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Αθήνα, σήµερα στις 16 Νοεµβρίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.10’, 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.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αποφάσεις Βουλής - Οικονοµική διαχείριση Βουλής:
α) Μόνη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2022.
β) Μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2020 και του παραρτήµατος αυτού
(Απολογισµός 2020 των πεπραγµένων του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία).
Οι παραπάνω αποφάσεις της Βουλής ψηφίστηκαν στην αρµόδια Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής µε πλειοψηφία τεσσάρων
πέµπτων (4/5) του όλου αριθµού των µελών της. Συνεπώς σύµφωνα µε το άρθρο 108 παράγραφοι 1 και 6, µπορούν να ψηφιστούν από τη Βουλή χωρίς συζήτηση.
Η Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίασή της στις 11 Νοεµβρίου του 2020 αποφάσισε τη συζήτησή τους σε µία συνεδρίαση ως εξής: Να λάβουν τον λόγο, εφόσον το επιθυµούν, οι
εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, µε χρόνο οµιλίας τα πέντε λεπτά, καθώς και ένας οµιλητής που έχει ορισθεί από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα, επίσης
για πέντε λεπτά.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχω, λοιπόν, τη σύµφωνη γνώµη επί της διαδικασίας µε οµοφωνία.
Πριν ξεκινήσουµε µε τους εισηγητές θα ρωτήσω και τους Κοινοβουλευτικούς. Δύο µόνο συνάδελφοι έχουν γραφεί για οµιλητές. Έχει ζητήσει να µιλήσει πρώτος, προφανώς για να σας
δώσει όλο το περίγραµµα, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωσταντίνος Τασούλας και µετά θα µπούµε στη συζήτηση µε όποιον επιθυµεί να πάρει τον λόγο.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ολοµέλεια καλείται να τοποθετηθεί για τον προϋπολογισµό της Εθνικής Αντιπροσωπείας του
2022 και για τον απολογισµό του 2020 τόσο της Βουλής όσο και
του Ιδρύµατος της Βουλής.

Παρουσιάζει ενδιαφέρον η συζήτηση για τον προϋπολογισµό
της Βουλής, αν σκεφθεί κανείς τον τρόπο µε τον οποίο την τελευταία περίοδο, σχεδόν διετία, η Βουλή αντιµετωπίζει τις υποχρεώσεις της έναντι της δηµοκρατίας, έναντι των δικαιωµάτων
των πολιτών, έναντι του πολιτεύµατος, έναντι της ανάγκης να
αποτελέσει κυριολεκτικά, όσο πιο κυριολεκτικά γίνεται, αυτό που
την περιγράφει ως Εθνική Αντιπροσωπεία.
Οµολογουµένως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούµε τους τελευταίους είκοσι δύο µήνες είναι πρωτόγνωρες και
ενίοτε απόκοσµες. Παρά ταύτα καταφέραµε να κρατήσουµε το
Κοινοβούλιο ανοιχτό, λειτουργικό, προσεκτικό, αµυνόµενο, αλλά
και παραδειγµατικό έναντι της κοινής γνώµης, έναντι του ελληνικού λαού, ο οποίος και αυτός, όπως και εµείς, στην αρχή εµβρόντητος αντιµετώπισε την επέλαση της πανδηµίας, αυτήν την
αιφνίδια διασπορά ενός θανάσιµου ιού, µε αγωνία, µε αµηχανία,
αλλά και µε µία ετοιµότητα, θα έλεγε κανείς, η οποία στην αρχή
τουλάχιστον απέτρεψε πάρα πολύ χειρότερα.
Τα πράγµατα έχουν προχωρήσει, έχουν εξελιχθεί. Προσπαθούµε να κρατήσουµε µία δύσκολη ισορροπία ανάµεσα στη λειτουργία της κοινωνίας, της οικονοµίας, της παιδείας και την
προστασία της υγείας. Παγκοσµίως αυτή η ισορροπία τηρείται
σε γενικές γραµµές, αλλά τα πράγµατα δεν είναι ιδανικά. Έχουµε
θύµατα, έχουµε καθηµερινές απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Δεν υπάρχει µυστήριο στην αντιµετώπιση του κορωνοϊού. Η
διεθνής επιστηµονική κοινότητα και η κοινή λογική µάς υπαγορεύουν ότι η άµυνα του εµβολίου είναι ο µόνος µηχανισµός αποτροπής εξάπλωσης του ιού. Διαφορετικά η αποτροπή εξάπλωσης του ιού θα γίνει µέσα από την επώδυνη διαδικασία της νόσησης, η οποία δεν εγγυάται την ήπια µορφή της, αλλά µπορεί
να εξελιχθεί είτε σε βαριά είτε σε θανάσιµη. Οπότε επαναλαµβάνω από αυτό το Βήµα για µία ακόµη φορά, µε όσο πειστικό
τρόπο µπορεί κανείς να διαθέτει, την έκκληση για να εµβολιαστεί
ο ελληνικός λαός, όπως εµβολιάστηκαν οι αντιπρόσωποί του,
όπως η Βουλή των Ελλήνων. Το προσωπικό της και οι συνεργάτες µας έχουν τηρήσει στη συντριπτική τους πλειοψηφία, σχεδόν
απόλυτη πλειοψηφία, αυτήν την υποχρέωση απέναντι στο υπέρτατο αγαθό της ζωής, της προστασίας του εαυτού µας, αλλά και
των διπλανών µας.
Και για να µη νοµίζετε ότι όλα αυτά είναι πρωτοφανή, είναι εντυπωσιακό πώς περιγράφει ο Θουκυδίδης τον λοιµό στην Αθήνα
λέγοντας ότι «ήρξατο το πρώτον εξ Αιθιοπίας ες δε την Αθηναίων
πόλιν», κύριε Υψηλάντη, «εξαπιναίως επέπεσεν». Έτσι και σε µας
εξαπιναίως, αιφνιδιαστικά ήρθε από την Κίνα. Εκεί που το παρακολουθούσαµε ως ένα γεγονός που αφορά ένα άλλο σύµπαν
ξαφνικά έγινε καταθλιπτικό µέρος του δικού µας σύµπαντος.
Η Βουλή ωστόσο, για να επανέλθω στην ηµερήσια διάταξη, αν-
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τιµετώπισε θα έλεγα υποδειγµατικά αυτήν την επίθεση και σήµερα µε τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους διεκδικεί τη λειτουργική και οργανωτική της αυτοδυναµία ώστε να επιτελέσει το
χρέος της έναντι του ελληνικού λαού, έναντι της ιστορίας της,
έναντι των προοπτικών της πατρίδος µας.
Ο προϋπολογισµός της Βουλής για το 2022 είναι 144.200.000
ευρώ σύµφωνα και µε τις οροφές του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος. Και εδώ αξίζει να υπενθυµίσει κανείς τη συµβολή της Βουλής διαχρονικά από το 2011 και µετά στην περιστολή των
κρατικών δαπανών. Μετά τη δεινή οικονοµική κρίση που έπληξε
τη χώρα µας η Βουλή προσαρµόστηκε και περιόρισε σε γενικές
γραµµές τον προϋπολογισµό της στην τάξη του 60% των κονδυλίων που διαχειριζόταν προ της κρίσης. Οι τελευταίοι προϋπολογισµοί της Βουλής την εποχή της ευµάρειας µε όποιον
επιθετικό προσδιορισµό της αξίζει -προφανώς όµως το «επίπλαστης» δεν είναι άδικος- είχαν φτάσει τα 220 εκατοµµύρια ευρώ.
Τώρα κινούµεθα σε προϋπολογισµούς της τάξεως των 140, 142,
144, 139 εκατοµµυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια, πράγµα που
σηµαίνει ότι η εξοικονόµηση πόρων οδήγησε τη Βουλή εις το να
αξιοποιεί περίπου το 62% µε 63% των κονδυλίων που αξιοποιούσε προ της κρίσης. Παρά ταύτα, η λειτουργία της, οι σκοποί
της, οι επιδόσεις της συνεχίζονται µε ακµαίο τρόπο και πιστεύουµε πως όλες οι δραστηριότητές µας, οι οποίες περιγράφονται και στο νέο κεφάλαιο παρουσίασής τους, που είναι το
κεφάλαιο των προγραµµάτων -είναι µία πιο παραστατική απεικόνιση των δραστηριοτήτων της Βουλής-, θα συνεχιστούν αβίαστα
και όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία της και όσον αφορά
την εξωστρέφειά της, µε δεδοµένη την προσοχή που πρέπει
αυτή η εξωστρέφεια να δείχνει λόγω της πανδηµίας, αλλά επιπλέον και ως προς τις διεθνείς της υποχρεώσεις, όπως και για
την κοινωνική και την πολιτιστική της αποστολή.
Είµαστε εις το γεγονός, όπως θα δείτε από τις κατανοµές, ότι
το 77% περίπου των δαπανών της Βουλής, η οποία έχει µόνο δαπάνες -είναι προϋπολογισµός δαπανών, η Βουλή δεν εισπράττει
από τις υπηρεσίες της, έχει µόνο δαπάνες-, αφορά σε ανελαστικές δαπάνες παροχών προς εργαζοµένους, προς κοινοβουλευτικό προσωπικό, ασφαλιστικές καλύψεις και το υπόλοιπο 23%
αφορά στις υπόλοιπες αποστολές της.
Ο νέος τρόπος απεικονίσεως των δραστηριοτήτων της έχει να
κάνει µε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη είναι το κοινοβουλευτικό έργο, που κυρίως απορροφά και αυτό µε έναν άλλο
τρόπο υπολογισµού τη µερίδα του λέοντος των κονδυλίων της
Βουλής. Έχουµε, µετά, τις δαπάνες για την οργανωτική της
δράση και την ψηφιοποίησή της. Έχουµε, εν συνεχεία, τις δαπάνες για την εξωστρέφειά της και για τη διαφάνειά της και έχουµε,
τέλος, και τις δαπάνες για τις ανεξάρτητες υπηρεσίες που λειτουργούν υπό τη σκέπη της Βουλής, όπως είναι η Υπηρεσία
Πόθεν Έσχες ή το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής.
Εκτός όµως από τις δαπάνες οι οποίες είναι καταγεγραµµένες
στον προϋπολογισµό και οι οποίες αναλυτικά ξεδιπλώνονται στα
σηµειώµατα που έχετε και στην παρουσίαση που έχετε από τις
οικονοµικές υπηρεσίες της Βουλής, τις οποίες και δηµόσια θέλω
να ευχαριστήσω για την όλη τους προσπάθεια και στο απολογιστικό και στο προϋπολογιστικό κοµµάτι της δουλειάς µας, εκτός
λοιπόν απ’ αυτό, η Βουλή έχει και δράσεις οι οποίες χρηµατοδοτούνται από κονδύλια πέραν των όσων µας έρχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δηλαδή από το ΕΣΠΑ και από το
Πράσινο Ταµείο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτές τις δράσεις,
γιατί αφορούν το πρόγραµµα -ας το πούµε έτσι- των δηµοσίων
έργων και προµηθειών της Βουλής, το οποίο συνεχίζει µια καλή
παράδοση, επιδιώκοντας να τη διευρύνει συνεχώς.
Αυτή τη στιγµή χρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ και το Πράσινο Ταµείο έχουµε αρκετά έργα. Εξελίσσεται πολύ καλά το έργο
της ενεργειακής αναβάθµισης του κτιρίου του Μεγάρου της Βουλής, το οποίο έχει στόχο να µειώσει κατά 40% τουλάχιστον το
ενεργειακό αποτύπωµα ενός µνηµείου, ενός κτηρίου το οποίο
είναι µνηµείο και το οποίο έργο θα ολοκληρωθεί µέσα στο 2022.
Στο πλαίσιο αυτής της ενεργειακής αναβάθµισης του Μεγάρου της Βουλής, δηµοπρατούµε στο πρώτο τρίµηνο του επόµενου έτους την αντικατάσταση του εξωτερικού φωτισµού, η οποία
θα έχει και ενεργειακό και αισθητικό αποτύπωµα. Συγχρόνως,
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αντικαθίστανται τα συστήµατα κλιµατισµού στον παιδικό σταθµό,
σε χώρους άλλους ειδικότερους του Μεγάρου της Βουλής και
ετοιµάζουµε παρεµβάσεις πάλι ενεργειακής αναβάθµισης και
εξοικονόµησης πόρων µε σύγχρονο φωτισµό στα άλλα κτίρια
που έχει Βουλή, στη Μητροπόλεως, στην Αµαλίας και στη Θρασύλλου.
