. Για να αναλάβει το έργο η «LAMDA», της παραχωρείται
και µια έκταση σαράντα τριών στρεµµάτων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, για να κατασκευάσει εκεί -λέει- ένα δικό της
γιγαντιαίο εµπορικό κέντρο για τις ανάγκες των Ολυµπιακών
Αγώνων. Αυτό είναι το «Mall».
Η τότε κυβέρνηση Σηµίτη διευκολύνει µε κάθε τρόπο τον επενδυτή µε µια σειρά «φωτογραφικές» διατάξεις, µέχρι που υπερτριπλασίασαν και τον συντελεστή δόµησης. Με τον πρώτο νόµο
παρακάµπτουν πολεοδοµικές διατάξεις και αυξάνουν το οικοδοµήσιµο στα είκοσι τρεις χιλιάδες τετραγωνικά. Όµως, αυτά δεν
ήταν αρκετά φυσικά για τον επενδυτή και τα ανέβασαν στα
ογδόντα πέντε χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα.
Ο τότε Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κώστας Καραµανλής εδώ στη Βουλή στις 4 Φεβρουαρίου 2003 καταγγέλλει την
αλλαγή των όρων του διαγωνισµού µετά το άνοιγµα των προσφορών και προσθέτει, σας διαβάζω επί λέξει: «Στο νοµοσχέδιο για
τα υδατορέµατα µε τροπολογία της Υπουργού…» -εννοούσε την
κ. Βάσω Παπανδρέου- «…της τελευταίας ώρας δόθηκε δώρο
υπεραξίας 145 δισεκατοµµυρίων δραχµών στον ανάδοχο του
έργου για το Χωριό Τύπου στο Μαρούσι, που σηµειωτέον δεν
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λειτούργησε και ποτέ».
Είναι η εποχή που είχε κηρύξει τον πόλεµο κατά της διαφθοράς και των νταβατζήδων -αν θυµάστε- αλλά ακόµη και τότε δεν
τόλµησε να τους ονοµατίσει.
Προηγουµένως, στη συζήτηση εκείνης της τροπολογίας το
2002 είχε παρέµβει και ο ίδιος ο επίτιµος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που είπε προς την κυβέρνηση: «Δηµιουργείτε υπεραξίες
δισεκατοµµυρίων και σκάνδαλο, που σε άλλες εποχές µια κυβέρνηση µε ευαισθησία θα είχε παραιτηθεί».
Μια οµάδα, λοιπόν, ενεργών πολιτών από το Μαρούσι, µε πρωτεργάτη τον Δορύλαο Κλαπάκη, ανέλαβαν µόνοι τους την υπεράσπιση της νοµιµότητας. Και σας λέω ότι είµαι πολύ υπερήφανη
που ήµουν µαζί τους σε αυτόν τον αγώνα.
Το Σ.τ.Ε. έβγαλε το 2002 απόφαση για αναστολή εργασιών και
το 2003 την οριστική του οµόφωνη απόφαση, που ακύρωσε τον
νόµο και επέβαλε παύση των εργασιών. Οι αποφάσεις αυτές δεν
εφαρµόστηκαν ποτέ και από κανέναν. Οι εργασίες συνεχίζονταν
ακατάπαυστα και ανενόχλητα. Στα παλιά τους τα παπούτσια και
οι νόµοι και οι αρχές και οι δικαστικές αποφάσεις!
Εν τω µεταξύ στην κυβέρνηση αναλαµβάνει ο πολύς Ευάγγελος Βενιζέλος µε νέο νόµο-ευρεσιτεχνία να νοµιµοποιήσει ξανά
το αυθαίρετο. Το έργο δεν θα σταµατήσει ποτέ.
Οι «γραφικοί» πολίτες του Αµαρουσίου µάχονταν µόνοι τους
για τη νοµιµότητα εναντίον της άρρηκτης συµµαχίας επενδυτή
και πολιτείας. Κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης τον Φεβρουάριο του
2004.
Η απόφαση του Σ.τ.Ε. εκδόθηκε τελικά µετά από δέκα ολόκληρα χρόνια, το 2014, κύριοι συνάδελφοι. Πάλι ακύρωνε ως παράνοµες και αντισυνταγµατικές τις κυβερνητικές πατέντες για
την έκδοση της σκανδαλώδους οικοδοµικής άδειας κατά παράκαµψη κάθε θεσµοποιηµένης διαδικασίας.
Όµως, ας ξαναπάµε πίσω. Η Νέα Δηµοκρατία κερδίζει τις
εκλογές το 2004, αλλά εν τω µεταξύ έχει ξεχάσει όλα όσα είχε
καταγγείλει πριν και όσα έλεγε και ακολουθεί απλώς την πεπατηµένη. Νοµοθετεί κιόλας το 2005 επί υπουργίας του κ. Παυλόπουλου για να νοµιµοποιήσει εκ των υστέρων τη σκανδαλώδη
παραχώρηση της έκτασης του ΟΑΕΚ στη «LAMDA».
Το «Mall», κηρυγµένο αυθαίρετο, παράνοµο και χωρίς άδεια
λειτουργίας, εγκαινιάστηκε πανηγυρικά στις 25-1-2005 από τον
τότε Υφυπουργό Ανάπτυξης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτριο
Σιούφα. Παραµένει µέχρι σήµερα το µεγαλύτερο αυθαίρετο της
Ευρώπης. Απορώ γιατί λένε µόνο της Ευρώπης. Δεν υπάρχει
πουθενά στον κόσµο κτήριο µε τόσες δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά αυθαίρετης και παράνοµης δόµησης. Τουλάχιστον εγώ,
κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω βρει πουθενά κανένα, όσο κι αν έχω
ψάξει.
Εν πάση περιπτώσει, το «Mall» λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια
σαν να µη συµβαίνει τίποτα. Βίασε τον αστικό πολεοδοµικό ιστό
της περιοχής, στέρησε ελεύθερους χώρους, κατέστρεψε τον εµπορικό κόσµο και τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα της ευρύτερης περιοχής κ.λπ., κ.λπ.. Μπροστά σε όλα αυτά είναι λεπτοµέρεια ότι το οικόπεδο του ΟΕΚ που παραχωρήθηκε δωρεάν είχε
απαλλοτριωθεί µε χρήµατα του ελληνικού λαού για να γίνουν εργατικές κατοικίες.
Αυτό το διαχρονικό και διακυβερνητικό σκάνδαλο εικοσαετίας
έρχεστε εσείς σήµερα, κύριοι συνάδελφοι, να το νοµιµοποιήσετε.
Αποφασιστικοί και τολµηροί, όπως πάντα, όταν πρόκειται να εξυπηρετήσετε συγκεκριµένα συµφέροντα, κάτι που οµολογείτε
θρασύτατα στην έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθµισης,
η οποία γράφει ότι αν δεν εφαρµοστεί η συγκεκριµένη διάταξη,
θα είναι πρακτικά αδύνατη η έκδοση οικοδοµικής άδειας µε βάση
τις ισχύουσες διατάξεις. Τι απίθανη οµολογία! Αν δεν µας βολεύει η νοµιµότητα, τόσο το χειρότερο γι’ αυτή.
Με τον ίδιο τρόπο, µεταχειρίζεστε τη νοµιµότητα και στην υπόθεση που ζούµε αυτές τις µέρες, στην υπόθεση Κουφοντίνα,
όπου µάλιστα για να καλύψετε την πραγµατικότητα, διατυµπανίζετε µε έπαρση ότι σε ένα κράτος δικαίου ο νόµος ισχύει για
όλους, η δηµοκρατία δεν εκβιάζεται και ότι η δικαιοσύνη και οι
θεσµοί θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής)

9191

Κύριοι, προφανώς µας εµπαίζετε, κάτι που αποδεικνύουν περίτρανα διατάξεις σαν αυτή εδώ. Στο δικό σας κράτος, ο νόµος
δεν ισχύει για όλους. Η δηµοκρατία υποκύπτει σε απλές εντολές,
χωρίς να χρειάζεται καν εκβιασµός. Όταν η δικαιοσύνη στέκεται
στο ύψος των περιστάσεων, απλώς ανατρέπετε την κρίση της µε
νέες νοµοθετήσεις. Οι υπόλοιποι θεσµοί και να θέλουν δεν µπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί δεν τους αφήνουν οι πιέσεις των πολιτικών ηγεσιών.
Αλήθεια, όλα αυτά τα είκοσι χρόνια, ποιος θεσµός ή ποια κυβέρνηση επέβαλε κάποια από τις νόµιµες κυρώσεις για την αυθαίρετη δόµηση του «Mall»; Και για να µην ξεχνιόµαστε, αναφέρω τους προκατόχους σας: Κωνσταντίνος Σηµίτης, Κωνσταντίνος Καραµανλής, Γεώργιος Παπανδρέου, Λουκάς Παπαδήµος,
Αντώνιος Σαµαράς, Παναγιώτης Πικραµµένος, Βασιλική Θάνου,
Αλέξης Τσίπρας.
Συνάδελφοι, είναι σαν να ακούω κιόλας τη φωνή του κ. Άδωνι
Γεωργιάδη, του Υπουργού, στα αυτιά µου να µου λέει µε το γνωστό του ύφος: «Και τι θέλατε, κυρία Σακοράφα, να κατεδαφίσουµε το «Mall»;». Πράγµατι, µία από τις νόµιµες κυρώσεις για
τα αυθαίρετα είναι και η κατεδάφιση. Έτσι λέει ο νόµος, τι να κάνουµε;
Όµως, κύριε Υπουργέ, εδώ δεν επιβλήθηκε ποτέ ούτε καν ένα
πρόστιµο, ένα πρόστιµο, κύριε Πρωθυπουργέ, για την τιµή των
όπλων, λίγο πριν φέρετε αυτή την πλήρη οριστική και αναδροµική νοµιµοποίηση. Δεν επιβλήθηκε έστω ένα συµβολικό πρόστιµο, ας πούµε 5 ευρώ -και µην τροµάζετε!- συνολικά και όχι
ανά τετραγωνικό και κάνετε µετά τη ρύθµιση αυτή του επενδυτή.
Ούτε αυτό δεν τολµήσατε να κάνετε σήµερα. Εκεί δεν υπάρχει
καµµία κυβερνητική πυγµή, κάτι που δίνει το µέτρο για το ποιος
είναι το πραγµατικό αφεντικό. Δεν είστε εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ! Κι εγώ δεν φοβάµαι να πω ονόµατα. Για λόγους συνείδησης έχω συγκρουστεί επί χρόνια για όλες αυτές τις µεθοδεύσεις.
Ο κ. Λάτσης, λοιπόν, όπως και κάθε ανάλογος επενδυτής, είναι
ανώτεροι από δηµόσιες υπηρεσίες, αρχές και θεσµούς, είναι
ανώτεροι ακόµα και από νόµους, είναι ανώτεροι και από Υπουργούς και από Πρωθυπουργούς, ακόµα και από το Κοινοβούλιο
στο οποίο απλώς υπαγορεύουν διατάξεις, όπως είναι και αυτή η
σηµερινή.
Τελικά δεν έχει και τόση σηµασία αν όλες αυτές οι κυβερνητικές εξυπηρετήσεις παρέχονται προς τους δήθεν επενδυτές δωρεάν ή µε ανταλλάγµατα. Και µη µου πει κανείς ότι έχει αλλάξει
η µετοχική σύνθεση της εταιρείας. Ξέρετε ότι δεν είναι αυτό το
θέµα. Και το ξέρετε, γιατί συµπεριφέρεστε και εσείς, όπως και
οι προηγούµενοι, το ίδιο υπάκουα και πρόθυµα, παραδείγµατος
χάριν, και στο Ελληνικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Σακοράφα,
θα πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ακολουθείτε πιστά τον χρυσό κανόνα «Για τη διακυβέρνηση στη σύγχρονη Ελλάδα». Είστε η πραγµατικότητα της παλιάς καλής
διαφήµισης «His Master's Voice» και κανείς δεν µπορεί να µπερδέψει τους ρόλους.
Γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα σας ευχαριστήσω για τον χρόνο
που µου δώσατε και θα σας ζητήσω να µου επιτρέψετε να ζητήσω και συγγνώµη για τα αγγλικά που χρησιµοποίησα προηγουµένως.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κυρία Σακοράφα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε
ο πρώτος κύκλος οµιλητών. Μετά θα συνεχίσουµε µε τη δεύτερη
πεντάδα οµιλητών, δηλαδή µε τον κ. Χατζηγιαννάκη, την κ. Αλεξοπούλου, τον κ. Γκόκα και τον κ. Φόρτωµα.
Ορίστε, κύριε Κωτσέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καρδιά και το
µυαλό όλων µας σήµερα βρίσκεται κοντά στους συµπατριώτες
µου Θεσσαλούς που δοκιµάστηκαν από τον εγκέλαδο. Πρόκειται
για µία ισχυρή σεισµική δόνηση τόσο σε ένταση όσο και σε διάρ-
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κεια. Είναι αλήθεια, όµως, ότι ο κυβερνητικός µηχανισµός αντέδρασε άµεσα. Ήδη ο Υπουργός ανακοίνωσε πως κυβερνητικό
κλιµάκιο κατευθύνεται προς τη Θεσσαλία. Είµαι βέβαιος δε ότι
και η αποκατάσταση των ζηµιών, αλλά και οι αποζηµιώσεις θα κινηθούν µε τον ίδιο ταχύ και αποτελεσµατικό τρόπο, όπως κινήθηκαν και στην περίπτωση του «Ιανού» στην Καρδίτσα.
Σεβόµενοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και προασπιζόµενοι
τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις, νοµοθετούµε καίριες αλλαγές
στο πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων, έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε ένα κράτος ευέλικτο, αποτελεσµατικό, λιγότερο γραφειοκρατικό, διαφανές και φιλικό προς τους πολίτες, µε στόχο
πάντα να πυροδοτήσουµε τις αναγκαίες αλλαγές στην οικονοµία,
αλλά και στην κοινωνία µας.
Αναρωτιέστε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αν το υπάρχον πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων που έχουµε στη χώρα µας
ανταποκρίνεται στο σύγχρονο διεθνές και έντονα ανταγωνιστικό
περιβάλλον. Υπάρχει ευελιξία και ταχύτητα στην υλοποίηση τόσο
των ιδιωτικών επενδύσεων, όσο και των δηµόσιων έργων και προµηθειών µέσω του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου; Διασφαλίζεται η παραγωγή ποιοτικών δηµόσιων έργων µε τον υπάρχοντα
τρόπο δηµοπράτησης και επίβλεψης αυτών; Υπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον µε τις ατελείωτες καθυστερήσεις στην προετοιµασία, αλλά και στην υλοποίηση τόσο των ιδιωτικών, όσο και των
δηµόσιων έργων, λόγω του έντονα γραφειοκρατικού και δυσκίνητου πλαισίου που υπάρχει; Αξίζει η Ελλάδα µας, οι Ελληνίδες
και οι Έλληνες, ένα πιο ευέλικτο, ένα πιο ελκυστικό, ένα πιο αποτελεσµατικό ρυθµιστικό πλαίσιο δηµοσίων συµβάσεων και προµηθειών; Ο υπάρχον ν.4412 µπορεί να υποστηρίξει τις παραπάνω
προκλήσεις; Μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του σήµερα;
Και µόνο το γεγονός ότι τροποποιήθηκε τριακόσιες ογδόντα
πέντε φορές από την ψήφισή του είναι δηλωτικό της αδυναµίας
και της ανεπάρκειάς του.
Θεωρώ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πως όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι σε αυτή την ιδιαίτερη και κρίσιµη περίοδο που
διανύουµε είναι αδήριτη ανάγκη το οπλοστάσιό µας να θωρακιστεί µε το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο που θα επιταχύνει τις εξελίξεις και τις διαδικασίες για γρήγορη έξοδο από την κρίση που
υπέστη η οικονοµία µας ένεκα της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Η χώρα µας έχει διασφαλίσει τους απαραίτητους χρηµατοδοτικούς πόρους συνολικού ύψους 72 δισεκατοµµυρίων ευρώ τόσο
από το Ταµείο Ανάκαµψης, όσο και από το νέο εθνικό πλαίσιο
αναφοράς, το ΕΣΠΑ. Εκείνο που απαιτείται πλέον είναι να αναπτύξουµε την αναγκαία ταχύτητα, αλλά και τη διάφανη υλοποίηση έργων και δράσεων που θα µεταφέρουν αυτούς τους
πόρους στην πραγµατική οικονοµία στο µικρότερο δυνατό χρονικό διάστηµα, αλλά και µε το µέγιστο δυνατό αποτύπωµα στην
οικονοµία και στην κοινωνία.
Παράλληλα, είναι µονόδροµος η Ελλάδα να καταστεί ελκυστικός προορισµός για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων που
θα αιµοδοτήσουν την οικονοµία, θα πυροδοτήσουν την ανάπτυξη
και, κυρίως, θα δηµιουργήσουν νέες, σταθερές και καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας, απαντώντας στο τεράστιο πρόβληµα της
ανεργίας, που ταλανίζει κυρίως τις νέες γενιές.
Και εδώ η Κυβέρνησή µας, µε το παρόν νοµοσχέδιο, δίνει
απάντηση µε την πρόβλεψη που υπάρχει για µείωση των χρόνων
για τη δικαστική επίλυση των διαφορών. Όµως και για πρώτη
φορά, έχουµε εισάγει τον θεσµό της διαιτησίας και του φιλικού
διακανονισµού, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη εξωδικαστική
επίλυση των διαφορών, που είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην
γρηγορότερη παράδοση των έργων για τους χρήστες και την κοινωνία. Και αυτό γιατί είναι αλήθεια πως όταν ένα έργο, µια επένδυση, µπει στους διαδρόµους της δικαστικής εµπλοκής, τότε οι
χρόνοι είναι απρόβλεπτοι για το πότε θα τελειώσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν έχουµε ατελείωτες γραφειοκρατικές διαδικασίες και απαιτείται σχεδόν ένας ολόκληρος
χρόνος από την ηµέρα δηµοπράτησης του έργου µέχρι την
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, φανταστείτε πόσος είναι ο
χρόνος για την υλοποίηση αυτού του έργου. Δεν είναι επιζήµιες
όλες αυτές οι καθυστερήσεις για τη δηµόσια οικονοµία και για
τη δηµοσιονοµική εξέλιξη της χώρας µας; Δεν µειώνεται η υπεραξία των έργων, όταν ένα έργο αργεί να ξεκινήσει, αργεί να δη-
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µοπρατηθεί, αργεί να υπογραφεί η σύµβασή του, αργεί να εκτελεστεί, όταν έχει συµπληρωµατικές συµβάσεις, όταν έχει παρατάσεις;
Είναι γεγονός ότι έργα λόγω των υπερβολικά µεγάλων εκπτώσεων πολλές φορές έχουν κακοτεχνίες, διότι όταν ένας εργολάβος δώσει µια τεράστια έκπτωση και έχοντας και µια ελαστική
επίβλεψη ή πρόβληµα στην επίβλεψη, το πρώτο που θα κάνει
είναι να κοιτάξει να δουλέψει σε βάρος της ποιότητας του έργου,
µε αποτέλεσµα να µειώνεται η υπεραξία του έργου, αλλά και ταυτόχρονα πολλές φορές έργα να παραµένουν ηµιτελή ή αέναα
εκτελούµενα σε βάθος τεράστιου χρόνου.
Δεν θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες
να απολαµβάνουν έργα ποιοτικά, που υλοποιούνται εντός των
χρονοδιαγραµµάτων και παραδίδονται έγκαιρα για χρήση από
την κοινωνία;
Κύριος στόχος, λοιπόν, του νοµοσχεδίου µας είναι πάντα εναρµονιζόµενοι µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, να δηµιουργήσουµε
ένα µεταρρυθµιστικό πλαίσιο, όπου θα επιτυγχάνεται η σύντµηση
των διαδικασιών εκτέλεσης των δηµόσιων συµβάσεων, αλλά και
της κατασκευής ποιοτικών και ουσιαστικών έργων.
Έχοντας υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση για είκοσι χρόνια και έχοντας διατελέσει µάλιστα και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Θεσσαλίας, µπορώ να σας µεταφέρω τη
δυσάρεστη εµπειρία µου από την εφαρµογή του ν.4412: Ατελείωτες γραφειοκρατικές διαδικασίες, δυσκίνητο πλαίσιο, διαµαρτυρίες από τους υπαλλήλους που δεν µπορούσαν να σηκώσουν
όλο αυτό το γραφειοκρατικό βάρος, διαµαρτυρίες από τους εργολάβους που πολλές φορές βρίσκονταν µπροστά σε διαδικασίες ατελείωτες και ατελέσφορες, αλλά και αδικαιολόγητοι
πολλές φορές αποκλεισµοί για τυπικούς λόγους. Και ξέρετε, οι
µικροί δήµοι έχουν µια εγγενή αδυναµία ανυπαρξίας ανθρώπινου
δυναµικού, στελεχιακού δυναµικού που δεν µπορεί και τις µελέτες να υλοποιήσει, αλλά και να επιβλέψει τα ίδια τα έργα που
υλοποιούνται σε µία περιοχή.
Γι’ αυτό, λοιπόν, καινοτοµούµε για άλλη µία φορά ως Κυβέρνηση, δίνοντας τη δυνατότητα σε πιστοποιηµένους ιδιωτικούς
φορείς να µπορούν να επιβλέψουν τα έργα, εφόσον αυτό βεβαίως έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη. Και για να προλάβω την
εύπεπτη κριτική για δήθεν εκχώρηση στους ιδιώτες δηµόσιας
λειτουργίας, να σηµειώσω ότι αυτό θα γίνεται στα πρότυπα των
ΣΔΙΤ, αλλά και ταυτόχρονα υπό την εποπτεία της διευθύνουσας
πάντα Υπηρεσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµη και το ζήτηµα της αύξησης των αναθέσεων από 20 σε 30 χιλιάδες, από 40 σε 60 χιλιάδες
ή για µικρά έργα από 1.000 έως 2.000 ευρώ, επί της ουσίας ενισχύει τις µικρές εργοληπτικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις που
υπάρχουν σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε δήµο που
είναι εξαιρετικά χρήσιµες για την τοπική κοινωνία, εξαιρετικά
χρήσιµες για την τοπική οικονοµία. Και, βέβαια, η Κυβέρνησή µας
έχει αποδείξει ότι τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τις µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις τις αντιλαµβάνεται ως τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας και γι’ αυτό τις στηρίζει πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνοντας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα
να πω ότι οι µεταρρυθµίσεις που δροµολογούµε αφορούν κάθε
πολίτη που συναλλάσσεται µε το ελληνικό κράτος, µε το ελληνικό
δηµόσιο και το κάνουν αποτελεσµατικότερο, αλλά και ταυτόχρονα πιο ουσιαστικό στη λειτουργία του. Οι δηµόσιες συµβάσεις για µας αποτελούν βασική πτυχή δηµοσίων επενδύσεων,
ενισχύουν την αγορά, ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις,
συµβάλλουν στην ανάπτυξη και στην απασχόληση.
Η Κυβέρνησή µας κινείται µε γοργούς ρυθµούς για να δώσει
στη χώρα µας τη µεταρρύθµιση που χρειάζεται, ώστε να παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστώ κι εγώ.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που είστε εσείς τώρα παρών, γιατί
στην πραγµατικότητα είναι δικό σας πόνηµα, του δικού σας
Υπουργείου και ας έρχεται ως πόνηµα του Υπουργείου Ανάπτυξης για άλλους λόγους.
Έχουν περάσει τεσσεράµισι χρόνια από την ψήφιση του
ν.4412 που ενοποίησε το καθεστώς που διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις και ενσωµάτωσε την ευρωπαϊκή οδηγία, πράγµα το οποίο
δεν είχε γίνει µέχρι τότε για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Ως Αντιπολίτευση µας κατηγορούσατε για τις διαρκείς αλλαγές του ν.4412, του θεσµικού πλαισίου. Εγώ δεν θα µιλήσω σήµερα τόσο πολύ ως Βουλευτής, αλλά ως νοµικός που ασχολείται
µε τις δηµόσιες συµβάσεις κατά βάση και ως δήµαρχος, ως αυτοδιοικητικός που έπρεπε να υλοποιήσει τα θεσµικά πλαίσια για
να µπορέσει να προχωρήσει σε πλήθος συµβασιοποιήσεων στον
δήµο τον οποίο είχα την τιµή να υπηρετήσω.
Η αλήθεια είναι ότι είχατε διαφηµίσει το νοµοσχέδιό σας, το
περιµέναµε πολύ καιρό. Και ενώ περιµέναµε ότι θα έρθει αυτό
που ευαγγελίζεστε και αυτό που λέτε και στον τίτλο του, ένα νοµοσχέδιο που θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τις διαδικασίες
των δηµόσιων συµβάσεων και των δηµοσίων έργων, δυστυχώς
όποιος έχει ασχοληθεί λίγο µε δηµόσιες συµβάσεις, ειδικά σε
επίπεδο Συµβουλίου της Επικρατείας, Διοικητικού Εφετείου και
Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι διατάξεων, το οποίο όχι µόνο δεν θα πετύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα, αλλά δυστυχώς θα δηµιουργήσει τεράστιες
δυσκαµψίες, τεράστιες καθυστερήσεις.
Πραγµατικά, αν και στη συγκεκριµένη νοµοπαρασκευαστική
επιτροπή συµµετείχαν έγκριτοι νοµικοί, πολύ φοβάµαι ότι σε κάποιες απ’ αυτές τις διατάξεις µάλλον οι άνθρωποι ήταν έξω ή δεν
τους ακούσατε. Δεν µπορεί η γνώµη τους να ήταν σε αντίθετες
διατάξεις µε το Ενωσιακό Δίκαιο όπου έχουµε και δεδοµένες
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά και των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, του Συµβουλίου της Επικρατείας,
οι οποίες λένε τελείως διαφορετικά πράγµατα ή έχουν λύσει ζητήµατα που υποτίθεται ότι φέρνετε να λύσετε και τελικά δεν το
κάνετε καθόλου.
Και θα είµαι πολύ πιο συγκεκριµένος και θα µιλήσω συγκεκριµένα. Μια από τις πρώτες παρατηρήσεις είναι ότι ενώ ο ευρωπαϊκός µέσος όρος για τη δηµοσίευση των µελετών είναι τριάντα
ηµέρες, έρχεστε και τη βάζετε στο δικό σας πόνηµα εξήντα ηµέρες. Προφανώς οι προµηθευτές του δηµοσίου και οι Έλληνες
εργολάβοι είναι αργόστροφοι. Δεν µπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά γιατί χρειάζονται δύο µήνες να δουν µία µελέτη και να κάνουν παρατηρήσεις επ’ αυτών.
Ποια επιτάχυνση θα πετύχετε µε το δίµηνο της υποτιθέµενης
διαβούλευσης που θα έχει η συγκεκριµένη µελέτη; Τι θα πετύχετε ακριβώς; Αν γίνουν παρατηρήσεις πάνω στη συγκεκριµένη
µελέτη και αν απαιτηθούν απαντήσεις επί των παρατηρήσεων,
θα είναι απροσδιορίστου χρόνου. Δηλαδή, µπορεί να περάσουν
και έξι µήνες µόνο και µόνο για τη µελέτη και για τις παρατηρήσεις των µελετών. Για µία σύµβαση στη Σκύρο που θα είναι για
ένα µικρό γεφυράκι, θα πρέπει να περάσουν δύο µήνες. Αν γίνουν παρατηρήσεις επί της µελέτης και πρέπει να απαντήσει η
Τεχνική Υπηρεσία ή ο Σύµβουλος που καθιερώνετε, τέλος πάντων, σε πάρα πολλά νοµοθετήµατά σας και όχι µόνο στο συγκεκριµένο, θα πρέπει να περάσουν τέσσερις, πέντε, έξι µήνες! Και
αυτό το ονοµάζετε «επιτάχυνση»!
Δεν γνωρίζετε ότι κατά την πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου δεν επιτρέπεται συµπληρωµατική σύµβαση -διότι
αυτό λέτε στην αιτιολογική σας, ότι δηλαδή το κάνετε για να µη
γίνονται οι συµπληρωµατικές συµβάσεις για κακοτεχνίες της µελέτης, για κακογραµµένες µελέτες- για τέτοιου είδους περιπτώσεις δυσγνωσίας ή λάθους µελετών και ότι τις αποδέχεται ο
διαγωνιζόµενος όπως είναι, αν δεν τις έχει προσβάλει; Δεν το
γνωρίζετε αυτό; Δεν γνωρίζετε, εποµένως, ότι δεν µπορεί να γίνει
εκεί συµπληρωµατική σύµβαση; Ποιος είναι, δηλαδή, ο κίνδυνος
τροποποιήσεων της µελέτης που αποφεύγετε µε αυτή τη διάταξη; Δεν νοµίζω ότι θα υπάρξει ένας άνθρωπος που ασχολείται
µε τα δηµόσια έργα και τις δηµόσιες συµβάσεις που θα υποστηρίξει αυτή τη διάταξη.
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Πάµε σε άλλο ζήτηµα επιτάχυνσης -υποτίθεται- των διαδικασιών, για το οποίο πραγµατικά έχω απορήσει. Μιλώ για τα άρθρα
23 και 24, τα οποία αποτελούν µνηµεία καθυστερήσεων και συγκεντρωτισµού. Είναι πρωτάκουστο να έχουµε την έγκριση και µάλιστα τη σύµφωνη γνώµη δύο Τεχνικών Συµβουλίων και κυρίως
του Κεντρικού Συµβουλίου του Υπουργείου Υποδοµών! Είναι
τροµερό! Θα δηµιουργήσει απίστευτες καθυστερήσεις. Η δε
σύµφωνη γνώµη θα υποκαταστήσει στην πραγµατικότητα το κεντρικό συµβούλιο του Υπουργείου. Θα υποκαταστήσει τους φορείς του έργου.
Εγώ θα έλεγα να προσθέσουµε και προεδρικό διάταγµα να εγκρίνει τη διακήρυξη ή τη γνώµη του πάπα ή του αρχιεπισκόπου,
κάτι τέτοιο!
Κλείνω το συγκεκριµένο ζήτηµα γιατί θεωρώ τουλάχιστον προκλητικό το ζήτηµα των επιβλέψεων και δεν µιλάω µόνο για την
ανάθεση σε ιδιώτες, τους οποίους µάλιστα λέτε ότι θα τους πληρώνετε µέσα από το έργο. Άρα θα βγει το έργο, όπως γίνεται µε
την Αρχαιολογία, για παράδειγµα. Άρα από ποιον θα πληρώνεται;
Θα πληρώνεται από τον εργολάβο. Θα έρχεται, δηλαδή, ο ελεγκτής, αυτός που θα πρέπει να πιστοποιήσει το έργο, να πληρώνεται από τον εργολάβο! Αν αυτό δεν φτιάχνει ένα καινούργιο
σύστηµα επίσηµης πλέον διαφθοράς, πείτε µου τι ακριβώς το
φτιάχνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και δεν στέκεστε εκεί, αλλά επαναφέρετε και το δηλωτικό σύστηµα. Θα δηλώνει ο εργολάβος, ενώ έχει λυθεί το ζήτηµα οριστικά από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την
απόφαση 2494/2013. Το έχει λύσει το ζήτηµα. Εδώ θα οδηγηθούµε στο εξής παράδοξο: Ο µεν κακός εργολάβος θα τα κάνει
«πλακάκια» µε τον επιβλέποντα -τον οποίο θα πληρώνει έτσι
όπως φαίνεται- και θα παρουσιάζει τελείως διαφορετικά έργα τα
οποία θα πιστοποιούνται από τον επιβλέποντα. Ο αθώος εργολάβος θα είναι έρµαιο του κακού επιβλέποντα. Μιλώ για το δηλωτικό σύστηµα.
Έχει λυθεί, λοιπόν, από το Συµβούλιο της Επικρατείας και η
αυτοδίκαιη έγκριση των λογαριασµών παρέχει αυτή τη στιγµή
στη διευθύνουσα υπηρεσία το δικαίωµα να επανέλθει. Και είχε
αντιµετωπιστεί το ζήτηµα αυτό επιτυχώς.
Θα ήθελα να κάνω άλλη µία παρατήρηση για το άρθρο 135.
Δεν καταλαβαίνουµε για ποιον λόγο η παραίτηση από την ΑΕΠΠ
και η επιστροφή του παράβολου γίνεται µόνο εντός δεκαηµέρου.
Σε ένα δεκαήµερο δεν θα έχει στείλει καν φάκελο η διοίκηση, δεν
θα έχουν γίνει καν παρεµβάσεις. Για ποιον λόγο θεωρείτε εσείς
ότι ο προσφεύγων µέσα σε δέκα µέρες θα αλλάξει άποψη για µία
προσφυγή που έχει κάνει; Για ποιον λόγο, επίσης, οι προσφυγές
στην ΑΕΠΠ να έχουν τελείως διαφορετική αντιµετώπιση από
όλες τις άλλες προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας, στη
νέα ΕΑΑΔΗΣΥ; Τι ακριβώς πάµε να κερδίσουµε µε αυτό;
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω µία αναφορά στο
άρθρο 219. Επί της ουσίας προβλέπεται στην πραγµατικότητα
ότι από δω και στο εξής η περιβαλλοντική πολιτική του κράτους
στις προστατευόµενες περιοχές θα γίνεται από ιδιώτες επενδυτές. Αυτό είναι που ψηφίζετε στο άρθρο 219, αυτό είναι που καθιερώνετε. Μάλιστα, όχι µόνο βάζετε µία παράλληλη διαδικασία
από την επίσηµη η οποία προβλέπεται από το Ενωσιακό Δίκαιο
το οποίο έχουµε ενσωµατώσει, όχι µόνο πάτε να ακυρώσετε τις
µελέτες οι οποίες έχουν ανατεθεί και οι οποίες εκτελούνται αυτή
τη στιγµή -δεν είναι στον αέρα- για τις προστατευόµενες περιοχές, αλλά βάζετε και υποχρέωση του µελετητή -και, άρα, του
προεδρικού διατάγµατος- να ενσωµατώσει τη µελέτη του ιδιώτη
επενδυτή!
Αυτό είναι πρωτάκουστο! Δηλαδή, θα πάµε για την προστασία
του Μαυροπετρίτη στη Σκύρο -ή στην Εύβοια ή στην Κρήτη ή στη
φώκια στην Αλόννησο ή στην καρέτα-καρέτα- και θα κάνει την
επένδυση και το ειδικό περιβαλλοντικό σχέδιο ο ιδιώτης επενδυτής, τον οποίο δεν θα τον ενδιαφέρει προφανώς η ειδική περιβαλλοντική µελέτη για το πώς θα προστατευθεί αυτό το υπό
εξαφάνιση είδος. Θα φτιάξει το ξενοδοχείο του ή το αιολικό
πάρκο του και θα υποχρεωθεί ο φορέας διαχείρισης να ενσωµα-
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τώσει τη δικιά του µελέτη.
Σας καλώ να το πάρετε πίσω αυτό. Σας έχουν καλέσει όλες οι
περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι περιβαλλοντοκτόνο, πολύ
χειρότερο από το νοµοσχέδιο που είχε φέρει ο κ. Χατζηδάκης.
Είναι η χαριστική βολή. Πραγµατικά, θα είστε όλοι συνυπεύθυνοι
και για την καταστροφή που θα έρθει, αλλά και για το πρόστιµο
εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ, όπως σας είπε πολύ σωστά ο
κ. Φάµελλος- το οποίο θα κληθούµε να πληρώσουµε πολύ γρήγορα µετά την πρόσφατη καταδίκη για τη µη προστασία των προστατευόµενων περιοχών.
Σας το λέω και για την Εύβοια και για τη Σκύρο. Αν έχετε στο
µυαλό σας µε τέτοιες µελέτες να έρθετε και να παρακάµψετε τη
νοµοθεσία, όπως ορίζει το Συµβούλιο της Επικρατείας και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θα µας βρείτε εκεί και ας φέρετε και ΜΑΤ και
όποιους θέλετε για να κάνετε τις επενδύσεις σας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα µε την έγκρισή
σας να πω για µία τροπολογία και να απαντήσω σε κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες προσπάθησα να οµαδοποιήσω και να
δώσω κάποιες µικρές απαντήσεις, για να διευκολύνω και τον διάλογο που γίνεται; Δεν θα πάρω παραπάνω από δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό µόνο, προκειµένου να υποστηρίξω την υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό
776 και ειδικό 45. Στην εν λόγω τροπολογία περιλαµβάνονται κατ’
ουσία δύο διατάξεις. Με την προτεινόµενη διάταξη επιλύουµε
ένα πρόβληµα αναφορικά µε την οριστική παραλαβή των δικαστικών µεγάρων. Αναφερόµαστε συγκεκριµένα σε εκείνα τα δικαστικά µέγαρα τα οποία παρ’ ότι έχουν παραδοθεί και λειτουργούν επί σειρά ετών, δεν έχουν λάβει πρωτόκολλο παραλαβής.
Αυτό οφειλόταν είτε στο πρόσωπο των αναδόχων, είτε γίνεται
λόγω της συγχώνευσης της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» µε την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ». Το αποτέλεσµα είναι να µην έχουν πρωτόκολλο παραλαβής και έτσι να
καθίσταται αδύνατο να ενταχθούν σε προγράµµατα συγχρηµατοδότησης για αναβάθµισή τους.
Η δεύτερη αφορά στην εξαίρεση του προσωπικού του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών από την κινητικότητα. Και αυτό
γιατί τόσο το Υπουργείο όσο και οι φορείς του εκτελούν σήµερα
πολύ σηµαντικά έργα, πολλά εκ των οποίων είναι συγχρηµατοδοτούµενα. Ενδεικτικά θα µπορούσα να αναφέρω την αποκατάσταση από τις καταστροφές του «Ιανού», αλλά και άλλες πολλές
περιπτώσεις.
Γίνεται, εποµένως, αντιληπτό πως το απασχολούµενο προσωπικό µας πλέον δεν πλεονάζει, για να συµµετάσχει στην προβλεπόµενη από τις αναφερόµενες διατάξεις κινητικότητα.
Δύο λόγια γιατί όλοι σχεδόν οι αγαπητοί συνάδελφοι έχουν µιλήσει, έχουν αναφερθεί σε τρία βασικά θέµατα: πρώτον, στο ζήτηµα της ιδιωτικής επίβλεψης, δεύτερον, στο ζήτηµα του
δηλωτικού και του ελεγκτικού και για το περίφηµο 219, για το
οποίο έχει µιλήσει και έχει δώσει απαντήσεις ο Υπουργός Ανάπτυξης. Από τον προηγούµενο, όµως, συνάδελφο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο οποίος δυστυχώς αποχώρησε,
ακούσαµε και µερικά πράγµατα τα οποία θα ήθελα να τα διορθώσω.