Φιλοδοξούµε να ξεκινήσει η εργολαβία στο κτήριο της οδού
Φιλελλήνων, που και αυτό έχει χαρακτηριστεί ως µνηµείο, µία εργολαβία η οποία είναι στα πρόθυρα της ανάθεσης σε εργολάβο.
Το κτήριο αυτό πέρασε µια περιπέτεια. Είχαµε τις γνωστές παρενέργειες των µεγάλων εκπτώσεων. Είχε δοθεί µία έκπτωση
που άγγιζε το 60%. Προφανώς, δεν κατέστη δυνατόν αυτήν η έκπτωση να ολοκληρώσει το έργο, επαναδηµοπρατήθηκε και φιλοδοξούµε τώρα µε πιο λογικές αντιµετωπίσεις και εκπτώσεις να
αξιοποιηθεί ένα σηµαντικό κτήριο, του οποίου ο ζωγραφικός διάκοσµος και µόνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µετέτρεψε
από διατηρητέο σε µνηµείο.
Ήθελα, επίσης, να σας πω ότι εντός των ηµερών υπογράφεται
η σύµβαση για το κτήριο της Μπενακείου Βιβλιοθήκης, το κτήριο
δηλαδή που είναι στην ιδιοκτησία της Βουλής και είναι η αθέατη
από την οδό Σταδίου πλευρά της Παλαιάς Βουλής. Όλο το κοµµάτι που περιέχεται ανάµεσα στην οδό Κολοκοτρώνη και στην
οδό Ανθίµου Γαζή είναι η παλαιά Βιβλιοθήκη, η οποία θα ανακαινιστεί, ώστε να επαναχρησιµοποιηθεί και να µετακινηθούν οι
τόµοι οι οποίοι έχουν πάει στο Καπνεργοστάσιο, στην οδό Λένορµαν, ώστε το κέντρο της Αθήνας να αναβαθµιστεί, αλλά και
µία υπηρεσία σηµαντική για τη µελέτη της ιστορίας να στεγαστεί
σε αυτό το σπουδαίο κτήριο, το οποίο θα αποτελέσει και µια περαιτέρω συµβολή της Βουλής εις την ανάδειξη του αισθητικού
αποτυπώµατος των παλαιών κτηρίων της πρωτευούσης.
Την ίδια στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε έτοιµοι
να προχωρήσουµε σε µία µελέτη για την πλήρη κατάστρωση
ενός σχεδίου για την αξιοποίηση του «υπερωκεάνιου», όπως το
αποκαλώ, του τεράστιου κτηρίου που έχουµε στην οδό Λένορµαν, του Καπνεργοστασίου, ενός κτηρίου δεκαεννέα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων, το οποίο στεγάζει µία εξαιρετική έκθεση
σύγχρονης τέχνης σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό φορέα «ΝΕΟΝ»
του κ. Δασκαλόπουλου, που θα συνεχίσει και το 2022 να στεγάζει
τη σύγχρονη τέχνη, άλλες όµως πτυχές της, σε συνεργασία και
µε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του κράτους, δηλαδή αυτού
του µουσείου που στεγάζεται στο παλαιό κτήριο του Φιξ.
Ωστόσο, εν τω µεταξύ, εµείς θα πρέπει γι’ αυτό το κτήριο να κατασταλάξουµε, µέσω και της µελέτης αυτής, για τη χρήση του,
ιδίως επειδή ένα µεγάλο µέρος του θα απελευθερωθεί µε τη µετακίνηση των βιβλιοθηκών προς το κτήριο της Μπενακείου Βιβλιοθήκης της οδού Κολοκοτρώνη και της οδού Ανθίµου Γαζή.
Είµαστε στη φάση ολοκλήρωσης του έργου ψηφιοποίησης
των τεκµηρίων της βιβλιοθήκης. Έχει γίνει η δηµοπρασία. Έχουµε όλους αυτούς τους προδικαστικούς και δικαστικούς διαξιφισµούς οι οποίοι συνήθως συµβαίνουν ανάµεσα στους επίδοξους αναδόχους µετά τις δηµοπρασίες. Αυτό καταλήγει κάποια
στιγµή. Σύντοµα πιστεύουµε να καταλήξει και να συµβασιοποιήσουµε αυτό το έργο για την ψηφιοποίηση των τεκµηρίων της
Βιβλιοθήκης της Βουλής.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι την άλλη Δευτέρα θα συζητήσω,
µεταξύ άλλων, µε τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολοµαίο εδώ στη Βουλή για τη συνεργασία ανάµεσα στη Βουλή και στο Οικουµενικό Πατριαρχείο για την
περαιτέρω αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Χάλκης
στην Κωνσταντινούπολη.
Αυτή σε γενικές γραµµές είναι η εικόνα µας αυτόν τον καιρό.
Ο απολογισµός του 2020 είναι µέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισµού. Ο προϋπολογισµός του τρέχοντος έτους, επίσης, εξελίσσεται καλά. Από τα στοιχεία που έχει η υπηρεσία για το 2021
φαίνεται ότι δεν πρόκειται να έχουµε κανένα πρόβληµα. Όλες οι
δαπάνες οµαλά εξελίσσονται, όλες οι δαπάνες έχουν τις πιστώσεις τους για να καλυφθούν και συνεπώς η Βουλή µέσα από
αυτήν την τρικυµία της περιόδου της πανδηµίας συνεχίζει την
ιστορική και πολιτική της αποστολή.
Τα κόµµατα, οφείλω να πω, συνέπραξαν εις τον σωστό τρόπο
αντιµετώπισης της πανδηµίας. Τελικά, όλο αυτό το αποτέλεσµα
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της λειτουργίας µας είναι αποτέλεσµα µιας συνεργασίας, είναι
αποτέλεσµα µιας αλληλοκατανόησης. Αντιλαµβάνοµαι ότι εδώ
είναι και χώρος προφανώς αντιθέσεων, χώρος αντιπαραβολής,
είναι η ουσία της δηµοκρατίας, αλλά εκεί όπου έπρεπε να συµφωνήσουµε, στα ζωτικά, στα πολύ βασικά, στα πολύ καίρια όπως
ήταν, επαναλαµβάνω, η λειτουργία µας µέσα σε αυτόν το απόκοσµο σκηνικό που προέκυψε πριν από είκοσι δύο µήνες, εκεί σε
βασικές γραµµές συµφωνήσαµε και έτσι διευκολύνθηκε η λειτουργία του Σώµατος και η παραδειγµατική συµπεριφορά του
Σώµατος έναντι µιας κοινωνίας, η οποία είχε ανάγκη και το παράδειγµα και την ενθάρρυνση και τη βάσιµη αισιοδοξία.
Συνεπώς, µε αυτές τις σκέψεις και τη σύντοµη προσθήκη ότι
συνεχίζεται και το 2022 το πολιτιστικό, αλλά και το κοινωνικό έργο της Βουλής που απεδείχθη µε την προσφορά µας στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. Το πολιτιστικό έργο έχει ως κορωνίδα την έκθεσή µας για τα διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του ‘21, η
οποία µπορεί να µην δέχεται λόγω κορωνοϊού αθρόες επισκέψεις, εντυπωσιάζει όµως ειδικούς και µη ειδικούς που την επισκέπτονται και θα την κρατήσουµε και το επόµενο έτος, ώστε
ιδίως η νεότης, ιδίως τα σχολεία να την απολαύσουν. Συνεχίζουµε, λοιπόν, τη δουλειά µας, παρά τις αντιξοότητες, µε βάσιµη
αισιοδοξία, προσπαθώντας να επιτελέσουµε το χρέος µας έναντι
του ελληνικού λαού και νοµίζω πως µε τον προϋπολογισµό του
2022 αυτό το χρέος µας πολιτικά, λειτουργικά, οργανωτικά, υπηρεσιακά θα το επιτελέσουµε και γι’ αυτό καλώ τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισµό, καθώς και τον
απολογισµό του 2020.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να κάνω προς το
Σώµα δύο ανακοινώσεις.
Πρώτον, η Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής καταθέτει την
έκθεσή της α) στο σχέδιο Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2022 και β) στον Απολογισµό Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2020 και του παραρτήµατος
αυτού (Απολογισµός 2020 των πεπραγµένων του Ιδρύµατος της
Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία).
Δεύτερη ανακοίνωση: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής
Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Τουρισµού, Κλιµατικής Αλλαγής
και Πολιτικής Προστασίας, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Εσωτερικών, καθώς και ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κατέθεσαν στις 15-11-2021 σχέδιο νόµου: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισµού της ίδρυσης και
λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη
διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ξεκινάµε τώρα µε τη σειρά. Γενικός εισηγητής από τη Νέα Δηµοκρατία είναι ο κ. Βασίλειος - Νικόλαος Υψηλάντης.
Κύριε Υψηλάντη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Δράττοµαι της ευκαιρίας της εδώ παρουσίας του Προέδρου
της Βουλής να τον ευχαριστήσω θερµά για το προσωπικό του
αποτύπωµα στο σηµαντικό έργο το οποίο επιτελείται από τη
Βουλή των Ελλήνων και στο πρόσωπό του και προς τους προηγούµενους Προέδρους της Βουλής των Ελλήνων, που αυτό το
έργο δεν παραµένει µόνο στα έργα τα κοινοβουλευτικά και του
κοινοβουλευτισµού και της δηµοκρατίας, αλλά έχει και ένα βαθύτατο αποτύπωµα στα θέµατα του πολιτισµού και του ελληνισµού συνολικότερα.
Έχω την τιµή εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας να εισηγούµαι
τον προϋπολογισµό δαπανών της Βουλής του οικονοµικού έτους
2022, καθώς επίσης και τον απολογισµό δαπανών της Βουλής
του οικονοµικού έτους 2020 και του παραρτήµατος αυτού, δη-
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λαδή τον απολογισµό του 2020 των πεπραγµένων του Ιδρύµατος
της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 123 του Κανονισµού της Βουλής,
µετά µάλιστα από µία πολύ εποικοδοµητική συζήτηση που έγινε
στην αρµόδια επιτροπή, κατά την οποία µπορεί να διατυπώθηκαν
γενικότερες παρατηρήσεις, αλλά στην ουσία υπήρξε ένας γόνιµος διάλογος µε όλα τα κόµµατα και µε κοινό γνώµονα τη συνεχή
ποιοτικότερη βελτίωση των εργασιών της Βουλής, της εξωστρέφειας και του κοινωνικού πρόσηµου που πρέπει να εκπέµπει στην
ελληνική κοινωνία το εθνικό µας Κοινοβούλιο και βεβαίως η παρουσία και η εν γένει λειτουργία του Έλληνα Βουλευτή. Μια προσπάθεια που τα χρόνια της κρίσης, παρά την οριζόντια περικοπή
των εξόδων, όπως προείπε και ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής,
που έγινε από εµάς τους ίδιους τους Βουλευτές στο ελληνικό
Κοινοβούλιο σε ποσοστό 60% των δαπανών, συνεχίζει να ισχύει
µε τις απολύτως αναγκαίες µόνο αυξήσεις, που υπονοµεύτηκε
από δυνάµεις της αντίδρασης και του εµφύλιου µίσους, που δυστυχώς κατά περιόδους βασανίζει τον τόπο µας, κλονίζοντας τη
δηµοκρατία και τον κοινοβουλευτισµό, αλλά και τη θέση που πρέπει να έχει ο Έλληνας Βουλευτής. Στη δηµοκρατία, όµως, δεν
υπάρχουν αδιέξοδα και σήµερα µε µεγαλύτερη ωρίµανση και αισιοδοξία αντιµετωπίζουµε την εθνική µας, αλλά και την προοπτική της Τρίτης Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Ο προϋπολογισµός για το έτος 2022 έρχεται προς ψήφιση,
ενώ συνεχίζεται η πανδηµία µε τη Βουλή των Ελλήνων να συνεχίζει να δραστηριοποιείται µε υπευθυνότητα και αποτελεσµατικότητα, κυρίως µε την παράλληλη χρήση ψηφιακών µέσων,
αξιοποιώντας τις εφαρµογές της τεχνολογίας, της πληροφορίας
και της επικοινωνίας, καθώς και τη διοικητική υποστήριξη του
Βουλευτικού Σώµατος µε τις βέλτιστες µεθόδους οργάνωσης και
διοίκησης. Κατά τον τρόπο αυτό τόσο η νοµοθετική λειτουργία
όσο και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος συνεχίζονται αδιάκοπα και
εντατικά.