Μέχρι σήµερα ήµασταν η µόνη χώρα που δηµοσίευε τις µελέτες και εµείς το προβλέπουµε αυτό για πρώτη φορά, δηλαδή ο
καθένας θα ξέρει τι ζητάει το δηµόσιο. Είπε για τις συµπληρωµατικές συµβάσεις ο αγαπητός συνάδελφος. Συµπληρωµατικές
συµβάσεις γίνονται δεκάδες και υπογράφονται πάρα πολλές
φορές λόγω αστοχίας της µελέτης και τα δικαστήρια τελικά αυτό
έρχονται και το δέχονται. Όσον αφορά τις επιµετρήσεις, µάλλον
τον διαψεύδει τον αγαπητό κύριο συνάδελφο η διάταξη του άρθρου 151, που, ενώ αναφέρει την αυτοδίκαιη έγκριση, δεν αναφέρει οτιδήποτε για ανατροπή αυτών σε µεταγενέστερο στάδιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτές είναι οι συγκεκριµένες απαντήσεις που θα ήθελα να δώσω.
Επίσης να πω ότι στο ζήτηµα της ιδιωτικής επίβλεψης κατέθεσα και στην επιτροπή πρακτικό από το προεδρικό διάταγµα το
οποίο είχε εκδώσει η προηγούµενη κυβέρνηση. Στην ουσία ερχόµαστε εµείς και δίνουµε τη δυνατότητα και το προχωράµε
αυτό. Πολύ σωστά η προηγούµενη κυβέρνηση είχε κατεβάσει το
εν λόγω προεδρικό διάταγµα -θα το καταθέσω στα Πρακτικά
πάλι στην οµιλία µου -µε το οποίο δηµιουργούσε ένα µητρώο και
δηµιουργούσε τη δυνατότητα να υπάρχουν σύµβουλοι για τη διοίκηση των έργων. Μην παίζουµε µε τις λέξεις. Αυτό ήρθαµε
εµείς και κάναµε. Να πω µόνο ένα πράγµα: ένας φορέας, ένας
δήµος, για να το πούµε απλά να το καταλάβουµε, που δεν έχει
τεχνική επάρκεια, δεν έχει µηχανικούς, δύναται -δεν τον αναγκάζει κανένας- να χρησιµοποιήσει από συγκεκριµένο εγκεκριµένο
µητρώο µηχανικούς για να κάνει ιδιωτική επίβλεψη. Δεν τον αναγκάζουµε να κάνει ιδιωτική επίβλεψη. Οι δήµοι και οι αναθέτοντες
φορείς που έχουν τεχνική επάρκεια, θα αποφασίσουν εάν θα
πάνε στον δρόµο της ιδιωτικής επίβλεψης ή αν θα παραµείνουν
µε την κλασική επίβλεψη.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Τελικά ποιον
βοηθάει να µη γίνεται επίβλεψη στα έργα; Απαντώ κυρίως σε συναδέλφους από τα κόµµατα της Αριστεράς. Αυτόν που δεν κάνει
σοβαρή επίβλεψη γιατί ξέρουµε ότι στους µικρούς αναθέτοντες
φορείς δεν γινόταν σοβαρή επίβλεψη. Τελικά ποιος βγαίνει κερδισµένος; Βγαίνει το κράτος, το δηµόσιο συµφέρον; Ή βγαίνει ο
εργολάβος ο οποίος γνωρίζει ότι επί της ουσίας κανείς δεν επιβλέπει το έργο του; Εποµένως καλό είναι να τα βάλουµε όλα
αυτά στο τραπέζι τα επιχειρήµατα για να µην κρυβόµαστε πίσω
από το δάχτυλό µας και να µην εγκλωβίζονται σε ιδεοληψίες οι
οποίες νοµίζω ότι κάποτε πρέπει να τελειώνουν σε µια χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Καλείται στο Βήµα η κ. Αλεξοπούλου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια ερώτηση θέλω να
κάνω, για την τροπολογία που κατέθεσε ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Τη διαβάσατε; Την είδατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Αυτή που αναπτύξατε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλέσαµε στο Βήµα
την κ. Αλεξοπούλου. Ο Υπουργός είναι εδώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Μία έκκληση τότε. Αν µπορεί να µας
φέρει ο κύριος Υπουργός τα δικαστικά µέγαρα που αφορά αυτή
η τροπολογία, ποια είναι δηλαδή, ποιοι είναι οι εργολήπτες, ποιες
υπηρεσίες τα επέβλεπαν και αν έχει επίσης την ευγένεια να µας
φέρετε από το ηλεκτρονικό σύστηµα που έχετε στο Υπουργείο,
τις απευθείας αναθέσεις και τους φορείς που έχουν γίνει µέσω
του ηλεκτρονικού συστήµατος που καταργείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κυρία Αλεξοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, πριν ξεκινήσω την οµιλία µου θα ήθελα να
κάνω ένα µικρό σχόλιο για την τροπολογία η οποία ήρθε και µάλιστα για το άρθρο 3 «Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής», να υπογραµµίσω πόσο
σηµαντική είναι για περιοχές όπως η δική µας, όπως η περιοχή
της Ακράτας, που εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους όσο και επισκέπτες στο λιµανάκι Κρυονερίου. Συλίβαινα, Ακράτα, Αιγείρα,
όλος ο Δήµος Αιγιαλείας, είχε τα άγχη του γι’ αυτό το λιµανάκι.
Δεν µπορεί να ξεκινάµε µε µπουλντόζες. Ναι, κακώς είναι παράνοµα, κακώς δεν έχουν ρυθµιστεί. Δεν είµαστε, όµως, η κυβέρνηση της µπουλντόζας για να κατεδαφίζουµε, αλλά για να χτίζουµε, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη. Και σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ γι’ αυτή την τροπολογία. Είναι πάρα πολύ σηµαντική
για την περιοχή µας.
Σήµερα, λοιπόν συζητάµε ένα νοµοσχέδιο, ίσως το πιο σηµαντικό νοµοσχέδιο, που θα µας οδηγήσει µε σταθερά βήµατα στη
µετά COVID εποχή. Κι αυτό διότι µία είναι η λέξη που θα πρέπει
να υπάρχει στο λεξιλόγιο µας αυτή την εποχή, η λέξη «ανά-
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καµψη». Με το σχέδιο αυτό βαδίζουµε µε ασφάλεια στο µέλλον
των έργων, στη δηµοπράτηση και στην υλοποίησή τους και άρα
στην οικονοµική ανάκαµψη που όλοι επιθυµούµε.
Σήµερα από το Βήµα της Βουλής δεν θα µιλήσω ως Βουλευτής, αλλά ως πολιτικός µηχανικός, ως άνθρωπος του τεχνικού
κόσµου και ως πρώην εργολήπτρια δηµοσίων έργων. Η χώρα
χρειάζεται επενδύσεις. Η Αχαΐα από την οποία κατάγοµαι, χρειάζεται έργα και τα χρειάζεται άµεσα.
Βρισκόµαστε στο τέλος µιας υπερδεκαετούς κρίσης, που έχει
αφήσει έντονα τα σηµάδια της σε κάθε τοµέα της οικονοµίας και
της κοινωνίας. Στον τελευταίο χρόνο η πανδηµία ήρθε να επιδεινώσει την κατάσταση, δυσκολεύοντας την επιχειρηµατική δραστηριότητα και δυσχεραίνοντας όλες τις λειτουργίες του δηµοσίου. Όσο όµως το τέλος της πανδηµίας έρχεται πιο κοντά,
τόσο θα πρέπει να εντείνουµε τις προσπάθειές µας και να προετοιµαζόµαστε για τα επόµενα βήµατα της ανάπτυξης της χώρας
µας.
Ένας ασφαλής δρόµος για να το πετύχουµε είναι µε ένα πλήθος από µεγάλες εθνικής σηµασίας δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και παράλληλα µε την υλοποίηση όλων των στρατηγικών
στόχων στα τεχνικά προγράµµατα και στις προµήθειες των ΟΤΑ
Α’ και Β’ βαθµού. Η αφύπνιση του κατασκευαστικού κλάδου και
των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών, καθώς και
η λειτουργία τους µε τρόπο αποτελεσµατικό, γρήγορο και διαφανή, θα συµπαρασύρει δεκάδες ακόµα τοµείς, µειώνοντας την
ανεργία, κάτι που είναι πάρα πολύ σηµαντικό, προσφέροντας
άµεση ρευστότητα στην αγορά και δίνοντας ώθηση για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Για τον λόγο αυτόν προτάσσουµε ως κύριο στόχο την άµεση εκκίνηση δηµοπράτησης έργων
ειδικής σηµασίας για την οικονοµία της Ελλάδας και παράλληλα
την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων και έργων.
Η χρυσή ευκαιρία του Ταµείου Ανάκαµψης δεν µπορεί να χαθεί
στον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας. Η µεταστροφή της εθνικής
οικονοµίας σε ένα αναπτυξιακό µοντέλο εξωστρεφές και καινοτόµο χρειάζεται ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο το οποίο θα στοχεύει στη σύντµηση των χρόνων ανάθεσης και εκτέλεσης των
έργων, των προµηθειών και των υπηρεσιών, θα εξασφαλίζει την
ποιότητά τους και θα στηρίζεται στη συνεργασία δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα.
Και οι τρεις αυτές κατευθύνσεις εµπεριέχονται στις προβλέψεις του παρόντος νοµοσχεδίου το οποίο αποτελεί πράγµατι µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση για τον εκσυγχρονισµό του ρυθµιστικού πλαισίου και την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Ενισχύεται, λοιπόν, ο ρόλος αλλά και η ευθύνη του αναδόχου.
Χαρακτηριστικά αναφέρω τη µετατόπιση µέρους του συστήµατος ελέγχου των έργων από την αναθέτουσα αρχή στον εργολήπτη δηµοσίων έργων, την ενίσχυση του συστήµατος των µελετοκατασκευών και τη µεταφορά της ευθύνης για τη µελέτη στον
ανάδοχο. Σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα ιδιωτικής επίβλεψης
έργων και µελετών, αλλά και µε τη σύσταση του µητρώου επιβλεπόντων ελεγκτών µηχανικών αποσυµφορούνται σηµαντικότατα οι τεχνικές υπηρεσίες των δηµοσίων οργανισµών και
επιταχύνονται οι διαδικασίες, τόσο στα στάδια δηµοπράτησης
και ανάθεσης όσο και στις φάσεις παρακολούθησης και ολοκλήρωσης.
Προς τον ίδιο στόχο αποφυγής των καθυστερήσεων θεσπίζεται και η παροχή κινήτρων στους αναδόχους µεγάλων έργων για
την ολοκλήρωσή τους νωρίτερα από τη συµβατική προθεσµία.
Παράλληλα οριοθετείται αυστηρά στους είκοσι τέσσερις µήνες
ο συµβατικός χρόνος ολοκλήρωσης για τις συµβάσεις µελετών.
Εξάλλου δραστική και επιτυχής είναι και η παρέµβαση που
αφορά στην ποιότητα των έργων, η οποία αποτελεί ιστορικά ένα
από τα µεγάλα προβλήµατα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ορίζεται
ότι οι εκπτώσεις που υπερβαίνουν κατά 10% τον µέσο όρο του
συνόλου των προσφορών θα θεωρούνται ασυνήθιστα χαµηλές
και θα αιτιολογούνται υποχρεωτικώς. Παράλληλα ορίζεται ότι η
αιτιολόγηση του προσφέροντος καθίσταται αναπόσπαστο µέρος
του έργου και τον δεσµεύει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.
Έτσι θα καταπολεµήσουµε αποτελεσµατικά την τακτική των
εσκεµµένα εξαιρετικά χαµηλών προσφορών που συχνά δηµιουρ-
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γούσαν ανυπέρβλητα κωλύµατα στην ολοκλήρωση των έργων ή
οδηγούσαν σε σειρά συµπληρωµατικών συµβάσεων, συχνά µε
όρους αδιαφάνειας. Και αυτό να ξέρετε ότι δεν πείραζε µόνο τις
τεχνικές υπηρεσίες. Ενοχλούσε πάρα πολύ και τους εργολάβους.
Προς τον σκοπό διασφάλισης ποιότητας των έργων αυξάνεται
ο χρόνος υποχρεωτικής εγγύησης στα πέντε έτη.
Όσον αφορά στους δήµους και τις περιφέρειες, ικανοποιούνται τα δίκαια και πάγια αιτήµατά τους, σχετικά µε το τραγελαφικό
σύστηµα κληρώσεων για τις επιτροπές διαγωνισµών, αλλά και
την ετήσια κατάρτιση λίστας για τις αναθέσεις.
Επιπλέον, ο εξορθολογισµός των ορίων απευθείας αναθέσεων
για µελέτες, προµήθειες και έργα, καθώς και ρυθµίσεις, όπως
αυτή των δηµοσίων συµβάσεων ήσσονος αξίας, λύνουν τα χέρια
στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ θα βοηθήσουν στη συµµετοχή µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις δηµόσιες συµβάσεις, τονώνοντας
τις τοπικές οικονοµίες.
Τέλος, ως πολιτικός µηχανικός, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη
µνεία στις διατάξεις που ενδυναµώνουν τον ρόλο του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας, δείχνοντάς του επιτέλους την εµπιστοσύνη που του αξίζει, ως φορέα εκπροσώπησης όλων των µηχανικών, αλλά και ως επίσηµο τεχνικό σύµβουλο του κράτους. Θα
σταθώ στη δυνατότητα κατάρτισης προγραµµατικών συµβάσεων
των φορέων µε το ΤΕΕ, που τους εφοδιάζει µε εξειδικευµένη τεχνική γνώση για την ωρίµανση έργων, η καθυστέρηση της οποίας
σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην
ανάπτυξη τους.
Θα χαιρετίσω, επίσης, την πρόβλεψη για ανάπτυξη λειτουργίας και συντήρησης από το ΤΕΕ της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
καταγραφής στοιχείων προσβασιµότητας και του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Ελεγκτών Προσβασιµότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, χάσαµε ως χώρα ένα
µεγάλο µέρος από την προγραµµατική περίοδο 2014 - 2020, αναλωνόµενοι τότε σε πειραµατισµούς και ακροβασίες. Για ενάµιση
χρόνο από την ψήφιση του ν.4412 δυσκολέψαµε πάρα πολύ τον
τεχνικό κλάδο και καθυστερήσαµε πάρα πολλά έργα. Ήταν ένας
νόµος για τον οποίο τελικά χρειάστηκε περισσότερο µελάνι για
τις τριακόσιες πενήντα και πλέον τροποποιήσεις του παρά για
την ίδια τη συγγραφή του.
Αποτέλεσµα ήταν να βαλτώσουν όλα τα µεγάλα έργα και να
δηµιουργηθούν απίστευτα κολλήµατα, ακόµα και στις µικρότερες αναθέσεις. Οι καθυστερήσεις αυτές κόστισαν στη χώρα, κόστισαν στα τεχνικά επαγγέλµατα και τους ανθρώπους της
πραγµατικής οικονοµίας.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα συναρµόδια
Υπουργεία έχουν ξεκολλήσει ήδη πολλά και σηµαντικά έργα. Μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας υπάρχει µια θεµελιώδης διαφορά πολιτικής σκέψης: Εµείς βλέπουµε την ιδιωτική
πρωτοβουλία ως συνεργάτη του κράτους και ως σηµαντικό
µοχλό ανάπτυξης, µε ευθύνες και δικαιώµατα για την πρόοδο της
χώρας. Θεωρούµε τους επιχειρηµατίες, τους εµπόρους, τους
επενδυτές, τους εργολήπτες δηµοσίων έργων, τους συνεργάτες
αυτών ως συνεργάτες στην κοινή προσπάθεια και δεν τους αντιµετωπίζουµε µε εχθρότητα και ταξική µεροληψία. Δεν τους βλέπουµε πλούσιους τους εργατικούς, δεν θέλουµε να παίρνουµε
τον κόπο τους µε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που δεν
αντέχουν να πληρώσουν. Είναι οι νοικοκυραίοι της Ελλάδας, που
πάνε στη δουλειά νωρίς το πρωί και γυρίζουν στο σπίτι τους
αργά το βράδυ. Είναι αυτοί που κράτησαν και κρατούν την ελληνική οικονοµία και στα δύσκολα όρθια.
Με την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου δίνουµε σε όλους
αυτούς και στη χώρα ένα εργαλείο ανάπτυξης για να γυρίσουµε
σελίδα γρήγορα και αποτελεσµατικά στη µετά την πανδηµία
εποχή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Χρήστος Γκόκας από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα ήθελα να εκφράσω και εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής τη συµπαράστασή
µας στους πληγέντες συµπολίτες µας στις περιοχές της Θεσσα-
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λίας. Είµαστε δίπλα τους.
Εκτός από τις πρώτες ανακοινώσεις σας, κύριε Υπουργέ, θα
πρέπει άµεσα να υπάρξει ενεργοποίηση όλου του διαθέσιµου
κρατικού µηχανισµού σε όλα τα επίπεδα, σε συνεργασία µε τους
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την καταγραφή των ζηµιών µέχρι και τις αποζηµιώσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις και
την αποκατάσταση των ζηµιών και φθορών διαφόρων υποδοµών.
Επί του νοµοσχεδίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως συνηθίζει η Κυβέρνηση, έχει δώσει και σε αυτό το νοµοσχέδιο, που
αφορά στις δηµόσιες συµβάσεις, τον χαρακτήρα µιας σηµαντικής µεταρρύθµισης. Είναι, όµως, έτσι ή είναι περισσότερο µια
ακόµη προσπάθεια επικοινωνιακής προβολής και εντυπώσεων;
Πρόκειται για εκτεταµένες τροποποιήσεις, που θα περιµένουν
όµως περίπου ογδόντα υπουργικές αποφάσεις για να εφαρµοστούν. Άρα, δεν είναι ούτε καν ολοκληρωµένο το νέο πλαίσιο και
ούτε θα δώσει τις λύσεις και τις απαντήσεις που προσδοκά η Κυβέρνηση. Επιχειρεί επιτάχυνση της ανάπτυξης και της απορρόφησης των πόρων της νέας προγραµµατικής περιόδου και του
Ταµείου Ανάκαµψης. Θεµιτός στόχος, αλλά παράλληλα, απαιτείται η διαφάνεια, ο έλεγχος και η διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, µέσα από την ποιότητα και τη χρήση του έργου, αλλά
και τη χρηστή και όχι µόνο γρήγορη διαχείριση των πόρων, µε
τον υγιή ανταγωνισµό και την εποπτεία στην εκτέλεση των συµβάσεων.
Πολλές διατάξεις δηµιουργούν προβλήµατα, δεν υπηρετούν
αυτούς τους στόχους και προσθέτουν σε ορισµένες περιπτώσεις
γραφειοκρατία και διοικητικό κόστος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενίσχυση της παρουσίας του
ιδιωτικού τοµέα µε το νοµοσχέδιο αυτό δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση του δηµόσιου τοµέα σε ανθρώπινο δυναµικό,
εκσυγχρονισµό, τεχνολογική υποστήριξη και κατάρτιση, ενώ
υπάρχει και εµπειρία και τεχνογνωσία.
Ειδικότερα επί των διατάξεων, η τεχνική επάρκεια των αναθετουσών αρχών κρίνεται από τις ίδιες τις αρχές, χωρίς να ορίζονται κριτήρια ούτε ο έλεγχος αυτής της διαδικασίας στο άρθρο
9. Η αύξηση του ποσού για την ανάρτηση στοιχείων στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων στις 2.500 ευρώ και
η αύξηση των απευθείας αναθέσεων στις 30.000 ευρώ αυξάνει
τη δυνατότητα κατατµήσεων, αδιαφάνειας και τις πελατειακές
σχέσεις.
Με το άρθρο 19 ενισχύεται το σύστηµα µελέτης-κατασκευής,
όπου όµως η υποβολή τεχνικών και οικονοµικών προσφορών
προηγείται της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία έγκριση µπορεί να αλλάξει το τεχνικό αντικείµενο
και να αλλοιώσει το έργο. Άρα θα έχουµε περισσότερες εµπλοκές και καθυστερήσεις.
Η εµπειρία από αυτό το σύστηµα για δηµόσια έργα στο παρελθόν ήταν αρνητική, πλην περιπτώσεων ΣΔΙΤ ή παραχωρήσεων, µε προβλήµατα στις αξιολογήσεις, υποκειµενικότητα, προσφυγές και καθυστερήσεις. Επίσης, πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν µπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος της µελέτης
και της συµµετοχής σε αυτούς τους διαγωνισµούς.
Για τη διάταξη του άρθρου 19 πρέπει να δοθεί οριστική λύση
και να συνεχιστούν οι δηµοσιεύσεις συµβάσεων στον περιφερειακό Τύπο για λόγους διαφάνειας και ενηµέρωσης των τοπικών
κοινωνιών.
Για τις εγγυήσεις, στο άρθρο 21, αυξηµένα ποσά για εγγυήσεις ή ευκολία καταπτώσεων δηµιουργούν πρόσθετα προβλήµατα κυρίως στις µικροµεσαίες τεχνικές επιχειρήσεις, ενώ
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, πρόσθετου χρόνο κ.λπ., πρέπει να
υπολογίζονται στο ποσό της σύµβασης και όχι του προϋπολογισµού.
Ως προς τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές του άρθρου 32
έγινε πολλή συζήτηση. Κατ’ αρχάς η υπέρβαση της προθεσµίας
υποβολής αιτιολόγησης, που είναι είκοσι µέρες, οδηγεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. Θα πρέπει να διευκρινισθεί αν η διαδικασία αξιολόγησης της αιτιολόγησης
οδηγεί επίσης σε κατάπτωση. Η διάταξη προσπαθεί να αντιµετωπίσει ένα υπαρκτό µεν πρόβληµα, αλλά µε λάθος τρόπο. Ο χαρακτηρισµός των προσφορών ως ασυνήθιστα χαµηλών µε
απόκλιση δέκα µονάδων από τον µέσο όρο των προσφορών,
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αλλά και προσφορών µε µικρότερη ή χωρίς καθόλου απόκλιση
από αυτό, µε ποια κριτήρια και µε ποια λογική γίνεται; Πολλές
φορές ο µέσος όρος µπορεί να δηµιουργηθεί τεχνητά.
Το σύστηµα, λοιπόν, πρέπει να γίνει περισσότερο αντικειµενικό
και να αντιµετωπιστεί κυρίως µέσα από το ενιαίο σύστηµα τιµολόγησης.
Για τη δυνατότητα ανάθεσης της επίβλεψης έργου ή µελέτης
σε ιδιωτικό πιστοποιηµένο φορέα, άρθρο 57 και 89, επιλέγεται
από τον ανάδοχο και πληρώνεται από αυτόν. Η αµοιβή του, βέβαια, ούτως ή άλλως είναι από τις πιστώσεις του έργου, όπως
και του οποιουδήποτε άλλου προµηθευτή υλικών ή υπηρεσιών
στο έργο.
Το ζήτηµα δεν αφορά στην περίπτωση αυτή σύγκρουση ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Εµείς θέλουµε να υπηρετείται το κοινωνικό σύνολο. Χρειάζεται πλαίσιο µε κανόνες και δικλίδες
ασφαλείας.
Ποιο πρόβληµα έρχονται να λύσουν οι ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης; Πράγµατι είναι υποστελεχωµένες οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα. Δεν πρέπει, όµως, να ενισχυθούν και προπαντός να
µην απαξιωθούν µένοντας µακριά από το τεχνικό αντικείµενο;
Πάντως, για να είµαστε ειλικρινείς, ο δρόµος για τον ιδιωτικό
τοµέα άνοιξε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που σήµερα εκπλήσσεται για αυτές τις εξελίξεις, µε το άρθρο 218 του ν.4518/
2018 και τη συγκρότηση του σώµατος ειδικών επιµετρητών δηµόσιων και ιδιωτικών έργων.
Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει
να υπάρχει άµεση εξάρτηση ιδιωτικού φορέα και αναδόχου. Στην
περίπτωση που επιµένετε σε αυτή τη θεσµοθέτηση θα πρέπει να
είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης θα
πρέπει να ορίζεται και να αµείβεται από την αναθέτουσα υπηρεσία και επίσης να ορίζεται το πλαίσιο συµµετοχής του, όπως και
της συµµετοχής σε κάθε περίπτωση και της υπηρεσίας στο έργο
ή στη µελέτη. Έχουµε και συγκεκριµένη πρόταση γι’ αυτό.
Πιο απαραίτητη βέβαια είναι η πρόβλεψη ανάθεσης του ελέγχου ποιότητας του έργου σε διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης
ποιότητας των κατασκευών. Στο άρθρο 59 η διάλυση της εργολαβίας, σε περίπτωση που η προϊστάµενη αρχή δεν εγκρίνει τις
προτεινόµενες από τον ανάδοχο τροποποιήσεις της µελέτης, εύκολα οδηγεί σε εκµετάλλευση µε σκόπιµες αποχωρήσεις µε
αυτόν τον τρόπο.
Στο δηλωτικό σύστηµα επιµετρήσεων έχουµε ήδη πει πολλά.
Ο δειγµατοληπτικός ελέγχους πήγε στο 30% µεν, αλλά όλη αυτή
η διαδικασία βρίσκεται κατ’ αρχάς σε αντίφαση µε την κατά τα
άλλα ενίσχυση της επίβλεψης µέσω ιδιωτικών φορέων. Ο συνδυασµός των δύο αυτών προβλέψεων αποτελεί σοβαρό πρόβληµα στην όλη διαδικασία ελέγχου και εποπτείας του έργου και
του κόστους. Όλοι οι τεχνικοί φορείς, δηµόσιοι και ιδιωτικοί, είναι
αντίθετοι. Δεν είναι λοιπόν κατανοητή η επιµονή σας στο δηλωτικό σύστηµα. Είναι, όπως είπα, αναγκαία η σύνταξη ενός νέου,
ενιαίου συστήµατος τιµολόγησης τεχνικών έργων και µελετών.
Συστήνεται ειδικός φορέας, νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
ενώ θα µπορούσε και θα έπρεπε η τελική σύνταξη να ανήκει σε
δηµόσιο φορέα.
Η έλλειψη διαβούλευσης στα σχετικά άρθρα που αφορούν στο
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος οδηγεί σε αντιδράσεις. Το ΤΕΕ
έχει θέµατα µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, που δίδονται αφειδώς εδώ κι εκεί σε αποφοίτους κολλεγίων τριετούς φοίτησης,
αλλά δεν πρέπει να υπάρξει λογική αντισταθµίσµατος. Είµαστε
µηχανικοί, µέλη του ΤΕΕ, και θέλουµε αυτό να είναι ο αξιοπρεπής
φορέας που µας εκπροσωπεί.
Τέλος, κλείνοντας -κι ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε- συµπερασµατικά, µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου δεν θεσµοθετούνται τελικά οι απαραίτητες εγγυήσεις για το δηµόσιο
συµφέρον, µέσα από διαφάνεια και αξιοποίηση των δηµόσιων
πόρων για ανάπτυξη και όφελος για όλους. Αντί να επιταχύνει
την ανάπτυξη, θα υπάρχουν καθυστερήσεις και µάλιστα χωρίς
διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού.
Γι’ αυτό και καταψηφίζουµε επί της αρχής, ψηφίζοντας όσα
άρθρα περιλαµβάνουν θετικές ρυθµίσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
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κ. Γκόκα.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Γεωργιάδης για να αναπτύξει µια υπουργική τροπολογία και
κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, καταθέτω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Θα επα-
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κολουθήσουν, αργότερα σήµερα ή αύριο το πρωί, λίγες ακόµα.
Είναι τελείως τυπικές, θα τις δείτε, κόµµατα, «και» κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Πάµε τώρα στην τροπολογία. Είχα προαναγγείλει ότι θα κατατεθεί. Θα κατατεθεί άλλη µία, κύριε Μπουκώρο,
από τον κ. Λιβάνιο, που έχει και το θέµα του επαρχιακού Τύπου
που σας είπα χθες και δυο-τρεις άλλες ρυθµίσεις.
Λέω λίγο γρήγορα τι περιλαµβάνει η τροπολογία µας: Άρθρο
1, έχει δύο ρυθµίσεις, είναι στη σελίδα 2 και στη σελίδα 4, όλο
το άλλο είναι επανάληψη παλαιού άρθρου που αφορά στα πρόσθετα τµήµατα Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του ΓΕΜΗ, τα οποία κάνουν τις καταγραφές των σχετικών
υπηρεσιών. Είναι τυπικά θέµατα. Μας το ζήτησε η υπηρεσία του
ΓΕΜΗ για να λειτουργεί καλύτερα.
Το άρθρο 2 είναι αυτό που σας είχα προαναγγείλει ότι θα
έχουµε παράταση κατά ένα έτος των θητειών των επιµελητηρίων,
επειδή θεωρούµε ότι εν µέσω της πανδηµίας που διανύουµε, της
καραντίνας, των κλειστών καταστηµάτων δεν είναι δυνατό να διεξαχθούν οµαλά οι εκλογές των επιµελητηρίων. Θυµίζω ότι κανονικά θα διενεργούντο Νοέµβριο και Δεκέµβριο του 2021, αλλά η
προεκλογική τους περίοδος ξεκίναγε παραδοσιακά από τον
Μάρτιο, όπου ξεκίναγαν τα ψηφοδέλτια κ.λπ.. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους δραστηριότητες. Άρα παίρνει παράταση για έναν χρόνο η θητεία τους.
Στο άρθρο 3 η προσθήκη που έχει γίνει είναι ότι ενώ στον
υπάρχοντα νόµο µπορεί ο κάθε πρόεδρος του επιµελητηρίου να
βάλει υποψηφιότητα µία φορά ακόµα, δηλαδή να έχει στο σύνολο δύο θητείες, αυτό το αλλάζουµε ως εξής. Τι προστίθεται,
δηλαδή, στον νοµό: Δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν και δεν προσµετράται για την επανεκλογή του προέδρου θητεία διανυθείσα από
εκλογή σε αντικατάσταση για οποιονδήποτε λόγο του αρχικώς
εκλεγέντος προέδρου, ανεξαρτήτως διάρκειας αυτής. Υπάρχουν
κάποιοι πρόεδροι επιµελητηρίων, οι οποίοι είτε ανέλαβαν την
πρώτη τους θητεία, κατόπιν πολιτικής συµφωνίας διαδεχόµενοι
άλλον πρόεδρο, οπότε έκαναν µισή πρώτη θητεία, είτε πήραν τη
θητεία τους µετά από την εκδηµία, τον θάνατο, του προκατόχου
τους. Έτσι έχουν εκλεγεί άλλη µια φορά, άρα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου και δεν µπορούν να ξαναβάλουν, αλλά η
πρώτη τους θητεία δεν ήταν ολόκληρη, ήταν πολύ λιγότερη. Θεωρούµε αδικία αυτοί οι πρόεδροι να µην µπορεί να ξαναβάλουν
υποψηφιότητα, δεδοµένου ότι δεν είχαν δύο πλήρεις θητείες. Κι
έτσι το κάνουµε στην πραγµατικότητα σε δύο πλήρεις θητείες,
άρα η ουσία της µεταρρυθµίσεως παραµένει, αλλά γίνεται λέω
πιο δίκαιη γι’ αυτήν την περίπτωση.
Τώρα, το άρθρο 4 αφορά σε µια παράταση της δυνατότητας
κατάθεσης των ισολογισµών των επιµελητηρίων και αφαιρείται
το πρόστιµο που τους βάζαµε, που ήταν έως και 1% από τα ετήσια έσοδά τους, το οποίο ήταν λίγο βαρύ. Πολλά επιµελητήρια
δεν έχουν καταφέρει να καταθέσουν ισολογισµούς εγκαίρως.
Τους δίνουµε λίγο παραπάνω χρόνο και αφαιρούµε το πρόστιµο
για να µην έχουν πρόβληµα στη λειτουργία τους.
Το ίδιο είναι και το άρθρο 5 µε την παράταση πράγµατα η παράταση. Το ένα είναι το πρόστιµο, το άλλο είναι η παράταση.
Το άρθρο 6 πάλι είναι τεχνικό ζήτηµα. Σας το διαβάζω: Θέση
µέλους του διοικητικού συµβουλίου που έµεινε κενή συµπληρώνεται από τον πίνακα επιλαχόντων του ίδιου συνδυασµού. Αν δεν
υπάρχουν επιλαχόντες, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
διορίζει τα ελλείποντα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, επιλέγοντας από αυτά µεταξύ πέντε έως δέκα προσώπων, τα οποία
όµως υποδεικνύει το διοικητικό συµβούλιο από προτεινόµενο κατάλογο του οικείου συνδυασµού. Σε περίπτωση µη υπόδειξης
τουλάχιστον πέντε προσώπων από τον οικείο συνδυασµό εντός
δύο µηνών τη χρονική στιγµή που θέση έµεινε κενή, το διοικητικό
συµβούλιο συγκροτείται και συνεδριάζει νόµιµα, εφόσον τα µέλη
του υπερβαίνουν το ήµισυ του καθορισµένου αριθµού των µελών
του, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 69. Υπάρχουν
δύο περιπτώσεις επιµελητηρίων που έχουν σοβαρό πρόβληµα
λειτουργίας λόγω αυτού του γεγονότος και το ρυθµίζουµε.
Το άρθρο 7 και το άρθρο 8 είναι ρυθµίσεις του ΟΒΙ, τεχνικές
ρυθµίσεις υπηρεσίας του ΟΒΙ για το πώς δίνονται οι ευρεσιτεχνίες, προθεσµίες δηλαδή.
Το άρθρο 9 είναι στην πραγµατικότητα µια νοµοτεχνική βελτίωση στην παράγραφο 1Α. Στον υπάρχοντα νόµο γράφει «από
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την έκδοση της κατακυρωτικής έκθεσης και µέχρι τις 31-122025». Αυτό αλλάζει σε «ή µέχρι τις 31-12-2025». Ο στόχος της
αλλαγής είναι να γίνεται εφικτό, όταν αγοράζεις ένα ακίνητο από
αναγκαστικό πλειστηριασµό, να έχεις περιθώριο χρόνου να νοµιµοποιήσεις τα αυθαίρετα που έχει µέσα. Γιατί όταν το αγοράζεις από αναγκαστικό πλειστηριασµό και από άνθρωπο που δεν
το έκανε χρήση και άφησε να γίνει κατάσχεση και δεν το είχε τακτοποιήσει, αυτό το ακίνητο βρισκόταν σε µια γκρίζα ζώνη και
δεν µπορούσε να ρυθµιστεί, άρα δεν µπορούσε και να γίνει
πράξη. Αυτό ρυθµίζεται µε αυτή την νοµοτεχνική βελτίωση.
Το άρθρο 10 είναι ρυθµίσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού,
που µας τις έχει ζητήσει η επιτροπή για να λειτουργεί εύρυθµα.
Το άρθρο 11 ρυθµίζει το πώς γίνεται η ονοµαστικοποίηση των
µετοχών εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, αναλόγως αν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι.
Το άρθρο 12 αποτελεί παράταση. Λόγω της παράτασης του
COVID-19 και της πανδηµίας δίνουµε µεγαλύτερο χρόνο µέχρι
τις 31 Μαΐου 2021 για τις συνεδριάσεις διοικητικών συµβουλίων
κ.λπ,. εξ αποστάσεως.
Το άρθρο 13 αφορά, πάλι λόγω της πανδηµίας, σε παράταση
του χρόνου που µπορούν τα διάφορα ερευνητικά κέντρα που
ασχολούνται µε τον COVID να αγοράζουν υλικά κ.λπ.. Αυτό πηγαίνει µέχρι τις 30-6-2021, ακριβώς γιατί η αρχική προθεσµία ξεπεράστηκε από τα γεγονότα της πανδηµίας. Αυτή είναι η
τροπολογία, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, να κάνω γνωστό στο Σώµα ότι από τις βουλευτικές
τροπολογίες θα κάνω δεκτή την τροπολογία του συναδέλφου κ.
Κεδίκογλου µε γενικό αριθµό 772 και ειδικό 41, ηµεροµηνία κατάθεσης 1-3-2021, για την παράταση κατά τρεις µήνες της
ισχύος των αδειών του άρθρου 6 κ.λπ.. Αυτή γίνεται δεκτή.
Επίσης, γίνεται δεκτή και η τροπολογία µε γενικό 779 και ειδικό
48, κατατεθείσα στις 3-3-2021 από τον συνάδελφο Αθανάσιο
Πλεύρη για ρυθµίσεις θεµάτων επιµελητηρίων.
Η πρώτη που κάνουµε δεκτή αφορά στην παράταση ισχύος
για κάποιες περιπτώσεις που δεν πρόλαβαν να ρυθµίσουν τις
άδειες τους. Αφορά σε πρατήρια καυσίµων.
Η δεύτερη αφορά σε ένα αίτηµα των επιµελητηρίων και θέλω
να σας το εξηγήσω. Πιστεύω ότι θα πάρει και ευρύτερη στήριξη,
γιατί το θεωρώ εξαιρετικά λογικό. Έχουµε τις περιπτώσεις επιµελητηρίων που έχουν χρήµατα δικά τους, κατατεθειµένα στην
τράπεζα και θέλουν να αγοράσουν ακίνητο, διότι τα ακίνητα που
έχουν είτε τα νοικιάζουν είτε είναι πολύ παλαιά, και αναγκάζονται
και ξοδεύουν χρήµατα σε ενοίκια ή σε διαρκείς επισκευές, αλλά,
όπως είναι ο νόµος σήµερα, δεν µπορούν να αξιοποιήσουν τα
δικά τους χρήµατα, για να αγοράσουν ακίνητο που θα µείνει στην
ιδιοκτησία τους.
Τι λέει, λοιπόν, αυτή η τροπολογία του συναδέλφου που γίνεται δεκτή; Λέει ότι, αν έχεις ένα επιµελητήριο που έχει τα αναγκαία χρήµατα και έχει την ανάγκη να αγοράσει ακίνητο και
αποφασίζει να αγοράσει ένα ακίνητο και µετά την αφαίρεση των
χρηµάτων του τιµήµατος της αξίας του ακινήτου τα χρήµατα που
εναποµένουν υπερκαλύπτουν τις λειτουργικές του δαπάνες άρα, δεν δηµιουργείται ζήτηµα από την αγορά του ακινήτου στη
λειτουργία του επιµελητηρίου-, σε αυτή την περίπτωση, έχει την
άδεια να το κάνει και µπορεί να προχωρήσει µε τα δικά του χρήµατα να αγοράσει. Δεν αφορά, δηλαδή, στη δηµιουργία χρέους
από το επιµελητήριο, αλλά µόνο στη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τα δικά τους χρήµατα προς αγορά ακινήτου. Νοµίζω ότι
αυτό είναι ένα πολύ λογικό αίτηµα. Νοµίζω θα µπορούσε να έχει
και ευρύτερη στήριξη.
Τώρα, θέλω να απαντήσω λίγο για τις βουλευτικές τροπολογίες του κ. Χαρίτση και των υπολοίπων συναδέλφων από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του κ. Κεγκέρογλου και κ. Κατρίνη και κ.
Σκανδαλίδη από το ΚΙΝΑΛ -τις λέω µαζί, γιατί έχουν κάποια οµοιότητα, όσον αφορά το ακατάσχετο των χρηµάτων από το ΕΣΠΑ
και κυρίως, από τις περιφέρειες, τώρα που ξεκινάει η κατάθεση
των χρηµάτων αυτών. Το ζήτηµα αφορά στο Υπουργείο Οικονοµικών και όχι στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εννοώ το ακατάσχετο.
Η απόφαση για να γίνει ακατάσχετο είναι του Υπουργείου Οικονοµικών.
Τη βρίσκω ενδιαφέρουσα την ιδέα. Ούτως ή άλλως, εµείς
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έχουµε βάλει εδώ στον νόµο µε δική µας πρόταση το ακατάσχετο
των χρηµάτων του e-commerce, δηλαδή των e-shop. Όµως, χρειάζεται µια περαιτέρω διαβούλευση µε το Υπουργείο Οικονοµικών, για να µπορούµε να το νοµοθετήσουµε ενδεχοµένως στο
µέλλον. Δεν είναι επείγον να γίνει σήµερα. Δεν πρόκειται να
µπουν σήµερα χρήµατα ούτως ή άλλως από αυτό το πρόγραµµα.
Άρα δεν τίθεται θέµα επείγοντος. Είναι θέµα που εξετάζεται από
την Κυβέρνηση. Το έχω θέσει και εγώ στο Υπουργείο Οικονοµικών και θα επανέλθουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κατρίνη, τι
θέλετε; Ερώτηση σε σχέση µε την υπουργική τροπολογία;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ναι, να κάνουµε τοποθέτηση και να µιλήσουµε για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τοποθέτηση για την
τροπολογία που καταθέσατε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Όχι, για την τροπολογία που…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κατρίνη, νοµίζω πως ήταν ξεκάθαρο αυτό που σας ρώτησα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον Υπουργό για την υπουργική τροπολογία, ναι ή
όχι;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι. Άρα έχετε τον
λόγο, για να θέσετε το ερώτηµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Σε σχέση µε την τελευταία σας αποστροφή για την τροπολογία που καταθέσαµε, νοµίζω ότι έχει συνάφεια µε αυτό που έχετε στο άρθρο 223. Άρα θα πρέπει µέχρι
αύριο µε το Υπουργείο Οικονοµικών να το επανεξετάσετε.
Η διάταξη για τα επιµελητήρια και τη δυνατότητά τους, εφόσον έχουν οικονοµική δυνατότητα να προχωρήσουν χωρίς να
έχουν ανάγκη αδειοδότησης από εσάς, νοµίζω ότι είναι εύλογη
και εµείς τουλάχιστον επί της αρχής είµαστε θετικά διακείµενοι.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας.
Απλώς, θέλω, κύριε Υπουργέ, να σας θυµίσω ότι για τα άρθρα
4 και 5, που ήταν άρθρα του νοµοσχεδίου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», που πέρυσι τα επιµελητήρια και εµείς
και τα υπόλοιπα κόµµατα είχαµε εκφράσει ισχυρές επιφυλάξεις,
θα περίµενα κι από εσάς να πείτε ότι µετά από έναν χρόνο αναγνωρίζετε ότι ήταν υπερβάλλων ο ζήλος να περάσετε αυτά, ενώ
διαφωνούσαν όλοι.
Και, τέλος, παράκληση. Ενοποιήστε το αφήγηµα, γιατί στην αιτιολογική έκθεση της παράτασης για τα επιµελητήρια µάς λέτε
ότι, επειδή ξεκινά η προεκλογική περίοδος έξι µήνες πριν, τον
Μάιο, δεν θα έχουν εξοµαλυνθεί οι υγειονοµικές συνθήκες. Εσείς
µόλις χθες είπατε ότι τον Απρίλιο βγαίνουµε στο ξέφωτο. Πρέπει,
λοιπόν, το αφήγηµα της Κυβέρνησης να ενοποιηθεί. Θα βγούµε
τον Μάιο και τον Απρίλιο, όπως είπατε εσείς χθες, ή όπως λέει η
αιτιολογική και τον Μάιο θα έχουµε δυσκολίες και γι’ αυτό αναβάλλουν τα επιµελητήρια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αυτό τώρα δεν αφορούσε την τροπολογία.
Να δώσουµε τον λόγο στον κ. Χειµάρα, ο οποίος περιµένει
καρτερικά τόση ώρα.
Ελάτε, κύριε Χειµάρα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι προερχόµαστε από την αυτοδιοίκηση και δη από την προηγούµενη θητεία νοµίζω ότι βιώσαµε στο έπακρο τι εστί νόµος 4412. Όταν
τον Αύγουστο του 2016 κληθήκαµε χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση για ένα διάστηµα προσαρµογής να εφαρµόσουµε το νόµο
για τις δηµόσιες συµβάσεις σε όλες τις οικονοµικές και τεχνικές
υπηρεσίες, επικράτησε χωρίς υπερβολές το χάος, ιδιαίτερα
στους µικρούς δήµους, όπου η υποστελέχωση δηµιουργεί de
facto δυσλειτουργία. Ερωτήσεις επί ερωτήσεων των υπηρεσιών
στα Υπουργεία. Χιλιάδες ευρώ σε επείγουσες επιµορφώσεις του
προσωπικού. Ατελείωτη νοµολογία και µια ατέρµονη ακολουθία
από τροπολογίες -περί τις τετρακόσιες όπως έχει ήδη αναφερ-
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θεί- που αποτελούσε τροχοπέδη στα πάντα, από µεγάλα έργα
όπως η κατασκευή ενός κολυµβητηρίου έως µια απλή προµήθεια
αναλώσιµων υλικών για την υπηρεσία καθαριότητας.
Γνωρίζουµε όλοι ότι ο ν.4412, όπως ανάλογα έκανε και η προηγούµενη νοµοθεσία, ουσιαστικά ενσωµάτωσε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των δηµοσίων
συµβάσεων. Και αυτό, γιατί σηµαντικό κοµµάτι των οικονοµικών
πόρων που χρησιµοποιεί το δηµόσιο προέρχεται από την Ευρώπη. Ωραία µέχρι εδώ. Έχουµε κανόνες για κάθε στάδιο µιας
δηµόσιας σύµβασης. Έχουµε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Έχουµε διάκριση των υποχρεώσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων και βέβαια, στην αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.
Θεωρητικά, λοιπόν, είµαστε θεσµικά εξοπλισµένοι µε τα ευρωπαϊκά στάνταρ που αποδεδειγµένα λειτουργούν σε άλλες χώρες.
Τι γίνεται, όµως, στην πράξη; Στην πράξη φαίνεται ότι ο νόµος
δεν έλαβε υπ’ όψιν ούτε την ελληνική γραφειοκρατία, ούτε τις
µεγάλες ελλείψεις σε εξειδικευµένο προσωπικό και βεβαίως ούτε
την ελλιπή µέχρι πρόσφατα ψηφιακή οργάνωση του ελληνικού
δηµοσίου. Και σίγουρα, δεν υπήρξε µέχρι πρότινος προσπάθεια
για παράλληλη αντιµετώπιση των χρόνιων προβληµάτων.
Το αποτέλεσµα; Πρώτον, καθυστερήσεις. Μεγάλες και σηµαντικές καθυστερήσεις σε προµήθειες, σε υπηρεσίες, και το πιο βασικό, σε έργα και µελέτες. Σωρεία ελλιπών µελετών, που µε τη
σειρά τους οδήγησαν σε εσφαλµένες εντάξεις έργων σε χρηµατοδοτικά εργαλεία. Πόσα έργα εντάχθηκαν στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» µε προµελέτες ή χωρίς καν αυτές. Πόσοι δήµοι
έκαναν αλχηµείες, για να καταφέρουν όσα κατάφεραν, ακόµη και
µε παρατάσεις, να υποβάλουν µια πρόταση ένταξης στα «Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου» του ΕΠΑνΕΚ, επειδή αδυνατούσαν να εκπονήσουν αρχιτεκτονικές µελέτες. Άπειρα τα παραδείγµατα.
Δεύτερον, παράλογες εκπτώσεις σε προσφορές, οι οποίες
υποχρεωτικά γίνονταν δεκτές, αλλά και συχνά φαινόµενα υπερκοστολόγησης. Γιατί δεν είναι λογικό εργολάβος να δώσει 65%
έκπτωση για ασφαλτικά. Δεν καλύπτει καν τα υλικά. Δεν βγαίνουν
τα νούµερα, όπως και να το κάνουµε. Όπως δεν είναι λογικό να
γίνονται κατακερµατισµένες αναθέσεις για οικοδοµικά υλικά στα
24.800 ευρώ. Δεν είναι λογικό. Είναι, όµως, ο µόνος τρόπος,
ώστε να µπορεί να έχει στοκ η τεχνική υπηρεσία, για να κλείσει
λακκούβες µετά τις παγωνιές. Δεν νοµίζω να πιστεύετε ότι το σύνολο των αυτοδιοικητικών προσπαθεί να πλουτίσει ή να παρανοµήσει. Δυστυχώς προσπαθούν να εξαντλήσουν κάθε νόµιµο
δυνατό τρόπο, ώστε να εξασφαλίσουν τις βασικές λειτουργίες
των δήµων τους.
Τρίτον, δαιδαλώδεις διαδικασίες, διαδικαστικές διαµάχες, δεµένα χέρια για τα αυτονόητα. Και, δυστυχώς, δήµοι δύο ταχυτήτων. Εις βάρος ποιων όµως; Εις βάρος κυρίως των επαρχιακών,
µικρών, νησιωτικών και ορεινών δήµων. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι όλο αυτό το διάστηµα η ΚΕΔΕ µε παλιά αλλά και νέα ηγεσία ζητούσε την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου, αλλαγή για την
οποία εµείς είχαµε δεσµευτεί προεκλογικά και τώρα την υλοποιούµε.
Στους συναδέλφους που υποστηρίζουν ότι η αύξηση του
ορίου απευθείας ανάθεσης συνεπάγεται αδιαφάνεια έχω να διηγηθώ δεκάδες περιστατικά διαδικαστικών αδιεξόδων, για παράδειγµα, σπασµένοι σωλήνες ύδρευσης που η αντικατάστασή
τους µπορεί να κόστιζε 40.000 ευρώ και ο δήµος έπρεπε να κάνει
συνοπτικό διαγωνισµό για το έργο. Και αναρωτιέµαι οι δηµότες
τι νερό θα έπιναν µέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός. Άλλο παράδειγµα. Βγαίνουν προσκλήσεις για χρηµατοδότηση έργων και
επείγει η εκπόνηση της µελέτης. Οι υπηρεσίες αδυνατούν και
προχωράνε σε ανάθεση, αναγκασµένοι να συµπιέσουν το κόστος
στα 24.800 ευρώ µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν επιθυµώ να αµφισβητήσω τις προθέσεις της προηγούµενης κυβέρνησης, σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση. Όµως, η αλήθεια είναι πως ο ν.4412 πραγµατικά έκοψε
τα χέρια της αυτοδιοίκησης και από εργαλείο έγινε δεσµώτης.
Από µέσο αποδοτικότερης λειτουργίας έγινε µέσο αυστηρής
αλλά αναποτελεσµατικής επί της αρχής επιτήρησης των δηµάρχων.
Σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που αίρει τα εµπόδια του
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ν.4412: η διευρυµένη υποχρεωτική χρήση του ΕΑΑΔΗΣΥ, η ιδιωτική επίβλεψη, ο φιλικός διακανονισµός, η διαιτησία, το δηλωτικό
σύστηµα, η αύξηση του ορίου των αναθέσεων, ώστε να προωθούνται γρήγορα έργα καθηµερινότητας και η εξαιρετικά χρήσιµη αύξηση των ορίων ανάθεσης σύµβασης για τεχνική βοήθεια
στα πλαίσια εκτέλεσης συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Γνωρίζουµε όλοι ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι αρκετοί και θέλουµε ταχύτητα στην εκπόνηση µελετών.
Εστιάζω στην αυτοδιοίκηση, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάµε
ότι η αυτοδιοίκηση είναι αυτή που διατηρεί τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών. Κάθε αναπτυξιακή προοπτική ξεκινά και τελειώνει
σε αυτή. Γι’ αυτό και µπορώ να πω µε βεβαιότητα πια, µετά και
την προηγούµενη εµπειρία µου ως µέλος της προηγούµενης περιφερειακής αρχής, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πως η
αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται να αποκτήσει τον ρόλο που της αξίζει. Αυτόν τον έχει ήδη κερδίσει και µάλιστα από τους ίδιους τους
δηµότες. Η αυτοδιοίκηση χρειάζεται επιτέλους τα κατάλληλα εργαλεία για να εργαστεί απρόσκοπτα, να δηµιουργεί τις βάσεις
που χρειάζονται οι πολίτες για να χτίσουν τις ζωές τους.
Η εξοµάλυνση και η βελτίωση των λειτουργιών σε σχέση µε
τις δηµόσιες συµβάσεις είναι ένα ακόµη στάδιο που επιτυχώς
ολοκληρώνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας προς αυτή την
κατεύθυνση. Το επόµενο βήµα πρέπει να ακολουθήσει και να
αφορά τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης, την
ενίσχυση της οικονοµικής της αυτοτέλειας µε µεταβίβαση πόρων
από το κεντρικό κράτος προς αυτή.
Κύριοι Υπουργοί, ειλικρινά σας συγχαίρω για µια ακόµη επιτελική και άκρως απαραίτητη νοµοθετική µεταρρύθµιση. Δεν µπορούµε πια να είµαστε ουραγοί των εξελίξεων. Πρέπει να βγούµε
µπροστά και πρέπει να το κάνουµε γρήγορα. Να τελειώνουµε µια
και καλή µε το κράτος που εµποδίζει, να προχωρήσουµε στο κράτος που παροτρύνει, που βοηθά, που ενισχύει, που λειτουργεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χειµάρα.
Τον λόγο θα λάβει τώρα ο κ. Ιωάννης Σαρακιώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά τον κ. Σαρακιώτη υπολείπονται άλλοι δύο οµιλητές και
κλείνει ο κύκλος των οµιλητών µε φυσική παρουσία.
Στη συνέχεια θα µπούµε στον πρώτο κύκλο οµιλητών µέσω
Webex, µε πρώτο τον κ. Λιούτα, την κ. Πέρκα, τον κ. Γκίκα κ.ά..
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά τους δύο
επόµενους συναδέλφους να µιλήσω εγώ; Είχα ζητήσει να µιλήσω
γύρω στις 16.00’.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, µε το που θα
ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των οµιλητών, θα λάβετε εσείς τον
λόγο.
Ορίστε, κύριε Σαρακιώτη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ερχόµαστε σήµερα να τοποθετηθούµε επί ενός νοµοσχεδίου
το οποίο τροποποιεί ένα νοµοθετικό πλαίσιο, του οποίου η κεντρική φιλοσοφία ήταν να ψηφιοποιήσει, να εξορθολογήσει και να
ενισχύσει τη διαφάνεια στον τοµέα των προµηθειών και των δηµοσίων συµβάσεων. Για τον λόγο αυτόν, φαντάζοµαι, ο ν.4412
είχε υπερψηφιστεί το 2016 και από τη Νέα Δηµοκρατία και αποδεδειγµένα συνέβαλε στην εµπέδωση της διαφάνειας στον κρίσιµο αυτό τοµέα, παρά το ότι δεν εξαλείφθηκαν όλα τα ζητήµατα
από την εφαρµογή του.
Μια πρόσθετη παραδοχή είναι ότι µετά τον νόµο-παρωδία
4281/2014, ο οποίος και ουδέποτε εφαρµόστηκε, κατέστη πιο
αναγκαία και επιτακτική η ψήφιση του ν.4412. Έτσι, για να καταστεί ξεκάθαρο ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η χώρα επέδειξε
τη βούληση ως προς την τήρηση της υποχρέωσης που απορρέει
από τη συµµετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της οδηγίας 2014/24 για τις δηµόσιες
συµβάσεις εν γένει και της οδηγίας 2014/25.
Στον αντίποδα, λοιπόν, των αξόνων του τρόπου νοµοθέτησης
της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που είχαν να κάνουν µε την
επέκταση και τη γενίκευση των ηλεκτρονικών µέσων ως τρόπου
διαλειτουργικότητας στις δηµόσιες συµβάσεις, τη δραστική πε-
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ρικοπή του διοικητικού φόρτου λόγω των απαιτούµενων δικαιολογητικών από τους οικονοµικούς φορείς, τον εκσυγχρονισµό
των διαδικασιών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις δηµόσιες συµβάσεις, έρχονται σήµερα
τροποποιήσεις, οι οποίες, χωρίς να παραγνωρίζουµε ορισµένες
θετικές πτυχές του νοµοσχεδίου, χρησιµοποιούν όµως ως πρόφαση τη γρήγορη αξιοποίηση των χρηµάτων τα οποία θα έρθουν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση το επόµενο χρονικό διάστηµα και
διαρρηγνύουν κεκτηµένα από την εφαρµογή του ισχύοντος πλαισίου.
Ενδεικτικό, άλλωστε, είναι το γεγονός ότι την µεγάλη και πολυδιαφηµισµένη καινοτοµία του νοµοσχεδίου κριτικάρει η ίδια η
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, η ΕΑΑΔΗΣΥ.
Αναφέροµαι βεβαίως στην περιβόητη ανάθεση σε ιδιώτες της
εξουσίας επίβλεψης της µελέτης, όπως προβλέπει το άρθρο 90
του νοµοσχεδίου.
Ας δούµε, όµως, τι λέει η ΕΑΑΔΗΣΥ για το εν λόγω άρθρο, τι
λέει δηλαδή η αρµόδια ανεξάρτητη αρχή για το βασικό στοιχείοσηµαία του νοµοθετήµατός σας: «Διαπιστώνεται ότι το άρθρο
αυτό χρήζει επανεκτίµησης µε κύριο γνώµονα να αποτελέσει ένα
συνεκτικό και σαφές πλαίσιο µε τις ρυθµίσεις του 4412 για την
αποτελεσµατική επίβλεψη της εκπόνησης της µελέτης, χωρίς να
θίγονται οι αρχές της ίσης µεταχείρισης, της διαφάνειας και της
προστασίας του ανταγωνισµού ως προς την ανάθεση των εν
λόγω υπηρεσιών».
Ο λόγος της αρχής είναι ξεκάθαρος και η κρίση της έχει αυθεντία και είναι ευκρινής: Το άρθρο αυτό και η καινοτοµία που
εισάγει δεν είναι άρτια. Δεν είναι καλώς καµωµένα. Χρήζουν επανεκτίµησης, ώστε η επίβλεψη της µελέτης να είναι αποτελεσµατική. Και αναρωτιόµαστε: Γι’ αυτό, άραγε, δεν νοµοθετείτε σήµερα; Για να κάνετε τον υφιστάµενο νόµο του 2016 πιο αποτελεσµατικό, καλύτερο και όχι για να σας λέει το αρµόδιο όργανο, η
αρµόδια ανεξάρτητη αρχή, ότι αυτά που εισάγετε προς ψήφιση
σήµερα χρήζουν επανεκτίµησης;
Και αν τυχόν κανείς αµφιβάλλει για το εύρος του προβλήµατος, ας ακούσουµε τι προσθέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Συµβάσεων, η οποία -σηµειωτέον- υπάρχει πρωτίστως για τον
συγκεκριµένο λόγο, να γνωµοδοτεί δηλαδή µε επιστηµονική
επάρκεια για το ζήτηµα των δηµοσίων συµβάσεων.
Κατ’ αρχάς τονίζεται η αµφισηµία του άρθρου ως προς τη
φύση και το αντικείµενο των εξεταζόµενων υπηρεσιών, καθώς
και ως προς τον ρόλο και τις αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων
µερών. Ειδικότερα, δεν προκύπτει αν πρόκειται για εν µέρει ή εξ
ολοκλήρου ανάθεση-εκχώρηση της λειτουργίας της επίβλεψης
της µελέτης σε ιδιώτη, outsourcing. Σε κάθε περίπτωση δεν αποσαφηνίζεται εάν ο εν λόγω ιδιώτης είναι τρίτος σε σχέση µε τον
εργοδότη.
Είναι, λοιπόν, χαρακτηριστικό το µήνυµα το οποίο εκπέµπει η
ανεξάρτητη αρχή: Πρόκειται για κακή νοµοθέτηση, αφού τίποτε
δεν είναι ξεκάθαρο, τίποτε δεν είναι σαφές. Πρόκειται για επικίνδυνη νοµοθέτηση, αφού λόγω αυτής της αµφισηµίας δεν εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου, εκεί µάλιστα ακριβώς που έπρεπε να
είναι πλήρως ξεκάθαρη, εκεί δηλαδή όπου η επίβλεψη της µελέτης φεύγει από τις υπηρεσίες του κράτους και εκχωρείται στους
ιδιώτες.
Και για του λόγου το αληθές, συνεχίζει η ανεξάρτητη αρχή:
«Διαπιστώνεται ότι η δυνατότητα της ανάθεσης της εξουσίας επίβλεψης της µελέτης σε ιδιώτη µηχανικό δεν τελεί υπό ρητές προϋποθέσεις. Η παράγραφος 8 του άρθρου 189, στην οποία παραπέµπει η διάταξη, είναι λανθασµένη. Δεν αποσαφηνίζεται αν η
παραποµπή στο άρθρο γίνεται για να ορισθεί ότι η ανάθεση σύµβασης επίβλεψης σε ιδιώτη µηχανικό κατά το 183Α µπορεί να
είναι υποχρεωτική ή αν αναφέρεται ρητά σε αντιδιαστολή µε
τους κανόνες του άρθρου 183, όπου ενδεχοµένως ο ιδιώτης µηχανικός που ενεργεί ως όργανο του αναδόχου µελετητή δεν µπορεί λόγω ασυµβίβαστου της ιδιότητας να κάνει και τον τελικό
έλεγχο της µελέτης που παραδίδεται».
Συνιστά, λοιπόν, αυτό καλή νοµοθέτηση; Είναι ένα επεξεργασµένο νοµοσχέδιο αυτό που συζητούµε σήµερα για ένα εξαιρετικά κρίσιµο τεχνικό πεδίο; Είναι αυτή καλή εφαρµογή του
ευρωπαϊκού δικαίου; Εξασφαλίζεται µε αυτόν τον τρόπο η ίση
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µεταχείριση, η διαφάνεια και η προστασία του ανταγωνισµού;
Έχει η ανάµειξη των ιδιωτών στην επίβλεψη της µελέτης τα αναγκαία εχέγγυα αµεροληψίας; Δυστυχώς για όλους µας, η απάντηση είναι όχι. Είναι όχι για το κράτος δικαίου, όχι για τους
υποψηφίους αναδόχους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πριν κλείσω, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µιλήσω για ένα
λεπτό για την τροπολογία για το ΕΛΙΔΕΚ, που ήρθε µόλις σήµερα
το πρωί.
Όπως θα έπρεπε να γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, το 2016, επί
κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δηµιουργήθηκε το Ελληνικό Ίδρυµα
Έρευνας και Καινοτοµίας µε συγχρηµατοδότηση από την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δηµιουργήθηκε, λοιπόν, ένας αυτόνοµος θεσµός, η επιτυχία του
οποίου αναγνωρίζεται από όλους. Και έρχεστε σήµερα, εντελώς
ξαφνικά, χωρίς καµµία διαβούλευση, και υποβιβάζετε την ανεξαρτησία αυτού, υποβιβάζετε την ανεξαρτησία ενός φορέα για
την αξία του οποίου µιλούν οι νέοι επιστήµονες, οι νέοι ερευνητές, οι οποίοι είτε ζούσαν στη χώρα µας, είτε επέστρεψαν από
το εξωτερικό είτε δεν έφυγαν στο εξωτερικό χάρη στη δηµιουργία του ΕΛΙΔΕΚ.
Και έρχεστε τώρα να καταργήσετε το αυτόνοµο του φορέα,
να καταργήσετε τις θέσεις των δύο αναπληρωτών διευθυντών.
Έχετε ξεπεράσει κάθε ρεκόρ στους µετακλητούς και σας πειράζουν οι δύο θέσεις των αναπληρωτών διευθυντών του ΕΛΙΔΕΚ.
Σχετικά µε τη σηµασία αυτού του Ιδρύµατος, θα επικαλεστώ
το special report του ΣΕΒ του Φεβρουαρίου του 2020 για το brain
drain, όπου αναφέρει ότι τόσο για την ανάσχεση των εκροών του
επιστηµονικού δυναµικού όσο και για την επιστροφή των επιστηµόνων του εξωτερικού συµβάλλει το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας
και Καινοτοµίας, το ΕΛΙΔΕΚ.
Έρχεστε, λοιπόν, να βάλετε χέρι και σε αυτόν τον επιτυχηµένο
φορέα, καταργώντας το αυτόνοµό του. Και αυτό θέλετε να το
βαφτίσετε και «εξορθολογισµό»!
Θα ήθελα να σας κάνω µία ερώτηση: Όπως θα έπρεπε να γνωρίζετε, η σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αναφέρει ότι για οποιαδήποτε
θεσµική αλλαγή στο ΕΛΙΔΕΚ απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Υπάρχει αυτή η σύµφωνη
γνώµη, κύριε Υπουργέ;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Ακτύπης Διονύσιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Ακτύπη, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
έχει έναν ξεκάθαρο αναπτυξιακό προσανατολισµό, ενώ υλοποιεί
µια από τις κορυφαίες προεκλογικές δεσµεύσεις της Νέας Δηµοκρατίας, απλοποιώντας, εξορθολογίζοντας και εκσυγχρονίζοντας το δαιδαλώδες ρυθµιστικό πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων, το οποίο µας κληροδότησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι,
άλλωστε, τυχαίο -και νοµίζω πως κανένας µέσα σε αυτή την Αίθουσα δεν θα διαφωνήσει- ότι το ισχύον νοµικό πλαίσιο για τις
δηµόσιες συµβάσεις είχε ως αποτέλεσµα να γίνουµε µια από τις
πολύ λίγες χώρες στην Ευρώπη όπου σηµειώνονται τόσο µεγάλες και πολλές καθυστερήσεις ως προς την υλοποίηση των δηµοσίων έργων.
Αυτές, ακριβώς, τις αδιαµφισβήτητες παθογένειες του ν.4412,
που ψηφίστηκε πριν από µερικά χρόνια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται να θεραπεύσει το παρόν νοµοσχέδιο.
Τίθεται το ερώτηµα: Ο ν.4412 έλυσε τα προβλήµατα; Όχι. Άλλωστε, ούτε και εσείς σήµερα τον υπερασπίζεστε και τόσο πολύ.
Δεν είναι, άλλωστε, κρυφό, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, πως ο σχετικός ν.4412,που εσείς φέρατε το 2016,
ήταν τόσο πρόχειρος και προβληµατικός, εισήγαγε τόσα αδιέξοδα, που εσείς οι ίδιοι που τον φέρατε -το είπαµε πολλές φορές
σήµερα-, αναγκαστήκατε να τον τροποποιήσετε όχι µία, όχι δύο
φορές, αλλά, τουλάχιστον, τριακόσιες ογδόντα πέντε φορές.
Φτάσατε, δηλαδή, στο σηµείο κάθε µέρα να κάνετε και µια τρο-
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ποποίηση. Σας δόθηκε η δυνατότητα να φέρετε ένα νοµοθετικό
πλαίσιο, το οποίο θα ήταν σωστό και εσείς φέρατε έναν νόµο
προβληµατικό.
Πρέπει, λοιπόν, να καταλάβετε κάποια στιγµή, ότι κυβερνήσατε και είχατε τη δυνατότητα να φέρετε σωστούς νόµους, αλλά
αυτό δεν το πράξετε.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, επιλύονται, επιτέλους, τα συνεχή προβλήµατα των δηµοσίων συµβάσεων. Μπαίνει τέλος στις
ατέρµονες γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούσαν
πλήθος δηµοσίων έργων. Το σύστηµα των δηµοσίων συµβάσεων
γίνεται πιο ευέλικτο και σύγχρονο, µε κύριο στόχο την ταχεία εκκίνηση της δηµοπράτησης έργων µεγάλης σηµασίας για την οικονοµία της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση της πανδηµίας του κορωνοϊού έχει σηµαντικές οικονοµικές συνέπειες. Για την αντιµετώπιση των συνεπειών αυτών υλοποιείται από αυτή εδώ την
Κυβέρνηση ένα σαφές και ολοκληρωµένο σχέδιο, στο πλαίσιο του
οποίου εµπίπτουν και οι διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου.
Πιο συγκεκριµένα, όπως όλοι γνωρίζουµε, έχουν δηµιουργηθεί
σηµαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι, οι οποίοι πρόκειται να διατεθούν
µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα στην επόµενη εξαετία. Η χώρα µας έχει καταφέρει να
εξασφαλίσει όχι µόνο ένα αξιοσηµείωτο ποσό από το ταµείο
αυτό, αλλά και σηµαντικά κεφάλαια µέσω της επόµενης προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ. Συνεπώς καλούµαστε στα επόµενα χρόνια να απορροφήσουµε άµεσα και χωρίς κωλυσιεργίες
72 δισεκατοµµύρια ευρώ κατά προσέγγιση.
Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται τώρα προκειµένου να απλοποιήσει τις διαδικασίες σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων, να ενισχύσει τη
διαφάνεια, να διευκολύνει τις διαδικασίες εισροής κεφαλαίων
και, εν τέλει, να επισπεύσει την υλοποίηση σηµαντικών έργων
υποδοµών, τα οποία έχει τόσο πολύ ανάγκη ο τόπος µας.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ πιο συγκεκριµένα σε µερικές από
τις σηµαντικές καινοτοµίες που εισάγονται µε το παρόν σχέδιο
νόµου.
Μέσα από τις διατάξεις του παρόντος διευκολύνουµε την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων από υποστελεχωµένες αναθέτουσες
αρχές, όπως, για παράδειγµα, ΟΤΑ νησιωτικών δήµων, οι οποίες
αδυνατούν να τις ολοκληρώσουν. Έτσι, λοιπόν, µε το παρόν νοµοσχέδιο εισάγεται ο θεσµός της ιδιωτικής επίβλεψης έργων και
µελετών. Προβλέπεται, έτσι, πως η άσκηση επίβλεψης του έργου, πέραν της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας, θα γίνεται και από
πιστοποιηµένο ιδιωτικό φορέα επίβλεψης. Είναι, άλλωστε, γεγονός ότι σε πλειάδα περιπτώσεων οι τεχνικές υπηρεσίες κάποιων
ΟΤΑ -όπως για παράδειγµα ο Δήµος Ζακύνθου- δεν διαθέτουν
ακόµα την απαραίτητη στελέχωση, καθώς και την απαιτούµενη
τεχνική εµπειρία, ώστε να εκτελέσουν τις δηµόσιες συµβάσεις,
µε αποτέλεσµα να µην ωριµάσει και να µην υλοποιείται ένα έργο,
το οποίο, κατά τα άλλα, ήταν ζωτικής σηµασίας για τις τοπικές
κοινωνίες.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δίνει λύση στο πρόβληµα
αυτό, έτσι ώστε τα έργα υποδοµών -ιδίως στην περιφέρεια- να
ολοκληρώνονται ταχύτατα και να αποδίδουν στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν τα έργα αυτά, την υπεραξία τους.
Ακόµα, µε το παρόν νοµοσχέδιο προβλέπεται η επιπρόσθετη
κινητροδότηση για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των δηµόσιων έργων. Έτσι, µέσω των διατάξεων του νοµοσχεδίου που συζητούµε, εισάγεται η ρήτρα πρόσθετης αµοιβής για τα µεγάλα
δηµόσια έργα και εισάγεται ο θεσµός της διαιτησίας και του φιλικού διακανονισµού που θα οδηγήσει στη µείωση των χρόνων
για τη δικαστική επίλυση των διαφορών και εντέλει στην ταχύτερη παράδοση των έργων. Ορίζεται σύστηµα χορήγησης προκαταβολών στα δηµόσια έργα, ενώ αλλάζει και ο τρόπος ελέγχου
των επιµετρήσεων που υποβάλλει ο ανάδοχος, µε στόχο την πληρέστερη δυνατή προστασία του δηµοσίου συµφέροντος.
Ταυτόχρονα, µέσω των διατάξεων του παρόντος ενισχύεται
και το σύστηµα µελέτη - κατασκευή. Με απλά λόγια, η δυσκίνητη
διαδικασία που απαιτεί την ύπαρξη όλων των µελετών και αδειοδοτήσεων για την ωρίµανση του εκάστοτε έργου αλλάζει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία πως τη
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στιγµή αυτή υφίσταται ανάγκη επαύξησης επιχειρησιακής και
αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάµεων µέσω της αγοράς
και της αναβάθµισης εξοπλιστικών συστηµάτων. Ακριβώς για τον
λόγο αυτόν η Κυβέρνηση διαµόρφωσε ένα συνεκτικό και ολοκληρωµένο ρυθµιστικό πλαίσιο, το οποίο θα συµβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων µε
όρους διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας.
Κατά το µέρος, λοιπόν, που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει ειδικότερες ρυθµίσεις για
τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών υπηρεσιών και έργων στον
τοµέα της άµυνας. Βασική επιδίωξη αυτών των ρυθµίσεων είναι
η βελτίωση της διοικητικής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις των
συµβάσεων στρατιωτικού εξοπλισµού µε σκοπό την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου, το
οποίο συζητούµε σήµερα, κινείται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση, απλοποιώντας τις διαδικασίες, µειώνοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τον αµυντικό σχεδιασµό, καθώς και τον
εξοπλιστικό µας προγραµµατισµό. Θα ήθελα να τονίσω, πως και
µέσω των διατάξεων του παρόντος κάνουµε ένα βήµα ώστε να
βγούµε πιο γρήγορα και µε περισσότερα όπλα από τη δύσκολη
οικονοµική συγκυρία, που δηµιούργησε η υγειονοµική κρίση.
Στόχος όλων µας, άλλωστε, δεν είναι άλλος από το να διασφαλίσουµε την οµαλή πορεία της χώρας µας προς την ανάπτυξη
µέσα από σηµαντικά και απαραίτητα έργα υποδοµών, τα οποία
θα υλοποιούνται άµεσα και µε τρόπο διαφανή και ευέλικτο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ακτύπη.
Επόµενος οµιλητής ο κ. Φόρτωµας Φίλιππος από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα ακολουθήσει ο κ. Λοβέρδος Ανδρέας, που θα είναι
και ο τελευταίος οµιλητής του δευτέρου κύκλου οµιλητών µε φυσική παρουσία, όπως είπαµε και αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο
ο κ. Τσακαλώτος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Φόρτωµα, έχετε τον λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πανδηµία η
οποία µαστίζει τη χώρα µας ιδίως τον τελευταίο χρόνο δοκιµάζει
τις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας στο µέγιστο.
Η ελληνική Κυβέρνηση επέδειξε από την πρώτη κιόλας στιγµή
στο µέγιστο βαθµό και άµεσα αντανακλαστικά προάσπισης της
κοινωνικής συνοχής, στηρίζοντας, έµπρακτα την οικονοµία. Με
µια δέσµη µέτρων, η οποία άγγιξε τα 27 δισεκατοµµύρια ευρώ
και νέα σειρά µέτρων και πρωτοβουλιών θωρακίζει και τη βιωσιµότητα της χώρας και διασφαλίζει τη µετάβαση στη µετά την
πανδηµία εποχή, µία περίοδο όπου η Ελλάδα θα είναι κοιτίδα
ανάπτυξης αλλά και παράδειγµα καινοτοµίας.
Στο σηµείο αυτό καταθέτω παρεµβάσεις αντιµετώπισης των
οικονοµικών επιπτώσεων της πανδηµίας από τη µεριά της Κυβέρνησης, καθώς και µέτρα που στηρίζουν την ελληνική κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Φόρτωµας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε καθεστώς
αναστολής, άνθρωποι οι οποίοι τηρούν τα µέτρα, άνθρωποι οι
οποίοι ζουν µακριά από τις οικογένειές τους, βλέπουν όµως όλες
αυτές τις παράνοµες πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Το ότι δεν
αντιδρούν δεν σηµαίνει ότι και τις αποδέχονται. Καλώ λοιπόν
τους υπευθύνους τήρησης των µέτρων να πράξουν τα δέοντα
και να τελειώνει όλο αυτό το καθηµερινό πανηγυράκι, σεβόµενοι
και την ισονοµία, αλλά και την ισοπολιτεία.
Τώρα, το παρόν νοµοσχέδιο που συζητάµε έρχεται να επιλύσει
προβλήµατα αναφορικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις και να συµβάλει στην επιτάχυνση διαδικασιών, αλλά και στη βελτίωση ποιότητας και των υπηρεσιών και των έργων, χωρίς εκπτώσεις στη
διαφάνεια και στην ακεραιότητα.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας για µια ακόµα φορά βγαίνει µπροστά µε µεταρρυθµίσεις,
όπως αυτή η οποία αναµορφώνει το υφιστάµενο ρυθµιστικό πλαίσιο.
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Πρόκειται, λοιπόν, για ένα νοµοσχέδιο το οποίο κινείται προς
την ορθή κατεύθυνση, επιλύοντας προβλήµατα, τα οποία κυρίως
χρόνιζαν από τον υφιστάµενο νόµο, τον ν.4412/2016 για τις δηµόσιες συµβάσεις, αλλά και για τα δηµόσια έργα. Ο νόµος αυτός
παρουσίαζε πάρα πολλά προβλήµατα και µέχρι τώρα γίνονταν
αποσπασµατικές προσπάθειες για την αντιµετώπισή τους, µε
αποτέλεσµα να διαιωνίζονται ζητήµατα που θα µπορούσαν να
έχουν επιλυθεί, και να προχωρήσουν διαδικασίες και έργα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα είναι η στιγµή να κάνουµε
τις απαραίτητες αλλά και τις αναγκαίες αλλαγές, ώστε διαδικασίες προετοιµασίας, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων να διέπονται από διαφάνεια, απλοποίηση, ταχύτητα και
αποτελεσµατικότητα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς αγκυλώσεις.
Ποιες καινοτοµίες φέρνει το παρόν νοµοσχέδιο; Επικεντρώνοµαι κυρίως στα Μέρη Α’ και Γ’ του υφιστάµενου νοµοσχεδίου, τα
οποία αναφέρονται σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων -φυσικά
αλλά και προµηθειών και έργων- αλλά και σε γενικές διατάξεις
αρµοδιότητας κυρίως του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και του
Υπουργείου Μεταφορών.
Με το παρόν, λοιπόν, νοµοσχέδιο ενισχύεται το σύστηµα µελέτης και κατασκευής, επιταχύνεται η διαδικασία δηµοπράτησης
έργων ειδικής σηµασίας για την οικονοµία της χώρας. Αντιµετωπίζονται οι ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές στα έργα, κάτι το
οποίο είναι πολύ σηµαντικό. Θεσµοθετείται η ιδιωτική επίβλεψη
έργων και µελετών από πιστοποιηµένο ιδιωτικό φορέα που θα
διαθέτει εξειδικευµένες γνώσεις.