Έχει ως θεµελιώδη στόχο του την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της Βουλής και την κατά το Σύνταγµα υλοποίηση µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο όλης της νοµοθετικής λειτουργίας, αλλά
και του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας.
Βασικό κριτήριο απ’ ό,τι διαπιστώνουµε για την κατάρτιση των
οικονοµικών µεγεθών είναι ακριβώς η ενίσχυση του ρόλου αυτού
µέσα στην εξελικτική πορεία της Βουλής, αλλά και ο εκσυγχρονισµός της λειτουργίας των διοικητικών οικονοµικών διαδικασιών,
η εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων οικονοµικής παρακολούθησης,
η εισαγωγή σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων, η αποδοτικότερη λειτουργία του ανθρώπινου δυναµικού και η ορθολογιστική κατανοµή και αξιοποίηση των πόρων των υποδοµών της
Βουλής. Αλλαγή για ενίσχυση των δράσεων εξωστρέφειας, διαφάνειας και λογοδοσίας της Βουλής προς την κοινωνία.
Ο προϋπολογισµός του 2022 ανέρχεται στο ποσό των
144.200.000 ευρώ και είναι σύµφωνος µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής στρατηγικής αυξηµένος κατά 1,19%,
δηλαδή, κατά 1.700.000 ευρώ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη
φυσιολογική µισθολογική ωρίµανση του προσωπικού της Βουλής
και κυρίως, στην αύξηση του κόστους του τακτικού ελέγχου των
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από τους ορκωτούς λογιστές λόγω της διεύρυνσης του πλήθους των ελεγχόµενων προσώπων.
Ο υπό ψήφιση προϋπολογισµός περιλαµβάνει πιστώσεις για
τις βουλευτικές αποζηµιώσεις, τις αποδοχές του προσωπικού,
τις προµήθειες και τα αναγκαία υλικά λειτουργίας των υπηρεσιών, τη συντήρηση και επισκευή των κτηρίων της, όπως επίσης,
και πιστώσεις προβολής του έργου της Βουλής και για τη συµβολή στην προώθηση των εθνικών, κοινωνικών και πολιτιστικών
σκοπών.
Στην πρώτη κατηγορία 21 παροχές σε εργαζοµένους, το ποσό
το οποίο προϋπολογίζεται για το 2022 ανέρχεται στα 111.381.000
ευρώ έναντι των δαπανηµένων το 2020 στο ποσό των 108.534.100
ευρώ και αφορά µισθοδοσίες ως επί το πλείστον.
Στην κατηγορία 22 κοινωνικές παροχές που αφορούν αποζηµιώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διάφορα βοηθήµατα σε φυσικά πρόσωπα. Για
το 2021 προϋπολογίζεται στις 763.000 ευρώ έναντι του ποσού
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των 774.000 ευρώ που δαπανήθηκε κατά το έτος 2020.
Στην τρίτη κατηγορία 23 µεταβιβάσεις, όπου είναι οι τρέχουσες εγχώριες µεταβιβάσεις φορέων εξωτερικού σε ΟΤΑ και
λοιπά νοµικά πρόσωπα, εισφορές και συµβατικές υποχρεώσεις
µας της Βουλής σε διεθνείς οργανισµούς. Είναι οι επιχορηγήσεις
επενδύσεων εξωτερικού, όπως τις προανέφερα, δικαστικές αποφάσεις και τα λοιπά, ανέρχεται στον προϋπολογισµό µε το ποσό
των 3.769.000,00 ευρώ. Τα ποσά που δαπανήθηκαν στο συγκεκριµένο σκέλος του προϋπολογισµού κατά το οικονοµικό έτος
2020 ανήλθαν εξαιρετικά στο ποσό των 9.822.300 ευρώ, διότι
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισµού έγινε αύξηση
των αρχικών πιστώσεων κατά 6.785.400 ευρώ µε σκοπό να καλυφθεί η µεγάλη ανάγκη κατασκευής πενήντα µονάδων εντατικής θεραπείας στο Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων «ΣΩΤΗΡΙΑ»
στο πλαίσιο της συµµετοχής του Κοινοβουλίου στην αντιµετώπιση της µεγάλης επιδηµιολογικής κρίσης.
Στην τέταρτη κατηγορία 24 είναι και η µεγάλη συνεισφορά της
Βουλής των Ελλήνων στην αντιµετώπιση αυτής της µεγάλης πανδηµίας που ακόµα ταλανίζει την ανθρωπότητα.
Η τέταρτη κατηγορία 24 για αγορές αγαθών και υπηρεσιών για
το οικονοµικό έτος 2022 ανερχόταν στο ποσό των 25.041.000
ευρώ έναντι του 2020, όπου έχουν δαπανηθεί τελικά 18.512.100
ευρώ.
Για την κατηγορία 26 που αφορά τόκους που δεν είχαν προϋπολογιστεί στην παρελθούσα οικονοµική περίοδο αυξήθηκαν
κατά τη διάρκεια του έτους και δαπανήθηκε συνολικά ένα ποσό
10.500 ευρώ.
Στην κατηγορία 29 που περιλαµβάνονται οι πιστώσεις από κατανοµή είναι το ειδικό αποθεµατικό της Βουλής και για το έτος
2021 προβλέπεται στις 100.000 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υψηλάντη, ολοκληρώστε σιγά-σιγά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα
την αίσθηση ότι ως εισηγητής είχα το δεκαπεντάλεπτο, αλλά….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, πέντε λεπτά
είναι. Όλοι πέντε λεπτά έχουν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ωραία, τότε δε θα
προχωρήσω στην ανάλυση τη συνολική.
Θα κλείσω, λοιπόν, για να µην καταχραστώ τον χρόνο, αφού η
αρµόδια, όπως προείπα, επιτροπή έχει ελέγξει όλα τα νούµερα
και το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά και τη λειτουργία του
Ιδρύµατος της Βουλής για τον κοινοβουλευτισµό και τη δηµοκρατία, έχει κατά τρόπο απόλυτο αποφανθεί ότι είναι διαφανέστατος ο απολογισµός του.
Θέλω µε την ευκαιρία αυτή και εγώ προσωπικά ακόµα µια
φορά να απευθυνθώ και στην ολοµέλεια των Ελλήνων, στους
αγαπητούς -µου ήρθε η γαλλική λέξη- fonctionelle …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεργάτες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Λειτουργούς της
Bουλής των Ελλήνων οι οποίοι κατά τρόπο υποδειγµατικό, κατά
τρόπο απόλυτο και παρά, αν θέλετε, τα πολλά θρυλούµενα έξω
από αυτό τον χώρο, δίνουν έναν αγώνα εικοσιτετράωρης βάσης
προκειµένου η ελληνική πολιτεία να σταθεί θεσµικά στο ύψος
της.
Σας ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο θα πάρει ο
γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος κ. Τρύφων Αλεξιάδης, ο οποίος µε τα νούµερα είναι πιο εξοικειωµένος. Θα έχει βέβαια µια σχετική ανοχή και ο κ. Αλεξιάδης.
Ορίστε, κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα έλεγε κανείς ότι σήµερα έχουµε να κάνουµε µια συζήτηση
επί αριθµών. Δεν είναι, όµως, µια συζήτηση επί αριθµών, είναι µια
πολιτική συζήτηση. Και πολύ σωστά στην εισαγωγή του, ο Πρόεδρος της Βουλής, µίλησε για τις υποχρεώσεις της Βουλής απέναντι στη δηµοκρατία και το Σύνταγµα, συνυπογράφω, τονίζω και
επαυξάνω τα όσα είπε για το θέµα της εξάπλωσης του ιού και
του τρόπου αντιµετώπισης πανδηµίας.
Πραγµατικά πρέπει και µε τον εµβολιασµό και µε όποιον άλλον
τρόπο µπορούµε, να αντιµετωπίσουµε το θέµα της πανδηµίας η
οποία παίρνει τραγικές διαστάσεις. Δεν θα αναφερθώ, όµως, πε-
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ρισσότερο σε αυτό, έχουµε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα καταθέσει σχετικά αιτήµατα, σχετικές προτάσεις για συζήτηση και ελπίζω το επόµενο χρονικό διάστηµα να συζητήσουµε αναλυτικά
αυτό το θέµα.
Θέλω να υπερτονίσω, κύριε Πρόεδρε, αυτό που είπατε και οι
υπόλοιποι Βουλευτές για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού,
πολύ σωστά!
Θέλω, όµως, να ξεκινήσω την οµιλία µου, µια και είναι η πρώτη
οµιλία µου µετά από ένα πολιτικό επεισόδιο που είχαµε στη
χώρα, την αποτροπή εξάπλωσης ενός «ιού θεσµικής εκτροπής».
Διότι είναι θεσµική εκτροπή αυτό το οποίο έχει γίνει εναντίον µέλους του ελληνικού Κοινοβουλίου, εναντίον του Βουλευτή Χανίων
Παύλου Πολάκη και δεν έχει σηµασία το αν είναι ένας αγαπηµένος φίλος και σύντροφος, δεν έχει σηµασία αυτό, είναι ένας Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου και από όποιο κόµµα και αν
ήταν -και εδώ περιµένω µια σαφή τοποθέτηση από όλα τα κόµµατα- πρέπει να έχουµε καθαρή θέση. Δηλαδή, έχουµε µία θεσµική εκτροπή, διότι δηµόσιος υπάλληλος εκµεταλλευόµενος τη
θέση του, παρενέβη στη λειτουργία της Βουλής, παραβίασε το
Σύνταγµα, παρανόµησε –είναι η πιο ευγενική φράση µπορώ να
πω- εκκωφαντικά και προσέβαλε το κύρος της Βουλής.
Ζητήσαµε και χτες στην επιτροπή, επειδή ήταν η πρώτη συνεδρίαση µετά από το γεγονός, η Βουλή να ζητήσει παραδειγµατικά να ξεκινήσει πειθαρχικός έλεγχος. Δεν θα επιβάλλει η Βουλή
κυρώσεις, αλλά πρέπει να ζητήσει η Βουλή πειθαρχικό έλεγχο
για λόγους προστασίας της δηµοκρατίας και του Συντάγµατος.
Παρένθεση: Δεν έχω τη λογική ότι πρέπει όσοι είµαστε στη
Βουλή να έχουµε είτε ειδικά φορολογικά προνόµια είτε άλλου είδους προνόµια είτε οποιαδήποτε εξαίρεση σε σχέση µε τους άλλους πολίτες. Ίσα-ίσα , είµαι έτοιµος να προστρέξω ή να εκκινήσω ένα διάλογο πως θα υπερασπίσουµε τον ρόλο του Βουλευτή, µιλώντας για θέµατα µισθολογικά, για θέµατα φορολογικά, για θέµατα ειδικών προνοµίων και τα λοιπά µέσα σε
εισαγωγικά. Άλλο αυτό -να γίνει αυτός ο διάλογος- και άλλο κάποιος να προσπαθεί σε µία κρίσιµη περίοδο να εκµεταλλευτεί τη
θέση του και να κινήσει τέτοιες διαδικασίες, σαν να µην είχε
άλλες εκκρεµότητες ο συγκεκριµένος υπάλληλος να ασχοληθεί,
σαν να µην υπάρχουν στο διαδίκτυο µια σειρά αναφορές για το
πώς χειρίστηκε άλλες δικαστικές υποθέσεις και «εκ παραδροµής», όπως τόνισε η αρµόδια υπηρεσία, έκανε ό,τι έκανε.
Υπάρχει η άποψη -τη σέβοµαι, αλλά διαφωνώ µαζί της-, θεωρούν κάποιοι ότι είναι ειλικρινής η παραδοχή της εισαγγελίας για
λάθος εκ παραδροµής. Εγώ θεωρώ ότι για λόγους υπεράσπισης
του ρόλου του Κοινοβουλίου, πρέπει να ζητηθεί από το Κοινοβούλιο αυτός ο πειθαρχικός έλεγχος, για να µην µεταβληθεί
αυτός ο ιός σε πανδηµία. Αντιλαµβάνεστε την ευθύνη όλων µας,
αν αυτή η «παραδροµή» επαναληφθεί.