Επιπλέον, θεσµοθετείται η δυνατότητα διαιτητικής επίλυσης
των διαφορών οι οποίες προκύπτουν αναφορικά µε έργα προϋπολογισµού άνω των 10 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ εισάγεται και
η δυνατότητα φιλικού διακανονισµού.
Επίσης, εκσυγχρονίζονται, ψηφιοποιούνται αλλά και απλοποιούνται οι διαδικασίες, καταπολεµάται η καθυστέρηση στις παραδόσεις των έργων και φυσικά, καταργούνται οι κληρώσεις για την
ανάδειξη των επιτροπών.
Τέλος, ιδρύεται το ενιαίο σύστηµα τεχνικών προδιαγραφών και
τιµολόγησης τεχνικών έργων και µελετών. Απλοποιείται και διασαφηνίζεται το πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µειώνεται η
γραφειοκρατία και αυξάνεται η συµµετοχή των µικρών, µεσαίων
επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων
και διασφαλίζεται η συνεργασία µεταξύ αναδόχου και δηµοσίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη τολµά, σχεδιάζει και υλοποιεί όλες τις προεκλογικές της δεσµεύσεις, θέτοντας στο
επίκεντρο την ανάπτυξη την κατασκευή ποιοτικότερων έργων,
αλλά και την αντιµετώπιση χρόνιων παθογενειών στον τοµέα των
δηµοσίων συµβάσεων.
Με το παρόν νοµοσχέδιο µεταβάλλεται ο τρόπος µε τον οποίο
θα διενεργούνται στο µέλλον οι διαγωνισµοί και οι δηµόσιες συµβάσεις. Πρόκειται για διατάξεις οι οποίες σχετίζονται µε τα έργα,
τα οποία θα απασχολήσουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, το Ταµείο Ανάκαµψης, τον αναπτυξιακό νόµο, αλλά και το
ΕΣΠΑ.
Ειδικότερα, όσον αφορά το Ταµείο Ανάκαµψης, το οποίο δηµιουργήθηκε εν µέσω και της οικονοµικής δυσπραγίας που
έφερε η πανδηµία, διαθέτει πόρους που αφορούν τις υποδοµές,
την «πράσινη ανάπτυξη», την ψηφιακή σύγκλιση, αλλά και την
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Ένα από τα σηµαίνοντα έργα
αυτού του ταµείου είναι η ηλεκτρική διασύνδεση νησιών µε το
κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της ηπειρωτικής Ελλάδας, το
οποίο αφορά κυρίως τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Πρόκειται για
ένα ώριµο έργο ΕΣΠΑ, το οποίο θα µεταφερθεί αµιγώς στο Ταµείο Ανάκαµψης µε έτος εκκίνησης του έργου το 2021.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Εισάγονται, επίσης, διατάξεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα, οι οποίες συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία της, στην εκπλήρωση των σκοπών της, αλλά και στην
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προσαρµογή της στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Τέλος, δεν θα µπορούσαµε να µην αναφερθούµε και στις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ στο Γ’ Μέρος του νοµοσχεδίου, οι
οποίες αφορούν στην προσβασιµότητα ατόµων µε αναπηρία στις
δηµόσιες υποδοµές, µε τις οποίες αντιµετωπίζονται καίρια ζητήµατα για τη βελτίωση της καθηµερινότητάς τους, αλλά και της
εξυπηρέτησής τους κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο µάς αφορά
όλους και τους οικονοµικούς φορείς τις αναθέτουσες αρχές,
αλλά και όλο το σύνολο της κοινωνίας, µε διαφανή κριτήρια και
αυστηρές κυρώσεις µε δίκαιους κανόνες για την αγορά.
Έχουµε ένα στοίχηµα να κερδίσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Την έξοδο της Ελλάδας από την οικονοµική αυτή κρίση,
και από τις επιπτώσεις της όλης πανδηµίας. Και η δική µας θέση
ως εκπροσώπων της ελληνικής κοινωνίας είναι να συµβάλουµε
στην ενίσχυση της ανάπτυξης τόσο του δηµοσίου όσο και του
ιδιωτικού τοµέα. Οι απαιτήσεις είναι µεγάλες και η ανάγκη για
µεταρρυθµίσεις είναι πιο επιτακτική παρά ποτέ.
Έχουµε ακόµα πολύ δρόµο µπροστά µας και η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας δεν θα σταµατήσει µέχρι να κάνει πράξη όλες
τις προεκλογικές της δεσµεύσεις µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό
και τον εξορθολογισµό του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για την
υγιή οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
Με πίστη, λοιπόν, στις δυνάµεις µας, όραµα, µεθοδικότητα,
αλλά και πολύ σκληρή δουλειά θα καταφέρουµε να βάλουµε την
Ελλάδα, αλλά και τον Νοµό Κυκλάδων -θα έλεγα εγώ προσωπικά- σε τροχιά υψηλής, βιώσιµης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης
ανάπτυξης.
Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εσείς να είστε
καλά, κύριε Φόρτωµα! Καλησπέρα σας και από εµένα!
Τον κύκλο οµιλητών µε φυσική παρουσία θα κλείσει ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να ξεκινήσω την οµιλία µου
εκφράζοντας ως καθηγητής πανεπιστηµίου, καθηγητής του Δηµοσίου Δικαίου, την ολόκαρδη και ολόπλευρη συµπαράστασή
µου στον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ. Νίκο Παπαϊωάννου, για την πραγµατικά γενναία πράξη
του να ζητήσει να επιβληθεί η νοµιµότητα και µε τον τρόπο αυτό
να δείξει ότι αν στο πεδίο του πανεπιστηµίου οι πανεπιστηµιακοί
δάσκαλοι ασκούσαν τα καθήκοντά τους κατά τον νόµο -σε αυτό
το σηµείο και προφανώς όχι στο περιεχόµενο της διδασκαλίας
τους-, τα πανεπιστήµια θα ήταν πολύ καλύτερα. Χρειάζεται θάρρος και τόλµη και το πρόβληµα αυτό θα λυθεί. Πέρα από τους
νόµους που ψηφίζει η Βουλή, θεωρώ τη συγκεκριµένη ενέργεια
µία πάρα πολύ καλή αρχή.
Και έρχοµαι στο θέµα του σχεδίου νόµου.
Κυρία και κύριοι Βουλευτές, από το καλοκαίρι του 2020 υποστηρίζω ότι το πρόβληµα µετά την πανδηµία θα είναι η οικονοµία
και η ύφεση. Έτσι έλεγα και σιγά-σιγά διαµόρφωσα το σκεπτικό
µου καλύτερα, αυθεντικότερα σε σχέση µε την πραγµατικότητα,
λέγοντας ότι από το τέλος της πανδηµίας ή τη διακοπή της και
µετά, η Ελλάδα θα αντιµετωπίσει το πρόβληµα της ανεργίας και
της φτώχειας. Όσον αφορά, λοιπόν, την οικονοµία υπό αυτή τη
διάσταση, όπως γνωρίζω πάρα πολύ καλά από την πολιτική, αλλά
και από τη δικηγορική µου εµπειρία, το σοβαρότερο µέσο αντιµετώπισης της φτώχειας και της ανεργίας είναι η ανάπτυξη.
Τα χρήµατα, λοιπόν, του πλαισίου στήριξης, του σχεδίου στήριξης τα οποία θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις διάφορες µορφές τους προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι πολλά. Αν δεν θέλετε να πω «πολλά», θα πω αρκετά. Το ζητούµενο, όµως, για κάθε χώρα είναι πώς αυτή θα µπορέσει να τα
απορροφήσει µε τον καλύτερο και τον πιο αναπτυξιακό τρόπο.
Εδώ αρχίζει το θέµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές και όχι από
τη µεταβίβαση κεφαλαίων, αλλά από την απορρόφηση και αξιοποίηση των κεφαλαίων, από το σταυρικό θέµα για κάθε χρηµατοδοτικό πλαίσιο, για κάθε χρηµατοδοτικό πλαίσιο στήριξης.
Εδώ έχουµε την ανάγκη χρηµατοδότησης της οικονοµίας, εδώ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έχουµε την ανάγκη στήριξης των ανθρώπων και της επιχειρηµατικότητας.
Για να κατορθώσω να ολοκληρώσω τις σκέψεις µου, από τα
πολλά θέµατα που έχει το σχέδιο νόµου θα επικεντρωθώ στα θέµατα των δηµοσίων συµβάσεων, το κυρίως θέµα του σχεδίου
νόµου µε έµφαση στα δηµόσια έργα.
Στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε εµπειρία
δεκαετιών, καλή και κακή. Έχουµε εξαιρετικούς µηχανικούς,
έχουµε µια έµπειρη δηµόσια διοίκηση και ταυτοχρόνως έχουµε
και διαφθορά. Έχουµε, όµως, και ένα δαιδαλώδες νοµικό πλαίσιο
και τροµερές καθυστερήσεις. Δεν έχουµε λόγο να χαλάσουµε,
κύριε Καραµανλή, τα καλώς κείµενα. Τις καθυστερήσεις πρέπει
να εξαλείψουµε, χωρίς να θιγεί η διαφάνεια. Προφανώς! Και εδώ
αποτυγχάνετε. Κάνετε δύο βασικές αλλαγές, την επίβλεψη των
έργων που ανατίθενται σε ιδιώτες που είναι επιλογή του αναδόχου, και τον τρόπο των επιµετρήσεων, όχι κάθε τόσο επιµετρήσεις και καταβολή χρηµάτων, αλλά µία στο τέλος. Γι’ αυτό το
δεύτερο δεν έχω επαρκείς γνώσεις, για να µιλήσω θετικά ή αρνητικά και συγκρατούµαι. Όµως, έχω για το πρώτο.
Η ανάθεση της επίβλεψης σε ιδιώτη που είναι επιλογή του αναδόχου αποτελεί, κυρία και κύριοι Βουλευτές, µία πρακτική πράγµατι υπάρχουσα -το δέχοµαι-, η οποία όµως αφορά κυρίως ή
αποκλειστικά τα αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα και όχι τα έργα
που αφορούν δηµόσια έργα, δηµόσιες συµβάσεις µε καταβολή
χρηµάτων από το δηµόσιο και από τα διάφορα προγράµµατα.
Δεν αφορά αυτά. Εδώ εισάγεται ένας νεωτερισµός, ο νεωτερισµός νούµερο «1». Για τον νεωτερισµό νούµερο «2», που είναι οι
επιµετρήσεις, δεν θα µιλήσω.
Τι προστίθεται, λοιπόν, εδώ που δεν υπήρχε; Προστίθεται αυτό
το σηµείο, να διεξάγεται δηλαδή ο έλεγχος από τον ιδιώτη της
επιλογής του αναδόχου. Αυτό επισπεύδει, βελτιώνει ή επιταχύνει;
Όχι, διότι το δηµόσιο µε τη σειρά του στον ανώτερο δε βαθµό,
θέλετε, δεν θέλετε, θα παραµείνει επιβλέπον. Ναι; Ωραία! Εδώ,
όµως, όσοι είµαστε και δικηγόροι, του επαγγέλµατος, µειδιούµε,
διότι µέχρι να αποκτηθεί η εµπειρία θα έχουµε νέα εµπλοκή. Θα
έχουµε τα ίδια, δεν θα υπάρχει αλλαγή. Αντί ενός ιδιώτη και µιας
ελέγχουσας διοίκησης, στο τέλος θα έχουµε δύο ιδιώτες και µια
ελέγχουσα διοίκηση. Η πρόβλεψη, λοιπόν, είναι ότι δεν θα υπάρχει καµµία πρόοδος σε ό,τι αφορά τον χρόνο. Η Βουλή, δε, θα
σας λέει για διαφθορά κ.λπ. και δεν θα έχει άδικο. Όλες οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες που θυµάµαι ήθελαν τις κυβερνήσεις να
λένε «επιταχύνω» και τις αντιπολιτεύσεις να λένε «διαφθορά».
Επιτάχυνση δεν είχαµε, αλλά διαφθορά είχαµε.
Το άλλο θέµα που θα έπρεπε να αγγίξετε και το αγγίζετε -αλλά
θα σας πω µε ποιον τρόπο το ρυθµίζετε- είναι οι τιµολογήσεις,
δηλαδή οι υπερτιµολογήσεις που κάνουν ακόµα και τη µείωση
των εκπτώσεων να µην έχει κανένα νόηµα. Δεν έχω χρόνο να το
εξηγήσω. Εδώ, όµως, έχουµε κοντά δύο χρόνια αδράνειας στο
να κάνετε παρεµβάσεις και µια διαδικασία που µεσολαβεί από
τώρα µέχρι να εφαρµοστούν οι νέες ρυθµίσεις µε έκδοση κανονιστικών πράξεων. Θα µπορούσα να πω ότι η υπόθεση ως προς
τις τιµολογήσεις παραπέµπεται στο µέλλον, αφού δεν υπάρχει
καµµία άµεση πρόβλεψη, ενώ υπάρχουν πολλές διαµεσολαβήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ποια θα ήταν, άραγε, η λύση; Διότι θα ακούσετε κριτική του
παρακάτω στυλ. Αυτά τα ακούω χρόνια. Όµως, δεν τα αντέχω
άλλο από όποιον κι αν λέγονται. Δεν τα αντέχω άλλο, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές! Δεν τα αντέχω άλλο! Τι λέγεται, λοιπόν; Ότι
πρέπει να υπάρξει µία λύση για επιτάχυνση των διαδικασιών. Στη
Βουλή δεν υπάρχει ούτε ένας που να είναι αντίθετος µε αυτό!
Ούτε µία, ούτε ένας! Πρέπει να επιταχύνουµε τις διαδικασίες!
Μπορεί να γίνει, όµως, κατά τις προτάσεις µας ή οι προτάσεις
µας είναι πλήρεις, τάχα, θεσµικών εγγυήσεων, που όσες περισσότερες βάζεις, τόση περισσότερη διαφθορά έχεις για να παρακαµφθούν αυτές; Τι µπορεί να γίνει, λοιπόν;
Εγώ έχω συνειδητοποιήσει ένα πράγµα, το οποίο θα το λέω,
θα το φωνάζω και όποιος θέλει, ας το ακούσει. Οι καθυστερήσεις
παράγουν κοινωνικό κόστος. Τώρα θα παραγάγουν κοινωνικό κόστος για την αντιµετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας και όχι
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για την ολοκλήρωση ενός έργου που µας χρειάζεται. Εδώ έχει
φτώχεια και ανεργία! Πας να επιταχύνεις και δεν επιταχύνεις, µε
αποτέλεσµα να υπάρχει τεράστιο κοινωνικό κόστος. Ας το φορτώσουµε, λοιπόν, και στην πλάτη αυτού που το παράγει. Γιατί
όλα στην πλάτη των πολιτών;
Ας δούµε, λοιπόν, πώς µπορεί να γίνει αυτό, τι θα έκανα εγώ
και τι σας προτείνω ως Βουλευτής. Οι σύνθετες διοικητικές ενέργειες αποτελούνται από πολλές εκτελεστέες διοικητικές πράξεις,
οι οποίες ως αυτοτελείς προσβάλλονται αυτοτελώς. Η καθυστέρηση εδώ είναι ατέλειωτη. Εµπλέκεται φυσικά και η ανεξαρτησία
της δικαιοσύνης, που έχει και αυτή τους χρόνους της, τα όργανά
της και τις απόψεις της, καλές ή κακές. Άλλωστε, η δικαιοσύνη
είναι ανεξάρτητη και δεν θα της πούµε εµείς τι θα κάνει. Εµείς
φροντίζουµε να της διευκολύνουµε το έργο, όχι να τη συµβουλεύσουµε για τις αποφάσεις της. Πολλές, λοιπόν, πράξεις στη
σύνθετη διοικητική ενέργεια. Γιατί δεν ορίζετε ότι µία θα είναι η
προσβαλλόµενη, η τελευταία, η εκτελεστή; Η τελευταία όµως.
Πόσο χρόνο θα γλιτώσετε σε αυτή την πορεία; Δεν το κάνετε.
Φόβος!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι δικηγόροι το ξέρουµε καλύτερα πιθανώς από άλλους συναδέλφους -ίσως και οι µηχανικοί
µπορούν να µας βοηθήσουν- ότι σε µια δηµόσια σύµβαση στα
στάδια που προηγούνται και στο καταληκτικό παρεµβαίνουν οι
ενδιαφερόµενοι µε διοικητικές και δικαστικές προσφυγές πάσης
µορφής, αδαπάνως, ανέξοδα. Δύο µέτρα χρειαζόµαστε εδώ, όχι
ένα αλλά δύο. Το πρώτο είναι µία αποκλειστική προθεσµία, που
ο νόµος τη λέει, αλλά η διοίκηση και η δικαιοσύνη δεν την ακούν,
πλην όµως οφείλουν να την έχουν διαβάσει, βραχύτατη προθεσµία σε ό,τι αφορά τις διοικητικές προσφυγές για να αποφαίνεται
η Αρχή Εξέτασης των Προδικαστικών Προσφυγών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε µε αυτό,
σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα µου δώσετε ένα λεπτό. Δεν έχω
άλλο περιθώριο. Σε ένα λεπτό κλείνω.
Και ταυτοχρόνως, κυρία και κύριοι Βουλευτές, τριπλασιασµός
της δαπάνης. Δεν θα παράγεις κόστος για την κοινωνία. Αν αυτά
που λες δεν στέκουν θα το πληρώνεις εσύ.
Πιο βαρύ τώρα το µέτρο που θα πω. Κάνεις ασφαλιστικά µέτρα για το καθετί; Μάλιστα. Τι πληρώνεις; Τη δαπάνη των ασφαλιστικών. Τι καθυστερήσεις παράγεις; Ατέλειωτες. Απορρίπτονται; Θα επιβαρυνθείς µε το 1% του προϋπολογισµού του έργου.
Για να δούµε τώρα, θα συνεχιστούν αυτές οι πρακτικές της δολιοφθοράς του άλλου; Εκεί που χάνεις κάνεις δολιοφθορά για
να µη γίνει το έργο και παράγεις κόστος για την κοινωνία; Θα το
πληρώσεις, φίλε. Δεν θα γίνει αδαπάνως αυτό.
Και ακόµη µια πρωτοβουλία, πριµ παραγωγικότητας στη διοίκηση που τα πάει γρήγορα δεν θα ήταν κακό. Ενδεχοµένως το
αφήνω στην κρίση του κάθε Βουλευτή ή της κάθε Βουλευτού και
του Υπουργού φυσικά, που έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε την εξής τελευταία µου φράση. Ο
κ. Σπίρτζης, µηχανικός, Πρόεδρος του ΤΕΕ και φίλος, έκανε µία
ρύθµιση το 2016 µε τον ν.4412. Ξέρετε πόσες τροποποιήσεις
έκανε ο Σπίρτζης; Τριακόσιες εξήντα, στον νόµο του! Πόσες τροποποιήσεις πρόλαβε να κάνει ο κ. Καραµανλής στα περίπου δύο
χρόνια που είναι στην ηγεσία του Υπουργείου; Δεκαοκτώ, δεκαεννιά, κάπου εκεί. Σας υπόσχοµαι, σας το λέω σοβαρά και
πολύ φιλικά σας λέω να το αποφύγετε -δεν θα µπορέσετε όµως,
γιατί το ψηφίζετε-, τόσες θα κάνετε κι εσείς γιατί έχετε ένα σχέδιο νόµου µε τις ίδιες αδυναµίες, παρεµβαίνετε σε λέξεις, σε λεξούλες, σε φρασούλες, σε δεκάδες, εκατοντάδες άρθρα της
κείµενης νοµοθεσίας, τα οποία όµως δεν επιφέρουν την επιτάχυνση που επιδιώκετε. Διαφθορά, γιατί περισσότερες εγγυήσεις,
100%, επιβάρυνση, µπλοκαρίσµατα µε νέες διαδικασίες που δεν
προσφέρουν και αποφυγή εκείνων των ρυθµίσεων που πραγµατικά θα αποτελέσουν καινοτοµία και θα δώσουν ώθηση στις δηµόσιες συµβάσεις.
Έχουµε κάνει και Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων. Παρεµβαίνει το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Κάναµε ό,τι µπορούσαµε επί τόσες δεκαετίες όλες οι κυβερνήσεις -δεν µέµφοµαι καµµιά-, αλλά το να παραβλέπουµε πού είναι το πρόβληµα, να παραβλέπουµε το
γεγονός ότι δίνουµε ύλη και χρήµατα σε κοινωνούς βέβαια, που
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επωφελούνται από τις καθυστερήσεις, αλλά δεν σπάµε, δεν κόβουµε τον γόρδιο δεσµό νοµίζω ότι αποτελεί συνευθύνη και
αυτών που προτείνουν έναν νόµο και αυτόν που τον αντιπολιτεύονται µε λόγια του αέρα του κοπανιστού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ζήτησε τον λόγο ο
Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Καραµανλής.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή αυτά που είπε ο κ. Λοβέρδος, ένας πολύ έµπειρος πολιτικός και ακούω µε προσοχή πάντα τις παρεµβάσεις του και την
οµιλία του.
Να ξεκινήσω, κύριε Λοβέρδο, µε κάτι που νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε ειδικά εσείς. Ζούµε σε ένα κράτος που πρέπει επιτέλους να αντιµετωπίσει το τεράστιο ζήτηµα που προκαλεί στη
λειτουργία του η υστερικού τύπου αντιπολίτευση κατά πάντων
και η οποία όπως ασκείται στην Ελλάδα θολώνει, αν θέλετε, τα
όρια µεταξύ αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας. Αυτό είναι το
κύριο ζήτηµα σήµερα που συζητάµε, αν θέλετε να πάµε ένα επίπεδο πιο βαθιά, πώς µπορούµε στις δηµόσιες συµβάσεις και στα
δηµόσια έργα να έχουµε ταχύτητα -αυτό είναι το ζητούµενο-, να
είµαστε αποτελεσµατικοί και διαφανείς. Για χάρη της διαφάνειας, της υποτιθέµενης διαφάνειας, πολλές φορές βάλαµε την
αποτελεσµατικότητα σε δεύτερη µοίρα. Άρα η ισορροπία που θα
έπρεπε να υφίσταται µεταξύ αυτών των δύο πολύ βασικών εννοιών δεν υφίσταται και τέτοιες ισορροπίες θέλουν χρόνια για να
δηµιουργηθούν. Θέλουν σταθερότητα πολιτική, θέλουν θεσµική
επάρκεια, για να λειτουργούµε. Και αυτό προσπαθούµε να κάνουµε τώρα.
Έρχοµαι τώρα επί της ουσίας και µου κάνει εντύπωση που το
ΚΙΝΑΛ κάνει την κριτική ή έχει κάποιες ενστάσεις για το θέµα της
ιδιωτικής επίβλεψης. Κατ’ αρχάς εµείς ως αντιπολίτευση -γιατί
αυτό το είχαµε πει ως αντιπολίτευση, είναι προεκλογική δέσµευση- πήραµε ως παράδειγµα αυτό που εσείς θεσµοθετήσατε
το 2011, κύριε Λοβέρδο, τους ελεγκτές δόµησης. Οι ελεγκτές
δόµησης ήταν µία πρωτοποριακή νοµοθετική πρωτοβουλία που
πήρε η κυβέρνησή σας τότε και στην ουσία κατάφερε να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της τεράστιας διαφθοράς και των τεράστιων καθυστερήσεων που υπήρχαν στις πολεοδοµίες. Αυτό
γινόταν λοιπόν στα ιδιωτικά έργα και σε πολύ µεγάλο βαθµό όσο
υπήρχε ο εποπτικός ρόλος του κράτους αυτό δούλευε.
Σχετικά, λοιπόν, µε το θέµα της ιδιωτικής επίβλεψης να σας
πω ότι τον έλεγχο -και το λέω για άλλη µια φορά- θα τον έχει η
διευθύνουσα υπηρεσία. Βοηθό της µέχρι σήµερα έχει τον υπάλληλο και από αύριο θα έχει τον υπάλληλο του ιδιώτη. Στα έργα
ΣΔΙΤ, που αναφερθήκατε πολύ σωστά, ο επιβλέπων έχει δεσµευτική ισχύ στις πράξεις του. Στα δηµόσια έργα η επίβλεψη είναι
εισηγητικού χαρακτήρα και όχι αποφασιστική, δηλαδή ένας αναθέτων φορέας που δεν έχει την τεχνική επάρκεια και δεν έχει µηχανικούς για να κάνει επίβλεψη του έργου θα µπορεί, αν επιθυµεί, να πάρει µηχανικό από ένα συγκεκριµένο µητρώο, όπως
γίνεται στους ελεγκτές δόµησης και να κάνει την επίβλεψη του
έργου.
Τώρα, επί της ουσίας και πρακτικά όλοι θα συµφωνήσουνε ακόµα και αυτοί που δεν είµαστε µηχανικοί, ούτε εγώ είµαι µηχανικός- ότι όταν δεν γίνεται σοβαρή επίβλεψη η ποιότητα του
δηµοσίου έργου είναι προβληµατική. Άρα, τελικά, ποιος εναντιώνεται στην ιδιωτική επίβλεψη; Εναντιώνεται αυτός που ξέρει ότι
θα έχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο ελέγχου.
Τώρα θα σας διορθώσω και θα σας πω χαριτολογώντας ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε τον νόµο τριακόσιες εξήντα φορές, τον άλλαξε τριακόσιες ογδόντα πέντε. Σε κάθε νόµο που είναι τόσο
σύνθετος θα υπάρχουν και κάποια άρθρα του που µπορεί να
χρειαστούν κάποιες τροποποιήσεις ή βελτιώσεις. Είστε έγκριτος
νοµικός και ξέρετε ότι αυτό συµβαίνει.
Εµείς όµως τι κάναµε; Και νοµίζω ότι αυτό είναι πρωτοφανές
στα νοµοθετικά ή δεν γίνεται συχνά. Εµείς δεν ήρθαµε να τροποποιούµε τον νόµο τα τελευταία δύο χρόνια κάθε πέντε µέρες,
κάθε τρεις µέρες. Εµείς κάναµε µία πολύ σοβαρή δουλειά µε
συγκεκριµένες επιτροπές, εργάστηκαν πολλά Υπουργεία και συ-
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νολικά ερχόµαστε και κάνουµε µια θεσµική παρέµβαση. Σίγουρα
αυτή η θεσµική παρέµβαση δεν είναι γραµµένη στις πλάκες του
Μωυσή. Μπορεί να υπάρχουν ατέλειες, µπορεί να υπάρχουν προβλήµατα. Στην επιτροπή ακούσαµε και λάβαµε υπ’ όψιν µας,
τόσο ο κ. Γεωργιάδης όσο και ο οµιλών, πολλές παρατηρήσεις
των φορέων και διορθώσαµε αρκετές ατέλειες. Εποµένως εδώ
είµαστε να ακούσουµε τις παρατηρήσεις σας, αλλά θεωρώ ότι
στο θέµα της ιδιωτικής επίβλεψης υπάρχει µία παρανόηση.
Το βασικό, κύριε Λοβέρδο, είναι ότι η επίβλεψη αυτή είναι εισηγητικού χαρακτήρα. Δεν αναγκάζουµε κάποιον να πάρει την
ιδιωτική επίβλεψη. Και επίσης, θεωρώ, και νοµίζω ότι αυτό το
υπαγορεύει ο κοινός νους ότι όταν υπάρχει σοβαρή επίβλεψη σε
ένα έργο -και αυτό υπάρχει στα ΣΔΙΤ και στις συµβάσεις παραχώρησης- τότε το τελικό προϊόν, δηλαδή το έργο που παραδίδεται προς όφελος του δηµοσίου είναι πολύ καλύτερο από αυτό
που παραδίδεται σήµερα, που πολλές φορές -ειδικά σε µικρά
έργα, στους δήµους ή σε µικρότερους αναθέτοντες φορείς- δεν
γίνεται επί της ουσίας καµµία επίβλεψη.
Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, κύριε Κατρίνη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ένα λεπτό, γιατί έκανε αναφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπός σας είναι ο κ. Σκανδαλίδης. Να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους. Επειδή στις 18.00’ θα έχει πορείες, πρέπει
να κλείνουµε. Εσείς θα ταλαιπωρηθείτε. Παρακαλώ πολύ να
είστε τυπικοί στον χρόνο, να τελειώσουµε, γιατί εσείς θα ταλαιπωρηθείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχω κάνει αντικατάσταση. Είναι
άδικο να ζητάει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μα, Κοινοβουλευτικός
είναι ο κ. Σκανδαλίδης, κύριε Κεγκέρογλου. Εγώ φταίω;
Έχω δύο Κοινοβουλευτικούς και τον κ. Γεωργιάδη να µιλήσουν. Θα έχουµε πρόβληµα στον χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Κεγκέρογλου,
απάντησε στον κ. Λοβέρδο. Γιατί µε φέρνετε σε δύσκολη θέση;
Ας ήταν εδώ ο κ. Σκανδαλίδης να απαντήσει. Είναι Κοινοβουλευτικός. Θα ζητήσουν και από την άλλη οι αγορητές να µιλήσουν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Έχει δικαίωµα, βάσει Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λύθηκε η παρεξήγηση προφανώς.
Κύριε Υπουργέ, όπως πολύ σωστά είπατε το ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού του συστήµατος παραγωγής και υλοποίησης των δηµοσίων έργων, ελέγχου και διαφάνειας και γενικότερα του συστήµατος διοίκησης της χώρας, προχώρησε σε
καινοτόµες αποφάσεις και µεταρρυθµίσεις από το 2010, στη δύσκολη περίοδο κατά την οποία κάποιοι ήταν στην πλατεία και φώναζαν συγκεκριµένα συνθήµατα µαζί µε τους αντιµνηµονιακούς.
Το 2010 και 2011, ήταν µια περίοδος κρίσιµη για την πατρίδα,
όπου πράγµατι έγινε η µεταρρύθµιση στην οποία αναφερθήκατε.
Μήπως όµως παρανοείτε τα πράγµατα, κύριε Υπουργέ; Στη
συγκεκριµένη περίπτωση που συζητάµε για το νοµοσχέδιο, που
τοποθετηθήκαµε σαφώς υπέρ της ένταξης και του ιδιωτικού
τοµέα στο σύστηµα ελέγχου, µιλήσαµε για την ανάγκη κανόνων
και είπαµε για τη διαστρέβλωση την οποία κάνετε, να επιλέγει ο
ελεγχόµενος τον ελεγκτή του. Έχουµε ένα δηµόσιο έργο, δεν
έχουµε ιδιωτικό σπίτι ή ιδιωτική κατασκευή. Στο δηµόσιο έργο,
λοιπόν, αυτός που είναι ο επισπεύδων για τον έλεγχο και την εποπτεία είναι το δηµόσιο. Θα πρέπει λοιπόν και είναι πρότασή µας,
να υπάρχει µητρώο των ελεγκτών, µε συγκεκριµένους κανόνες,
όπως τους ανέλυσε ο κ. Κατρίνης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία
και όχι µε την επιλογή του «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει», να
έχουµε αυτό το σύστηµα.
Εποµένως δεν είµαστε αντίθετοι µε την είσοδο στον ιδιωτικό
τοµέα. Διαφωνούµε µε τον τρόπο που µπαίνει και κυρίως µε την
επιλογή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Μπουκώρο, ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Σαν Εισηγητής δεν έχω το δικαίωµα
να προσθέσω στον διάλογο που γίνεται, σε ζητήµατα αµιγώς του
νοµοσχεδίου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, µόνο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εφόσον είναι παρών. Αν κάνουν το ίδιο
όλοι, κύριε Μπουκώρο, πότε θα τελειώσουµε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ο κ. Κεγκέρογλου είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχω κάνει αντικατάσταση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ! Υπάρχει ένας Κανονισµός. Να τον τηρήσουµε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητάω τον λόγο επί
της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αφήστε τη διαδικασία.
Μετά θα µου πείτε ότι θέλετε τον λόγο επί προσωπικού. Μου το
έχετε ξανακάνει.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσακαλώτος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να αρχίσω µε ένα, δύο θέµατα της επικαιρότητας και το
θέµα των δικαιωµάτων. Είχαµε ένα πηγαδάκι εδώ, µε τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος είπε να κοιτάξει ο κ. Μαµουλάκης τα
επτά πράγµατα που λέει ο Μαχάτµα Γκάντι ότι δεν πρέπει να
κάνει κανείς. Το τελευταίο είναι να κάνεις πολιτική χωρίς αρχές.
Τι είναι αυτό που κάνετε αυτές τις µέρες, που λέτε ότι όποιος
υποστηρίζει δικαιώµατα των φυλακισµένων είναι µε την 17 Νοέµβρη; Αυτό λέτε; Ότι ο κ. Σοφός, δικός σας άνθρωπος, είναι µε
την «17 Νοέµβρη»; Η κ. Μπακογιάννη, ο κ. Τζαβάρας, το ΚΚΕ, το
ΜέΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος σήµερα το πρωί ανέδειξε αυτό το θέµα και δεν είχε την εντιµότητα να πει ότι ο κ.
Δρίτσας είπε αυτό που είπε και µετά το διόρθωσε αµέσως. Το
ξέχασε να το πει αυτό. Αυτό σηµαίνει πολιτική χωρίς αρχές και
έτσι είναι όλη η ιστορία της Νέας Δηµοκρατίας. Πάντα έτσι πράττατε.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά δηµοσιεύµατα από τη δολοφονία
του Μπακογιάννη: «Όλοι δείχνουν ΠΑΣΟΚ», «Χτύπησε η πασοκική «17 Νοέµβρη»», για άλλη δολοφονία, «Φίλοι του Λαλιώτη οι
τροµοκράτες». Αυτή είναι η πολιτική πάνω στις αρχές; Και τώρα
πάλι τα ίδια; Δεν έχετε µάθει τίποτα από αυτή την ιστορία σας;
Σπιλώνατε µια ολόκληρη παράταξη ότι δήθεν ήταν µε τη «17 Νοέµβρη» και τώρα όσοι υποστηρίζουν τα δικαιώµατα είναι µε τη
«17 Νοέµβρη»; Είναι τρόπος αυτός να συζητάµε πολιτικά το θέµα
των δικαιωµάτων, τι δικαιούται κάποιος, πότε και γιατί το δικαιούται; Έτσι θα συνεχίσουµε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αριστερά σε όλες τις εκδοχές
της έχει πάντα ξεκαθαρίσει τη θέση της για την τροµοκρατία.
Από την αρχή. Πάντα! Πολύ παλαιότερα από το ’74, όταν υπήρχαν τροµοκρατικές ενέργειες. Και πραγµατικά, αυτό που µε στενοχωρεί και κατεβάζει το επίπεδο της πολιτικής είναι πως ούτε
εσείς το πιστεύετε. Δεν το πιστεύετε. Πραγµατικά, θεωρείτε ότι
ο Θοδωρής Δρίτσας χαϊδεύει τα αυτιά της «17 Νοέµβρη»;
Ο άλλος σας εκπρόσωπος, ο κ. Πλεύρης, σήµερα λέει ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν πολιτικό βραχίονα της «17 Νοέµβρη»; Είναι σοβαρά πράγµατα για ένα σύγχρονο, συντηρητικό
κόµµα αυτά; Όλοι ξέρουµε τον Θοδωρή Δρίτσα. Και ξέρω πως
από όλες τις πλευρές της Βουλής κατ’ ιδίαν λέτε τα καλύτερα,
για το πόσο έντιµος είναι, για το πόσο προετοιµασµένος είναι
πάντα στη Βουλή, πως είναι ένας άνθρωπος που έρχεται µε επιχειρήµατα και όχι µε ατάκες. Η Αριστερά χρωστάει πολλά στον
Θοδωρή Δρίτσα και για τη δράση του στο Κοινοβούλιο αλλά και
στα κινήµατα, στον Πειραιά. Δεν το πιστεύετε, αλλά όλα επιτρέπονται σε µια τέτοια αντιπαράθεση.
Επειδή τα θέµατα είναι σοβαρά και δεν πρέπει η Ελλάδα να
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είναι σαν τον Ερντογάν και να έχουµε θάνατο από απεργό πείνας, σας συµβουλεύω να το συζητήσουµε, να πιέσετε κι εσείς,
γιατί θα είναι ένα στίγµα για την παράταξη και την Κυβέρνησή
σας. Μπορεί κάποιοι από εσάς να επενδύετε ότι βραχυπρόθεσµα
θα κερδίσετε, ότι θα έχουµε ακροδεξιά, αυταρχικά αντανακλαστικά, αλλά να ξέρετε ότι στο τέλος θα σας µείνει αυτό. Θα είναι
η µόνη ευρωπαϊκή χώρα, µετά τη Θάτσερ και τον IRA που άφησε
απεργό πείνας να πεθάνει. Και αυτό δεν έχει καµµία σχέση µε
υποστήριξη ή µη υποστήριξη της «17 Νοέµβρη». Όπως είπε η κ.
Μπακογιάννη, τα δικαιώµατα είναι για όλους και όταν λέµε
όλους, εννοούµε όλους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, δεν
διέκοψε κανέναν.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Για τη δηµοκρατία δεν έχω καταλάβει ποια είναι η άποψή σας. Και για να γυρίσω στον Γκάντι, δεν
έχω καταλάβει ποια αρχή έχετε όταν νοµοθετείτε. Είναι η µινιµαλιστική αρχή της δηµοκρατίας ότι µπορούµε να κάνουµε ό,τι θέλουµε επειδή µας ψήφισε ο λαός και µετά από τέσσερα χρόνια
είχε µόνο το δικαίωµα να µας διώξει; Δεν χρειάζεται η δηµοκρατία σε θέµατα που δεν είναι για την πανδηµία, να υπάρχουν αντιρρήσεις, διαδηλώσεις, ενώ εσείς νοµοθετείτε ό,τι θέλετε, όπως
θέλετε;
Δεν έχω καταλάβει, για παράδειγµα, γιατί µέσα στην πανδηµία
µπορεί σήµερα να ψηφίσετε να µην υπάρχουν κατεδαφίσεις.
Ακούσαµε και Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας που είπε ότι
«µιλάω ως πολιτικός µηχανικός και όχι ως πολιτικός» και είπε ότι
δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα µε αυτά. Είπε βέβαια ο κ. Καραµανλής ότι αυτά δεν έπρεπε να γίνουν. Αυτό είναι το σήµα που
δίνουµε;
Γιατί µπορείτε για τις κατεδαφίσεις να ψηφίζετε, αλλά δεν
µπορείτε να λύσετε γρήγορα το πρόβληµα µε τα σχολικά γεύµατα; Γιατί µπορείτε να δώσετε την επίβλεψη των δηµοσίων
έργων -θα επιστρέψω σε αυτό- αλλά δεν µπορείτε να βρείτε καινούργια στελέχη -και σε αυτό θα επιστρέψω- µε κατάρτιση για
τον δηµόσιο τοµέα; Και γιατί µπορείτε να νοµοθετείτε για την
αστυνοµία µέσα στα πανεπιστήµια, αλλά δεν µπορείτε να φέρετε
ένα νόµο για το δηµόσιο σύστηµα υγείας, για να δώσετε ένα
σήµα ότι κάτι καταλάβατε από αυτή την πανδηµία και τον ρόλο
του δηµοσίου τοµέα στην προάσπιση της δηµόσιας υγείας. Εµείς
κάναµε την πρόταση για το νέο ΕΣΥ εχθές στην εξαιρετική εκδήλωση µε τον Αλέξη Τσίπρα και πανεπιστηµιακούς υψηλού κύρους. Εκεί φαίνεται ποια η αριστεία και αξιοκρατία, όχι σε άλλα
θέµατα. Εσείς δεν µπορείτε να καταλάβετε, να «πιάσετε» τι έχει
αλλάξει σε αυτή την κοινωνία για τον δηµόσιο τοµέα της υγείας.
Νοµίζω ότι φαίνεται ότι µετά από το 2009 δεν καταλάβατε τίποτα από τις συνεχόµενες κρίσεις, την οικονοµική, τη χρηµατοπιστωτική, την κλιµατική και την κρίση δηµοκρατίας. Κατάλαβα
από τον κ. Καραµανλή, που µίλησε λίγο πριν, ότι το µεγάλο πρόβληµα στην Ελλάδα -και προφανώς γι’ αυτό χρεοκοπήσαµε- είναι
ότι είχαµε υπερβολική διαφάνεια. Δηλαδή ότι αυτό ήταν που χαρακτήριζε την Ελλάδα και πως όλοι έλεγαν: «Εντάξει, παιδιά, διαφάνεια, διαφάνεια, αλλά έλεος πια. Δεν χρειάζεται τόση διαφάνεια!». Αυτή είναι η άποψή σας;
Έχετε καταλάβει ότι µέσα στο τέλος του νεοφιλελευθερισµού
το 2009 ξεφύτρωσαν πάρα πολλά σκάνδαλα ακριβώς λόγω
αυτού που κάνετε τώρα; Σας θυµίζει τίποτα, κύριε Καραµανλή,
κύριε Υπουργέ, το σκάνδαλο «ΕNRON»; Τι ήταν αυτό το σκάνδαλο; Υπήρχαν και άλλα παρόµοια. Ήταν ότι ορκωτοί λογιστές
δεν έκαναν σοβαρό έλεγχο γιατί ήθελαν δουλειές από την
«ΕNRON». Και µας φέρνετε τώρα κάτι που έχει ακριβώς αυτή τη
σύγκρουση συµφερόντων, να µπαίνουν ιδιώτες στην επίβλεψη.
Μας είπατε: «Εσείς κάνατε το µητρώο µηχανικών». Αλήθεια; Το
ίδιο πράγµα είναι ένα µητρώο µηχανικών, το ίδιο είναι να τους
δίνουµε την επίβλεψη και αυτοί που θα επιβλέπουν θα πληρώνονται από αυτούς που επιβλέπουν; Και δεν βλέπετε καµµία σύγκρουση συµφερόντων, γιατί αυτοί οι ιδιώτες δεν θα θέλουν να
τα χαλάσουν µε κάποια επιχείρηση στην οποία πρέπει να κάνουν
και επίβλεψη και σε µια δεύτερη και σε µια τρίτη και σε ένα δεύτερο και ένα τρίτο έργο;
Γιατί το κάνετε; Γιατί δεν θέλετε να επενδύσετε στο δηµόσιο.

9209

Δεν θέλετε να υπάρχει αυτός ο δηµόσιος έλεγχος. Δεν θέλετε
να καταλάβετε ότι ο νεοφιλελευθερισµός ανέδειξε ότι δεν είναι
όλη η διαφθορά από το κράτος και από το δηµόσιο, αλλά πηγάζει
και από τον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό έδειξε η «ΕNRON» και τόσες
άλλες περιπτώσεις. Το µόνο αντίβαρο σε αυτή την ιδιωτική διαφθορά είναι το κράτος, που εσείς θέλετε να το αποδοµήσετε, να
µην έχει την ισχύ ώστε να µπορεί να το αντιµετωπίσει αυτό.
Τι καταλάβατε από την οικονοµική κρίση; Ότι πάνε καλά τα µεσαία στρώµατα και οι µεσαίες επιχειρήσεις στην Αµερική, στη
Βρετανία, στη Γαλλία, στη Γερµανία; Γιατί νοµίζετε ότι υπάρχει
ο Τραµπ, ο Τζόνσον, ο Σαλβίνι, το ΑfD στη Γερµανία; Ακριβώς
γιατί οι πολιτικές του νεοφιλελευθερισµού δεν έχουν δώσει, δεν
µπορούν να δώσουν χώρο στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Και γι’ αυτό όπου υπάρχουν οι δικές σας πολιτικές υπάρχει αυτό
που λέµε το «σπρώξιµο» των µεσαίων στρωµάτων και των µεσαίων επιχειρήσεων. Και φέρνετε κάτι που έχουν αναλύσει όλοι
οι οµιλητές µας, κάτι που πάλι είναι για τα «µεγάλα ψάρια», για
τους µεγάλους επενδυτές.
Και, τέλος, έχετε καταλάβει ότι έχουµε κλιµατικό πρόβληµα,
ότι όλος ο κόσµος µιλάει για την κλιµατική αλλαγή, ότι είναι κυρίαρχο ζήτηµα που ενδιαφέρει όλη τη νεολαία, όλα τα νέα µας
παιδιά; Η απάντησή σας είναι το άρθρο 219 που το ανέλυσε και
ο κ. Χατζηγιαννάκης και ο κ. Σαντορινιός και ο εισηγητής µας.
Δηλαδή πραγµατικά θεωρείτε ότι θα γίνει εντός περιοχής
«NATURA» ένα δηµόσιο έργο και µετά θα έρθει εκ των υστέρων
µια µελέτη και θα σταµατήσει; Αυτό θεωρείτε. Όλη η ανάγνωση
της ιστορίας, το πώς δουλεύει το ελληνικό κράτος, σας σπρώχνει
σε αυτό το συµπέρασµα, ότι το περιβάλλον έχει µεγαλύτερη
ασφάλεια µετά από το 219 απ’ ό,τι πριν; Αυτό καταλάβατε;
Κατ’ αρχάς δεν µπαίνετε καν στον κόπο να ευθυγραµµίσετε
αυτό το νοµοσχέδιο µε ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός σας και ό,τι
θα ανακοινώσει ο κ. Σκυλακάκης για το Ταµείο Ανάκαµψης. Πού
φαίνεται εδώ ότι χρειάζεται µια µεγαλύτερη έµφαση στο περιβάλλον, να αντιµετωπίσουµε όλοι µαζί αυτή την κρίση που ενδιαφέρει τόσο πολύ τους νέους; Πουθενά. Είναι σαν να είναι άλλο
πράγµα. Δεν χρειάζεται εδώ να µιλήσουµε για το περιβάλλον.
Δεν ανησυχούµε για τις κατεδαφίσεις που δεν θα γίνουν. Δεν µας
ανησυχεί ότι και σε περιοχή «NATURA» θα γίνουν καταστροφές,
που είναι και οικολογικές και για την πολιτιστική µας κληρονοµιά,
µια πολιτιστική κληρονοµιά που δείξατε στο µετρό της Θεσσαλονίκης πόσο σας καίει, που έχετε όλη την κοινωνία και όλους
τους επιστήµονες εναντίον σας.
Γιατί έβαλα αυτά τα µεγάλα ζητήµατα της διαφάνειας στην
εποχή του νεοφιλελευθερισµού, στο πρόβληµα των µεσαίων τάξεων, στο περιβάλλον; Γιατί πραγµατικά θεωρώ ότι µόνο οι προοδευτικές δυνάµεις, αν πάρουν σοβαρά υπ’ όψιν τα οικολογικά
κινήµατα, τα κινήµατα υπέρ της δηµοκρατίας, αν ενώσουν τις δυνάµεις τους πρωτίστως στην αρχή στον κοινωνικό τοµέα µπορούν να φέρουν µια απάντηση. Δεν το έχετε. Δεν καταλαβαίνετε
τι έχει φέρει στην επιφάνεια αυτή η τριπλή κρίση. Είναι σαν να
είσαστε στο 2009, έγιναν κάποιες "κρισούλες" και οι δουλειές συνεχίζονται όπως πριν.
Αυτό πρέπει να διακοπεί, πρέπει να το ανατρέψουµε και πρέπει
όλες οι προοδευτικές δυνάµεις να συζητήσουν πολύ σοβαρά και
στρατηγικά πώς παίρνουµε υπ’ όψιν όλα τα πράγµατα που
έχουµε µάθει από το 2009 και µετά, γιατί εσείς µέσα από όλα τα
νοµοσχέδια που φέρνετε, φαίνεται ότι δεν έχετε µάθει απολύτως
τίποτα.
Καταθέτω στα Πρακτικά την ιστορία σας σε σχέση µε τη «17
Νοέµβρη».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Τσακαλώτε. Να είστε καλά!
Επειδή ξέρω ότι εδώ δεξιά πνίγεστε, θα δώσω τον λόγο και
πάλι στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών τον κ. Καραµανλή. Τον παρακαλώ, όµως, µέσα από την καρδιά µου να τηρή-
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σει το δίλεπτο.
Κύριε Καραµανλή, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, δεν ήθελα να παρέµβω, αλλά
πραγµατικά απορώ πώς ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει πάλι την κουβέντα για την τροµοκρατία.
Πρέπει να αποφασίσετε κάποτε σε ποια βάρκα πατάτε. Πατάτε
στη βάρκα της ριζοσπαστικής και της άκρας Αριστεράς, του ακτιβισµού και της µισαλλοδοξίας ή πατάτε στη βάρκα που κάποιοι
στο κόµµα σας -και προφανώς ο Αρχηγός σας θέλει να σας πάειπου είναι η βάρκα της «σοσιαλδηµοκρατίας» -εντός εισαγωγικών,
για να µην προσβάλω το ΚΙΝΑΛ- και της Κεντροαριστεράς;
Με τις κουβέντες που λέτε εδώ ανοίγετε πάλι αυτό το θέµα,
το οποίο νοµίζω ότι όλοι πρέπει να κλείσουµε.
Τι είπε ο πρώην Υπουργός κ. Δρίτσας, τον οποίον ήρθατε εδώ
πέρα εσείς να υπερασπιστείτε; Να καταλάβουµε τι είπε σε µια
χώρα φιλελεύθερης δηµοκρατίας, κοινοβουλευτισµού του 21ου
αιώνα, µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε και µας απεκάλυψε βασικά την ιδεολογική του συγγένεια…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: …(Δεν ακούστηκε).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Δεν σας διέκοψα. Δεν διέκοψα κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αφήστε τον να το πει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Δεν έκανα καµµία προσωπική αναφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε δίκιο.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Μας είπε ότι η τροµοκρατία δεν είναι απειλή
για τους δηµοκρατικούς θεσµούς. Τον µαζέψατε. Μαζεύτηκε,
έκανε µια δήλωση «ναι µεν, αλλά» και έρχεται τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ανοίγει αυτό το θέµα.
Μα, καλά, είναι ποτέ δυνατόν να ανοίγετε αυτό το θέµα; Τι κάνετε; Κάνετε τερτίπια στον Αρχηγό σας; Χθες παρουσίαζε ένα
ολόκληρο πρόγραµµα, το οποίο εγώ διάβασα µε µεγάλη προσοχή, για τα θέµατα της υγείας και τώρα ανοίγουµε θέµατα τροµοκρατίας; Αυτά τα θέµατα έπρεπε να έχουν κλείσει και έχουν
κλείσει.
Διαβάστε -και κλείνω µε αυτό- τη δήλωση του γιου του θύµατος του κ. Μοµφεράτου, που είναι συγκλονιστική. Είπε ότι «εµείς
θέλουµε να ζήσει ο Κουφοντίνας», αλλά, κύριε Τσακαλώτε, που
είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα αποφασίσετε ούτε εσείς ούτε εγώ ούτε κανένας πολιτικός σε ποια
φυλακή θα εκτίσει την ποινή του. Αυτό πρέπει να το αποφασίσουν άλλοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, µίλησε ο
Υπουργός. Θέλετε να µιλήσετε και εσείς τώρα; Το ίδιο θα πείτε.
Θα πρέπει να σας απαντήσει µετά, κύριε Τσακαλώτε. Σας παρακαλώ πολύ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κοινοβουλευτικός
είστε, έχετε το δικαίωµα. Πάρτε τα δύο λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ο Υπουργός δεν είχε την καλοσύνη και την ευγένεια να αντιµετωπίσει ούτε ένα από τα επιχειρήµατά µου, ούτε για τη διόρθωση του Θοδωρή Δρίτσα, αλλά
ούτε -γιατί λέει ότι εµείς ξαναφέρνουµε το θέµα- να µιλήσει για
τον άλλον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Είναι θέση της Κυβέρνησης ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν πολιτικό βραχίονα της
«17 Νοέµβρη»; Με αυτόν τον τρόπο θεωρείτε ότι θα πάµε παραπέρα; Αυτό έγραψε ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος. Αυτό
ήθελα να διευκρινίσω. Είναι τρόπος αυτός να αντιµετωπίζουµε
την πολιτική;
Και, τέλος, κατάλαβα ότι η Κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει καµµία πράξη για να µην έχει το στίγµα ότι επί των ηµερών της πέθανε ένας απεργός πείνας.
Αυτό, κύριε Καραµανλή, σας το λέω…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Φαίνεται από αυτά που λέτε ότι το εύχεστε
αυτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Εσείς το επιδιώκετε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Εµείς υποστηρίζουµε τα δικαιώµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ και
τους δύο.
Κύριε Τσακαλώτε, συνεχίστε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν νοµίζω ότι εγώ διακόπτω τον
εαυτό µου.
Άρα, λέω να το σκεφτείτε, γιατί αυτό είναι το βασικό ζήτηµα
και όχι αυτά που λέει ο κ. Πλεύρης και όχι αυτά που είπατε τώρα,
που πετάξατε τη µπάλα στην εξέδρα. Τα πράγµατα είναι σοβαρά
και θέλει µια σοβαρότητα, που δεν έχει επιδείξει η δική σας παράταξη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο,
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Βρούτση, έχετε
τον λόγο, αλλά σας παρακαλώ πολύ για το δίλεπτο, γιατί ήρθε
και ο κύριος Υπουργός, πρέπει να µιλήσει η κ. Μπακαδήµα, ο κύριος Υπουργός και µετά να πάµε στους οµιλητές µέσω Webex.
Σας παρακαλώ. Εµένα µη µε σέβεστε, αλλά σεβαστείτε τους συναδέλφους σας, σας παρακαλώ πολύ! Και εσείς θα ταλαιπωρηθείτε φεύγοντας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι συνεπής, αλλά
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε δύο φορές
τον λόγο.
Δεδοµένου του χρόνου που έχω, θέλω να καταθέσω δυο-τρεις
σκέψεις, απαντώντας στον κ. Τσακαλώτο.
Το θεωρώ προκλητικό, κύριε Πρόεδρε, ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσακαλώτος, να κουνάει το δάχτυλό του σε αυτή την παράταξη, κάνοντας µαθήµατα δηµοκρατίας. Να θυµίσω την ιστορία στον κ. Τσακαλώτο, που ίσως δεν
τη γνωρίζει ή ίσως θέλει να την εξαλείψει, ότι αυτή η παράταξη
που λέγεται «Νέα Δηµοκρατία» αποκατέστησε και τη Δηµοκρατία
και το Σύνταγµα στη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Το Πολυτεχνείο το έκανε, όχι
εσείς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εµείς είµαστε, κύριε Τσακαλώτε. Αυτή
η παράταξη είναι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Τσακαλώτε,
προηγουµένως δεν σας άρεσε να σας διακόπτουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είναι η παράταξη που αποκατέστησε
τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς µε τον Κωνσταντίνο Καραµανλή και είναι η παράταξη που έφερε τη δηµοκρατία στη χώρα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας ενοχλεί; Γιατί σας ενοχλεί; Αυτή είναι η αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν διέκοψα καθόλου τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Λαθροχειρία και σε
αυτό!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ποια λαθροχειρία, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ!
Ολοκληρώστε, κύριε Βρούτση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ψεύδεστε και το ξέρετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Η Δηµοκρατία και το Σύνταγµα αποκαταστάθηκαν από τη Νέα Δηµοκρατία και τον Κωνσταντίνο Καραµανλή, από αυτή την παράταξη. Αυτό είναι ανεξίτηλα γραµµένο
σε πέτρα, στην πέτρα της ελληνικής ιστορίας.
Το δεύτερο είναι ότι είδαµε τον κ. Τσακαλώτο να επικαλείται
τι; Δηµοσιεύµατα εφηµερίδων, Τύπου. Εµείς ποτέ δεν επικαλεστήκαµε ούτε τι λέει η «ΑΥΓΗ», ούτε η «ΕΦΣΥΝ», ούτε τι λέει το
«DOCUMENTO». Τι λέµε, όµως; Επικαλεστήκαµε δηλώσεις Βουλευτών σας και στελεχών σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Θυµάστε τον Βουλευτή σας κ. Μπαλαούρα, που µιλούσε για
το ιδεώδες της «17 Νοέµβρη» ή χθες τον κ. Δρίτσα; Λέτε σήµερα
ότι επανέκαµψε και έκανε διορθωτική δήλωση. Το πρωί που µιλούσαµε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε βγάλει δήλωση. Αναγκάστηκε
να το κάνει.
Εγώ µίλησα για την εκκωφαντική σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ, που αναγκάστηκε να έρθει µετά και να βγάλει ανακοίνωση, συρόµενος
µέσα από την κοινωνική κατακραυγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Βρούτση, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε κάθε περίπτωση, ας σοβαρευτούν εκεί, στον ΣΥΡΙΖΑ. Επιλογή τους είναι να διαλέξουν το µέρος της κοινωνίας που θέλουν
να πάνε, να ταυτιστούν µε µια µικρή µειοψηφία η οποία ονειρεύεται επαναστάσεις και ονοµασίες στην πλατεία του Συντάγµατος
στο όνοµα του Κουφοντίνα! Όµως, η δική τους νεολαία είναι που
είχε το πανό που έγραφε το όνοµα του αρχιτροµοκράτη δολοφόνου Κουφοντίνα για την πλατεία Συντάγµατος. Δεν ήταν η
ΟΝΝΕΔ και η ΔΑΠ. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν!
Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή καταδικάζουµε, αυτή αναδεικνύουµε, αλλά αυτή η παράταξη προς όλες τις πλευρές της Βουλής είναι η παράταξη που θέλει την εθνική συµφιλίωση, γιατί
πιστεύουµε στην πατρίδα µας, πιστεύουµε στην ενότητα του ελληνικού λαού.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Μαµουλάκη,
σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν πιστεύουµε, κύριε Τσακαλώτε, ότι
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι βραχίονες της «17Νοέµβρη».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Βρούτση, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν το είπα εγώ αυτό ποτέ, ούτε πιστεύουµε ότι είστε, αλλά η συµπεριφορά σας και οι δηλώσεις
σας γυρίζουν τα φώτα προς τα πάνω σας. Δική σας ευθύνη είναι.
Μόνοι σας πέφτετε στα λάθη. Αξιολογείστε από τον ελληνικό
λαό. Εµείς είµαστε εδώ να σας κάνουµε κριτική.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Γεωργιάδη, σε
δέκα λεπτά θα µιλήσετε. Πρέπει να µιλήσετε τώρα; Να δώσουµε
τον λόγο πρώτα σε µία κυρία, που νοµίζω ότι θα τον δώσετε,
στην κ. Μπακαδήµα, που από τις 16:30’ περιµένει να µιλήσει και
µετά είστε εσείς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το ξέρω ότι είστε
πολύ ευγενικός.
Τον λόγο, λοιπόν, έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25 κ. Φωτεινή Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα θα χρησιµοποιήσω τον χρόνο της οµιλίας µου, ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος, για να υπερασπιστώ µια από τις δύο τροπολογίες
που καταθέτουµε ως ΜέΡΑ25. Θεωρώ πως είναι συναντίληψη και
είναι κάτι που το ακούµε και το ακούµε όχι µεµονωµένα ο καθένας από µας, αλλά το ακούµε και συλλογικά, το γεγονός πως η
πανδηµία εδώ και έναν χρόνο σχεδόν έχει πραγµατικά γονατίσει
την οικονοµία µας. Είναι µια πανδηµία που ήρθε να φέρει και
πάρα πολλά οικονοµικά προβλήµατα και να επιτείνει όλη τη δεκαετή µνηµονιακή κρίση, µε ό,τι αποτύπωση είχε στην ήδη επιβαρυµένη οικονοµία µας.
Φυσικά, µε το άνοιγµα και το κλείσιµο των επιχειρήσεων βλέπουµε καθηµερινά και την κραυγή απόγνωσης των εµπορικών
συλλόγων της χώρας, αλλά και των επιχειρηµατιών και των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις, που είναι πραγµατικά συνταρακτική και θα πρέπει, θεωρούµε, πραγµατικά να εγκύψουµε και να
συνεργαστούµε, ώστε να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο ολιστικής και
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πραγµατικής, έµπρακτης στήριξης των επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό καταθέτουµε και τη συγκεκριµένη
τροπολογία, που ως θέµα έχει την άµεση στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν χτυπηθεί από την πανδηµία. Θα µου επιτρέψετε
να αναφερθώ συνοπτικά στα άρθρα της.
Κατ’ αρχάς προτείνουµε να διευρυνθεί η στήριξη που έχει ήδη
δοθεί και αφορά τα 5 χιλιάδες ευρώ, που µπορούν να λάβουν οι
επιχειρήσεις για να δηµιουργήσουν e-shop. Αυτό που προτείνουµε είναι αντίστοιχη επιδότηση να δοθεί σε όλες τις επιχειρήσεις που αποδεδειγµένα έχουν χτυπηθεί από την πανδηµία, ώστε
να µπορέσουν µε αυτό το ποσό, αν δεν επιθυµούν οι ίδιοι να δηµιουργήσουν e-shop, να αποπληρώσουν οφειλές που έχουν µαζευτεί όλο αυτό το διάστηµα σε προµηθευτές τους ή να µπορέσουν να αγοράσουν καινούργιο εµπόρευµα. Διότι πραγµατικά,
όταν οδηγηθούµε σε άνοιγµα της αγοράς, είτε θα είναι 16 Μαρτίου ή όποια µέρα δοθεί το πράσινο φως από τους λοιµωξιολόγους, το θέµα θα είναι να ανοίξουν τα καταστήµατα µε ασφάλεια
για τους εργαζοµένους και για τους καταναλωτές, αλλά και να
ανοίξουν µε εµπορεύµατα που θα υπάρχουν, ώστε να µπορούν
να τα διαθέσουν.
Δεύτερο άρθρο της τροπολογίας που προτείνουµε είναι η µετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε µη επιστρεπτέα και
φυσικά µε επιπλέον επισήµανση αυτή να είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και να µη συµψηφίζεται µε καµµία άλλη οφειλή.
Επιπλέον, προτείνουµε τη βοήθεια από πλευράς του δηµοσίου,
µε τη συνεισφορά για ένα χρονικό διάστηµα περίπου ενός έτους
στις δόσεις για αποπληρωµή των πάσης φύσεως δανείων που
έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγµένα χτυπηθεί από
την οικονοµική πανδηµία, που πάει χέρι-χέρι µε την υγειονοµική.
Επιπλέον, προτείνουµε την απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Αρχικά
ήταν στην πρόταση νόµου µας η πρόταση για την περίοδο από
1ης Μαρτίου 2020 µέχρι τέλους του 2020. Τώρα ερχόµαστε να
προσθέσουµε ότι θα µπορεί µε ΚΥΑ αυτή η περίοδος να παραταθεί, ώστε να καλύψει όλη την περίοδο κρίσης για τις επιχειρήσεις λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Συνεχίζοντας, προτείνουµε την παράταση στην προθεσµία καταβολής και την αναστολή της είσπραξης βεβαιωµένων οφειλών
στις ΔΟΥ ή σε ελεγκτικά κέντρα, πάλι για το διάστηµα από 1ης
Μαρτίου του προηγούµενου έτους και για όσο συνεχίζει η πανδηµία να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις.
Επόµενο άρθρο και µια πάγια και βασική µας πρόταση είναι η
κατάργηση της προπληρωµής φόρου. Για έναν λόγο παραπάνω
δεν είναι δυνατόν να ζητάµε να υφίσταται ακόµη η φορολογική
υποχρέωση της προπληρωµής φόρου, ειδικά στην περίοδο που
ζούµε και µε τις επιχειρήσεις όταν λειτουργήσουν κανονικά να
µην ξέρουµε πόσες επανέλθουν σε λειτουργία.
Επόµενο είναι η µείωση του φορολογικού συντελεστή σε 15%
για µικρές επιχειρήσεις, δηλαδή για επιχειρήσεις µέχρι τριάντα
εργαζοµένους, στο 20% για µεσαίες, από τριάντα έναν µέχρι διακόσιους ενενήντα εννιά εργαζοµένους, και στο 29% για τις πολύ
µεγάλες επιχειρήσεις άνω των τριακοσίων εργαζοµένων.
Φυσικά δεν θα µπορούσαµε να µην προτείνουµε κι αυτό που
λέµε -και είναι µία από τις πάγιες προτάσεις µας- τον εξορθολογισµό δηλαδή του ΕΝΦΙΑ, ώστε να επωφεληθούν εκείνοι που δεν
έχουν περιουσία. Για παράδειγµα, προτείνουµε ο ΕΝΦΙΑ να είναι
µηδενικός όταν η αξία της περιουσίας είναι µέχρι 70.000. Αυτές
είναι πολύ συνοπτικά οι προτάσεις µας.
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, να
σας παρακαλέσω να γίνει αποδεκτή η τροπολογία και να στηριχθεί από όλους µας, καθώς η ανάγκη στήριξης των µικρών, µικροµεσαίων και µεσαίων επιχειρήσεων είναι πραγµατικά ζωτικής
σηµασίας. Ξέρετε, όλοι λέµε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας οι µικρές επιχειρήσεις. Πράγµατι έτσι είναι. Αυτή η ραχοκοκαλιά, λοιπόν, πρέπει να στηριχθεί για να µη σπάσει. Πρέπει
να στηριχθεί για να µη δούµε το ένα λουκέτο µετά το άλλο, όταν
θα αρχίσει η επαναλειτουργία των καταστηµάτων. Θεωρώ πως
θα πρέπει να δείξουµε την απαραίτητη πολιτική βούληση, νοµοθετώντας υπέρ των πολιτών, υπέρ των ανθρώπων που έχουν µικρές επιχειρήσεις και των εργαζοµένων, να δείξουµε ότι νοµοθετούµε δίπλα τους και όχι απέναντί τους.
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Γι’ αυτόν τον λόγο θα ήθελα να σας ζητήσω να γίνει δεκτή η
τροπολογία, κύριε Υπουργέ, και να υπερψηφιστεί από τους συναδέλφους, γιατί δεν είναι µικροπολιτικό θέµα, δεν χωρά µικροπολιτική σε τέτοια ζητήµατα και θα πρέπει να φανεί και να
καταλάβουν και οι πολίτες ότι δεν στεκόµαστε στις ιδεολογικές
µας διαφορές όταν πρόκειται για το καλό των πολιτών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Μπακαδήµα.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Πριν τοποθετηθώ επί της αρχής για το νοµοσχέδιο, θέλω κατ’ αρχάς να πω ορισµένα πράγµατα γι’ αυτά που
ακούστηκαν, τα οποία είναι αρκούντως εξωφρενικά. Τέτοια στρεψοδικία δεν περίµενα από τον κ. Τσακαλώτο.
Έρχοµαι πρώτα στο σοβαρότερο.
Κύριε Τσακαλώτε, αναφέροµαι σε εσάς. Αναφέρατε τρεις
φορές στην οµιλία σας µια δήθεν δήλωση της κ. Μπακογιάννη.
Είπατε επί λέξει: «Τα δικαιώµατα ισχύουν για όλους και όταν λέµε
«για όλους» εννοούµε για όλους», υπονοώντας ότι η κ. Μπακογιάννη ανήκει σε αυτούς που έχουν ζητήσει κάποιου είδους υποχώρηση της Κυβερνήσεως για την απεργία πείνας του Δηµήτρη
Κουφοντίνα.
Διαβάζω την ακριβή δήλωση της κ. Ντόρας Μπακογιάννη.
Ίσως να διέλαθε της προσοχής σας το σύνολο της δηλώσεώς
της. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά σε λίγο. «Η δηµοκρατία ούτε
εκβιάζεται ούτε εκδικείται. Οι νόµοι πρέπει να ισχύουν για όλους
και ισχύουν στη συγκεκριµένη περίπτωση για όλους». Δηλαδή, η
κ. Μπακογιάννη έχει πει το ακριβώς αντίθετο απ’ αυτό που υπονοήσατε.
Καταθέτω στα Πρακτικά τη δήλωση της κ. Μπακογιάννη, για
να δείτε µε τα µάτια σας ότι και την παρεξηγήσατε και την αδικήσατε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όχι µόνο δεν έχει υπάρξει καταπάτηση κάποιων νόµων από
πλευράς του κράτους δικαίου για τον Δηµήτρη Κουφοντίνα, αλλά
δεν πρέπει και να υπάρξει καταπάτηση των κανόνων δικαίου,
όπως ζητάει η πλευρά του Δηµήτρη Κουφοντίνα.
Ειδικά για την κ. Ντόρα Μπακογιάννη, για λόγους που πιστεύω
πολύ καλά αντιλαµβάνεστε, δεν µπορούµε να παίζουµε και να κάνουµε λάθος ως προς το τι έχει πει για κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η
δήλωσή της. Αυτό που λέει η κ. Μπακογιάννη είναι αυτό που λέει
σύσσωµη η Κυβέρνηση, σύσσωµη η Νέα Δηµοκρατία και πιστεύω
η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Τι, δηλαδή; Για να το ξεκαθαρίσουµε. Θέλει κάποιος από εµάς
να πεθάνει ο Δηµήτρης Κουφοντίνας; Σας διαβεβαιώ, όχι. Κανένας µας δεν το θέλει, όπως δεν θέλει να πεθάνει κανένας συµπολίτης µας για κανέναν λόγο. Άλλωστε, αυτή είναι και η
ειδοποιός µας διαφορά από τον ίδιο τον Δηµήτρη Κουφοντίνα, ο
οποίος ήθελε να πεθάνουν συµπολίτες του και µάλιστα ορισµένους τους σκότωσε.
Σήµερα άκουσα το αµίµητο από τη συνήγορο υπεράσπισής
του, την κ. Κούρτοβικ, η οποία είπε ότι οι συγγενείς των θυµάτων
τον υβρίζουν όταν τον λένε «δολοφόνο». Ο Δηµήτρης Κουφοντίνας έχει καταδικαστεί για έντεκα φόνους. Είναι δολοφόνος! Είναι
δολοφόνος µε δικαστική βούλα. Είναι δολοφόνος, γιατί έχει οµολογήσει τις δολοφονίες. Δεν είναι ύβρις να λες τον Δηµήτρη Κουφοντίνα «δολοφόνο». Είναι µια αντικειµενική πραγµατικότητα.
Άρα, λοιπόν, αυτά που τις τελευταίες µέρες ακούγονται στην ελληνική δηµόσια σφαίρα ξεπερνούν κάθε φαντασία.
Ξαναλέω, λοιπόν. Η ακριβής δήλωση της κ. Ντόρας Μπακογιάννη -και µετά θα ήθελα να τη διαπιστώσετε και µόνος σας, µε
ένα απλό "γκουγκλάρισµα" θα τη βρείτε, µήπως θέλετε να επανορθώσετε- είναι: «Η δηµοκρατία ούτε εκβιάζεται ούτε εκδικείται.
Οι νόµοι πρέπει να ισχύουν για όλους και ισχύουν στη συγκεκριµένη περίπτωση για όλους».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ποια είναι η δική µας διαφωνία µε εσάς; Εσείς αντιµετωπίσατε
το 2015 απεργία πείνας του Δηµήτρη Κουφοντίνα. Τότε, έκανε
απεργία πείνας διότι δεν ήθελε να µεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Μετά από λίγες µέρες η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα
υποχώρησε στο αίτηµα του Δηµήτρη Κουφοντίνα, δεν τον πήγαν
στις φυλακές Κορυδαλλού, όπως δεν ήθελε να πάει. Άλλαξαν
στη συνέχεια τους νόµους επ’ ωφελεία του Δηµήτρη Κουφοντίνα,
πήγε στις αγροτικές φυλακές και πέρασε µερικά χρόνια «ζάχαρη», διότι του κάνατε όλα τα χατίρια.
Εµείς, σε αντίθεση µε το πώς το κάνατε εσείς, δεν νοµοθετούµε για τον Δηµήτρη Κουφοντίνα. Νοµοθετούµε για όλους
όσοι έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα σαν αυτά για τα οποία
έχει καταδικαστεί ο Δηµήτρης Κουφοντίνας. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός σήµερα και κάνει απεργία πείνας µε το ακριβώς
ανάποδο αίτηµα του 2015 -το 2015 έκανε απεργία πείνας για να
µη µεταφερθεί στον Κορυδαλλό, σήµερα κάνει απεργία πείνας
για να µεταφερθεί στον Κορυδαλλό- και φέρεται προς την ελληνική κοινωνία σαν ένα κακοµαθηµένο παλιόπαιδο, το οποίο νοµίζει ότι έχει κάποιο θείο δικαίωµα να του φέρονται µε ξεχωριστό
και ιδιαίτερο τρόπο όλοι οι άλλοι.
Εµείς δεν αναγνωρίζουµε στον Δηµήτρη Κουφοντίνα κανένα
θείο δικαίωµα να του συµπεριφερόµαστε µε οποιονδήποτε ξεχωριστό τρόπο και αυτό είπε η κ. Μπακογιάννη: «Οι νόµοι ισχύουν
για όλους, είναι ίδιοι για όλους. Η δηµοκρατία δεν εκδικείται».
Αυτό είναι σωστό. Όµως, η δηµοκρατία δεν κάνει χατίρια και δεν
εκβιάζεται από τον οποιονδήποτε θέλει να την εκβιάσει. Τελεία.
Όλα αυτά που σας είπα τα συµπληρώνω. Κανένας µας δεν
θέλει να πεθάνει ο Δηµήτρης Κουφοντίνας και η δική µου προσωπική εκτίµηση είναι ότι δεν θα πεθάνει κιόλας. Διότι οι γιατροί
είναι εκεί και έχουν την ευθύνη να κάνουν ό,τι πρέπει για να µην
πεθάνει. Έχει εκδοθεί, όπως ξέρετε, εισαγγελική παραγγελία.
Είναι υποχρεωµένοι από τον νόµο να σώσουν τη ζωή του και το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έχει αποφανθεί
για το τι πρέπει να κάνουν οι γιατροί σε µία ανάλογη περίπτωση.
Δεν είναι, όπως ξέρετε, βασανιστήριο η υποχρεωτική σίτιση,
εάν απειλείται η ζωή ενός ατόµου, αλλά κατά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων είναι επιβεβληµένη ιατρική
πράξη. Άρα, λοιπόν, εκεί οι γιατροί θα κάνουν αυτό που πρέπει
και πιστεύω πραγµατικά, γιατί δεν το θέλω καθόλου, ότι δεν θα
πεθάνει ο Δηµήτρης Κουφοντίνας. Όλα τα άλλα τα οποία είπατε
µε αφήνουν εξοργισµένο.
Ως προς τον κ. Δρίτσα, κύριε Τσακαλώτε, για να τα ξεκαθαρίσουµε και αυτά, η κριτική µας στον κ. Δρίτσα δεν γίνεται ούτε
για τον χαρακτήρα του, για το αν είναι ευγενής ή όχι -σας λέω
ότι είναι ευγενέστατος- ούτε επί προσωπικού. Γίνεται επί µίας
πολύ συγκεκριµένης δήλωσεώς του, την οποία ανασκεύασε µεν
αµέσως µετά, αυτό όµως δεν αναιρεί την αρχική του δήλωση, η
οποία ήταν τροµακτική. Και δεν είναι τροµαχτικό µόνο το σηµείο
που ανασκεύασε, αλλά κάτι που διέλαθε της προσοχής σας και
σας παρέσυρε.
Είπατε, κύριε Τσακαλώτε, ότι η Αριστερά σε όλες της τις εκφάνσεις και σε όλη της την ιστορική διαδροµή έχει ξεκαθαρίσει
τη σχέση της µε την τροµοκρατία. Προφανώς, αστειεύεστε. Είµαι
βέβαιος ότι την ιστορία της Αριστεράς την ξέρετε καλύτερα από
µένα. Πολλές εκφάνσεις της Αριστεράς ιστορικά είχαν εξαιρετικά
στενές σχέσεις µε την τροµοκρατία. Το ξέρετε, µην πάω τώρα
και κάνω ιστορική ανάλυση της Αριστεράς. Δεν είναι της παρούσης.
Αυτό, όµως, που διέλαθε της προσοχής σας είναι ότι στη χθεσινή του συνέντευξη ο κ. Δρίτσας -το παραδέχεται ο ίδιος, αυτός
που υπερασπίζεστε- τι είπε, πλην αυτού που ανασκεύασε ως
προς το ότι η «17 Νοέµβρη» δεν τροµοκράτησε κανέναν Έλληνα
κ.λπ.; Μετά βέβαια είπε µια ερµηνεία. Ας του το «χαρίσουµε» εν
πνεύµατι ανθρωπισµού. Είπε ότι η «17 Νοέµβρη» σκότωνε µόνο
εκπροσώπους της Δεξιάς παρατάξεως.
Κύριε Τσακαλώτε, αφού πιστεύετε τον κ. Δρίτσα και τον εµπιστεύεστε, δώστε µας µία ερµηνεία γιατί η «17 Νοέµβρη» σκότωνε
µόνο ανθρώπους της Δεξιάς παρατάξεως; Γιατί δεν σκότωνε και
της Αριστεράς παρατάξεως, κατά τον κ. Δρίτσα; Γιατί προφανώς
η «17 Νοέµβρη» αισθανόταν τµήµα της Αριστεράς παρατάξεως,
συγκεκριµένα της ένοπλης άκρας Αριστεράς.
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Άρα όλα όσα είπατε περί του ξεκαθαρισµένου ρόλου Αριστεράς και τροµοκρατίας διαχρονικά, µε συγχωρείτε, αλλά δεν περνάνε ούτε σε Ιστορία Α’ δηµοτικού.