Κλείνω σε αυτό το σηµείο. Έρχοµαι στο θέµα που συζητάµε
σήµερα στην Ολοµέλεια. Όπως είπα και στην επιτροπή, η Βουλή
δεν έχει να κρύψει τίποτα. Η Βουλή είναι µια διαδικασία διαφάνειας και δηµόσιου διαλόγου. Έχουν δοθεί αγώνες για αυτό το
ζήτηµα και πολύ σωστά στην αρχή της η ειδική έκθεση που µας
έχει δοθεί, στην τρίτη παράγραφο, αναφέρει «ο προϋπολογισµός
της Βουλής για το έτος 2022 έχει ως θεµελιώδη στόχο την αποτελεσµατικότερη και διαφανέστερη λειτουργία της Βουλής» και
πολλά άλλα. Το ίδιο ο προϋπολογισµός, το ίδιο ο απολογισµός.
Επειδή, λοιπόν, για τη διαφάνεια όλοι οµνύουµε και πολύ καλά
κάνουµε και είναι αναγκαιότητα, όπως είπα και χθες στην επιτροπή, να κλείσουµε το κεφάλαιο του τι έγινε στο παρελθόν, τι
έγινε χθες και το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Να µεταδίδεται από το κανάλι της Βουλής η συνεδρίαση της συγκεκριµένης
επιτροπής. Να δηµοσιεύεται στο site της Βουλής όλο το σχετικό
υλικό. Δεν υπάρχει λόγος ούτε καµία µυστικοπάθεια ούτε οτιδήποτε άλλο, γιατί ούτως ή άλλως, µετά τη σηµερινή συνεδρίαση,
όλα τα δεδοµένα θα µπουν στα Πρακτικά της Βουλής. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Να κάνουµε, λοιπόν, τέτοιες κινήσεις,
ώστε να µην δώσουµε σε κανέναν την αφορµή να πει οτιδήποτε
ή να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε επιχείρηµα έναντι της Βουλής.
Δύο παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση: Θα πρέπει η αρµόδια
επιτροπή να εφαρµόσει τα όσα ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής.
Δεν θα υπεισέλθω αναλυτικά σε αυτό. Και ο κύριος Πρόεδρος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ’ - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

της αρµόδιας επιτροπής είπε χθες ότι το επόµενο χρονικό διάστηµα, βεβαίως σε σχέση µε το 2022, θα κινηθούµε σε αυτήν την
κατεύθυνση. Άρα δεν έχω να προσθέσω σε αυτό το ζήτηµα.
Θέλω να τονίσω µόνο ότι είναι πρόβληµα το ότι έχουµε να συζητήσουµε έναν οικονοµικό απολογισµό, χωρίς να έχει συζητηθεί
προηγούµενα ο διοικητικός απολογισµός. Έτσι έµµεσα εγκρίνουµε διοικητικές πράξεις ή πράξεις διοίκησης που έγιναν ή
οποιεσδήποτε αποφάσεις που πάρθηκαν για τη λειτουργία της
Βουλής -αναµφισβήτητα µε τις καλύτερες προθέσεις- και µε
πλήρη διαφάνεια και µε όσα ορίζει το Σύνταγµα. Δεν βάζουµε τέτοιο θέµα, γι’ αυτό και ψηφίζουµε. Το τονίζω, όµως, για λόγους
προστασίας της Βουλής ότι είναι ανάγκη η συχνότερη συνεδρίαση της επιτροπής και εφαρµογή όλων όσων ορίζει ο κανονισµός. Νοµίζω ότι θα πρέπει, ακριβώς για λόγους διαφάνειας και
καλύτερης λειτουργίας της Βουλής, να υπάρχει συνεδρίαση και
συζήτηση των όσων, τελικά, θα απεικονιστούν σε όλη αυτήν τη
διαδικασία.
Θέλω, επίσης, κλείνοντας και σεβόµενος τον χρόνο και το πρόγραµµα της Βουλής, γιατί υπάρχει και άλλη συνεδρίαση µετά, να
τονίσω και εγώ τις ευχαριστίες της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΣΥΡΙΖΑ και τα συγχαρητήρια στο προσωπικό της Βουλής και
για την απεικόνιση πολύ αναλυτικά όλων των οικονοµικών µεγεθών και για την όλη συµβολή τους στη διαδικασία και στη λειτουργία της Βουλής.
Προσωπικά, όπως είπα και χθες, να τους συγχαρώ και για την
υποµονή τους για τα όσα ορισµένες φορές εξωφρενικά ή τέλος
πάντων, περίεργα -δεν θέλω να χρησιµοποιήσω κάποια άλλη έκφραση και να αρχίσουν στο διαδίκτυο να γράφονται διάφοραακούγονται εδώ και τα υποµένουν. Ειδικά όσοι δουλεύουν στο
τµήµα που πρέπει να αποµαγνητοφωνήσουν και να αποτυπώσουν στα Πρακτικά τα όσα λέµε εδώ, να τους συγχαρώ για την
υποµονή τους.
Θέλω, όµως, µε αφορµή αυτό -γιατί δεν αρκούν τα καλά λόγιανα πω ότι πρέπει, επιτέλους, να λυθούν τα ζητήµατα της µισθολογικής εξοµοίωσης, όπως έχει ψηφίσει -και σωστά- η Βουλή για
άλλα Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Οικονοµικών και σε άλλους
τοµείς, να λυθούν τα ζητήµατα εργασιακών σχέσεων. Δεν είναι
δυνατόν εµείς στη Βουλή, που πολύ σωστά ασχολούµαστε µε τέτοια ζητήµατα σε άλλα Υπουργεία, να έχουµε σε εκκρεµότητα
τους υπαλλήλους της Βουλής, που συνεισφέρουν πάρα πολύ
στη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Από το Κίνηµα Αλλαγής ο ειδικός αγορητής κ. Χρήστος Γκόκας
έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι η ανεξάρτητη
λειτουργία ενός κορυφαίου θεσµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του ελληνικού Κοινοβουλίου, συνδέεται µε την αντικειµενικότητα,
τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση της οικονοµικής του λειτουργίας. Αναφερόµαστε και στη διαδικασία εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που αφορά στα έξοδα και τις δαπάνες για τις
ανάγκες της λειτουργίας του και των παροχών στους εργαζοµένους αυτού του χώρου, µαζί µε τις παροχές στους Βουλευτές,
αλλά και την υποστήριξη διαφόρων κοινωνικών, πολιτιστικών και
λοιπών δραστηριοτήτων.
Έτσι, ο προϋπολογισµός της Βουλής των Ελλήνων, η κατάρτισή του και η εκτέλεσή του, θα πρέπει να αντανακλά στο κύρος
και την αξιοπιστία της ανεξάρτητης λειτουργίας του. Στην ουσία,
αφορά στο κόστος λειτουργίας της δηµοκρατίας στη χώρα µας
και γενικότερα, στην αξιοπιστία και το κύρος του πολιτικού συστήµατος, του κοινοβουλευτικού έργου και της αξιοπρεπούς και
χωρίς εξαρτήσεις συµµετοχής και λειτουργίας των Βουλευτών
στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών τους υποχρεώσεων. Γιατί, το
έχουµε ξαναπεί, η γνήσια αντιπροσώπευση των πολιτών διασφαλίζεται µε τις ίσες δυνατότητες συµµετοχής, χωρίς να αποτελεί
η οικονοµική παράµετρος λόγω αποκλεισµού, στην πράξη, από
τη διεκδίκηση κάποιου να είναι επιλογή των πολιτών. Και όλα
αυτά στο µέτρο της συνετής και χωρίς σπατάλες διαδικασίας,
όπως αυτή διαµορφώθηκε µετά τις αναγκαίες περικοπές που άρ-

2055

χισαν από το 2009 – 2010, περικοπές, που, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, έφθασαν στο 40% περίπου, ώστε να διασφαλιστεί κατ’ ελάχιστον η αποτελεσµατικότητα στη λειτουργία του
Κοινοβουλίου.
Σε αυτήν την εξέλιξη προχώρησε στα πρώτα χρόνια της κρίσης η δική µας παράταξη, µε υπευθυνότητα και χωρίς να υπολογίσει το πολιτικό κόστος, µε τις αναγκαίες περικοπές στον
προϋπολογισµό της Βουλής, ενώ παράλληλα οι κυβερνήσεις
τότε του ΠΑΣΟΚ έχουν θεσπίσει σειρά διατάξεων για τη διαφάνεια και τις ευθύνες πολιτικών προσώπων στη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος, τη διαύγεια παντού και στη Βουλή µε το πόθεν
έσχες, τον έλεγχο των οικονοµικών των κοµµάτων, την άρση του
τραπεζικού απορρήτου και πολλά ακόµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από 222 εκατοµµύρια ευρώ το
2009 ο προϋπολογισµός της Βουλής µειώθηκε σταδιακά στα
141,9 εκατοµµύρια ευρώ το 2014, µειωµένος κατά 80 εκατοµµύρια ευρώ περίπου, ποσοστό δηλαδή 36,12% και µε τελική δαπάνη
για το έτος αυτό ακόµα µικρότερη, στα 133,85 εκατοµµύρια
ευρώ.
Σήµερα ο προϋπολογισµός για το 2022, τα 144,2 εκατοµµύρια
ευρώ, είναι µειωµένος κατά 77,8 εκατοµµύρια ευρώ έναντι του
2009, ποσοστό περίπου 35%, ενώ η µέγιστη µείωση ήταν στο
40,1% το 2017.
Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί και σε απάντηση διαφόρων σχολιασµών ότι ο προϋπολογισµός της Βουλής, το κόστος λειτουργίας της δηµοκρατίας που είπαµε, αυτά τα 144,2 εκατοµµύρια
ευρώ, αναφέρεται σε ένα ελάχιστο ποσοστό, στο 0,224% του συνόλου των δαπανών του κράτους, που σύµφωνα µε το προσχέδιο
του προϋπολογισµού για το 2022 αυτές οι δαπάνες ανέρχονται
στα 64,35 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το δε κόστος λειτουργίας του
ελληνικού Κοινοβουλίου είναι από τα µικρότερα µεταξύ των
χωρών, όπου υπάρχει και λειτουργεί η δηµοκρατία.
Η δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που στη χώρα
µας άντεξε στην κρίση, έχει διαχρονικά και προβλήµατα στη λειτουργία της και εχθρούς και είναι υποχρέωσή µας να στηρίζεται
και να προστατεύεται από κάθε κίνδυνο, παρέχοντας τα απαραίτητα µέσα θεσµικά, νοµικά και οικονοµικά.
Είναι ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάµεων να αποµονώσουµε
φωνές και πρακτικές που υπονοµεύουν και προσβάλλουν το
κύρος και οδηγούν στην απαξίωση των πολιτειακών θεσµών της
Βουλής, πλήττοντας την ίδια τη δηµοκρατία. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, αφού αυτές τις µέρες, µε κορύφωση την αυριανή
µέρα, τιµούµε την επέτειο του Πολυτεχνείου και αυτούς που
αγωνίστηκαν, και ιδιαίτερα όσους έδωσαν και την ίδια τη ζωή
τους, για την ελευθερία και τη δηµοκρατία στη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ο φετινός προϋπολογισµός
είναι σχετικά λιτός, καλύπτει όµως τις αναγκαίες δαπάνες λειτουργίας του Κοινοβουλίου, αλλά και τις δαπάνες για τον σταδιακό εκσυγχρονισµό του τεχνολογικού εξοπλισµού. Για εµάς, οι
στόχοι του προϋπολογισµού της Βουλής των Ελλήνων αφορούν
στην αξιόπιστη διαχείρισή του και στην εξοικονόµηση δαπανών,
εξαντλώντας κάθε περιθώριο, όχι όµως σε βάρος της αποτελεσµατικότητας.
Είναι σηµαντικό η λειτουργία του Κοινοβουλίου να συγχρονίζεται µε τις τεχνολογικές εξελίξεις, µε τη συνεχή αναβάθµιση της
ηλεκτρονικής και ψηφιακής λειτουργίας του, όπως επίσης θα
πρέπει να συνεχιστούν έργα, σχετικά µε την ενεργειακή αναβάθµιση και του κτηρίου και των εγκαταστάσεών του µε εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση της ρύπανσης, στο πλαίσιο της
αντιµετώπισης των προβληµάτων της κλιµατικής αλλαγής, αλλά
και των επιπτώσεων στις υγειονοµικές συνθήκες, όπως αυτές
αναδείχθηκαν µέσα από την πανδηµία που αντιµετωπίζουµε,
όπως χαρακτηριστικά σχετικά µε τον κλιµατισµό και τον εξαερισµό των χώρων, για τα οποία αναλυτικά αναφέρθηκα χθες στην
επιτροπή.