Καλό είναι που τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ τα ξεκαθαρίζει. Εγώ χαίροµαι
για το σηµερινό «άδειασµα» του κ. Δρίτσα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Οφείλω να σας πω ότι το θεωρώ πολύ µεγάλη πρόοδο και χαίροµαι που εν µέρει συνέβαλα κι εγώ µε τις χθεσινές µου δηλώσεις στην επιτροπή. Διότι είναι η πρώτη φορά που θυµάµαι όλη
την περίοδο που ο κ. Τσίπρας είναι Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που
ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ «αδειάζεται» κατ’ αυτόν τον τρόπο δηµόσια. Είναι µια πρόοδος αυτή για τον ΣΥΡΙΖΑ και είναι µία πρόοδος για τη δηµοκρατία µας ευµενώς αποδεκτή.
Όσον αφορά δε όλους αυτούς που διαδηλώνουν και για το αν
πρέπει να µιλάµε στη νεολαία και για το αν πρέπει να κάνουµε
υποδείξεις στη νεολαία, όπως είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ πριν,
αν άκουσα καλά, κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής σε µια δηµοκρατία και φυσικά ούτε η νεολαία.
Όταν κάποιοι αποφασίζουν να διαδηλώνουν στην Αθήνα κρατώντας πανό που λέει «Γεννηθήκαµε 17 Νοέµβρη», δηλαδή «είµαστε µε µια τροµοκρατική οργάνωση και το υπερηφανευόµαστε
κιόλας» και όταν το σύνθηµα που λέει το συλλαλητήριο στο
οποίο συµµετέχει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ είναι «Όταν οι αντάρτες
θα µπούνε στην Αθήνα, η πλατεία Συντάγµατος θα λέγεται "Δηµήτρη Κουφοντίνα"»...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν ισχύει. Όχι ο
ΣΥΡΙΖΑ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δεν είπα ότι το έλεγε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ.
Είπα ότι στην ευρύτερη αυτή συγκέντρωση συµµετείχε και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν το έλεγε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Το έλεγαν δίπλα από τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και το άκουγε
η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ!
Ίσως, η πιο ωραία απάντηση που δόθηκε είναι αυτή του Πετρουλάκη: «Όταν η µαγκιά δεν θα είναι δωρεάν, το Σύνταγµα θα
λέγεται πλατεία Αξαρλιάν». Αυτό έπρεπε να πουν σε αυτά τα παλιόπαιδα που έλεγαν αυτά τα συνθήµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα, κύριε Τσακαλώτε, επειδή εµείς στη δική µας παράταξη
έχουµε θύµατα από τη «17 Νοέµβρη», όπως παραδέχθηκε ο συνάδελφός σας κ. Δρίτσας, λίγος σεβασµός προς τη Νέα Δηµοκρατία και στην ιστορία της σε αυτά τα θέµατα δεν θα έβλαπτε.
Και αναµένω µία διόρθωσή σας γι’ αυτό που πήγατε να φορτώσετε στην Ντόρα Μπακογιάννη, ειλικρινά πιστεύω εκ σφάλµατος
και όχι εκ προθέσεως. Διότι εάν ήταν εκ προθέσεως, θα ήταν
πραγµατικά τραγικό στην προκειµένη περίπτωση.
Αυτά ως προς το θέµα. Κι ελπίζω οι συνήγοροι του Δηµήτρη
Κουφοντίνα -διότι αρνούµαι να τον πω «κύριο»- να τον συµβουλέψουν σωστά. Δεν ξέρω γιατί κάνατε ειδική αναφορά στον κ.
Θέµη Σοφό και είπατε ότι είναι δικός µας. Δεν ξέρω γιατί είναι
δικός µας ο κ. Θέµης Σοφός. Ο κ. Σοφός κατέβηκε ανεξάρτητος
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και όχι µε τη στήριξη της Νέας Δηµοκρατίας. Αποφάσισε ο κ. Σοφός να υποστηρίξει το αίτηµα του Κουφοντίνα. Είναι δικαίωµά του. Συνήγορος
είναι. Δεν ξέρω ότι αυτό είναι πολιτικό ζήτηµα. Αυτό που είναι
πολιτικό ζήτηµα είναι η αναφανδόν στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο αίτηµα του Κουφοντίνα να παραβιάσουµε τους νόµους για χάρη
του. Και, δυστυχώς, είναι και -εν µέρει- του Κινήµατος Αλλαγής,
κύριε Σκανδαλίδη, όχι µε την ίδια ένταση, οφείλω να οµολογήσω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Πάρτε καµµιά ευθύνη γι’
αυτά που κάνετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ο κ. Τσακαλώτος πιστεύω ότι θα ανασκευάσει
ως προς το θέµα της κ. Μπακογιάννη. Οι συνήγοροι του Δηµήτρη
Κουφοντίνα έχουν πάντα τη δυνατότητα να προσφύγουν στην
ελληνική δικαιοσύνη, για όποιο δικαίωµα του πελάτη τους θεωρούν ότι έχει καταπατηθεί και να κριθεί το αίτηµά τους από την
ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, όπως θα έκανε για τον κάθε
συµπολίτη µας. Ειδική µεταχείριση, όµως, στον Δηµήτρη Κουφοντίνα δεν µπορεί να υπάρξει από τη δηµοκρατία και σταµατήστε πια να το λέτε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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Πάµε στο νοµοσχέδιο. Δυο λόγια θέλω να πω γρήγορα. Τα
έχουµε πει και στην επιτροπή πολύ εξαντλητικά.
Γιατί φτάσαµε σε αυτό το νοµοθέτηµα. Κατ’ αρχάς θέλω να
ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Η συζήτηση στην επιτροπή
ήταν εποικοδοµητική. Πολλές από τις ενστάσεις, που ακούστηκαν στην επιτροπή, έγιναν δεκτές. Αποσύραµε το άρθρο 192,
ακριβώς για να απαντήσουµε σε κάποιες από τις ανησυχίες και
της Αντιπολιτεύσεως, όπως ετέθησαν στην επιτροπή.
Στις νέες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που θα καταθέσουµε αύριο, θα υπάρξει αναπροσαρµογή των άρθρων 189 και 190. Ακούσαµε τις ενστάσεις του Προέδρου των Επιµελητηρίων, του κ. Μίχαλου, ως προς το άρθρο για το ΓΕΜΗ για τις κατασκευαστικές
εταιρείες και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. Υπήρξε µία καλή
συνεννόηση σήµερα µεταξύ του Τεχνικού Επιµελητηρίου και της
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων. Θα υπάρξει µία νοµοτεχνική
βελτίωση αναπροσαρµογής, επαναδιατυπώσεως των δύο αυτών
άρθρων, ώστε να µην υπάρχουν οι ανησυχίες που ακούστηκαν
κατά τη διάρκεια της ακροάσεως φορέων. Μιλήσαµε για τις τροπολογίες που καταθέσαµε.
Ως προς τα ζητήµατα της εµπλοκής των ιδιωτών στα δηµόσια
έργα και στην εκτέλεσή τους έχει απαντήσει ο κ. Καραµανλής
και θα απαντήσει και αύριο στην κύρια οµιλία του. Άρα και αυτό
-νοµίζω- είναι εντάξει.
Θέλω να πω δυο λόγια για το πώς φτάσαµε στο νοµοσχέδιο
και µετά θα κλείσω µε το άρθρο 219, το οποίο επανήλθε και σήµερα πολύ έντονα στην κριτική.
Ως προς το νοµοσχέδιο, θέλω να πω, για να ακούσει ο ελληνικός λαός, πώς φτάσαµε εδώ: Όταν αναλάβαµε τη διακυβέρνηση
του τόπου, διαπιστώσαµε πολύ γρήγορα ότι η διαδικασία των δηµοσίων συµβάσεων εξελισσόταν παντού πάρα πολύ αργά. Ήταν
τόσο πολλές οι δυνατότητες δικαστικών προσφυγών, τόσο αργές
οι διαδικασίες, όπου, πραγµατικά, διαγωνισµοί τελείωναν όταν
πια τα υλικά, τα οποία αγοράζονταν ήταν παλαιάς τεχνολογίας
και δεν είχαν πια καµµία χρησιµότητα.
Καταλάβαµε στην περίπτωση του Ελληνικού, για την οποία
έχει ασκηθεί και τόσο µεγάλη κριτική από την Αντιπολίτευση, ότι
απλώς και µόνο η διένεξη δύο εταιρειών, της «HARD ROCK» και
της «MOHEGAN», οδήγησαν σε µία διαδικασία βάσει του ν.4412
που χάσαµε πάνω από έναν χρόνο µεταξύ της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών και του Συµβουλίου της Επικρατείας έως
ότου φτάσουµε στο τελικό αποτέλεσµα, που ήταν αυτό που
έλεγε η επιτροπή από την αρχή. Εν τω µεταξύ, όµως, χάθηκαν
πάνω από δώδεκα µήνες µε αυτή την καθυστέρηση.
Αυτή µας η εµπειρία µάς κινητροδότησε και µετά µας έκανε
να τρέξουµε γρηγορότερα λόγω των γεγονότων της πανδηµίας
και της ανάγκης να απορροφήσουµε πολύ µεγάλους πόρους τα
επόµενα χρόνια στα δηµόσια έργα και αποφασίσαµε τον Μάρτιο
του 2020 µε τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Παπαθανάση και συστήσαµε τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή µε επικεφαλής τον
καθηγητή κ. Γεώργιο Δελλή. Θέλω, ιδιαιτέρως, από το Βήµα της
Βουλής να ευχαριστήσω τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, τον κ. Δελλή,
για την εξαιρετικά σηµαντική συµβολή προσωπικά του ιδίου και
όλων των µελών της επιτροπής του, για να φτάσουµε σήµερα να
έχουµε αυτό το άρτιο νοµοθέτηµα, το οποίο πλέον ως κοινοβουλευτικά έµπειρος µετά από δεκατέσσερα χρόνια µπορώ να σας
πω ότι σοβαρές αντιδράσεις για το µέγεθος του νοµοσχεδίου
δεν συνάντησε, ούτε στην επιτροπή ούτε στην Ολοµέλεια,
πράγµα που δείχνει ότι είναι καλά γραµµένο και απαντάει σε
πραγµατικά αιτήµατα.
Η διϋπουργική επιτροπή, στην οποία είχα την τιµή να προεδρεύω µε όλους τους συµµετέχοντες συναρµόδιους Υπουργούς συνεδρίασε πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια των
µηνών. Φτάσαµε στη δηµόσια διαβούλευση στις αρχές του
έτους. Συµπεριλάβαµε και διαβάσαµε σχόλια που έφτασαν τις
πεντακόσιες σελίδες από τη δηµόσια διαβούλευση και τα οποία,
όσα µπορούσαµε και κρίναµε σκόπιµο, ενσωµατώσαµε στην τελική διαµόρφωση του νοµοσχεδίου. Φτάσαµε στην επιτροπή
κατά τους προβλεπόµενους κοινοβουλευτικά χρόνους και είµαστε σήµερα εδώ, για να γίνει νόµος του κράτους από αύριο, µετά
την υπεψήφισή του από την Ολοµέλεια.
Αυτό δηλαδή το νοµοσχέδιο είναι προϊόν µίας επίπονης, µα-
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κρόχρονης και πολυσχιδούς εργασίας πολλών διαφορετικών
Υπουργείων και πολλών διαφορετικών ανθρώπων.
Ποιος είναι ο στόχος; Ο στόχος είναι, χωρίς να γίνουν εκπτώσεις στη διαφάνεια, να υπάρξει πολύ µεγάλη ταχύτητα. Τα έχει
εξηγήσει ο εισηγητής µας, ο κ. Μπουκώρος, τον οποίο θέλω ιδιαιτέρως να συγχαρώ για την εµπεριστατωµένη ανάλυση που
έκανε κατά την εισήγησή του και σήµερα στην Ολοµέλεια και τις
προηγούµενες ηµέρες στη συνεδρίαση των επιτροπών. Πράγµατι, πιστεύω ότι έχουµε φτάσει στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα τηρουµένων και των δεσµών που έχει επιβάλει η ευρωπαϊκή
οδηγία.
Άκουσα προηγουµένως την εισήγηση του συναδέλφου κ. Ανδρέα Λοβέρδου. Ήταν σηµαντική. Πολλά, όµως, απ’ όσα είπε ο
συνάδελφος, ο Ανδρέας Λοβέρδος, δεσµεύονται από την ευρωπαϊκή οδηγία και δεν µπορούν να ξεπεραστούν. Το λέω, γιατί
πολλοί µπορεί να έχετε την απορία, γιατί δεν πάµε σε µεγαλύτερη ταχύτητα και σε πιο γρήγορες διαδικασίες. Αυτό το νοµοσχέδιο, που έχουµε φέρει, κατά τη γνώµη των ειδικών νοµικών
που το έχουν συντάξει, κινείται ακριβώς στα όρια της ταχύτητας
που επιτρέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Και µε αυτό θα πορευτούµε.
Η δυνατότητα να αναρτάς στο διαδίκτυο από χαµηλότερο
ύψος τις δηµόσιες συµβάσεις, ο καθορισµός των συµβάσεων ήσσονος σηµασίας, η αύξηση του ποσού των απευθείας αναθέσεων, η µείωση των δασµών δικαστικής προσφυγής και των χρονικών ορίων µεταξύ του κάθε βήµατος της δικαστικής προσφυγής, η συγχώνευση των σχετικών διαδικασιών, τα µητρώα, τα
οποία δηµιουργούνται κ.ο.κ.., όλα µαζί συγκλίνουν σε ένα
πράγµα: στο να φτιάξουµε µεγαλύτερη ταχύτητα µε µεγαλύτερη
διαφάνεια.
Το νοµοσχέδιο, όµως, δεν έχει µόνο αυτό. Έχει και ρυθµίσεις,
που αφορούν στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και το οποίο,
πραγµατικά, µας απασχόλησε αρκετά κατά τη διάρκεια της επιτροπής. Εµείς εµπιστευόµαστε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. Δίνουµε στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος έναν µεγαλύτερο ρόλο βοήθειας στον κρατικό µηχανισµό. Πιστεύουµε ότι
αυτό θα επιταχύνει και θα βοηθήσει τις διαδικασίες.
Στο νοµοσχέδιο υπάρχουν διατάξεις για την Αναπτυξιακή Τράπεζα, για την οποία θα ήθελα να κάνω µια ειδική αναφορά. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα αυτούς τους µήνες, που έχω την ευθύνη από
τον κύριο Πρωθυπουργό να έχω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει παρουσιάσει ένα πολύ
µεγάλο έργο. Είχαµε την εξαιρετική τιµή στην DG ECFIN προχθές, να έχουµε για πρώτη φορά στην πολύ θετική επίδραση στην
ελληνική οικονοµία των δράσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα. Βεβαίως, οι ρυθµίσεις που φέρνουµε θα δώσουν την
ευκαιρία στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και µε ταχύτητες του ιδιωτικού τοµέα να στελεχωθεί σε ανθρώπινο δυναµικό και να µπορέσει να αναπτύξει τα
προϊόντα της, ώστε να καλύψει µεγαλύτερο εύρος της αγοράς.
Και, βέβαια, υπάρχουν και λοιπές διατάξεις που ρυθµίζουν µια
σειρά ζητηµάτων. Για να µην καταχραστώ τον χρόνο, θα σταθώ
στο άρθρο 219.
Και από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ -ο κ. Φάµελλος επανέλαβε περίπου
σήµερα αυτά που είπε στην επιτροπή- και από πλευράς ΜέΡΑ25
-ο κ. Αρσένης είπε κατά γράµµα αυτά που λέει στην επιτροπήστέκονται στην αντίδραση των περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Κατ’ αρχάς η αναφορά µου, ολίγον ειρωνική, προς τον κ. Αρσένη στην επιτροπή για το όταν σε βρίζουν οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις αυτό σηµαίνει ότι κάνεις κάτι καλό, ήταν προφανώς
ειρωνεία -απορώ πως δεν το κατάλαβε- ως προς τα λεγόµενα
του κ. Φάµελλου. Και εξήγησα το γιατί και τα κατέθεσα χθες στην
επιτροπή, µη λέµε πάλι τα ίδια. Γιατί ο κ. Φάµελλος ως Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα βρέθηκε να έχει τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να κάνουν
δηµόσιες εκκλήσεις και συλλαλητήρια για την απόφασή του για
τον Βόλο και τις τσιµεντοβιοµηχανίες για να οπισθοχωρήσει.
Αυτός δεν οπισθοχώρησε και έκανε καλό στην ελληνική οικονοµία και στην ελληνική τσιµεντοβιοµηχανία.
Η αναφορά µου αυτή -δεν είναι εδώ ο κ. Αρσένης, αλλά του το
εξηγώ γιατί µάλλον τη λεπτή ειρωνεία δεν την κατάλαβε- ήταν ειρωνεία προς τον κ. Φάµελλο και όχι κατά κυριολεξία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ως προς τις ανησυχίες τώρα των περιβαλλοντικών οργανώσεων, τις οποίες δεν θέλω να τις προσπεράσω, θέλω να τις εξηγήσω για να τις καθησυχάσω εάν αυτό είναι εφικτό. Τι κάνει το
άρθρο 219; Το άρθρο 219 δεν µπήκε για να σταµατήσει την εκπόνηση των συνολικών σχεδίων. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Εάν
τα συνολικά σχέδια προλάβουν να εκδοθούν στους προβλεπόµενους χρόνους, το άρθρο 219 δεν θα έχει καµµία χρησιµότητα
και δεν θα εφαρµοστεί.
Γιατί τι λέει το άρθρο 219; Λέει ότι εκεί που δεν υπάρχουν οι
µελέτες, όπου προβλέπει ότι εάν κατά τη διάρκεια εκδόσεώς του
ή και αφού εκδοθεί αυτό το προεδρικό διάταγµα ολοκληρωθούν
οι µελέτες, αυτοµάτως αυτές οι µελέτες υπερισχύουν και άρα
καθόλου δεν τους βλάπτει. Θα υπάρχει και µία διαδικασία ad hoc
η οποία όµως θα έχει όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες προστασίας
του περιβάλλοντος. Ήτοι κατάθεση ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης, εκπόνηση ΣΜΠΕ, έγκριση της αρµόδιας επιτροπής της Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και προληπτικό
έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος. Δεν υπάρχει άλλη ασφαλιστική δικλίδα να
βάλουµε. Θα µπορούσαµε να βάλουµε και έγκριση του Κρίτωνα
Αρσένη, αλλά αυτό θα σήµαινε ότι δεν θα έβγαινε ποτέ κανένα
προεδρικό διάταγµα αφού είναι γνωστό ότι ο κ. Αρσένης…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Καλά, εντάξει τώρα…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μα, πρέπει να απαντήσω. Μου το λέει κάθε
φορά. Τι να κάνω κι εγώ, αγαπητέ συνάδελφε; Το έχω ακούσει
τετρακόσιες φορές από τον κ. Αρσένη. Κουράστηκα!
Επαναλαµβάνω λοιπόν, όσες ασφαλιστικές δικλίδες προστασίας του περιβάλλοντος έχει η ελληνική πολιτεία και η ελληνική
νοµοθεσία, έχουν όλες συµπεριληφθεί µέσα σε αυτό το άρθρο.
Άρα κάποιος καλόπιστος δεν έχει κανέναν λόγο να ανησυχεί. Κάποιος κακόπιστος θα ανησυχήσει ό,τι και να γράψουµε, ό,τι και
να κάνουµε. Εγώ απευθύνοµαι στους καλόπιστους τώρα.
Θα µου πείτε: Μα, δεν εµπιστεύεστε ότι θα είναι τα σχέδια
έτοιµα στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες; Αφήνω τον κόσµο που
µας ακούει να απαντήσει µόνος του. Εµπιστεύεται αυτός που µας
ακούει ότι θα προλάβουν να γίνουν οι µελέτες τις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες; Θέλω να είµαι ειλικρινής. Ειλικρινά το εύχοµαι
να το πετύχουν και θα πανηγυρίσω εάν το πετύχουν. Όµως, να
πω ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει από την προηγούµενη κυβέρνηση και έχει κρατήσει µέχρι τώρα πέντε χρόνια και δεν έχουν
τελειώσει. Εάν τελειώσουν, έχει καλώς. Εάν δεν τελειώσουν
όµως, πρέπει να µπορούµε κι εµείς να παίρνουµε µία απόφαση,
να γίνεται καµµιά δουλειά σεβόµενοι το περιβάλλον και µε τις
ασφαλιστικές δικλίδες που είπα. Αυτό λέει το άρθρο 219.
Όποιος είναι καλόπιστος, καταλαβαίνει ότι δεν έχουµε καµµία
διάθεση να βλάψουµε το περιβάλλον. Επαναλαµβάνω ότι όποιος
είναι κακόπιστος, ό,τι και να του πούµε, δεν έχει απολύτως καµµία σηµασία. Άρα το άρθρο δεν θα αποσυρθεί.
Και αν θέλετε- µιλώντας πολιτικά και αναφέροµαι στον κ. Τσακαλώτο που έχει διοικήσει και το ελληνικό κράτος- είναι και ένας
µοχλός πιέσεως για να ξέρουν όλοι ότι πρέπει να τηρήσουν τις
ηµεροµηνίες και να κάνουν τη δουλειά τους και να µη χάσουµε
άπειρο χρόνο, όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα.
Άρα δεν βλέπω κανέναν λόγο ανησυχίας και δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Σέβοµαι τις ανησυχίες των περιβαλλοντικών οργανώσεων, αλλά εδώ ίσως είναι
ολίγον υπερβολικοί.
Τα υπόλοιπα θα τα πω αύριο στην κατ’ άρθρον οµιλία µου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει πρώτα
ο κ. Σκανδαλίδης που τον ζήτησε. Μόνο που σας παρακαλώ να
το κλείσουµε όσο το δυνατόν πιο σύντοµα αυτό το θέµα. Δεν νοµίζω ότι είναι το νούµερο «1» γι’ αυτή τη χώρα ο Κουφοντίνας.
Δεν νοµίζω ότι απασχολεί πρώτα ο Κουφοντίνας. Αλλά έχουµε
καταναλώσει µία ώρα για τον Κουφοντίνα.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Το έκαναν, κύριε Πρόεδρε,
ένθεν και ένθεν τα κόµµατα. Το έκαναν νούµερο «1».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εσείς δεν µιλήσατε
µέχρι τώρα και έχετε και δικαίωµα. Βέβαια µίλησε ο κ. Κεγκέρογλου, ο οποίος µου έκανε ένα κολπάκι!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Εγώ θέλω ένα δίλεπτο,
κύριε Πρόεδρε, γι’ αυτό το θέµα. Θα µιλήσω αύριο κανονικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα σας το δώσω.
Είστε ο µόνος που δεν µιλήσατε από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Εδώ πέρα ζούµε συνεχώς
ένα θέατρο απίστευτο γύρω από ένα θέµα που απασχολεί την
ελληνική κοινωνία και την απασχολεί εκβιαστικά µέσα στις µέρες
που ζει την κρίση της, µε όλες τις συνέπειές της. Είναι το γνωστό
θέατρο που παίζεται κάθε φορά. Είναι µια ιδιότυπη πολιτική επένδυση σε ένα καταδικαστέο από το σύνολο σχεδόν του δηµοκρατικού κόσµου, απεχθές και κατ’ εξακολούθηση έγκληµα, στο
οποίο καµµία παράταξη του δηµοκρατικού τόξου δεν µπορεί να
έχει άλλη άποψη. Και φαντάζοµαι ότι καµµία παράταξη δεν έχει
άλλη άποψη, ανεξάρτητα από αυτό που γίνεται αυτή την εποχή.
Δεύτερον, η πολιτική εκµετάλλευση είναι ανεπίτρεπτη. Καθυστερήσατε, κύριε Υπουργέ, σε νόµιµα δικαιώµατα του καταδικασµένου εγκληµατία να δώσετε απαντήσεις και καθυστερήσατε
ανεπίτρεπτα µε αποτέλεσµα να νοµιµοποιήσετε τη δυνατότητά
του να κάνει την απεργία πείνας. Ήταν µια πράξη παράλειψης
της Κυβέρνησης. Μπορούσατε εκ των υστέρων να τη διορθώσετε είτε µε θεσµική παρέµβαση είτε µε οτιδήποτε άλλο.
Και εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, βρήκατε την ευκαιρία πάνω στον
δικαιωµατισµό να ξυπνήσετε µια ιστορία η οποία δεν έχει καµµία
σχέση µε την ελληνική κοινωνία και τις ανάγκες της σήµερα. Το
λέει πολύ ωραία -κύριε Υπουργέ, διαβάζετε τις εφηµερίδες και
ιδιαίτερα την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» µια σοβαρή εφηµερίδα- σε µια
πάρα πολύ ωραία γελοιογραφία ο Χατζόπουλος. Είναι η Θέµις
που κρατάει τη ζυγαριά χωρίς ζύγια. Το ένα το έχει πάρει ο Μητσοτάκης και το άλλο ο Τσίπρας και την έχει αφήσει µετέωρη τη
Θέµιδα! Αυτό είναι το µεγαλύτερο πολιτικό άρθρο που γράφτηκε
γι’ αυτή την ιστορία που ζούµε αυτές τις µέρες.
Πρέπει να σταµατήσει εδώ αυτή διαδικασία. Δεν µπορεί να
πάει άλλο και δεν µπορεί να το ακούει ο ελληνικός λαός. Φτάνει
πια µε τον δικαιωµατισµό και την εκµετάλλευση του δηµοσίου αισθήµατος. Ναι, πολλοί λένε να πεθάνει Κουφοντίνας. Μπορεί να
µην το λέτε εσείς και τα στελέχη σας. Το λένε οι οπαδοί σας σε
πολλά µέρη της χώρας και παντού. Γιατί αυτό είναι το δηµόσιο
αίσθηµα. Εκτός από ένα µικρό κοµµάτι που προσπαθεί να το εκφράσει σήµερα η άλλη παράταξη που διεκδικεί αυτό το πράγµα.
Και εδώ να µη γίνονται και ιστορικές παραχαράξεις. Δεν έφερε
τη δηµοκρατία στην Ελλάδα ο Καραµανλής. Την έφερε ο αγώνας
του ελληνικού λαού. Ο Καραµανλής ουσιαστικά ηγήθηκε της
προσπάθειας µε όλον τον πολιτικό κόσµο τότε να την αποκαταστήσει και το πέτυχε. Το αναγνωρίσαµε ιστορικά. Γιατί αν µπούµε
σε αυτή την ιστορία, το ερώτηµα είναι από ποια παράταξη ξεπήδησε η χούντα και αν πάµε πιο πίσω θα φτάσουµε στον εµφύλιο.
Γι’ αυτά θα συζητάµε; Πάλι τώρα γι’ αυτά θα συζητάµε, όταν
έχουµε µπροστά µας ένα βουνό από προβλήµατα;
Εµένα αυτή είναι η γνώµη µου και αυτή είναι η γνώµη της παράταξής µου. Και το Κίνηµα Αλλαγής είχε τελείως διαφορετική
γνώµη και από τον τρόπο που χειριστήκατε τακτικά το θέµα -και
νοµίζω ότι το κάνατε σκόπιµα- και τον τρόπο που το σηκώνει
κάθε φορά ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Χαίροµαι που υπογράφετε -και υπογράφω και εγώ- το «φτάνει πια».
Τον λόγο έχει ο κ. Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα µόνο
στον κ. Σκανδαλίδη ότι ο δικαιωµατισµός δεν είναι έκφραση της
σοσιαλδηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Σε εισαγωγικά είναι, κύριε
Τσακαλώτο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ίσα-ίσα η ιστορία της σοσιαλδηµοκρατίας αρχίζει από τα εργατικά δικαιώµατα που ήθελε να τα
αυξήσει στα πολιτικά δικαιώµατα και µετά στα κοινωνικά δικαιώµατα.
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Ο κύριος Υπουργός, κύριε Πρόεδρε, ήταν πιο προσεκτικός και
από τον Υπουργό Μεταφορών και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Δεν είπε, δηλαδή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αυτά τα συνθήµατα ούτε ότι είχε αυτό το πανό, όπως είπε ο κ. Βρούτσης.
Ο κύριος Υπουργός µε ρώτησε να ανακαλέσω για την κ. Μπακογιάννη. Δεν ξέρω τι εννοούσε η κ. Μπακογιάννη και πρέπει να
το ερµηνεύσει η ίδια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κάνατε ερµηνεία.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Περιµένετε, αφήστε µε να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Μπουκώρε, παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Όταν ένας άνθρωπος λέει ότι το
κράτος δεν εκδικείται και ισχύουν οι νόµοι και ο νόµος ο δικός
σας λέει ότι κάποιος που φεύγει δεν έχει δικαίωµα πια για αγροτικές φυλακές -λέει ο νόµος σας- επαναµετάγεται στο κατάστηµα
κράτησης από το οποίο αρχικά µετήχθη, τι καταλαβαίνετε εσείς
ότι λέει ο νόµος σας; Ότι φεύγει από τις αγροτικές φυλακές και
πηγαίνει εκεί από όπου έφυγε, που ήταν ο Κορυδαλλός.
Μην υποτιµάτε, κύριε Σκανδαλίδη, τα δικαιώµατα. Είναι πολύ
σηµαντικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Δεν καταλάβατε τον όρο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ωραία, το αποσύρω τότε, κύριε
Σκανδαλίδη. Δεν θέλω να επιµείνω σε αυτό.
Αλλά, κύριε Υπουργέ, πρέπει να απαντήσετε και εσείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Μπουκώρε, µπορώ να
µιλάω χωρίς να διακόπτετε ή δεν υπάρχει αυτό;
Κύριε Πρόεδρε, δική σας δουλειά είναι αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεχίστε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Υπουργέ, λείψατε για λίγο
και δεν ξέρω πόσο ακούσατε είτε την οµιλία µου είτε τη συζήτηση. Έβαλα ένα θέµα. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός σας
είπε -όχι ο κ. Βρούτσης αλλά ο κ. Πλεύρης- ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτικός βραχίονας της «17 Νοέµβρη». Αυτό δεν µπορεί να περάσει έτσι. Δηλητηριάζει το κλίµα.
Άλλο η συζήτηση που µπορούµε κάνουµε «καλά ερµηνεύω τον
δικό σας νόµο, τον ερµηνεύετε εσείς καλύτερα; Ερµηνεύετε
καλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;» Ξέρετε ότι υπάρχει µεγάλη νοµολογία γι’ αυτό και ο Παγκόσµιος Ιατρικός Σύλλογος έχει µια
άποψη, τα Ηνωµένα Έθνη έχουν µια άλλη άποψη. Είναι άλλο
αυτή η συζήτηση και άλλο αυτό. Δηλαδή, πραγµατικά, πιστεύετε
ότι ο Θοδωρής Δρίτσας είναι πολιτικός βραχίονας της «17 Νοέµβρη»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και µε αυτό κλείστε,
σας παρακαλώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Όχι, µίλησε έντεκα λεπτά µόνο
για εµένα. Θέλω ένα λεπτό. Δεν θέλω παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δέκα µίλησε, αλλά να
τελειώνουµε κάποια στιγµή. Υπάρχει και ένα νοµοσχέδιο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Πραγµατικά το πιστεύετε ότι ο
Θοδωρής; Γιατί το σηκώνετε;
Και τέλος -και πραγµατικά χρειάζοµαι είκοσι δευτερόλεπταξέρουµε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν είναι και πρόεδρος του
fan club της Τουρκίας. Θα είναι πολύ µεγάλο ατόπηµα να γίνουµε
«Τουρκία» και να πεθάνει ένας απεργός πείνας στη χώρα µας,
σε µια ευρωπαϊκή χώρα. Σας το λέω όχι για πολιτική αντιπαράθεση. Σας το λέω ακριβώς γιατί υπάρχουν γκρίζες ζώνες στον
νόµο, ακριβώς γιατί υπάρχει το θέµα της ερµηνείας γι’ αυτά που
είπα. Έχετε την ευκαιρία να µην πεθάνει ένας άνθρωπος. Δεν
είναι καλό για εσάς. Δεν είναι καλό για τη δηµοκρατία. Δεν είναι
καλό για κανέναν. Αυτό σας ζητάω µε ήρεµο τρόπο. Το µόνο που
µε στενοχωρεί είναι αυτό, η επίθεση για το «πολιτικός βραχίονας». Το άλλο είναι θέµα συζήτησης και έχετε την ευκαιρία να
βάλετε ένα τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
Ο κ. Μπουκώρος πρέπει να µου στείλει χαρτάκι, περιµένω το
χαρτάκι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κατ’ αρχάς να πω στον κ. Σκανδαλίδη µε πολύ
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µεγάλο σεβασµό το εξής. Δεν δέχοµαι επ’ ουδενί ότι οι οπαδοί
µας θέλουν να πεθάνει ο Δηµήτρης Κουφοντίνας. Και παρακαλώ
πολύ αυτό που είπατε να ζητήσετε να διαγραφεί από τα Πρακτικά. Κανένας οπαδός της Νέας Δηµοκρατίας δεν θέλει να πεθάνει κανένας άνθρωπος. Τελεία και παύλα. Δεν το δέχοµαι. Το
είπα και στην οµιλία µου, δεν θέλουµε, προς θεού, να πεθάνει
ούτε ο Δηµήτρης Κουφοντίνας ούτε κανένας άλλος.
Σας είπα δε και την ευχή και πρόβλεψή µου -ευχή περισσότερο
γιατί πρόβλεψη σε τέτοια θέµατα ανήκει σε υπερκείµενες ηµών
δυνάµεις- ότι εφόσον οι ιατροί τηρήσουν αυτό που λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θα πεθάνει κιόλας, άρα µην ανησυχείτε
τόσο.
Κύριε Τσακαλώτε, κατ’ αρχάς, αν διαβάσετε τι είπατε στην
πρωτολογία σας για την κ. Μπακογιάννη, ότι η κ. Μπακογιάννη
είπε ότι τα δικαιώµατα ισχύουν για όλους, και αυτό που τώρα διαβάσατε ότι οι νόµοι ισχύουν για όλους, θα καταλάβετε αµέσως
ότι κάνατε λάθος. Το αν τώρα ο νόµος λέει και ερµηνεύεται κατά
τον τρόπο που εσείς το λέτε, και που εµείς λέµε κάτι άλλο, στις
πολιτισµένες χώρες όταν κάποιοι άνθρωποι διαφωνούν ως προς
το αν έχει καταπατηθεί ή όχι κάποιο δικαίωµά τους που προβλέπει κάποιος νόµος, τι κάνουν; Πάνε στο δικαστήριο.
Ούτε εσείς θα κρίνετε τον νόµο ούτε εγώ θα κρίνω τον νόµο.
Ούτε εσείς θα µε πείσετε ούτε εγώ θα σας πείσω. Τι κάνουµε,
λοιπόν, οι πολιτισµένες κοινωνίες όταν έχουµε µία τέτοια διαφωνία; Πάµε στο δικαστήριο µε τον συνήγορό µας. Συνέρχεται το
δικαστήριο, ερµηνεύει τον νόµο και λέει αν έχουµε δίκιο ή αν
έχουµε άδικο και πορευόµαστε αναλόγως.
Όπως µάθαµε από το επίσηµο δελτίο Τύπου της κ. Κούρτοβικ
προ τριών ηµερών -και το έχω να ξέρετε, θα το βρω τώρα γιατί
έχει κάποιο ενδιαφέρον να το διαβάσω πώς το είπε ακριβώς- η
κ. Κούρτοβικ εξήγησε για ποιον λόγο δεν έχει προσφύγει στην
ελληνική δικαιοσύνη όλο αυτό το διάστηµα. Ακούστε, λοιπόν,
γιατί δεν έχει προσφύγει -ένα λεπτό να το βρω, αν και δεν έχει
σηµασία, το θυµάµαι και από µνήµης- και ίσως αυτό να σας κλονίσει λίγο ως προς το µέγεθός του γιατί κάνετε λάθος. Είπε: «Δεν
έχω προσφύγει, πού να προσφύγω; Στα δικαστήρια του Βόλου,
τα οποία είχαν ανατρέψει την απόφαση του Αρείου Πάγου και
είχαν δεχθεί την παραίνεση του Μητσοτάκη ότι είναι ηρωικό δικαστήριο;» Αυτός είναι ο πρώτος λόγος, δηλαδή δεν εµπιστευόταν τα δικαστήρια του Βόλου!
Κούρτοβικ: «Πού να προσφύγω; Στα διοικητικά δικαστήρια που
είναι άσχετα και δεν ξέρουν να ερµηνεύουν µια απλή διάταξη;»
Δεν είχε εµπιστοσύνη στα διοικητικά δικαστήρια!
Και τρίτος λόγος: «Και πού να πάω; Στο δικαστήριο της Λαµίας, που δεν έχει αρµοδιότητα και είχε ως πρώην περιφερειάρχη τον γιο ενός από τα θύµατα;»!
Δηλαδή η κ. Κούρτοβικ µάς είπε δηµοσία φόρα ότι «εγώ, κύριοι, είµαι δικηγόρος, δεν εµπιστεύοµαι την ελληνική δικαιοσύνη
-και ο πελάτης µου- και δεν πηγαίνω στην ελληνική δικαιοσύνη,
γιατί το δικαστήριο είναι «πιασµένο»». Το δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό,
ότι όλα τα δικαστήρια είναι «πιασµένα» και άσχετα;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Να καταθέσετε τι είπε η κ. Κούρτοβικ. Άλλα είπε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Φυσικά, θα το καταθέσω τώρα. Μόλις τελειώσω θα το τυπώσω και θα το καταθέσω. Ακριβώς αυτά επί λέξει.
Έχω πολύ καλή µνήµη, να ξέρετε, γι’ αυτό ήµουν και πολύ καλός
µαθητής µε πολύ υψηλούς βαθµούς!
Προσέξτε, λοιπόν, τώρα, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και επιµένει σε τι
πράγµα; Ότι ειδικά για έναν συµπολίτη µας στην Ελλάδα, τον Δηµήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος θεωρεί ότι αδικείται από µία απόφαση της διοικήσεως που του στερεί κάποιο του δικαίωµα -αυτό
που αναφέρατε- θα πρέπει να γίνει µία εξαίρεση. Και αυτός ο
ένας πολίτης ο Δηµήτρης Κουφοντίνας δεν θα πρέπει να πάει,
όπως όλοι οι άλλοι συµπολίτες µας, στο δικαστήριο, αλλά θα
πρέπει η Κυβέρνηση να παρέµβει και να αλλάξει τον νόµο ή την
απόφασή της γιατί αυτός θεωρεί ότι αδικείται.