Σχετικά µε τα στοιχεία του φετινού προϋπολογισµού, θα ήθελα
επίσης να αναφέρω ότι η αύξηση του προϋπολογισµού του 2022
κατά 1.901.700 ευρώ, δηλαδή 1,34%, σε σχέση µε τις συνολικές
πιστώσεις για το 2021, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους για τον έλεγχο των δηλώσεων πόθεν έσχες λόγω της διεύρυνσης του αριθµού των ελεγχόµενων προσώπων. Είµαστε
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θετικοί σε ό,τι ενισχύει την αξιοπιστία των θεσµών στα µάτια των
πολιτών.
Επίσης, περιλαµβάνει δαπάνες που καλύπτουν ανάγκες εξωστρεφούς δράσης του Κοινοβουλίου, διεθνών συνεργασιών και
κοινωνικής προσφοράς. Να σηµειώσουµε ιδιαίτερα τη δωρεά
προς το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ασθενοφόρων και χειρουργικών
κλινών.
Εκτελούνται ή είναι προγραµµατισµένα έργα που δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό της Βουλής των Ελλήνων, χρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταµείο, όπως η ανάδειξη
και συντήρηση του κτηρίου, η ενεργειακή αναβάθµιση, στην
οποία αναφέρθηκα και πριν, το Καπνεργοστάσιο που αναλυτικά
το ανέπτυξε ο κύριος Πρόεδρος.
Αποτυπώνεται, δε, διακριτά το κόστος λειτουργίας του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή, 450.000 ευρώ,
τη συνεισφορά του οποίου θεωρούµε θετική, καθώς και το κόστος της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, 3.127.000 ευρώ. Αναφέρθηκα πριν λίγο σε αυτόν τον τοµέα.
Να σηµειώσουµε επίσης για τον απολογισµό του 2020 ότι στις
αυξήσεις, το µεγαλύτερο µέρος αφορά στις µεταβιβάσεις κατά
6.785.000 ευρώ που οφείλεται στην απόφαση της Βουλής, µετά
από πρόταση του Κινήµατος Αλλαγής µε πρωτοβουλία τότε της
αείµνηστης Φώφης Γεννηµατά, µε τη γνωστή ευαισθησία της σε
θέµατα κοινωνικά, πολιτικά και ιδιαίτερα στον τοµέα της υγείας,
πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο της Βουλής και
στη συνέχεια ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων για την κάλυψη του κόστους κατασκευής πενήντα κλινών ΜΕΘ στο Νοσοκοµείο «ΣΩΤΗΡΙΑ».
Τέλος, δεν προβλέπεται για το 2022 προς το Ίδρυµα Βουλής
των Ελλήνων επιχορήγηση, αφού δεν πραγµατοποιήθηκαν οι
προβλεπόµενες στον προηγούµενο προϋπολογισµό δαπάνες για
εκδηλώσεις 2.000.000 ευρώ και εκπαιδευτικές δράσεις 500.000
ευρώ λόγω του COVID-19, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι το Ίδρυµα
έχει καθαρή θέση 19.475.000 ευρώ.
Κλείνοντας, θα ήθελα για µια ακόµα φορά να εκφράσω την ικανοποίησή µας και την εµπιστοσύνη µας και να ευχαριστήσω και
εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής, αλλά και ο ίδιος προσωπικά,
τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους της Βουλής για τη µεθοδική
και ολοκληρωµένη προετοιµασία των σχεδίων του προϋπολογισµού, αλλά και τη σωστή εκτέλεσή του, όπως και το σύνολο του
προσωπικού του Κοινοβουλίου, το οποίο παρέχει τις θετικές του
υπηρεσίες και στηρίζει το έργο µας, το έργο του Κοινοβουλίου,
ιδιαίτερα αυτά τα τελευταία δύσκολα χρόνια µε τις µεγάλες κρίσεις, τις οικονοµικές και τις υγειονοµικές. Βέβαια, να αναγνωρίσουµε και την ιδιαίτερη συµβολή του Προέδρου της Επιτροπής
και Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, του κ. Τασούλα, σε
αυτό το αποτέλεσµα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε βάση όλα
όσα προανέφερα και µε την ευθύνη που αναλογεί απέναντι στον
κορυφαίο θεσµό του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος υπερψηφίζουµε και τον απολογισµό του 2020 και τον προϋπολογισµό
του 2022 της Βουλής των Ελλήνων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Νίκο, θα παίξεις τον
ρόλο του «δύο σε ένα» τώρα ή όταν έρθει η σειρά του Κοινοβουλευτικού;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εννοώ ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει ορίσει τον ίδιο συνάδελφο και ως
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και ως ειδικό αγορητή.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού της Βουλής
για το 2022 τονίζεται η ανάγκη αναβάθµισης των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών του Κοινοβουλίου. Όµως έχουµε να κάνουµε µε ένα Κοινοβούλιο, έναν αστικό θεσµό, το νοµοθετικό
δηλαδή όργανο που διαµορφώνει ένα ευρύτατο πλέγµα, ένα
ολοκληρωµένο πλαίσιο µηχανισµού φαλκίδευσης των ατοµικών
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και συλλογικών δικαιωµάτων της εργατικής τάξης, του λαού και
της νεολαίας. Στο όνοµα της διασφάλισης της καπιταλιστικής
κερδοφορίας που αποτελεί την ύψιστη αρχή και τον κινητήριο
µοχλό του καπιταλιστικού συστήµατος, θυσιάζει τα εργατικά δικαιώµατα, θυσιάζει τη σύγχρονη ικανοποίηση των συνολικών
αναγκών του λαού µας, διαµορφώνοντας τους µηχανισµούς που
σε επίπεδο οικονοµίας, στην παιδεία, στην υγεία, αναπαράγει µια
πολύ φθηνή και αναλώσιµη εργατική δύναµη χωρίς συγκροτηµένα δικαιώµατα. Διαµορφώνει µηχανισµούς θωράκισης της
αστικής εξουσίας, ένα νοµοθετικό πλαίσιο αµφισβήτησης των
ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων και νοµιµοποίησης της
κρατικής και εργοδοτικής βίας και καταστολής.
Σε συνθήκες σαπίσµατος του καπιταλιστικού συστήµατος, το
αστικό Κοινοβούλιο δεν µπορεί να αποτελέσει µια φωτεινή εξαίρεση, αλλά αποτυπώνεται και σε αυτό ο εκφυλισµός του συστήµατος.
Συµπερασµατικά, σε συνθήκες δικτατορίας του κεφαλαίου, το
αστικό Κοινοβούλιο παρέχει τη νοµιµοφάνεια και προσπαθεί ταυτόχρονα να συσκοτίσει τον αντιδραστικό χαρακτήρα του συστήµατος.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, είναι γνωστό, παλεύει για
την ανατροπή του καπιταλισµού, παλεύει για τον σοσιαλισµό. Η
σοσιαλιστική εξουσία είναι µια επαναστατική εξουσία της εργατικής τάξης, η δικτατορία του προλεταριάτου. Η εργατική εξουσία αντικαθιστά όλους τους αστικούς θεσµούς µε νέους,
λαογέννητους θεσµούς. Θεµέλιο της εργατικής εξουσίας είναι η
παραγωγική µονάδα, η κοινωνική υπηρεσία, η διοικητική µονάδα,
ο παραγωγικός συνεταιρισµός.
Στη συνέλευση των εργαζοµένων θεµελιώνεται η άµεση και έµµεση εργατική δηµοκρατία, η αρχή του ελέγχου, της απόδοσης
της ευθύνης και της ανακλητότητας. Το εκλογικό δικαίωµα στη
σοσιαλιστική εξουσία σηµαίνει ότι ο εργαζόµενος εκλέγει και
εκλέγεται σε όλα τα όργανα της εξουσίας, ελέγχει και ανακαλεί
τους συµβούλους και τους αντιπροσώπους. Η ρύθµιση του χρόνου εργασίας των µελών των εκλεγµένων οργάνων γίνεται από
τον χώρο εργασίας και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, το
διάστηµα της εκλογής, και ανάλογα µε το µέγεθος των υποχρεώσεων τους. Νοµοθετικά αποκρύπτει οποιοδήποτε οικονοµικό
προνόµιο στους εκλεγµένους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και
πάγια, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, όχι µόνο την περίοδο
των µνηµονίων και µετά, τότε που βρήκαν την ευκαιρία και αναδείχθηκαν µία σειρά από λαϊκίστικα συνθήµατα τα οποία συγκάλυπταν τόσο την ουσία του αστικού Κοινοβουλίου, όσο και των
εκπροσώπων του ήταν ενάντιο, καταψήφιζε και ζητούσε την κατάργηση των βουλευτικών προνοµίων. Και επειδή ακριβώς πρέπει να συµβαδίζουν τα λόγια µε τα έργα, εφάρµοζε -και εφαρµόζει- στην πράξη αυτήν την πολιτική του για τους Βουλευτές
του ΚΚΕ, οι οποίοι αµείβονται στο ύψος του κατώτερου µισθού
και η βουλευτική αποζηµίωση µεταφέρεται όλη στα ταµεία του
κόµµατος, για την πολιτική δραστηριότητα του ΚΚΕ. Άρα το
πρώτο θέµα είναι η κατάργηση των προνοµίων.
Δεύτερον, διεκδικούµε την αναβάθµιση συνολικά και στο Κοινοβούλιο του ρόλου και της θέσης των εργαζοµένων, την επιστροφή των απωλειών που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, τα χρόνια
της κρίσης και των µνηµονίων, την κάλυψη των κενών µε µόνιµο
προσωπικό ως απάντηση στην εντατικοποίηση της εργασίας.
Η βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων στο Κοινοβούλιο δεν
είναι ζήτηµα υπερωριών. Είναι θέµα ενός τέτοιου επιπέδου µισθού που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών. Είναι θέµα µείωσης του ωραρίου εργασίας και κατοχύρωσης του ελεύθερου
χρόνου. Είναι θέµα κατάργησης των πολλαπλών εργασιακών
σχέσεων στο Κοινοβούλιο που όλες οι κυβερνήσεις έκαναν και
βεβαίως τη µετατροπή όλων των εργαζοµένων σε αορίστου χρόνου παρά τη συνταγµατική απαγόρευση. Να θυµίσω εδώ ότι κατά
τη διάρκεια αναθεώρησης του Συντάγµατος απέρριψε τόσο η
Νέα Δηµοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το Κίνηµα Αλλαγής
την πρόταση του ΚΚΕ για κατάργηση της απαγόρευσης µετατροπής των συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε συµβάσεις αορίστου χρόνου που προβλέπεται από το Σύνταγµα.
Δύο ακόµη ειδικότερες επισηµάνσεις θέλουµε να κάνουµε. Σε
µια περίοδο που η πανδηµία δεν λέει να κοπάσει, υπάρχουν τα
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προβλήµατα, δεν µπορεί να αποτυπώνονται στον Προϋπολογισµό της Βουλής κατά τη γνώµη µας αυτή η µείωση των µικρών
δαπανών σχετικά µε τα υγειονοµικά υλικά που χρησιµοποιούνται
στη Βουλή, αλλά και τα υλικά καθαριότητας.
Και δεύτερον, δεν έγινε κατανοητό γιατί πρέπει να προχωρήσουµε σε αυτή τη µείωση κατά 124.000 ευρώ των δαπανών που
σχετίζονται µε την προβολή του προγράµµατος και των λεγόµενων πνευµατικών δικαιωµάτων του καναλιού της Βουλής. Εµείς
δεν ζητάµε να υποβαθµιστεί, αλλά φοβόµαστε ότι έτσι θα γίνει.
Μπορεί να υποβαθµιστεί τόσο το παρεχόµενο έργο του καναλιού
της Βουλής όσο και το πολιτιστικό περιεχόµενο το οποίο έχει η
τηλεόραση της Βουλής.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας ψηφίζει «παρών» τόσο στον προϋπολογισµό για το 2022
όσο και στον απολογισµό για το 2020. Είναι ψήφος πολιτικού χαρακτήρα ξεκαθαρίζοντας για τον απολογισµό του 2020 ότι η
θέση µας αυτή δεν σχετίζεται µε τον τρόπο που αποτυπώθηκαν
τα οικονοµικά µεγέθη, δεν σχετίζεται µε τον τρόπο διαχείρισης
των κονδυλίων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να κάνω µια διευκρίνιση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, βεβαίως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Το
κονδύλι του υγειονοµικού υλικού πράγµατι φαίνεται να έχει περιοριστεί, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι ένα µέρος του υγειονοµικού υλικού αγοράζεται από κρατήσεις από τους µισθούς των
Βουλευτών και αυτό δεν αποτυπώνεται στον προϋπολογισµό. Δηλαδή, οι Βουλευτές οι ίδιοι χρηµατοδοτούν ένα µέρος αγοράς
υγειονοµικού υλικού το οποίο ξεφεύγει από την καταγραφή του
προϋπολογισµού. Οπότε φαίνεται ότι έχει επέλθει περικοπή, ενώ
είναι από αλλού η χρηµατοδότηση.
Αυτό ήθελα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Τον λόγο έχει ο κ. Βιλιάρδος Βασίλειος, ειδικός αγορητής από
την Ελληνική Λύση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του αστικού Κοινοβουλίου, κύριε
Πρόεδρε της Βουλής, θα ξεκινήσουµε από το θετικό γεγονός
σύµφωνα µε το οποίο ο προϋπολογισµός της Βουλής µειώθηκε
σηµαντικά από 220 εκατοµµύρια το 2009 και 215 εκατοµµύρια το
2010 στα 139,4 εκατοµµύρια το 2020, ενώ προβλέπεται στα 144,2
εκατοµµύρια το 2022 από 142,3 εκατοµµύρια το 2021. Πρόκειται
για µία µείωση της τάξης του 35% σε σχέση µε το 2009, κάτι που
εάν συνέβαινε σε ολόκληρο τον δηµόσιο τοµέα θα αποτελούσε
ένα µεγάλο πλεονέκτηµα για τη χώρα µας.
Σύµφωνα, δε, µε τον Πρόεδρο της Βουλής, ο περιορισµός
προήλθε κυρίως από τη µείωση των αµοιβών του προσωπικού
και ιδιαίτερα των Βουλευτών, οπότε θα ήταν άδικο να ισχυριστεί
κανείς πως δεν συµµετείχαν στη λιτότητα που επιβλήθηκε στην
Ελλάδα. Δυστυχώς, όµως, αυτή η λιτότητα έτσι όπως εφαρµόστηκε µε τα µνηµόνια που φυσικά συνεχίζονται, όπως µας επιβεβαίωσε πρόσφατα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, όχι
µόνο δεν βοήθησε την οικονοµία µας, αλλά αντίθετα την κατέστρεψε εντελώς. Οπότε οι θυσίες όλων των Ελλήνων δεν προσέφεραν απολύτως τίποτα. Εξυπηρέτησαν µόνο τη διάσωση των
γερµανικών και άλλων τραπεζών, όπως ανέφερε µεταξύ άλλων
ο Πρόεδρος Οµπάµα στο γνωστό βιβλίο του.
Σε κάθε περίπτωση διαπιστώσαµε πως πρόκειται για έναν ορθολογικό Απολογισµό, καθώς επίσης για έναν νοικοκυρεµένο
προϋπολογισµό του 2022 για τον οποίο θα έπρεπε να είναι υπερήφανος ο Πρόεδρος της Βουλής, ενώ θα ήταν ευχής έργο να
λειτουργούσε ανάλογα και το κράτος µας. Δυστυχώς, όµως, δεν
συµβαίνει, αφού όλοι γνωρίζουµε πως η Κυβέρνηση ξοδεύει τεράστια ποσά µε δανεικά -µε δανεικά, θα το τονίζουµε συνεχώςχρεώνοντας ακόµη περισσότερο τους Έλληνες, σηµειώνοντας
πως 42,7 δισεκατοµµύρια µέσα σε δύο µόλις χρόνια, τα περισσότερα σε σχέση µε το ΑΕΠ της συγκριτικά µε τις άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει σπαταλήσει καµµία άλλη κυ-
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βέρνηση έως σήµερα.
Συνεχίζοντας, συµφωνήσαµε στην επιτροπή µε την πρόταση
συναδέλφων σύµφωνα µε την οποία, πρώτον, ο προϋπολογισµός
και ο απολογισµός θα πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική
µορφή και δεύτερον, να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Βουλής, έτσι ώστε αφ’ ενός µεν να υπάρχει διαφάνεια, αφ’ ετέρου
να διευκολυνόµαστε όσον αφορά τον έλεγχό τους. Επειδή τώρα
η ίδια πρόταση έγινε και το 2020, χωρίς όµως να εφαρµοστεί, ελπίζουµε να µην επαναληφθεί η παράλειψη στο άµεσο µέλλον.
Μας ικανοποίησε πάντως ιδιαίτερα η αναφορά στο ότι από το
2023 και µετά θα εφαρµοστεί στη Βουλή το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα αφού αποτελεί µία πάγια πρότασή µας για ολόκληρο το δηµόσιο από την πρώτη µέρα που εισήλθαν στη Βουλή,
θεωρώντας πως είναι ένας από τους λόγους της µη αποτελεσµατικής λειτουργίας του. Ειδικά, όσον αφορά στο Ίδρυµα της Βουλής, το οποίο έχει επιχορηγηθεί µε ένα τεράστιο ποσόν για τον
εορτασµό των διακοσίων ετών από το 1821, για το οποίο εµείς
είχαµε καταθέσει το 2020 ήδη τις αντιρρήσεις µας, είναι θετικό
το ότι τελικά δόθηκαν ελάχιστα, ελπίζοντας όµως να µην σπαταληθούν ούτε το 2022 στην κατάσταση που βρίσκεται η οικονοµία
µας.
Άλλωστε δεν έχει κανένα απολύτως νόηµα να γιορτάζουµε την
απελευθέρωση της Ελλάδας σκαλωµένοι ξανά, οικονοµικά βέβαια αυτή τη φορά, αλλά εµείς θεωρούµε την οικονοµική σκλαβιά
πολύ χειρότερη από τη στρατιωτική. Γιατί είναι χειρότερη;
Απλούστατα επειδή όταν χάσει ένα κράτος την ελευθερία του
στρατιωτικά µπορεί να την ανακτήσει αντιδρώντας και πολεµώντας, ενώ όταν τη χάσει οικονοµικά, όταν εξαγοραστούν δηλαδή
όλα όσα έχει και δεν έχει παραµένοντας χρεωµένο, όπως προβλέπεται για την Ελλάδα που θα παραµείνει χρεωµένη, δεν την
ανακτά δυστυχώς ποτέ.
Είναι περιττό να αναφέρουµε πως χωρίς οικονοµική ανεξαρτησία δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία, γεγονός που έχουν διαπιστώσει στο παρελθόν όλοι όσοι δεν εθελοτυφλούν, ενώ θα
συνεχιστεί και στο µέλλον.
Περαιτέρω η εξοικονόµηση εξόδων από την Βουλή φαίνεται
και στο προσωπικό όπου από τις δύο χιλιάδες εβδοµήντα µία
προβλεπόµενες θέσεις υπαλλήλων υπηρετούσαν την 31η Μαΐου
του 2021 µόλις χίλιοι πεντακόσιοι εβδοµήντα εννέα, εν προκειµένω παρά τις πιέσεις της πανδηµίας, χωρίς να είναι εις βάρος
της ποιότητας της λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
Οφείλουµε, πάντως, να σηµειώσουµε εδώ πως είναι υποδειγµατική η διαχείριση της πανδηµίας εκ µέρους της Βουλής ξανά
σε πλήρη αντίθεση µε την Κυβέρνηση που απέτυχε παταγωδώς,
όπως ακριβώς στην οικονοµία και στην κοινωνία.
Οφείλουµε, επίσης, να εξάρουµε το κοινωνικό έργο της Βουλής, όπως οι πενήντα ΜΕΘ που κατασκεύασε µέσα σε δύο µόλις
µήνες, κάτι περίεργο για το δηµόσιο, η βοήθεια στο Μάτι και
τόσα πολλά άλλα, τα οποία παρέχει εξοικονοµώντας χρήµατα
από το κόστος λειτουργίας της.
Αυτό που µας έχει πάντως ενοχλήσει ιδιαίτερα ως κόµµα, ως
Ελληνική Λύση, όσον αφορά στη λειτουργία της Βουλής είναι ο
µη σεβασµός των δικαιωµάτων της µειοψηφίας στο παράδειγµα
των δύο αιτηµάτων για εξεταστική επιτροπή που καταθέσαµε,
για τις Πρέσπες και για το Μάτι, τα οποία δεν προωθήθηκαν.
Όπως είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, δεν τα προώθησε, επειδή
δεν θα γινόντουσαν αποδεκτά από εκατόν είκοσι Βουλευτές αυτό τουλάχιστον εµείς καταλάβαµε-, κάτι που εµείς στο τέλος
δεν µπορούµε να καταλάβουµε, αφού στο αναθεωρηµένο Σύνταγµα δεν είδαµε να προβλέπεται έγκριση του Προέδρου. Το γεγονός αυτό σηµαίνει πως είναι προσχηµατική η κατάθεση αιτηµάτων για εξεταστική από δέκα Βουλευτές, όπως προβλέπει το
αναθεωρηµένο Σύνταγµα, ελπίζοντας κάποια στιγµή να µας
δοθεί κάποια υπεύθυνη απάντηση που δεν µας παρείχε πρόσφατα ο κ. Γεραπετρίτης.
Κλείνοντας, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε εκ µέρους της Ελληνικής Λύσης το προσωπικό της Βουλής για τις πολύ καλές υπηρεσίες που παρείχε, αποτελώντας φωτεινό παράδειγµα -πραγµατικά το λέω, ειλικρινά- για όλους τους εργαζόµενους στον δηµόσιο τοµέα και όχι µόνο.
Τέλος, ασφαλώς υπερψηφίζουµε τόσο τον απολογισµό του
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2020 όσο και τον προϋπολογισµό του 2021.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τελειώνουµε µε τη
συνάδελφο κ. Μαρία Απατζίδη από το ΜέΡΑ25.
Οι κυρίες και οι κύριοι που κάθονται στα αριστερά µου σήµερα
είναι οι πρωταγωνιστές, όπως καταλάβατε. Όµως, εγώ απευθυνόµενος τώρα σε όλους τους συναδέλφους, λέω ότι καλό είναι
να τους θυµόµαστε τους υπαλλήλους της Βουλής τριακόσιες
εξήντα πέντε µέρες τον χρόνο και όχι µια µέρα τον χρόνο και να
τους υπερασπιζόµαστε όταν αναιτίως µέσα ενηµέρωσης και αναληθώς τους επιτίθενται.
Ορίστε, κυρία Απατζίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριος σκοπός για τον προϋπολογισµό της Βουλής είναι η
αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια, ώστε να ασκείται η νοµοθετική λειτουργία, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, και να ελέγχεται η
εκτελεστική. Στη συγκεκριµένη περίοδο, µάλιστα, που διανύουµε
µια διπλή κρίση, οικονοµική και υγειονοµική, χρειάζονται σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα και εργαλεία, καθώς και εκσυγχρονισµός των διαδικασιών, αλλά και να ενταθεί η εξωστρέφεια
της Βουλής προς την κοινωνία µέσω της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ώστε να αµβλύνεται η όποια δυσπιστία προκαλείται
από τις κρίσεις τις οποίες διανύουµε.
Ο προϋπολογισµός εξάλλου περιέχει διαφόρων ειδών δαπάνες ενός µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος, δαπάνες για επισκευή
κτηρίων, προµήθειες υλικών οικοσκευής, αναλωσίµων, λοιπού
εξοπλισµού, όπως λόγου χάρη υπολογιστές, κλιµατιστικά κ.λπ.,
πάγια έξοδα για ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνικές επικοινωνίες
κ.λπ., ενοίκια και φυσικά αµοιβές για υπηρεσίες.
Προβλέπονται, επίσης, πιστώσεις που προορίζονται για να
προβάλλουν το έργο της Βουλής και να συµβάλλουν στην προώθηση εθνικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών. Προωθείται
ο στόχος για µια συνολική αναβάθµιση της Βουλής και για ένα
γενναίο άνοιγµα προς την κοινωνία, προς τα σύγχρονα προβλήµατα, το νέο επιστηµονικό δυναµικό, τις ιδιαίτερες κοινωνικές και
πολιτιστικές ευαισθησίες µέσα στο περιβάλλον της κρίσης και
των επιπτώσεών της στο κοινωνικό σύνολο.