Δεν µου λέτε, κύριε Τσακαλώτε, εσείς όταν ήσασταν Υπουργός Οικονοµικών, πόσες αποφάσεις βγάλατε που κάποιοι συµπολίτες µας θεωρούσαν ότι αδικούνταν από τις αποφάσεις σας,
ξέρετε; Πόσοι συµπολίτες µας πήγαν στα δικαστήρια κατά των
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αποφάσεων που βγάλατε εσείς, ως Τσακαλώτος -ή εγώ ως Γεωργιάδης, δεν το λέω υποτιµητικά; Είπαµε εµείς ποτέ σε κανέναν: «Α, όχι µην πας στο δικαστήριο. Έλα να στο λύσω εγώ. Θα
αλλάξω την απόφασή µου γιατί σε συµπαθώ»;
Αυτό εισηγείστε να κάνει η Κυβέρνηση στον Κουφοντίνα ή για
κάποιον λόγο ο Κουφοντίνας πρέπει να τυγχάνει κάποιας προνοµιακής µεταχειρίσεως, διαφορετικής όλων των υπολοίπων Ελλήνων; Βλέπω και τον κ. Καµίνη που έκανε και µια ερµηνεία. Τον
σέβοµαι ως πρώην Συνήγορο του Πολίτου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Διαβάζω της Κούρτοβικ για να µη φανεί ότι
δεν το είπα. Κούρτοβικ: «Όχι, όταν το αρµόδιο δικαστήριο είναι
το δικαστήριο του Βόλου, που είχε το θάρρος µε παρότρυνση
δηµόσια του σηµερινού Πρωθυπουργού να σταθεί στο ύψος του
και να ανατρέψει απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτήν που δικαίωνε το αίτηµα για άδεια του Δηµήτρη Κουφοντίνα. Όχι, όταν
τα αρµόδια για τις διοικητικές αποφάσεις διοικητικά δικαστήρια
έχουν πλήρη άγνοια από σωφρονιστικό κώδικα και δεν έχουν
ούτε το σώµα των προσβαλλόµενων αποφάσεων. Όχι, όταν το
Πρωτοδικείο της Λαµίας, αναρµόδιο έτσι και αλλιώς µε τον νόµο,
αν δεν νιώθει και αυτό την επιταγή ότι πρέπει να σταθεί στο ύψος
του, θα στέκει αµήχανα µπροστά στο δέος µιας πολιτικής απόφασης που αγγίζει όχι µόνο τον πρώην περιφερειάρχη του, αλλά
την ίδια την κεντρική αρχή εξουσίας της χώρας, τον Πρωθυπουργό».
Δηλαδή η κ. Κούρτοβικ στην ανακοίνωσή της µας λέει γιατί δεν
έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και ειλικρινά σας ρωτώ µε µεγάλο σεβασµό, γιατί ξέρετε ότι σας θεωρώ σοβαρό άνθρωπο,
δεν το λέω ειρωνικά, το πιστεύω: είναι δυνατό στα σοβαρά ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει -για το ΚΙΝΑΛ δεν έχω καταλάβει ακόµα αν το λέτε,
θέλω να το καταλάβω- ότι ειδικά για τον Δηµήτρη Κουφοντίνα
πρέπει να ισχύσει κάτι άλλο απ’ ό,τι για όλους τους άλλους Έλληνες;
Είναι ο Δηµήτρης Κουφοντίνας ανώτερος από όλους τους άλλους Έλληνες και πρέπει γι’ αυτόν να γίνει κάτι διαφορετικό;
Απορώ και µε το θράσος σας που το λέτε.
Τέλος, να αναφερθώ ως προς τη δήλωση του Θάνου Πλεύρη,
για να µη φανεί ότι το προσπερνάω. Ξέρω ότι πονάνε καµµιά
φορά ορισµένα πράγµατα, αλλά ξέρετε συµβαίνει όταν έχετε
στέλεχός σας τον κ. Μπαλαούρα που είχε πει το περίφηµο: «Η
17 Νοέµβρη σκότωνε για ανθρωπιστικά ιδεώδη, για τα ιδεώδη
του ανθρώπου», κάπως έτσι το είχε πει. Το θυµάστε καθόλου,
κύριε Τσακαλώτε;
Ένας κακόπιστος, θα πω εγώ, όταν θα ακούσει ότι ένα στέλεχος δηµοκρατικού κόµµατος λέει ότι µια τροµοκρατική οργάνωση σκότωνε, αλλά είχε ανθρωπιστικά ιδεώδη και το κόµµα
αυτό δεν παίρνει κανένα µέτρο γι’ αυτό το στέλεχος και το κρατάει, τι σήµα δίνει το κόµµα αυτό προς την ελληνική κοινωνία ως
προς τις σχέσεις του τις πραγµατικές µε την τροµοκρατία;
Η χθεσινή δήλωση του κ. Δρίτσα ανασκευάστηκε και τον άδειασε ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα, καµµία αντίρρηση, αλλά είπατε και κάτι
που µε ενοχλεί και προσωπικά. Είπατε: «Είναι λόγος να σηκώνεται τόσο πολύ αυτή τη δήλωση, ειδικά αφού ανασκευάστηκε;».
Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εµένα, που αν βγω σε µια τηλεοπτική εκποµπή και µου ξεφύγει ένα κόµµα, µε βάζετε την επόµενη στιγµή
πρώτο θέµα σε όλα τα κοµµατικά σας site και τις εφηµερίδες σας
και µε παίζετε τριάντα µέρες. Και αν βγω και το εξηγήσω άλλες
τριάντα φορές, δεν ισχύει καµµία εξήγησή µου εκ των υστέρων,
µένει µόνο η αρχική δήλωση. Αυτό κάνετε εσείς σε µένα. Κι έρχεστε εσείς, που µου το κάνετε αυτό κάθε µέρα, σε εµένα και
λέτε: «Μα, γιατί το κάνετε στον κακοµοίρη τον Δρίτσα που στο
κάτω-κάτω κάτι του ξέφυγε και το ανασκεύασε;».
Δεν είναι έτσι, κύριε Τσακαλώτε. Ο κ. Δρίτσας έκανε πολύ µεγάλο σφάλµα. Η δήλωση που έκανε είναι ανατριχιαστική. Η ανασκευή της δεν τον ξεπλένει, διότι εκεί φάνηκε τι πιστεύει στα
αλήθεια. Και το άκουσα το ηχητικό πολλές φορές, για να πιστέψω ότι πράγµατι το είπε. Και, δυστυχώς, πράγµατι το είπε και
αυτό είναι σοβαρό πολιτικό πρόβληµα για τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν
προσπερνιέται τόσο εύκολα µε µια απλή ανασκευή, κύριε Τσα-
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καλώτε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας έχω ζητήσει
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Μπουκώρο, θα
πείτε κάτι διαφορετικό; Όχι. Μιλάµε µία ώρα και ένα τέταρτο για
τον κ. Κουφοντίνα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ένα λεπτό, γιατί θα
µου πείτε τι έκανε ο κ. Κεγκέρογλου. Αυτό δεν θα µου πείτε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Όχι, όχι!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν
αρχίσουµε έτσι, να µιλά ο εισηγητής, τότε δεν έχει νόηµα. Θα ξεκινήσω κι εγώ µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έτσι ακριβώς. Ξεκίνησε από τον κ. Κεγκέρογλου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ή σεβόµαστε τις
διαδικασίες ή σταµατάµε. Δεν γίνεται αλλιώς! Μίλησε ο Υπουργός…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Επειδή λείπει ο κ. Βρούτσης… Μη
βιάζεστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Μπουκώρο,
εµένα κοιτάξτε. Αφήστε τον κύριο… Ένα λεπτό σας παρακαλώ
πάρα πολύ. Θα σας κλείσω το µικρόφωνο να το ξέρετε. Φτάνει!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Επειδή µίλησε ο κ. Βρούτσης…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να
τηρηθεί ο Κανονισµός!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Εµένα δεν µου δώσατε τον λόγο πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Α, κι εσείς ένα λεπτό!
Να πάµε στο Webex τότε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εξηγώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, κύριε Μπουκώρο,
θα ανοίξετε θέµα. Σας παρακαλώ πολύ. Σας το ζητώ προσωπικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εξηγώ ότι ζήτησα τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, επειδή απουσιάζει ο κ. Βρούτσης.
Τι δεν καταλαβαίνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα µου πει και ο κ. Κατρίνης να µιλήσει. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Μπουκώρο, µην
ανοίγετε τέτοιο θέµα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου δίνετε τον λόγο
και µου τον αφαιρείτε στη συνέχεια; Για να καταλάβω τι γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακάλεσα. Εάν
έχετε λίγο φιλότιµο, θα µε καταλάβετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Αφήστε τώρα. Μην κάνετε χαρακτηρισµούς και µην κάνετε κρίσεις οι οποίες αγγίζουν την προσωπικότητα και τη συµπεριφορά του καθενός, εάν υπάρχει φιλότιµο
ή όχι. Αφήστε τα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κανονικά δεν θα
έπρεπε να ζητήσετε τον λόγο, εάν το πάµε έτσι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ακριβώς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μπορείτε να εξηγήσετε στους εκλεκτούς συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ ότι εγκαίρως και ενόσω µιλούσε
ο κύριος Υπουργός, ενηµέρωσα την Έδρα ότι επειδή λείπει ο κ.
Βρούτσης, ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, και επειδή έχω
την ιδιότητα του Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου,
ζήτησα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τον λόγο για ένα
λεπτό, το ίδιο που ακριβώς έγινε µε το ΚΙΝΑΛ προηγουµένως.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Έχει έρθει χαρτί αντικατάστασης;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Φυσικά και όχι!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ενηµέρωσα την Έδρα προφορικά.
Το ξεκαθάρισα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν υπάρχουν αυτά
τα προφορικά, είναι ως µη γενόµενο!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εάν θέλετε να µιλήσουµε, δεν έχει
κανένα νόηµα, σας χαρίζω το ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Πάµε στο Webex.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστώ, κύριε
Μπουκώρο.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Λιούτας από τη Νέα Δηµοκρατία,
για επτά λεπτά.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΤΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δηµόσιες
συµβάσεις αποτελούν ένα βασικό και κρίσιµο µέρος των δηµοσίων επενδύσεων και συνεπώς, συνολικά της ανάπτυξης της οικονοµίας µας. Η σηµασία τους είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς οι
στόχοι οι οποίοι τίθενται από τις αποτελεσµατικές, χρήσιµες και
δηµόσια ωφέλιµες δηµόσιες συµβάσεις είναι η οικονοµική ανάπτυξη και η διάχυση του οικονοµικού οφέλους σε ολόκληρη την
κοινωνία χωρίς να σπαταλάται αχρείαστα και απροκάλυπτα δηµόσιο χρήµα. Τα δηµόσια έργα φέρνουν θέσεις απασχόλησης,
αυξάνουν το εισόδηµα …
(Δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης)
… τον στόχο κινείται η Κυβέρνησή µας µε το παρόν νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το παρόν σχέδιο νόµου έχει µεγάλη σηµασία και ιδιαίτερη βαρύτητα.
Κυρίες και κύριοι, µε τις ρυθµίσεις που εισάγονται ερχόµαστε
και υλοποιούµε ακόµη µια προεκλογική µας δέσµευση, µια δέσµευση η οποία συνοψιζόταν και συνοψίζεται στην ανάγκη να
υλοποιηθούν έργα για τους πολίτες, έργα που θα προσφέρουν
πραγµατικό όφελος, έργα τα οποία θα υλοποιούνται στη βάση
της διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας και του µεγάλου οικονοµικού και αναπτυξιακού οφέλους.
Με το παρόν νοµοσχέδιο τίθενται οι αναγκαίες βάσεις για την
υλοποίηση του στόχου αυτού, βάσεις που έρχονται και ενισχύουν
το συµβόλαιο εµπιστοσύνης που έχει υπογράψει η Κυβέρνησή
µας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνολικά µε
την ελληνική κοινωνία και ειδικότερα µε κάθε επαγγελµατική και
κοινωνική οµάδα.
Το γεγονός ότι η µεγάλη αυτή τοµή έρχεται σήµερα υπογραµµίζει δύο πράγµατα. Πρώτον, ότι το µεταρρυθµιστικό µας έργο
δεν σταµατά µέσα στην πανδηµία. Αντίθετα οι µεταρρυθµίσεις
συνεχίζονται …
(Δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης)
Το δεύτερο, το οποίο υπογραµµίζει είναι ότι οι αλλαγές που
εισάγονται θα ενισχύσουν το θεσµικό µας πλαίσιο, ώστε να είµαστε έτοιµοι και να ανταποκριθούµε µε αποτελεσµατικότητα
µπροστά στην ιστορική στιγµή που έρχεται µέσω των κονδυλίων
του Ταµείου Ανάκαµψης, ώστε να µετασχηµατίσουµε το παραγωγικό µας µοντέλο.
Προσερχόµενος τώρα ειδικότερα επί των διατάξεων του νοµοσχεδίου θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι εισέρχονται ρυθµίσεις,
οι οποίες λύνουν πραγµατικά προβλήµατα. Ήταν διαχρονικά µια
πραγµατική ανάγκη. Η εικόνα των λιµναζόντων έργων, των χρονοβόρων διαγνωστικών διαδικασιών, της µεγάλης γραφειοκρατίας και της µεγάλης χρονικής καθυστέρησης δεν είναι µια
εικόνα που µπορεί να χαρακτηρίζει µια σύγχρονη χώρα που επιθυµεί πραγµατικά να οδηγήσει την κοινωνία της σε µια εποχή
ευηµερίας. Εµείς αλλάζουµε την εικόνα αυτή µε γνώµονα και
στόχο την πρόοδο και το µέλλον της κοινωνίας.
Ειδικότερα µε το παρόν νοµοσχέδιο ανάµεσα στα άλλα τα
πολύ σηµαντικά και ουσιαστικά εισέρχονται και τα εξής: Οι διαδικασίες ανάθεσης σε έγχαρτη µορφή αντικαθίστανται πλέον µε
ηλεκτρονικές διαδικασίες ανάθεσης, αυστηροποιείται η αντιµετώπιση ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών καθώς και κάθε προσφορά που θα αποκλίνει άνω του 10% από τον µέσο όρο του
συνόλου των προσφορών πλέον θα ελέγχεται, προχωρούµε
προς τη σύντµηση του χρόνου δικαστικής επίλυσης διαφορών,
έρχεται και το σύστηµα των ηλεκτρονικών καταλόγων, καθιερώνεται υποχρεωτική τήρηση από τον ανάδοχο του ηλεκτρονικού
ηµερολογίου του έργου, θεσπίζεται κίνητρο για την ταχύτερη παράδοση σηµαντικών υποδοµών και εισάγεται και ο θεσµός του
µητρώου επιβλεπόντων ελεγκτών µηχανικών.
Επιπρόσθετα µε το παρόν νοµοσχέδιο τίθενται εξαιρετικά σηµαντικές ρυθµίσεις αναφορικά µε το πλαίσιο των προµηθειών και
των συµβάσεων στον τοµέα της εθνικής µας άµυνας. Τον τελευταίο καιρό διαπιστώσαµε όλοι τη µεγάλη ανάγκη πάνω στην ενίσχυση της επιχειρησιακής και αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων
Δυνάµεών µας, ανάγκη η οποία ικανοποιείται µέσα από τα σταθερά και αποφασιστικά µας βήµατα, τα οποία προάγουν όφελος
και µεγάλο επιχειρησιακό και στρατηγικό αντίκρισµα.
Αναφορικά τώρα µε τις νέες διατάξεις έρχονται ρυθµίσεις που
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επί της ουσίας θα βελτιστοποιήσουν τη στρατηγική µας βασιζόµενες πάντα στον άξονα της µεγαλύτερης ταχύτητας, της αποτελεσµατικότητας και της αδήριτης στρατηγικής µας για
ενίσχυση της διαφάνειας.
Συγκεκριµένα, θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι ενισχύεται
ο προγραµµατισµός στις προµήθειες αµυντικού εξοπλισµού
τόσο αναφορικά µε τον µακροπρόθεσµο όσο και µε τον κυλιόµενο. Με τις διατάξεις που εισέρχονται καθίσταται αποτελεσµατικότερη η έγκαιρη εκπόνηση του προγραµµατισµού. Όλα θα
γίνονται στη βάση ενός συγκεκριµένου σχεδιασµού. O µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός γίνεται δωδεκαετής και ο αντίστοιχος κυλιόµενος πλέον τετραετής.
Ταυτόχρονα, µε τις νέες ρυθµίσεις απλοποιούνται οι διαδικασίες και µειώνεται η γραφειοκρατία. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι το νέο πλαίσιο έρχεται να ενδυναµώσει την πολύ
σηµαντική στρατηγική που εκπονούµε πάνω στον τοµέα της εθνικής άµυνας. Είναι µια στρατηγική που απέφερε ήδη και θα οδηγήσει στο µέλλον σε εξαιρετικά σηµαντικά και µεγάλα εθνικά
οφέλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το περιεχόµενο του παρόντος
νοµοσχεδίου, το οποίο ερχόµαστε και συζητούµε σήµερα, δίνει
καθοριστική απάντηση στον τρόπο της επίτευξης της βιώσιµης
ανάπτυξης. Στρώνει ουσιαστικά τον δρόµο. Είναι ο µεγάλος µας
στόχος και πάνω σε αυτόν, από την πρώτη στιγµή, σχεδιάσαµε
και υλοποιήσαµε µια ουσιαστική και καθοριστική στρατηγική, τη
στρατηγική των ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων, τη στρατηγική
του εκσυγχρονισµού, της µείωσης της γραφειοκρατίας, της διασφάλισης του δηµοσίου -οικονοµικού και κοινωνικού- συµφέροντος.
Η πανδηµία του κορωνοϊού έθεσε µια νέα πραγµατικότητα
τόσο σε όρους υγειονοµικούς όσο και σε οικονοµικούς. Απέναντι
στις νέες προκλήσεις η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσαν ουσιαστικές
απαντήσεις, απαντήσεις µε αποφάσεις, µε πράξεις, αλλά και µε
έργα ουσίας. Αυτό συνεχίζουµε να κάνουµε και σήµερα αλλά και
συνεπώς ρίχνοντας φως στις δοµικές στρεβλώσεις που υπάρχουν στο κράτος και λύνοντάς τες µία προς µία.
Σε κάθε διάταξη του παρόντος νοµοσχεδίου δίνονται λύσεις,
αλλάζουν πράγµατα, διευκολύνονται καταστάσεις, προάγονται
τα έργα και η εργασία. Είναι οι στόχοι που τίθενται και οι στόχοι
που θα επιτευχθούν, καθώς αυτή η Κυβέρνηση έχει τη βούληση,
τη στόχευση και την ικανότητα. Το έχει αποδείξει, το αποδεικνύει
και θα συνεχίσει να το αποδεικνύει στην πράξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Λιούτα, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει η κ. Πέρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα παρακαλέσω και
την κ. Πέρκα να είναι συνεπής στον χρόνο.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα
προσπαθήσω.
Θα ήθελα να κάνω µια µικρή αναφορά στα όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης. Δεν µπορώ να το αποφύγω.
Σε σχέση µε τον σεβασµό που ζήτησε προς την παράταξή του,
ένα έχω να πω: τον σεβασµό η Νέα Δηµοκρατία πρέπει να τον
κερδίσει ως σύγχρονη ευρωπαϊκή φιλελεύθερη παράταξη που
σέβεται το κράτος δικαίου. Εάν η χώρα καταγράψει τον πρώτο
νεκρό απεργό πείνας, τότε επισήµως υποβιβάζεται σε προβληµατικό µερικό δηµοκρατικό καθεστώς. Οι κανόνες του κράτους
δικαίου ισχύουν για όλους. Η εξαίρεση από τον νόµο είναι παύση
της δηµοκρατίας.
Προχωρώ στο νοµοσχέδιο. Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω, αποφεύγοντας τα πολλά, µε το µείζον θέµα της ιδιωτικής επίβλεψης
στα δηµόσια έργα. Χωρίς πολλά λόγια, δεν θέλετε να υπάρχει
δηµόσιος έλεγχος ούτε στην παραγωγή δηµοσίων έργων.
Και όχι, κύριε Γεωργιάδη, δεν έχουµε κανένα ιδεολογικό ζήτηµα στη δυνατότητα υποβοήθησης της δηµόσιας διοίκησης από
τον ιδιωτικό τοµέα. Κάτι τέτοιοι είπατε. Το ιδεολογικό ζήτηµα
είναι δικό σας, είναι της Κυβέρνησης, η οποία είναι πρόθυµη να
κάνει τα πάντα για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων ιδιωτικών
συµφερόντων.
Και, κύριε Καραµανλή, σε ό,τι αφορά στη δήλωση σας ότι µε
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την ιδιωτική επίβλεψη θα γίνει ουσιαστικοποίηση της επίβλεψης,
σήµερα µάλιστα το αναβαθµίσατε και είπατε ούτε λίγο ούτε πολύ
το εξής: «Σοβαρή επίβλεψη ίσον ιδιωτική επίβλεψη. Και ποιος
άραγε δεν θέλει µια σοβαρή επίβλεψη;» Μα, δεν καταλαβαίνετε
ότι µε αυτό που προτείνετε µε το παρόν νοµοσχέδιο, ο έλεγχος
θα καθορίζεται από ιδιώτες, οι οποίοι θα επιλέγονται από τον
ανάδοχο; Θα πηγαίνουν πακέτο και θα εναλλάσσουν ρόλους
ανάλογα µε το έργο. Στο ένα θα είναι ο µεν ανάδοχος ο δε επιβλέπων και στο άλλο έργο ανάποδα. Υπάρχει ξεκάθαρη σύγκρουση ρόλων ελεγκτή και ελεγχόµενου.
Τα θέµατα διαφάνειας που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και το δηµόσιο θα αδυνατεί να ασκήσει οποιονδήποτε
έλεγχο. Πώς, λοιπόν, θεωρείτε ότι θα έχουµε καλύτερο προϊόν;
Βεβαίως προηγουµένως προς τιµή σας αναφερθήκατε στο
αξιόλογο προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών που
συνδράµει σήµερα στον σεισµό στη Θεσσαλία. Εµπιστευτείτε
τους, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, στην κορυφαία αρµοδιότητά τους
που είναι αυτή της επίβλεψης των δηµοσίων έργων. Φυσικά αυτή
είναι πάντα η απάντηση της Νέας Δηµοκρατίας, η υποστελέχωση
του δηµοσίου, για να φέρει τον ιδιώτη που είναι πάντα πιο ικανός
-έτσι θεωρούν- για να σώσει την κατάσταση. Ούτε λόγος για ενίσχυση των υπηρεσιών! Αδιαφορεί για τη µακροπρόθεσµη απώλεια της τεχνογνωσίας των δηµοσίων υπαλλήλων, της θεσµικής
µνήµης της διοίκησης εν τέλει.
Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, γιατί κρατάτε
ακόµα τους µηχανικούς στο δηµόσιο, αφού δεν τους χρειάζεστε.
Αλλά µάλλον κάνω λάθος. Τους χρειάζεστε, γιατί η διευθύνουσα
υπηρεσία χάνει µεν τον ουσιαστικό της ρόλο, αλλά κρατάει ακέραια την ευθύνη.
Σχετικά µε τη δυνατότητα που παρέχεται πλέον από το νοµοσχέδιο για προκήρυξη µελετοκατασκευής χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων, τι να προσθέσω εδώ; Τα είπε όλα το Εθνικό
Συµβούλιο Βιοµηχανίας Υποδοµών και Κατασκευών. Η διάταξη
αυτή είναι εξόχως προβληµατική και πρέπει να τροποποιηθεί.
Επειδή ειπώθηκε από πολλούς συναδέλφους σωστά ότι µας
ενδιαφέρει η ταχύτητα εκτέλεσης των έργων, θα µου επιτρέψετε
να µιλήσω ως πολιτικός µηχανικός µε πάνω από είκοσι πέντε χρόνια εµπειρίας στα δηµόσια έργα. Σας ενηµερώνω, λοιπόν, ότι η
βασική παράµετρος για την ταχύτερη εκτέλεση των έργων αποτελεί ωρίµανση, ωρίµανση του φακέλου, η µελετητική. Με το
άρθρο αυτό όχι µόνο δεν επιτυγχάνεται η ωρίµανση του φακέλου, αλλά προφανώς πάει πολύ πίσω.
Σε ό,τι αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, και σε αυτό το
νοµοσχέδιο -το έχουµε δει και σε άλλα- κάνετε φιλότιµες προσπάθειες για να εξαφανιστούν από τα έργα και τις µελέτες. Με
µια σειρά παρεµβάσεων δηµιουργούνται µεγάλες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και µε τις τράπεζες ουσιαστικά κλειστές για
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, είτε µια αναδιάρθρωση, µια συγκέντρωση θα λέγαµε, βεβαίως προς όφελος των µεγάλων εταιρειών. Τι και αν ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας µίλησε για
«αεριτζήδες», ο Υπουργός Υποδοµών τους χαρακτήρισε πιο
κοµψά «αλεξιπτωτιστές», ότι δηλαδή δήθεν µόνο σε αυτούς µπαίνουν φραγµοί.
Η πραγµατικότητα για το σύνολο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι άλλη. Η πραγµατική σας πολιτική για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις περιγράφεται αναλυτικά και εµφατικά στην έκθεση
Πισσαρίδη. «Είναι πολλές και ποντίζουν τον ανταγωνισµό».
Είναι προβληµατικές επίσης και οι διατάξεις που αφορούν
στην αύξηση του ορίου των απευθείας αναθέσεων από είκοσι χιλιάδες σε τριάντα χιλιάδες, χωρίς δικλίδες ασφαλείας, όπως επίσης και η αύξηση του ορίου από 1.000 ευρώ σε 2.500 ευρώ για
τις συµβάσεις που εξαιρούνται της υποχρέωσης δηµοσιότητας
είναι, νοµίζω, από τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα του νοµοσχεδίου, όπου µε τις νέες ευέλικτες ρυθµίσεις, η αδιαφάνεια έχει
κατασπατάληση δηµόσιου πόρων πρέπει να θεωρείται δεδοµένη.
Μέχρι τώρα το κάνατε κατά κόρον µε το πρόσχηµα της πανδηµίας. Τώρα µε τη βούλα του νοµοθέτη. Αλήθεια, δεν υπάρχει τίποτα που θα επιθυµούσατε να υλοποιήσετε µε διαφάνεια;
Και, βεβαίως, για το σύστηµα των επιµετρήσεων από ελεγκτικό
σε δηλωτικό, παρ’ όλο που αυξήσατε το ποσοστό, υπάρχει µια
αδυναµία ελέγχου της ποιότητας των έργων. Ούτε η ποιότητα
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των έργων σάς ενδιαφέρει.
Αναφορικά µε τις ρυθµίσεις για το Τεχνικό Επιµελητήριο, δεν
µπορώ παρά να χαιρετίσω το γεγονός ότι αποσύρθηκαν. Φυσικά
ήταν αποτέλεσµα µεγάλων αντιδράσεων από τον τεχνικό συνολικά κόσµο και τους φορείς. Αναµένουµε την πρόταση που θα
προκύψει έπειτα από την αναγκαία, όµως, επεξεργασία έτσι και
στα συλλογικά όργανα του Τεχνικού Επιµελητηρίου.
Αλλά αφού, κύριε Γεωργιάδη, όπως µας είπατε προ ολίγου,
εµπιστεύεστε τόσο πολύ το ΤΕΕ, αναβαθµίστε τον ρόλο του,
υποστηρίζοντας την τροπολογία που καταθέσαµε, ώστε να µην
υποχρεώνεται ο τεχνικός σύµβουλος της πολιτείας να εγγράφει
και άρα, εξισώνει αποφοίτους κολεγίων αµφιβόλου ποιότητας µε
αποφοίτους πολυτεχνικών σχολών.
Ελπίζω, όµως, µετά την κατακραυγή να αποσύρετε και το διαβόητο πλέον άρθρο 219, για το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ έχει
γίνει χαµός. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, όµως, δεν έχει κανέναν
λόγο να ανησυχεί, αφού, όπως δήλωσε, το άρθρο είναι πάρα
πολύ λογικό και απολύτως σύννοµο και χαρακτήρισε βεβαίως το
πλήθος των αντιδράσεων ως υπερβολές.
Από την αρχή των συνεδριάσεων µιλάµε για διατάξεις αντίθετες µε το ευρωπαϊκό πλαίσιο και την ενωσιακή νοµοθεσία. Αναφερόµαστε στην πρώτη καταδίκη της χώρας -είναι η απόφαση
849/2019- και τον ορατό πλέον κίνδυνο για δεύτερη καταδίκη της
χώρας µας µε πρόστιµο που µπορεί να ξεπεράσει τα 400 εκατοµµύρια ευρώ. Θα αναλάβετε αυτήν την ευθύνη; Η κυνική απάντηση βεβαίως του Υπουργού Ανάπτυξης είναι ότι η Ελλάδα έχει
και άλλες καταδίκες. Μάλιστα.
Πάνω, λοιπόν, από είκοσι εννιά µεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους. Μέσα σε αυτές
είναι και η Επιτροπή «Φύση 2000», το κεντρικό γνωµοδοτικό όργανο του κράτους. Έχουν µαζευτεί πάνω από είκοσι επτά χιλιάδες υπογραφές. Και όµως η Κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά όλα
τα παραπάνω για χάρη των επενδύσεων. Ας είµαστε ειλικρινείς,
έχετε πολύ συγκεκριµένες επενδύσεις στο µυαλό σας. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό; Γιατί πρόκειται για µεγάλες επενδύσεις,
αφού θα χρειαστούν ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες και στρατηγικές µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτά δεν είναι
«εργάκια», είναι µεγάλες επενδύσεις!
Συνεχίζουµε, λοιπόν, να ζητάµε την άµεση απόσυρση του
ντροπιαστικού αυτού άρθρου, το ίδιο φυσικά και σε ό,τι αφορά
την τροπολογία για τη µη καθαίρεση αυθαιρέτων σε αιγιαλό και
παραλία. Ποιες βίλες, ποιες επιχειρήσεις, τι ακριβώς φωτογραφίζετε; Είστε κατά τα άλλα φιλοπεριβαλλοντική Κυβέρνηση,
αρκεί να µη θίγονται συγκεκριµένα συµφέροντα.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και ολοκληρώστε,
κυρία Πέρκα.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Θα ολοκληρώσω µε αυτό. Δεν γίνονται έτσι οι επενδύσεις που είναι βιώσιµες και αποδοτικές, µε
κλείσιµο µατιού και χαριστικές ρυθµίσεις. Είµαστε σε άλλη
εποχή. Απαιτούνται εργαλεία σχεδιασµού, πλαίσιο λειτουργίας,
ασφάλεια δικαίου.
Το Ελληνικό είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα. Δεν το µάθατε
το µάθηµα; Συνάψατε λεόντειο σύµβαση σε ένα οικόπεδο χωρίς
τοπογραφικό, χωρίς σχεδιασµό και αφού το ξεµπερδέψαµε όσο
µπορούσαµε, προεκλογικά µας λέγατε ότι θα γίνει επένδυση
µέσα σε µία εβδοµάδα. Φυσικά δεν τα καταφέρατε.
Σας υπενθυµίζω, λοιπόν, µόνο ότι είµαστε ευρωπαϊκή χώρα και
θα φέρω και ένα τυχαίο παράδειγµα. Η Υπουργός Πολιτισµού
µιας χώρας οφείλει να προστατεύει την πολιτιστική κληρονοµιά
και τον πολιτισµό και όχι να διευκολύνει -άραγε µε πόσες εκπτώσεις;- τις επενδύσεις. Ας αποσυρθεί και αυτή µαζί µε τα επαίσχυντά της.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστώ πολύ.
Ο Υπουργός κ. Παπαθανάσης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο, γιατί ακριβώς η κ. Πέρκα ως µηχανικός αναφέρθηκε στο θέµα της ιδιωτικής επίβλεψης.
Πρέπει να σας πω ότι η κ. Πέρκα ως µηχανικός και µέλος του
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Εθνικού Επιµελητηρίου σίγουρα και στα τεσσεράµισι χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ γνώριζε και γνωρίζει ότι η ιδιωτική επίβλεψη των κτηριακών έργων γίνεται από ανεξάρτητους µηχανικούς, ελεγκτές δόµησης. Θα πρέπει, λοιπόν, εδώ να ρωτήσουµε αν αυτό το µέτρο πραγµατικά έχει πετύχει, διότι καθ’ όλη
τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ίσχυε το µέτρο του
ελέγχου των κτηριακών υποδοµών µε ελεγκτές δόµησης.
Επί τούτου, θα ήθελα να σας πω ότι η πολιτεία δεν θα απωλέσει το δικαίωµα του ελέγχου. Αντίθετα, η πολιτεία κρατά τον επιτελικό ρόλο. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να κάνει έλεγχο και
σαφώς ιδιωτική επίβλεψη. Διαφυλάττει, εάν θέλετε, την καλή ποιότητα των έργων. Και στη συνέχεια, η υπηρεσία, η πολιτεία, έχει
το δικαίωµα να ελέγξει αυτή την υπηρεσία που θα παρέχει ο
ελεύθερος µηχανικός.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Κόνσολας από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούσαµε τον κ.
Μπουκώρο, τον εισηγητή µας, και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια, που έκανε µια αποδελτίωση αφ’ ενός του νόµου, αλλά
και µια προσέγγιση τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Βρούτσης, αλλά και
οι Υπουργοί, που διαπιστώνει κανείς ότι η διαφάνεια, η ταχύτητα
υλοποίησης, η ευελιξία και η αποτελεσµατικότητα παραµένουν
εδώ και πολλά χρόνια τα ζητούµενα σε ό,τι αφορά στα δηµόσια
έργα και τις συµβάσεις,.
Η προηγούµενη κυβέρνηση έφερε και αυτή νοµοσχέδιο µε
στόχο να βελτιώσει το πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις και τα
έργα. Ήταν, ωστόσο, ένα ανεπαρκές νοµοσχέδιο. Δεν έδωσε
λύση σε κανένα από τα µεγάλα ζητούµενα, κάτι που διεφάνη από
τη συζήτηση στις επιτροπές, αλλά και σήµερα στη συζήτηση επί
της Ολοµέλειας.
Αυτό αποδεικνύεται, εκτός των άλλων, και από το γεγονός ότι
τον Αύγουστο του 2016 που ψηφίστηκε ο νόµος µέχρι και τον
Ιούλιο του 2019, που έγιναν οι εκλογές και άλλαξε η κυβέρνηση,
έγιναν πάνω από τριακόσιες πενήντα τροποποιήσεις του συγκεκριµένου νόµου. Μάλιστα, λίγο πριν τις εκλογές η προηγούµενη
κυβέρνηση έφερε έναν νέο νόµο, τον ν.4605/2019, που άλλαξε
ογδόντα από τα άρθρα του αρχικού νόµου.
Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνει καθένας από εµάς ότι αυτό από
µόνο του δείχνει το µέγεθος του προβλήµατος και δεν υπάρχει
µια διάθεση κριτικής. Κριτική προσέγγιση κάναµε και σήµερα
εδώ όλοι οι συνάδελφοι από όλες τις πτέρυγες. Σε πρακτικό,
όµως, επίπεδο τις αβελτηρίες και τις αγκυλώσεις του πλαισίου
για τις δηµόσιες συµβάσεις και τα έργα τις ζούµε καθηµερινά
όλοι.
Βλέπουµε να µην προχωρούν σηµαντικά έργα. Το βλέπουν
όλοι οι πολίτες, όταν, µάλιστα, τα έργα δεν προχωρούν σε όλους
τους νοµούς της χώρας. Δεν προχωρούν και έργα υπερτοπικής
σηµασίας. Το ζουν οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης ιδιαίτερα στην
καθηµερινότητά τους.
Οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τα γραφειοκρατικά εµπόδια δεν συνιστούν σε καµµία περίπτωση εγγύηση διαφάνειας. Αντίθετα, µάλιστα, πολλές φορές λειτουργούν ως µοχλός
παράκαµψης των κανόνων διαφάνειας. Και αυτή είναι η αλήθεια.
Είναι µια πραγµατικότητα.
Σε πολλές περιπτώσεις το υφιστάµενο µέχρι σήµερα πλαίσιο
για τις δηµόσιες συµβάσεις και τα έργα δεν αποδείχθηκε απλά
ανεπαρκές. Ευθύνεται και για τις ακραίες καταστάσεις παραλογισµού. Αρκεί µόνο να αναφέρω το παράδειγµα για τον διαγωνισµό για την προµήθεια ασθενοφόρων, που απασχόλησε το
πανελλήνιο, τους πολίτες, τους υγειονοµικούς, αλλά και όλους
γενικότερα τους ανθρώπους που ασχολούνται µε την κοινωνική
προσφορά σε όποιες δοµές και αν υπηρετούν.
Ο διαγωνισµός αυτός ξεκίνησε το 2007 και µε τα χρήµατα για
την προµήθεια να έχουν δεσµευτεί από τότε, από την τότε κυβέρνηση. Πέντε κυβερνήσεις έκτοτε δεν κατάφεραν να τον ολοκληρώσουν και για δέκα ολόκληρα χρόνια αυτός ο διαγωνισµός
ήταν ένα ζητούµενο για όλους µας.
Ποια ήταν η εξέλιξη; Η εξέλιξη ήταν ότι το «Ίδρυµα Νιάρχος»
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έκανε δωρεά τα εκατόν σαράντα τρία ασθενοφόρα στο ελληνικό
δηµόσιο και θα περίµενε κανείς ότι µετά από αυτήν τη δωρεά θα
είχε λήξει το ζήτηµα. Δεν ήταν έτσι, όµως, αφού το ελληνικό δηµόσιο χρειάστηκε έναν σχεδόν χρόνο για να παραλάβει τα ασθενοφόρα λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών που υπήρχαν
στο θεσµικό πλαίσιο συµβάσεων και δωρεών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις παθογένειες έρχεται
να αντιµετωπίσει µε άµεσο, απλοποιηµένο και αποτελεσµατικό
τρόπο το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Αναµορφώνεται και
απλοποιείται το θεσµικό πλαίσιο που συνδέεται µε τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων φορέων του δηµοσίου τοµέα.
Και επιτρέψτε µου να επισηµάνω και εγώ µε τη σειρά µου τις
κυριότερες αλλαγές που έρχονται.
Πρώτη αλλαγή είναι ότι αντιµετωπίζονται οι γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις. Όσοι υπηρετήσαµε στην αυτοδιοίκηση γνωρίζουµε
πολύ καλά τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, που πρόσθετα επιβαρύνουν τον πρώτο βαθµό αλλά και τον δεύτερο βαθµό τοπικής
αυτοδιοίκησης. Για παράδειγµα, µειώνεται ο χρόνος ανάρτησης
της µελέτης από δύο µήνες σε δεκαπέντε ηµέρες, κάτι που αποτελούσε διαχρονικό αίτηµα της αυτοδιοίκησης. Σε µικρές συµβάσεις ύψους 1.000 έως 2.000-2.500 ευρώ δεν θα ακολουθείται
η διαδικασία ανάθεσης σύµβασης, που ήταν σχετικά χρονοβόρα,
αλλά απλοποιείται η διαδικασία.