Επίσης, ενισχύονται πρωτοβουλίες κοινοβουλευτικής διπλωµατίας και ανάπτυξης πολύπλευρων διεθνών σχέσεων.
Επιπλέον όλων αυτών έχουµε αντιµετώπιση της πανδηµίας του
κορωνοϊού, η οποία δεν έχει εξαλειφθεί. Οπότε χρειάζονται ψηφιακά µέσα µε αξιοποίηση των εφαρµογών τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς και η διοικητική υποστήριξη
του βουλευτικού σώµατος µε τις καλύτερες µεθόδους οργάνωσης και διοίκησης.
Θα θέλαµε εδώ, όµως, να κάνουµε ένα πρακτικό σχόλιο. Συνήθως τα νοµοσχέδια τα οποία λαµβάνουµε είναι σε µη επεξεργάσιµη µορφή PDF, µε αποτέλεσµα να καθίσταται δυσχερής η
επεξεργασία τους κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Το γεγονός αυτό αδικεί ιδιαιτέρως εµάς, τα µικρά κόµµατα, που έχουν
λιγότερους συνεργάτες στον πολιτικό σχεδιασµό για την εν λόγω
προετοιµασία.
Θα έπρεπε να ληφθεί µέριµνα, κύριε Πρόεδρε, ώστε τα νοµοσχέδια να αποστέλλονται σε µορφές PDF που να είναι επεξεργάσιµες.
Στο σηµείο αυτό θέλουµε να προχωρήσουµε και σε ένα πολιτικό σχόλιο. Η ετήσια δαπάνη για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, στην οποία συµπεριλαµβάνονται και οι Βουλευτικές
αποδοχές, χρησιµοποιείται κυρίως από µέρους της νεοφιλελεύθερης άκρας Δεξιάς ως έµµεσο όχηµα για να διαβρωθεί η νοµιµοποίηση του Κοινοβουλίου στις συνειδήσεις των πολιτών. Η
γενική λογική είναι ότι η Βουλή µας κοστίζει, δεν την έχουµε
ανάγκη. Σε αυτό, όµως, υποκρύπτεται η λογική ότι αυτό που µας
κοστίζει και δεν το έχουµε ανάγκη είναι η ίδια η δηµοκρατία. Μια
µελέτη της ετήσιας δαπάνης δείχνει, όµως, ότι αποτελεί ελάχιστο
ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ώστε
να λειτουργούν οι δηµοκρατικοί θεσµοί.
Οπότε, ως ΜέΡΑ25 δεν είµαστε σε γενικές γραµµές υπέρ της
ως άνω κριτικής. Οι προκλήσεις της σοβούσας κρίσης καθιστούν
συγκυριακά απαραίτητη την εξωστρέφειά της Βουλής µε το χο-
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ρηγικό πρόγραµµα για την ικανοποίηση αιτηµάτων νοµικών προσώπων, φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και προσφυγικών
δοµών.
Η Βουλή, όµως, δεν υφίσταται για να υποκαθιστά τις δηµόσιες
δοµές και το κράτος πρόνοιας και της εν γένει συνταγµατικές
υποχρεώσεις της πολιτείας. Υφίσταται για να νοµοθετεί, αλλά και
για να ελέγχει πως η εκάστοτε εξουσία κάνει τη δουλειά της µε
τρόπο σύννοµο και κοινωνικά βέλτιστο.
Δυστυχώς, όµως, ο ελεγκτικός αυτός ρόλος συχνά υπονοµεύεται από την υπέρµετρη εξουσία που έχουν αποκτήσει τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης ως τέταρτη εξουσία, η οποία αµβλύνει
τον έλεγχο προς την εκτελεστική εξουσία αντί να τον ασκεί, όπως
οφείλει και συµµαχεί µαζί της εις βάρος της νοµοθετικής εξουσίας και του δικού της οφειλόµενου ελέγχου.
Βεβαίως, πρέπει να έχουµε πάντα υπ’ όψιν ποιος είναι στόχος
της Βουλής. Η στόχευση είναι η µέγιστη ικανοποίηση των αναγκών για την εύρυθµη λειτουργία του Κοινοβουλίου µε το µικρότερο δυνατό κόστος, αλλά χωρίς καµµία έκπτωση στις απαραίτητες δηµοκρατικές λειτουργίες. Αυτό απαιτεί διαφάνεια στις
συµβάσεις µε τους προµηθευτές, δηλαδή ανάρτησή τους στην
Κοινοβουλευτική Διαφάνεια. Ταυτόχρονα, το Κοινοβούλιο οφείλει να χρηµατοδοτεί εκπαιδευτικά προγράµµατα, δράσεις, παρεµβάσεις και δρώµενα που καλλιεργούν τη συµµετοχή των
πολιτών στο δηµοκρατικό πολίτευµα.
Εν συνόλω, θεωρούµε ότι η φιλοσοφία των δαπανών δεν εξυπηρετούν στον βαθµό που θα έπρεπε την ανοικτότητα, την αξιοκρατία και τον σεβασµό στις µειοψηφικές Κοινοβουλευτικές
Οµάδες και για αυτό θα ψηφίσουµε «παρών».
Και να ευχαριστήσουµε και εµείς από την πλευρά µας ως
ΜέΡΑ25 και τις Υπηρεσίες, αλλά και τους Υπαλλήλους της Βουλής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώθηκαν οι
εισηγητές και οι αγορητές. Προχωράµε. Άλλος έχει µιλήσει,
άλλος αποχώρησε. Να ρωτήσω την κ. Φωτεινή Αραµπατζή αν
θέλει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Θα πάρει τον λόγο και ο κ. Ζαχαριάδης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Ζαχαριάδης ζήτησε σε εµένα συγγνώµη γιατί έχει µια επείγουσα δουλειά και
µου είπε ότι καλύφθηκε πλήρως από τον κ. Αλεξιάδη. Άρα δεν
θα πάρει τον λόγο. Ο κ. Καραθανασόπουλος µίλησε. Δύο άλλους
δεν τους βλέπω στην Αίθουσα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ωραία. Θα πάρω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για πέντε λεπτά ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού συγχαρώ και εγώ το Προεδρείο και, βεβαίως, όλους τους λειτουργούς της Βουλής, οι
οποίοι συντρέχουν αυτό το σηµαντικό έργο, να τους συγχαρώ
για την υποδειγµατική λειτουργία του Κοινοβουλίου εν µέσω πανδηµίας µε τον αδιάλειπτο κοινοβουλευτικό έλεγχο στον οποίο,
βεβαίως, µε συνέπεια ανταποκρίνεται η Κυβέρνηση, αλλά και για
την αδιάλειπτη και εξαιρετικά πλούσια νοµοθετική πρωτοβουλία
που αναλήφθηκε και διεξήχθη εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία
εν µέσω πανδηµίας.
Θέλω να πω ότι, πέραν της υποδειγµατικής λειτουργίας, της
προσαρµοστικότητας, η οποία επεδείχθη χωρίς να στερήσει τίποτα από την αντιπροσωπευτικότητα και τον κοινοβουλευτισµό,
αξιοσηµείωτη είναι η νεωτερικότητα που επιδεικνύει η Βουλή σε
ό,τι αφορά την πράσινη, την ενεργειακή µετάβαση και αναβάθµιση του µεγάρου για την εξοικονόµηση ενέργειας και, βεβαίως,
τη φιλική προς το περιβάλλον συµµόρφωση.
Θέλω να επισηµάνω και να σηµειώσω την έµπρακτη αξιοποίηση της λεγόµενης δηµόσιας περιουσίας, σε ό,τι αφορά το πρώην δηµόσιο καπνικό εργοστάσιο, στο οποίο αναφέρθηκε και στην
επιτροπή χθες και σήµερα βεβαίως ο αξιότιµος κ. Τασούλας, µε
την βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.
Να υπογραµµίσω την πολιτιστική συµβολή της Βουλής, µε κορωνίδα βεβαίως τις εκδηλώσεις για τη συµπλήρωση των δύο αιώνων από την Ελληνική Επανάσταση, και κυρίως το κοινωνικό
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της πρόσωπο, το κοινωνικό της έργο µε τη στήριξη των αναγκών
που δηµιούργησε, δυστυχώς, η πανδηµία µε ασθενοφόρα, µηχανισµούς αναπνευστικής υποστήριξης, κλίνες ΜΕΘ.
Όλα τα ανωτέρω γίνονται και έγιναν, παρά το γεγονός ότι η
Βουλή και ορθώς -το υπογραµµίζω- προσαρµόστηκε στα δεδοµένα της οικονοµικής κρίσης µε τις ανάλογες γενναίες περικοπές, µε µείωση της τάξης του 35% του προϋπολογισµού της από
το 2011 και εντεύθεν.
Ιδιαίτερα, όµως, θέλω να εξάρω και είναι πολύ σηµαντικό,
καθώς η συζήτηση επί της ουσίας εδώ είναι για το -εντός εισαγωγικών- «κόστος της δηµοκρατίας», το καθεστώς διαφάνειας
της διαδικασίας, η οποία ακολουθείται. Το αναφέρω µε αφορµή
και τα όσα είπε ο καλός συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλεξιάδης,
για τη δηµοσιότητα της συνεδρίασης. Η αναγκαία δηµοσιότητα,
την οποία προσυπογράφουµε, εξασφαλίζεται όπως καταλαβαίνετε µε τη σηµερινή δηµόσια συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Και το λέω αυτό γιατί, σύµφωνα και µε το 108 παράγραφος 6
του Κανονισµού, κύριε συνάδελφε, νοµοσχέδια και προτάσεις
νόµων οι οποίες περνάνε από την επιτροπή µε τα 4/5 δεν εισέρχονται στην Ολοµέλεια. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριµένη συζήτηση -και ορθώς- µε απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων
συζητείται στην Ολοµέλεια, µεταδίδεται από το κανάλι της Βουλής. Εποµένως, προσυπογράφουµε και εµπράκτως τη διαφάνεια,
για την οποία συζητάτε.
Στη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση συνηγορεί αποφασιστικά η διεύρυνση του πλήθους των ελεγχόµενων προσώπων µε
τη συνεπαγόµενη, βεβαίως, αύξηση του κόστους του τακτικού
προϋπολογισµού από τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης πόθεν έσχες από τους ορκωτούς λογιστές.
Εν κατακλείδι, διαφάνεια, προσαρµοστικότητα, χρηστή διοίκηση, έντονη εξωστρέφεια, ιδιαίτερη κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία είναι νοµίζω τα χαρακτηριστικά που συµπυκνώνουν τη συζήτηση γύρω από την έγκριση του προϋπολογισµού
της Βουλής που σήµερα συζητήσαµε.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς για την τήρηση απολύτως του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Μιχαήλ Κατρίνης εξ Ηλείας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι το
σύνολο σχεδόν των πτερύγων, στη συντριπτική πλειοψηφία, οµονοεί και συµφωνεί στην έγκριση και του απολογισµού και του
προϋπολογισµού της Βουλής, ακριβώς γιατί θέλει να περάσει
αυτό το µήνυµα ενίσχυσης της δηµοκρατικής λειτουργίας του
πολιτεύµατος µας, η οποία εκφράζεται χαρακτηριστικά και προνοµιακά σε αυτόν εδώ το χώρο.
Μιλάµε για τον προϋπολογισµό της Βουλής που, όπως πολύ
σωστά αναφέρθηκε, αναγκάστηκε να προσαρµοστεί στις συνθήκες της εποχής, υπό δύσκολες συνθήκες πριν από αρκετά χρόνια, τότε που δυστυχώς ο ναός της δηµοκρατίας ήταν αντικείµενο στοχοποίησης και εύκολου χαρακτηρισµού από πάρα πολλούς συµπατριώτες µας. Και δυστυχώς φοβάµαι ότι αυτό το αίσθηµα παραµένει και σήµερα. Οποτεδήποτε υπάρχει κρίση ή
κριτική πάνω στο πολίτευµα και στο πολιτικό σύστηµα, ο πρώτος
στόχος είναι η Βουλή. Πολλές φορές δε, αυτό το οποίο αναφέρεται είναι το κόστος λειτουργίας και του κοινοβουλευτισµού και
του πολιτεύµατός µας.