Δεύτερον, είναι το σύστηµα παρακολούθησης έργων που αλλάζει και αυστηροποιείται ταυτόχρονα στην κατεύθυνση της υπεράσπισης του δηµοσίου συµφέροντος. Μέχρι σήµερα, ο ανάδοχος κάθε έργου αν υπέβαλε ανακριβή στοιχεία για έργο και
δεν είχε επιπτώσεις και επιπρόσθετα µπορούσε, παράλληλα, να
εγείρει και να ζητά απαιτήσεις µεταγενέστερα έναντι του δηµοσίου, ακολουθούσε τον ειρµό της εποχής. Στο εξής, οι επιµετρήσεις και τα στοιχεία ενός έργου θα συντάσσονται και θα
υποβάλλονται από τον ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια και την πιστότητά τους, ενώ δεν θα θεωρείται ότι µε την υποβολή επήλθε αυτοδίκαια και η έγκριση. Τι
σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι και επιπτώσεις θα έχει αν υποβάλει
ανακριβή στοιχεία, αλλά και ούτε και δικαιώµατα απαιτήσεων
έναντι του δηµοσίου θα έχει.
Τρίτος πυλώνας, πολύ σηµαντικός στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου, είναι η θέσπιση και η επίβλεψη έργων και µελετών από µηχανικούς του ιδιωτικού τοµέα. Υπάρχουν αξιόλογοι επιστήµονες
γύρω µας στις τοπικές κοινωνίες, στις περιφέρειες της χώρας,
ιδιώτες µηχανικοί, που θα είναι διαπιστευµένοι και εγγεγραµµένοι σε ειδικό µητρώο µε διαφανή κριτήρια επιλογής, ειδικές προθεσµίες και αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των
νόµων και παραβίασης των νόµιµων υποχρεώσεών τους. Πρόκειται για µια διάταξη που λύνει τα προβλήµατα, ιδιαίτερα των µικρών νησιωτικών δήµων -και εδώ θέλω να σταθώ, κύριε Πρόεδρε-, που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια και τεχνικές υπηρεσίες. Σε αυτούς τους δήµους µέχρι σήµερα δεν υπήρχε δυνατότητα επίβλεψης έργων.
Τέταρτο σηµείο είναι η αντιµετώπιση του προβλήµατος των δικαστικών εµπλοκών που συνήθως συνδέονται µε αντίστοιχη εµπλοκή και καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων, αφού για πρώτη
φορά θεσµοθετείται η διαιτησία και ένας εξωδικαστικός µηχανισµός στην επίλυση διαφορών και τέλος, απλοποιούνται οι διαδικασίες αλλά και τα έγγραφα που αφορούν διαδικασίες ανάθεσης
δηµόσιας σύµβασης άνω των 30.000 ευρώ, που θα διακινούνται
ηλεκτρονικά.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου κλείνοντας να αναφέρω ότι το
νοµοσχέδιο είναι κοµβικής σηµασίας, ιδιαίτερα στη συγκυρία που
διανύουµε, γιατί πρέπει να προχωρήσει ταχύτατα η απορρόφηση
των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης και του ΕΣΠΑ, για να ανοίξει
µια νέα σελίδα στη χώρα µας, να υλοποιούνται έργα, να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν οι υποδοµές
της χώρας και η αναπτυξιακή διαδικασία.
Θέλω µόνο να αναφερθώ, εν κατακλείδι, στην τροπολογία που
κατέθεσε η Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, για την αναστολή των
πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα
κάθε είδους που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, στην παραλία, στην όχθη, στην παρόχθια ζώνη, χωρίς να υφίσταται από-
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φαση παραχώρησης της χρήσης τους.
Είχα καταθέσει σχετική ερώτηση στον Υπουργό Οικονοµικών
και χαίροµαι που η Κυβέρνηση έδειξε ότι αντιλαµβάνεται το σηµαντικό αυτό το πρόβληµα. Δεν πρόκειται για χαριστική ρύθµιση.
Υπάρχουν προβλήµατα και παθογένειες στο θεσµικό πλαίσιο, για
τα οποία πρέπει να υπάρχει χρόνος και η δυνατότητα να επιλυθούν και να αποκατασταθούν, ιδιαίτερα µάλιστα όταν εδώ και
έναν χρόνο υπάρχουν περιορισµοί εξαιτίας της πανδηµίας.
Χαρακτηριστικά αναφέρω τη διάσταση που υπάρχει ανάµεσα
στο κανονιστικό πλαίσιο του Κτηµατολογίου στα Δωδεκάνησα
και στον ν.2971/2001 για τον αιγιαλό και την παραλία. Δεύτερον,
το γεγονός ότι κάποιες κατασκευές έχουν συµπεριληφθεί στα
πρωτόκολλα κατεδάφισης που έχουν ενταχθεί στον νόµο για τη
νοµιµοποίηση αυθαιρέτων. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, αναφέρω το
γεγονός ότι δεν έχει γίνει άµεση και ξεκάθαρη οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας µε αποτέλεσµα να χαρακτηρίζονται αυθαίρετες
κατασκευές που απέχουν ακόµα και εκατό µέτρα από την ακτογραµµή.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σαφέστατα προτείνω στους
συναδέλφους να ενωθούµε όλοι µαζί και να υπάρξει για το νοµοσχέδιο αυτό µια συναινετική διαδικασία στη διάρκεια της ψήφισης.
Και πάλι ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κόνσολα.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μπαραλιάκος, ο Κατερινιώτης από τη
Νέα Δηµοκρατία, για πέντε λεπτά.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, αποτελεί κοινή παραδοχή όλων των παραγόντων που εµπλέκονται σε διαγωνιστικές
διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων ότι, παρά την κωδικοποίηση
των διάσπαρτων εθνικών νοµοθετηµάτων και τη µεταφορά των
ενωσιακών οδηγιών, ο ν.4412/2016 εµφανίζει αβελτηρίες και παρουσιάζει σηµαντικές δυσχέρειες εξαιτίας του χαώδους χαρακτήρα του.
Η ψήφιση, λοιπόν, του παρόντος νοµοσχεδίου συντελείται σε
µια κρίσιµη χρονική στιγµή, η αχτίδα ελπίδας για έξοδο από την
πανδηµία να µετουσιωθεί σε έκρηξη επανεκκίνησης και ανάπτυξης της οικονοµικής δραστηριότητας. Η αναµόρφωση και η
απλοποίηση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµόσιων συµβάσεων
και του ν.4412 αποτελεί αναπόσπαστο και αναγκαίο εργαλείο για
την επίτευξη αυτής της προσπάθειας σε µια χρονική συγκυρία
κατά την οποία η Κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα µεγαλόπνοο,
σαφές και οραµατικό σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του
Ταµείου Ανάκαµψης για την υπέρβαση όχι µόνο της κρίσης, αλλά
και την εκ βάθρων ανασυγκρότηση του παραγωγικού µας µοντέλου. Ο εκσυγχρονισµός, η ευελιξία και η ταχύτητα στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων έργων αποτελεί αδήριτη πραγµατικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό διατηρήσαµε τις θετικά αποτυπωµένες καινοτοµίες που είχε εισαγάγει ο ν.4412 στο εθνικό σύστηµα ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και κατά τη διάρκεια ενός εξαντλητικού, αλλά γόνιµου και εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους
αρµόδιους φορείς προχωράµε στη ριζική αναδιάρθρωση του νοµοθετήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµία της χώρας µας δεν
διαθέτει πλέον την πολυτέλεια να παρακολουθεί διαγωνιστικές
διαδικασίες οι οποίες κυλούν βασανιστικά αργά, όταν το ίδιο το
έργο και η υλοποίησή του ολοκληρώνονται σε πολύ µικρότερο
χρονικό διάστηµα, ενώ υπό κανονικές συνθήκες συµβαίνει το αντίθετο.
Για εµάς, τα δηµόσια έργα αποτελούν µια εξαιρετικά σοβαρή
υπόθεση η οποία συµβαδίζει παράλληλα και αρµονικά µε την
προσέλκυση µεγάλων επενδύσεων και την εισροή κεφαλαίων. Γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί καρπό
και απόληξη των επιστηµονικών πορισµάτων δύο νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών από ανθρώπους που έχουν εντρυφήσει
επί σειρά ετών στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων.
Σε µια περίοδο, όπου το κράτος καλείται να παίξει έναν επιτελικό ρόλο, µοχλεύοντας την οικονοµική δραστηριότητα προκει-
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µένου η ατµοµηχανή να µπει σε ράγες ανάπτυξης, οι δηµόσιες
υποδοµές και τα δηµόσια έργα µπορούν να δώσουν την απαραίτητη ώθηση, αλλά και εν τέλει να αποβούν πραγµατικά προς όφελος της κοινωνίας η οποία είναι ο τελικός αποδέκτης της.
Αποτελεί διαχρονική ολιγωρία της κρατικής µηχανής µεγαλεπήβολα δηµόσια έργα να εξαγγέλλονται και µετά την πάροδο
πολλών ετών να µένουν κολληµένα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας των ατέρµονων διαδικαστικών πράξεων και στον νοµοθετικό πληθωρισµό.
Αυτά σήµερα αλλάζουν, µετατρέπονται σε όπλο της αναπτυξιακής φαρέτρας της Κυβέρνησης.
Ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε
µου να αναφερθώ στο άρθρο 19 λόγω και της πολυετούς και
διαρκούς ενασχόλησής µου µε τον Τύπο και δη τον περιφερειακό. Άκουσα µε προσοχή και τις επισηµάνσεις και τις παρατηρήσεις του εισηγητή µας, του συναδέλφου κ. Χρήστου Μπουκώρου,
σχετικά µε την αρχή της δηµοσιότητας και της διαφάνειας των
διαγωνιστικών διαδικασιών. Τα δηµόσια έργα παραδίδονται και
ανήκουν στους πολίτες, ενώ το αρµόδιο µητρώο συµβάλλει στην
προστασία του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισµού, στην
πληρέστερη ενηµέρωση του εργολαβικού και του τεχνικού κόσµου, στερεί όµως τη βαθύτερη ουσία της δηµοσιότητας η οποία
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διαφάνειας. Όλοι γνωρίζουµε
ότι στις τοπικές κοινωνίες οι πολίτες επιδεικνύουν µεγάλο ενδιαφέρον για τα δηµόσια έργα που εξαγγέλλονται και βρίσκονται εν
εξελίξει, γιατί ακριβώς η χρήση τους είναι άµεση και πιο συχνή
και, εν τέλει, νιώθουν καλύτερα όταν αντιλαµβάνονται ότι τα χρήµατά τους βρίσκουν ανταπόκριση.
Με το άρθρο 379 του ν.4412 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τορπίλισε
κάθε έννοια και αρχή δηµοσιότητας και διαφάνειας για τα µεγάλα δηµόσια έργα, αφού καταργούσε τη δηµοσίευση των διακηρύξεων στον Τύπο. Ήταν η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας,
η οποία µε τον ν.4764 τον Δεκέµβριο του 2020 αφουγκράστηκε
αυτή την αγωνία και έδωσε παράταση στις δηµοσιεύσεις µέχρι
τις 31-12-2021. Σήµερα, όπως µε µεγάλη ικανοποίηση ακούσαµε,
εξετάζεται και αναµένεται να κατατεθεί η περαιτέρω παράταση
της δηµοσίευσης των διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό
Τύπο µέχρι το τέλος του 2023.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αρµόδιους Υπουργούς,
οι οποίοι, αντιλαµβανόµενοι την κρισιµότητα αυτής της ρύθµισης, ενισχύουν τη διαφάνεια και δίνουν ανάσα στους εκδότες και
στους επιχειρηµατίες του τοπικού και περιφερειακού Τύπου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πανδηµία δεν έχει ανακόψει
την ένταση του µεταρρυθµιστικού έργου της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας. Με τόλµη και αποφασιστικότητα προχωράµε
δυναµικά σε όλα τα µέτωπα παρά τις δύσκολες συνθήκες. Η αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων είναι
συνθήκη για το αναπτυξιακό όραµα της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε, και για την τήρηση του χρόνου.
Από τον βορρά στον νότο και την Αρκαδία. Τον λόγο έχει τώρα
ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο, που είναι υπό την κρίση της Βουλής,
εµφανίζεται από την Κυβέρνηση ως βήµα για την επιτάχυνση της
ανάπτυξης µέσω της απλοποίησης των διαδικασιών που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις. Και ναι µεν µε το νοµοσχέδιο επιχειρείται η αναθεώρηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου προς
την κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών για την ανάθεση και υλοποίηση των δηµόσιων έργων, όµως ταυτόχρονα ενισχύεται και η συγκεντροποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων
και δράσεων, µε συνέπεια οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και η τοπική επιχειρηµατικότητα να κινδυνεύουν να τεθούν εκποδών. Μάλιστα, αυτό γίνεται µε εκπτώσεις στο πεδίο της διαφάνειας, της
προστασίας του δηµοσίου χρήµατος, της διασφάλισης της
καλής εκτέλεσης των έργων και της ισονοµίας µεταξύ των τεχνικών εταιρειών.
Θα εστιάσω σε µερικά σηµεία που θεωρώ σηµαντικά του υπό
κρίση νοµοσχεδίου. Κατ’ αρχάς συζητείται σε χρόνο που η συγκυρία χαρακτηρίζεται από το ότι ο δηµόσιος τοµέας λειτουργεί
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υπό ένα κατά παρέκκλιση καθεστώς συνεχούς σύναψης συµβάσεων µε απευθείας αναθέσεις λόγω του πραγµατικού ή µη κατεπείγοντος µε πρόσχηµα την πανδηµία και το ότι στο επόµενο
χρονικό διάστηµα θα χρειαστεί να επιταχυνθούν οι προκηρύξεις
νέων διαγωνισµών για δηµόσια έργα στο πλαίσιο του Ταµείου
Ανάκαµψης.
Ένα δεύτερο σηµείο είναι η έλλειψη ωριµότητας των περιλαµβανοµένων στο νοµοσχέδιο διατάξεων, µε το πλήθος των εξουσιοδοτικών διατάξεων για την έκδοση ετερογενούς νοµοθεσίας
προκειµένου να λυθούν πραγµατικά ή µη ερµηνευτικά προβλήµατα και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, καθώς και µε την τµηµατική έναρξη της εφαρµογής των ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου,
η οποία εκτείνεται από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως µέχρι και όλο το 2021.
Η εφαρµογή, λοιπόν, του νοµοσχεδίου θα επιφέρει καθυστερήσεις και ως αποτέλεσµα ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας θα
δυσλειτουργεί ακόµη περισσότερο, ακριβώς την περίοδο που θα
έπρεπε να υπάρχει και ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα.
Τρίτο σηµείο. Η απλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών
του συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων, έργων, υπηρεσιών και
προµηθειών πρέπει να αξιολογείται θετικά, όχι µόνο µε γνώµονα
την ταχύτητα, αλλά και µε τα κριτήρια της ενίσχυσης της διαφάνειας και της συµµετοχής των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και
της τοπικής επιχειρηµατικότητας, που για την ελληνική περιφέρεια είναι ο αιµοδότης της όποιας ανάπτυξης.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει κοινές προβλέψεις, ως επί το
πλείστον, για τη συµµετοχή των εταιρειών σε δηµόσιους διαγωνισµούς, ανεξαρτήτως του ύψους του αντικειµένου τους, που αντικειµενικά ευνοεί τις µεγάλες επιχειρήσεις. Ένα εγχείρηµα
απλοποίησης του συστήµατος δηµοσίων προµηθειών και δηµόσιων έργων θα έπρεπε να προβλέπει διαφοροποίηση των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων των αναδόχων ανάλογα µε το µέγεθος των συµβάσεων.
Η ενίσχυση των µεγάλων και ισχυρών και η συγκέντρωση των
σχετικών δράσεων λαµβάνει χώρα και µε την επιβάρυνση µε επιπλέον γραφειοκρατικές υποχρεώσεις και χρηµατοδοτικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις ως προς τις εγγυήσεις του αναδόχου,
επιβαρύνοντας δυσανάλογα τα µικροµεσαία µελετητικά και εργοληπτικά γραφεία και συµβάλλει σε τάσεις συγκεντροποίησης
της αγοράς στους κλάδους αυτών των εταιρειών.
Τέταρτο σηµείο. Το νοµοσχέδιο ιδιωτικοποιεί µέρος του πεδίου της διαχείρισης των δηµοσίων έργων µέσω της µεταφοράς
εκχώρησης της επίβλεψης δηµοσίων έργων στον ιδιωτικό τοµέα,
κυρίως µέσω της µεταφοράς της επίβλεψης των δηµοσίων
έργων στους ιδιώτες, οι οποίοι θα πιστοποιούν τις δαπάνες που
θα πρέπει να πληρώσει το δηµόσιο στον ανάδοχο του έργου.
Αυτή η παραχώρηση σε ιδιωτικά συµφέροντα εµπεριέχει σοβαρή σύγκρουση συµφερόντων, αφού ο ελεγχόµενος θα επιλέγει και θα πληρώνει τον ελεγκτή του. Με άλλα λόγια, η επίβλεψη
γίνεται για λογαριασµό του αναδόχου και όχι του δηµοσίου. Οι
ανάδοχοι εργολάβοι δηλαδή αυτοαξιολογούνται. Έτσι, θεσµοθετούνται αδιαφανείς διαδικασίες, επιζήµιες για το δηµόσιο συµφέρον.
Πέµπτο σηµείο, η εισαγωγή κατώτερου ορίου στο ύψος των
εκπτώσεων, που είναι βέβαια ως αρχή θετική, αλλά το σχετικό
µέτρο δεν ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και θα οδηγήσει σε πλήθος δικαστικών διενέξεων και αδιαφάνειας. Η πρόβλεψη για αύξηση των ορίων για απευθείας αναθέσεις σε 30.000 ευρώ και για
προµήθειες και υπηρεσίες σε 60.000 ευρώ για τα έργα, είναι
εντός του περιθωρίου που επιτρέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Χρειάζονται όµως δικλίδες ασφαλείας για να αποφευχθεί η κατάχρηση του συγκεκριµένου µέτρου.
Το ίδιο ισχύει και για την αύξηση του ορίου για τις συµβάσεις,
από το ποσό των 1.000 ευρώ σε αυτό των 2.500 ευρώ, που θα
δηµιουργήσει προβλήµατα, κατατείνοντας σε φαινόµενα διαφθοράς και κατασπατάλησης δηµοσίων πόρων.
Τέλος, θα ήθελα να αναδείξω το εξής, όπως το ανέδειξαν και
πολλοί συνάδελφοι. Αδιαφανείς και επιζήµιες για το δηµόσιο
συµφέρον είναι και οι διεργασίες που εισάγονται µε το άρθρο
219, του οποίου την απόσυρση δεν ζητεί µόνον ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
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και όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας. Εξάλλου,
ισχυρές και πολύ έγκυρες ενστάσεις, τεκµηριωµένες απολύτως,
προβάλλονται και από την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής,
αλλά και από την αρµόδια ανεξάρτητη αρχή.
Το συγκεκριµένο άρθρο, το 219, ορίζει ότι µέχρι την ολοκλήρωση και έγκριση των ειδικών περιβαλλοντικών µελετών και στις
προστατευόµενες περιοχές, υπάρχει η δυνατότητα να καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα υποπεριοχή προστασίας στις περιπτώσεις -µε αόριστη έννοια- ήπιων αναπτυξιακών έργων, χωρίς
να προσδιορίζεται τι είναι αυτά τα ήπια αναπτυξιακά έργα.
Αυτή η ρύθµιση, εκτός από εµφανώς αντίθετη προς την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία, οδηγεί στην καταστροφή περιοχών «NATURA», αφού ο κατακερµατισµός αυτών των περιοχών, των περιοχών «NATURA», µε την αποµόνωση τµηµάτων µε
αόριστα κριτήρια, προφανώς και δεν γίνεται προς το συµφέρον
της προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι προφανές ότι αυτός
ο κατακερµατισµός οδηγεί ή µάλλον, εγώ θα έλεγα, γίνεται προς
όφελος των -εντός εισαγωγικών- «επενδυτών».
Πρόκειται για µία αντιπεριβαλλοντική κατεύθυνση, στην οποία
µας έχετε συνηθίσει, όπως επίσης και προς την ίδια αντιπεριβαλλοντική κατεύθυνση κινείται και η ρύθµιση για προκήρυξη διαγωνισµών πριν την ολοκλήρωση των σχετικών περιβαλλοντικών
µελετών. Σε αυτό το πλαίσιο αποδεικνύεται ότι προτεραιότητα
της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας είναι η αποδόµηση και
η καταστρατήγηση και όχι η προστασία και η διαχείριση των περιοχών «NATURA».
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, δυστυχώς και αυτό το νοµοσχέδιο
αποτελεί κρίκο σε µια αλυσίδα νοµοσχεδίων µε τα οποία αντιµετωπίζετε το δηµόσιο και την πολιτική ως αγορά και ως υπηρέτη
των αγορών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει τώρα
από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Γκίκας και θα κλείσουµε µε την κ.
Καφαντάρη.
Κύριε Γκίκα, έχετε επτά λεπτά στη διάθεσή σας.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο αποτελεί πράγµατι µία συστηµατική και ουσιαστική υπουργική προσπάθεια για τον εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και την αναµόρφωση του ρυθµιστικού
πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων.
Επιτρέψτε µου, στα λίγα λεπτά που µου δίνει ο Κανονισµός,
να εστιάσω στον τοµέα της άµυνας, τον οποίον έχω υπηρετήσει
πολλές δεκαετίες. Η ανάγκη για την άµεση επαύξηση της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων µας Δυνάµεων έγινε άµεσα αντιληπτή από αυτή την Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, ο οποίος ενέκρινε τη γενναία αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών των Ενόπλων Δυνάµεων για τα επόµενα χρόνια. Μιλάµε για τετραπλασιασµό των εξοπλιστικών δαπανών!
Όπως είναι φυσικό, ακολουθεί µια µακρά σειρά απαραιτήτων
εξοπλιστικών προγραµµάτων, που απαιτούν ένα ευέλικτο, συνεκτικό και διαφανές νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις προµήθειες,
το οποίο θα συµβάλει στη βελτιστοποίηση και επιτάχυνση των
διαδικασιών.
Κατά την άποψή µου, όµως, θα έπρεπε να µη συνεχίζεται η πολυνοµία στον τοµέα των αµυντικών προµηθειών. Έπρεπε, δηλαδή, να υπάρξει ένας νόµος που να ενοποιεί όλους τους
σχετικούς µε τις αµυντικές προµήθειες νόµους και βεβαίως αναφέροµαι στον ν.3433/06, στον ν.3883/10 και στον ν.3978/11. Αυτό
θα διευκόλυνε τόσο το αρµόδιο στρατιωτικό προσωπικό όσο και
τους ενδιαφερόµενους και εµπλεκόµενους µε τις προµήθειες
των Ενόπλων Δυνάµεων, δηλαδή ένας νόµος, ευέλικτος και συνάµα διαφανής.
Βεβαίως και µε το παρόν σχέδιο νόµου επιτυγχάνεται µία στοχευµένη τροποποίηση διατάξεων του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, οι οποίες θεωρώ θα διευκολύνουν σηµαντικά τη διαδικασία
των αµυντικών προµηθειών. Η βασική επιδίωξη αυτών των ρυθµίσεων είναι η βελτίωση της διοικητικής διαδικασίας σε όλες τις
φάσεις των συµβάσεων αµυντικού εξοπλισµού, µε σκοπό την
αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των Ενόπλων
Δυνάµεων. Βεβαίως, δεν µπορούµε να µην ακολουθήσουµε το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γενικό πλαίσιο της οδηγίας 81/ 2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα, µέσα στο ν.3978/2011 που ενσωµάτωσε αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπονταν ορισµένες υπέρµετρες απαιτήσεις και ενέργειες από τους οικονοµικούς φορείς, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται µειωµένη προσέλκυση οικονοµικών φορέων
στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Τότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα την τιµή, δέκα χρόνια πριν, να είµαι ο Αναπληρωτής Τοµεάρχης Άµυνας της Νέας Δηµοκρατίας και τότε στον δηµόσιο
λόγο το είχαµε ως κόµµα τονίσει και υπογραµµίσει το ζήτηµα
αυτό. Έπρεπε, λοιπόν, να περάσουν δέκα ολόκληρα χρόνια για
να έρθει πάλι αυτή η Κυβέρνηση, µια Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας για να βελτιώσει σηµαντικά το υφιστάµενο νοµικό
πλαίσιο.
Επιτρέψτε µου να πω δυο λόγια για τα άρθρα του δευτέρου
µέρους του σχεδίου νόµου που αφορούν ακριβώς τις προµήθειες στο χώρο της άµυνας. Μιλάµε για τριάντα επτά άρθρα, τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχουν τα άρθρα µε
θέµατα προγραµµατισµού δηµοσίων συµβάσεων. Στο δεύτερο
κεφάλαιο αντιµετωπίζονται τα θέµατα σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο έχουµε να κάνουµε µε τα ζητήµατα εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων. Το τέταρτο κεφάλαιο
έχει τελικές και µεταβατικές διατάξεις.
Πάµε σε κάποιες σηµαντικές επισηµάνσεις επί των ανωτέρω:
Η πρόβλεψη για επαναξιολόγηση της δοµής δυνάµεων των Ενόπλων Δυνάµεων από το ΚΥΣΕΑ κάθε τρία αντί για πέντε χρόνια
είναι µια πολύ σωστή πρόβλεψη. Με τον τρόπο αυτόν επέρχεται
εναρµόνιση µε την περιοδικότητα επανεξέτασης της επικαιροποίησης του Μακροπρόθεσµου Προγραµµατισµού Αµυντικών
Εξοπλισµών, του ΜΠΑΕ. Να τονίσουµε εδώ ότι µε βάση τη δοµή
δυνάµεων των Ενόπλων Δυνάµεων καταρτίζεται ο Μακροπρόθεσµος Προγραµµατισµός Αµυντικών Εξοπλισµών που έχει δωδεκαετή διάρκεια, αντί για τα δεκαπέντε που προέβλεπε ο προηγούµενος νόµος, και επικαιροποιείται κάθε τρία χρόνια. Ο µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός αποτελείται ουσιαστικά από
προγράµµατα πρόσκτησης νέων µέσων αλλά και προγράµµατα
υποστήριξης υφισταµένων µέσων µε απόλυτη προτεραιότητα και
εκτιµώµενο κόστος.
Περαιτέρω απλοποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής των οικονοµικών φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες
για την προµήθεια αµυντικού υλικού, µε αποτέλεσµα τη διεύρυνση του ανταγωνισµού προς όφελος των Ενόπλων Δυνάµεων
αλλά και της χώρας.
Επίσης, προσδιορίζονται ως ελάχιστη αξία ενός προγράµµατος για να τύχει αρχικής έγκρισης από το ΚΥΣΕΑ τα 30 εκατοµµύρια ευρώ αντί των 50 εκατοµµυρίων που ίσχυαν µέχρι τώρα.
Επίσης, προσδιορίζεται ως ελάχιστη αξία αµυντικού προγράµµατος, προκειµένου να εισαχθεί στην Επιτροπή Εξοπλιστικών της
Βουλής, η αξία των 10 εκατοµµυρίων, έτσι ώστε να µην εξετάζονται προγράµµατα ακόµα και κάτω των ορίων δικαιοδοσίας του
Υπουργού. Βελτιώνεται έτσι η γραφειοκρατική διαδικασία. Απλουστεύεται η διαδικασία επαφών των υπηρεσιακών οργάνων…
(Δεν ακούγεται λόγω κακής σύνδεσης)
…τους εκπροσώπους τους. Είναι, επίσης, σηµαντικό.
Περαιτέρω καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν τον υπέρµετρο έλεγχο που επιβαλλόταν υποχρεωτικά από την υπηρεσία
στους οικονοµικούς φορείς σε θέµατα συµβάσεων που υπέγραφε ο ανάδοχος µε τους υπεργολάβους του, όπως και η επέκταση του ελέγχου επί των πάντων στην κυριολεξία. Αυτό το
γεγονός, όπως είπαµε, απέτρεπε µεγάλο αριθµό οικονοµικών φορέων να συµµετάσχουν στην πρόσκληση της υπηρεσίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος και οδηγούσε σε άγονους διαγωνισµούς.
Επίσης, τίθεται για πρώτη φορά νοµική διάταξη ενεργοποίησης προγραµµάτων µε τις προβλέψεις του άρθρου 346 της Συνθήκης της Λισαβόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις
οποίες µπορούν να εξαιρούνται οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ουσιωδών
συµφερόντων ασφαλείας της χώρας.
Τέλος, µε το άρθρο 150 προβλέπονται οι συµφωνίες πλαίσιο
και οι εκτελεστικές αυτών συµβάσεις που περιλαµβάνουν την εν
συνεχεία υποστήριξη των οπλικών συστηµάτων. Μια σύµβαση
για να είναι πλήρης πρέπει να περιλαµβάνει και follow all support.
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Είδαµε πρόσφατα στην σύµβαση των Rafale ότι υπήρχε η σύµβαση των Rafale, η σύµβαση για τα οπλικά τους συστήµατα, αλλά
και η σύµβαση για την εν συνεχεία υποστήριξη και των δυο
αυτών προγραµµάτων.
Συµπερασµατικά θεωρώ ότι οι παρεµβάσεις που εισάγονται
θα ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα στον προγραµµατισµό,
τη σύναψη, την εκτέλεση και τη διαφάνεια των συµβάσεων προµηθειών στον χώρο της άµυνας και θα υπηρετηθεί πολύ καλύτερα το εθνικό συµφέρον.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Γκίκα.
Θα κλείσουµε µε την κ. Χαρά Καφαντάρη του ΣΥΡΙΖΑ, που εκλέγεται στον Β2’ Τοµέα Αθηνών.
Κυρία Καφαντάρη, έχετε για επτά λεπτά τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα από
όλα θα ξεκινήσω µε την ευχή και την έκφραση συµπαράστασης
από την πλευρά µου σχετικά µε τους πληττόµενους συµπολίτες
µας στη Θεσσαλία από τον σηµερινό σεισµό. Εύχοµαι -και θέλω
να πιστεύω- ότι το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη και γενικότερα ο κρατικός µηχανισµός θα ανταποκριθεί στις ανάγκες µε
πολιτικές βραχείας αποκατάστασης των πληγέντων και µακροπρόθεσµα να µη ζήσουµε φαινόµενα αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών που έχουµε ζήσει το τελευταίο εξάµηνο. Το σχέδιο
«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
να λειτουργήσει, να µην παραµείνει µόνο σχέδιο επί χάρτου.
Αυτό είναι το πρώτο.
Αλλιώς θα ήθελα να ξεκινήσω σήµερα αλλά θα βάλω σαν προτεραιότητα και σε συνέχεια αυτού που είπα πριν -αφορά την πολιτική προστασία της χώρας µας- δύο άρθρα, τα δύο τελευταία
του πολυνοµοσχεδίου το οποίο συζητάµε. Μιλάµε για το άρθρο
226 και το άρθρο 227. Το άρθρο 226 περιλαµβάνει ρυθµίσεις και
αναφέρεται στον ν.4662/2020 που µετά βαΐων και κλάδων ψήφισε
η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε την αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας και τη δηµιουργία τους Εθνικού Μηχανισµού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης
Κινδύνου.
Το νοµοσχέδιο αυτό εµείς δεν το είχαµε ψηφίσει. Όµως, είχαµε εστιάσει στο άρθρο 53 και εδώ αναφέρεται και το άρθρο
226 του πολυνοµοσχεδίου που συζητάµε, που αφορά τη διαχείριση των απορρήτων κονδυλίων για την Πολιτική Προστασία. Το
άρθρο στο πολυνοµοσχέδιο αυτό αφορά για έργα τα οποία θα
γίνουν και για την διαχείριση των απορρήτων κονδυλίων.
Όπως καταλαβαίνουµε συµβάσεις θα υπογραφούν. Όµως, θεωρούµε ότι όλα πρέπει να γίνουν µε τη µέγιστη δυνατή διαφάνεια. Από την άλλη µεριά τα πρόσφατα χρήµατα -595 εκατοµµύρια- χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που υπέγραψε τέλη Γενάρη ο κ. Χαρδαλιάς και ο κ. Σταϊκούρας µε εκπρόσωπο της τράπεζας για ενίσχυση του
µηχανισµού διαχείρισης κρίσεων, δηλαδή της Πολιτικής Προστασίας -εκτός από τον COVID-19 που δυστυχώς µονοµερώς έχει
εστιάσει, χωρίς να σηµαίνει ότι δεν πρέπει να εστιάσει, γιατί είναι
το µείζον ζήτηµα, η Πολιτική Προστασία αφήνοντας τα άλλα που
αφορούν φυσικές καταστροφές- αφορούν αυτά τα κονδύλια και
τη χρηµατοδότηση και κοµµάτια υλικοτεχνικής υποδοµής σχετικά µε την εξασφάλιση για τον µηχανισµό υλικοτεχνικής υποδοµής για να αντιµετωπίζει φυσικές καταστροφές.
Το άρθρο 227 δε, το τελευταίο που ακολουθεί, έχει να κάνει
µε παρεκκλίσεις σε δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδοµικής άδειας σε δηµόσια ακίνητα των δοµών της Πολιτικής Προστασίας που η Πολιτική Προστασία θέλει να φτιάξει
σε όλη την Ελλάδα. Εξαιρούνται από συµβολαιογραφικές δηλώσεις των χώρων στάθµευσης, όπως αναφέρει, πιστοποιητικά µεταγραφής, υποθηκοφυλακεία κ.λπ.. Τι σηµαίνει αυτό;
Δηµιουργούνται κάποια ερωτηµατικά και θα θέλαµε κάποιες
απαντήσεις για το αν αφορά, αν θέλετε, φωτογραφική διάταξη.
Τώρα έρχοµαι στο µείζον ζήτηµα. Βέβαια, όλο το πολυνοµοσχέδιο είναι σηµαντικό. Είναι ένα πολυνοµοσχέδιο µε το οποίο
παίρνει αρµοδιότητες το Υπουργείο Ανάπτυξης από το Υπουρ-
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γείο Περιβάλλοντος και, όπως καταλαβαίνετε, αναφέροµαι στο
άρθρο 219.
Πρώτα απ’ όλα θα πω ότι οι επενδύσεις δεν είναι αντίθετες µε
το περιβάλλον. Συνεχίζει να καλλιεργείται αυτή η αντίληψη, ότι
οι επενδύσεις και η ανάπτυξη είναι αντίθετες µε το περιβάλλον.
Αυτό είναι ένα ψευδές δίληµµα διότι το περιβάλλον αποτελεί
έναν σηµαντικό αναπτυξιακό πόρο.
Ας σκεφτούµε τους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Ας σκεφτούµε, επίσης, τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα για την προστασία της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της
Νέας Πράσινης Συµφωνίας, «New Green Deal». Και µην ξεχνάµε
ότι διανύουµε τη δεκαετία προστασίας της βιοποικιλότητας,
όπως έχει ανακηρύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και απαιτείται µία
«πράσινη» ανάκαµψη από την κρίση, ακόµα και την κρίση του κορωνοϊού που η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει, σύµφωνα και µε τα
λεγόµενα του κ. Γκουτιέρες, του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ.
Βγήκατε, κύριοι της Κυβέρνησης, µε σύνθηµα: «Επενδύσεις»,
«ανάπτυξη», «έρχονται οι επενδύσεις». Βέβαια, κάποια σηµαντική
µεγάλη επένδυση δεν έχουµε δει. Το Ελληνικό πάντα υπάρχει και
πάντα θα το λέµε, γιατί οι εξαγγελίες άλλες, η πορεία δύο χρόνια
σχεδόν µε Νέα Δηµοκρατία φέρνει τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
Ο επενδυτής, όµως, ο όποιος επενδυτής στη χώρα µας, θέλει
να έρθει να επενδύσει σε µία χώρα µε κανόνες, σε µία χώρα η
οποία έπρεπε ήδη να έχει δασικούς χάρτες. Με τις πολιτικές σας
αναιρέσατε πολιτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχαν αναρτηθεί και κυρωθεί γύρω στο 50% δασικοί χάρτες -κάτι λιγότερο
από το 50%- και αρχίζουµε από την αρχή. Το Κτηµατολόγιο δεν
ολοκληρώθηκε και τώρα βλέπουµε ότι µεταφέρεται σε άλλο
Υπουργείο, άλλο ένα σοβαρό ζήτηµα. Επίσης, απαιτούνται οριοθετηµένες περιοχές προστασίας της φύσης, µε ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες. Αναφέροµαι τώρα στις περιοχές «NATURA».
Κύριοι της Κυβέρνησης, µε το σχέδιο νόµου και ειδικά µε το
άρθρο 219 για τις δηµόσιες συµβάσεις επιτρέπεται ο κατά παρέκκλιση σχεδιασµός υποπεριοχών -εδώ βάζουµε και καινούργιους επιστηµονικούς όρους στην επιστήµη της πολεοδοµίαςπροστασίας εντός των προστατευόµενων περιοχών για την εξυπηρέτηση µεµονωµένων ήπιων αναπτυξιακών έργων δηµοσίου
συµφέροντος. Εδώ υπάρχει ερωτηµατικό για τον όρο «ήπιων».
Αντί, λοιπόν, να υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασµός που θα
καθορίζει τη βιώσιµη ανάπτυξη µιας περιοχής, τα πιθανά έργα
θα είναι αυτά που θα ορίζουν τον τρόπο προστασίας σε τµήµατα
της περιοχής.
Φαίνεται ότι δεν έχετε, κύριοι της Κυβέρνησης, υπολογίσει
πρόσφατη καταδίκη της χώρας της ΕΕ849 της 17ης Δεκεµβρίου
του 2020 για ανεπαρκή προστασία των περιοχών «NATURA
2000», αλλά δεν έχετε υπολογίσει και τους στόχους της ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εµείς ζητάµε απόσυρση του άρθρου 219, όπως το ζητάνε και
η Επιτροπή «Φύση 2000», που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ -είναι γνωστό
αυτό- και εκπρόσωποι από πολλά Υπουργεία.
Θα κλείσω λέγοντας ότι έχει και έναν συµβολισµό η µέρα σήµερα. Η 3η Μαρτίου είναι η Παγκόσµια Ηµέρα Άγριας Ζωής, που
καθιερώθηκε το 1978 από τον ΟΗΕ. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον
ΟΗΕ, το θέµα του φετινού εορτασµού είναι «Δάση και βιοπορισµός, υποστηρίζοντας τους ανθρώπους και τον πλανήτη». Η φετινή Παγκόσµια Ηµέρα Άγριας Ζωής ευθυγραµµίζεται πλήρως
µε τους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιµη ανάπτυξη έως το 2030.
Έρχεστε, λοιπόν, εσείς σήµερα και µε το άρθρο 219 πραγµατικά είναι σαν να αδιαφορείτε, σαν να µη λαµβάνετε υπ’ όψιν σας
τίποτα, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία, είτε από τους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιµη
ανάπτυξη, µια και είναι γνωστό ότι διανύουµε την εποχή της κλιµατικής κρίσης πλέον.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Καφαντάρη.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 18.45’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα
Πέµπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης και
ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Για τον εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και την αναΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

µόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων,
ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδοµές».
Σας ευχαριστώ όλους µέσα και έξω από την Αίθουσα.
Κουράγιο στους πληγέντες από τον εγκέλαδο.
Καλό βράδυ!
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