Γι’ αυτό λοιπόν θα πρέπει όχι µόνο να φαινόµαστε, αλλά και
να είµαστε και τίµιοι και πρωτοπόροι και να δείχνουµε το δρόµο
σε αυτή την κατεύθυνση της σύνεσης, της περιστολής και της
προσαρµογής στις σύγχρονες δηµοσιονοµικές συνθήκες. Πιστεύω και θεωρώ ότι και µε την πολύ χαρακτηριστική παρουσία
και προεδρία του κ. Τασούλα, ο όποιος σε αυτά τα θέµατα είναι
και αµείλικτος αλλά νοµίζω ότι δίνει και το παράδειγµα, και φέτος
πάµε σε έναν προϋπολογισµό, ο οποίος πραγµατικά ανταποκρίνεται σε αυτές τις συνθήκες.
Υπάρχει, βέβαια, το ερώτηµα αν θα πρέπει να υπάρχει συζήτηση για το κόστος της δηµοκρατίας και αν θα πρέπει αυτή η κρι-
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τική, που ασκείται µε πολύ µεγάλη ευκολία, να µας οδηγεί ουσιαστικά σε µια απονεύρωση του κοινοβουλευτισµού µε ορατούς
κινδύνους, που ως χώρα τους έχουµε πολλές φορές πληρώσει
στο παρελθόν, όταν καταλύθηκε ο κοινοβουλευτισµός και οδηγηθήκαµε σε εθνικές τραγωδίες.
Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει µία λεπτή ισορροπία ανάµεσα
και στην ανάγκη λειτουργίας και εκσυγχρονισµού του Κοινοβουλίου και των λειτουργιών του –που, βεβαίως, αυτά νοµίζω ότι
είναι αναντικατάστατα και δεν µπορούµε παρά να εκφράσουµε,
µε πολύ µεγάλη ευκολία, τις ευχαριστίες µας στο προσωπικό και
στις Υπηρεσίες της Βουλής, που πάντα στηρίζουν όλη αυτή την
εύρυθµη λειτουργία- αλλά και, από την άλλη, στον κοινωνικό χαρακτήρα του Κοινοβουλίου που θεωρώ ότι πλέον πρέπει να ξεφύγει από τα τείχη και να δείξει ότι σε πάρα πολλά ζητήµατα
παίρνει πρωτοβουλίες, κάνει σηµαντικές κινήσεις προσφοράς και
στήριξης και προσώπων και ευπαθών οµάδων ή καταστάσεων,
όπως έκανε πολύ πρόσφατα µε την υπόθεση της πανδηµίας.
Νοµίζω λοιπόν ότι αυτό το κλίµα που σήµερα περνάει από
αυτήν εδώ την Αίθουσα, είναι πολύ σηµαντικό ότι γίνεται την παραµονή µιας επετείου, που έχει σχέση µε την αποκατάσταση του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος και του κοινοβουλευτισµού στη
χώρα µας, αυτό το µήνυµα σύµπνοιας, συµφωνίας πάνω σε µία
λειτουργία εύρυθµη και λελογισµένη, η οποία όµως δίνει δυνατότητα στο πολίτευµα να αναπτυχθεί και εδώ να λειτουργούν µε
σύγχρονο τρόπο όλα τα µέσα και οι υπηρεσίες και να υπάρχει
αυτός ο διάλογος που έληξε την περίοδο της πανδηµίας λόγω
αντικειµενικών και όχι µόνο συνθηκών.
Όµως, επανέρχεται τώρα και είναι ευθύνη και δική µας αλλά
και όλων των πτερύγων της Βουλής να συνεχίσει να λειτουργεί
µε αυτή την αρµονία. Και αυτή η συζήτηση του προϋπολογισµού
και απολογισµού της Βουλής σήµερα, µας δίνει µια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δούµε σε ποια σηµεία µπορούµε να συγκλίνουµε και να συµφωνήσουµε, να περάσουµε αυτό το µήνυµα
στην ελληνική κοινωνία, ώστε να µην είναι η Βουλή το αντικείµενο
της εύκολης και αβίαστα κριτικής και άδικης πάρα πολλές φορές,
έτσι ώστε εµείς δίνοντας το παράδειγµα να µπορέσουµε να περάσουµε ιδιαίτερα στις νέες γενιές την ανάγκη για σεβασµό και
εκτίµηση στην αξία του κοινοβουλευτισµού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώθηκαν και
οι τοποθετήσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Η κ. Μάνη - Παπαδηµητρίου, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον προϋπολογισµό των δαπανών της
Βουλής και η έγκριση του απολογισµού του προηγούµενου
έτους είναι µια εξόχως σηµαντική κοινοβουλευτική διαδικασία,
διότι αφ’ ενός κατοχυρώνει την αποτελεσµατική λειτουργία του
ελληνικού Κοινοβουλίου και αφ’ ετέρου διασφαλίζει την απαιτούµενη διαφάνεια σχετικά µε το κόστος των υπηρεσιών του.
Πριν αναφερθώ σε κάποια βασικά σηµεία του προϋπολογισµού του 2022 –εξάλλου το έχουν κάνει µε λεπτοµέρεια αναφερόµενοι στις υποκατηγορίες και ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής
και ο συνάδελφος κ. Υψηλάντης-, θα ήθελα να συγχαρώ το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής και όλες τις διευθύνσεις που
συνέβαλαν σε αυτή την ολοκληρωµένη προσπάθεια και κάτω από
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες κατόρθωσαν µε τρόπο συστηµατικό, µε εξειδικευµένους πίνακες και αναλυτικά στοιχεία να καταρτίσουν µε ακρίβεια τις δαπάνες λειτουργίας της Βουλής για
την ερχόµενη χρονιά.
Άλλωστε, δεν θα µπορούσα να παραλείψω να συγχαρώ τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα όχι µόνο για µια
σειρά πρωτοβουλιών που καταδεικνύουν την εξωστρέφεια και το
κοινωνικό πρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και διότι
κάτω από τις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδηµίας η Βουλή δεν
σταµάτησε ούτε για µία ηµέρα να επιτελεί τη συνταγµατική της
αποστολή, που δεν είναι άλλη από το νοµοθετικό έργο και τον
κοινοβουλευτικό έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας.
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Εισερχόµενοι τώρα στον προϋπολογισµό του 2022 διαπιστώνουµε ότι για την κατάρτιση των οικονοµικών µεγεθών του, βασικά κριτήρια παραµένουν ο εκσυγχρονισµός της λειτουργίας
των Υπηρεσιών της Βουλής, η ενσωµάτωση σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων και τεχνολογιών, η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και των υποδοµών της, αλλά και η ενίσχυση των
δράσεων εξωστρέφειας της Βουλής προς τους πολίτες και την
κοινωνία.
Ο προϋπολογισµός για το επόµενο έτος είναι αυξηµένος σε
σχέση µε τον περασµένο. Είναι αύξηση, όµως, η οποία οφείλεται
κυρίως στο κόστος του τακτικού ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης λόγω της διεύρυνσης του πλήθους των
ελεγχόµενων προσώπων. Ωστόσο, αδιαµφισβήτητα είναι και
αυτός ο προϋπολογισµός προσαρµοσµένος στις υφιστάµενες
δηµοσιονοµικές συνθήκες της πατρίδας µας και µειωµένος περίπου κατά ποσοστό 60% σε σχέση µε τους προϋπολογισµούς
πριν από την οικονοµική κρίση.
Στη συνέχεια, αναφορικά µε τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό του Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία, ο οποίος επίσης έρχεται προς
έγκριση ως διακριτό τµήµα, εν µέσω επίσης πρωτοφανούς υγειονοµικής κρίσης, µπορώ να πω ότι καταρτίστηκε µε υπευθυνότητα και αποτελεσµατικότητα, λαµβάνοντας παράλληλα µέριµνα
για την ορθή και εύρυθµη διοικητική λειτουργία και τη διαρκώς
αυξανόµενη διεύρυνση της εξωστρέφειας του Ιδρύµατος µέσω
πολλαπλών δράσεων.
Περαιτέρω, αυτό στο οποίο θα ήθελα πραγµατικά να σταθώ
είναι µια σειρά αξιέπαινων πρωτοβουλιών και έργων, που δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό της Βουλής, αλλά υλοποιούνται
µέσω της αξιοποίησης πόρων που έρχονται από το ΕΣΠΑ και το
Πράσινο Ταµείο. Αναφέροµαι στην αποκατάσταση του ιστορικού
κτηρίου της Βουλής, την ενεργειακή αναβάθµισή του, την αντικατάσταση του εσωτερικού και εξωτερικού φωτισµού µε σύγχρονες και ενεργειακά συµφέρουσες λύσεις.
Και φυσικά, µε την ιδιότητά µου ως Προέδρου της Επιτροπής
Βιβλιοθήκης της Βουλής, θέλω να εξάρω τις πρωτοβουλίες για
την επαναστέγαση της Μπενακείου Βιβλιοθήκης στο ιστορικό και
διατηρητέο κτήριο ιδιοκτησίας της Βουλής.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στο master plan, το ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο αποκατάστασης, ανάδειξης και ολοκληρωµένης αξιοποίησης µέσω πόρων του ΕΣΠΑ του πρώην
Δηµοσίου Καπνεργοστασίου στην οδό Λένορµαν, ενός ιστορικού
κτηρίου δεκαεννέα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων.
Αυτές είναι πρωτοβουλίες που αναβαθµίζουν συνολικά την ελληνική Βουλή, αλλά και το κοινωνικό και πολιτιστικό της έργο.
Εξάλλου, το κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο της Βουλής ήταν
έκδηλο και κατά το τρέχον έτος και κάπως έτσι υπεισέρχοµαι
στον απολογισµό των δαπανών του 2021. Ενδεικτικά, η Βουλή
ήταν παρούσα µε την κάλυψη του κόστους κατασκευής πενήντα
µονάδων εντατικής θεραπείας στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία», µε τη
χορηγία ενός ολοκαίνουργιου ασθενοφόρου, µε την εκταµίευση
περίπου 6,5 εκατοµµυρίων ευρώ για την ανάπλαση της περιοχής
στο Μάτι και µε άλλες πρωτοβουλίες και δράσεις ανάλογες.
Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες της Βουλής των Ελλήνων κατατάσσουν υψηλά το ελληνικό Κοινοβούλιο στη συνείδηση κάθε
Έλληνα πολίτη όχι µόνο ως λίκνο της δηµοκρατίας, αλλά και ως
έναν θεσµό ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς που σπεύδει να
συνδράµει όπου και όποτε παραστεί ανάγκη.
Κατόπιν όλων αυτών ψηφίζω τον προϋπολογισµό των δαπανών
της Βουλής για το έτος 2022, έναν προϋπολογισµό µε κοινωνικό
και πολιτιστικό πρόσηµο που διαφυλάσσει πάνω απ’ όλα την
απρόσκοπτη λειτουργία του Κοινοβουλίου και υπηρετεί τη δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο δι’ ολίγον;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Ο κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καραθανασόπουλος είναι πολύ παρατηρητικός. Πράγµατι φαίνεται ότι το 2022 οι καταβολές για τα πνευµατικά δικαιώµατα µειώνονται. Αυτό, όµως, οφείλεται στο ότι οι καταβολές που έγιναν
το 2021, δηλαδή φέτος, είναι για δύο χρόνια, για να πετύχουµε
και καλύτερη οικονοµική συµφωνία, µε αποτέλεσµα να απαλλαγεί το 2022 από τέτοιες υποχρεώσεις. Ωστόσο, στην ουσία λόγω
της διετούς ισχύος έχει καλυφθεί αυτό.
Επίσης, ήθελα να πω και κάτι ενδιαφέρον σχετικά µε το κόστος
της δηµοκρατίας. Αυτή η πληροφορία προέρχεται από µία πολύ
καλή έκδοση που έκανε το Ίδρυµα της Βουλής για το Σύνταγµα
του 1864. Τον Αύγουστο του 1863, ο τότε Άγγλος πρέσβης Πίτερ
Κάµπελ Σκάρλετ έστειλε ένα υπόµνηµα στον Άγγλο Υπουργό
Εξωτερικών, τον Ράσελ, σχετικά µε τη συνταγµατική κατάσταση
της Ελλάδος, το οποίο υπόµνηµα συνέταξε ο Γεώργιος Φίνλεϊ,
αυτός ο οποίος έγραψε και την «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως».
Ο Φίνλεϊ, λοιπόν, µιλά για το θέµα της πορείας της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού στην Ελλάδα. Φυσικά, διέπεται
από κάπως υπεροπτικές αντιλήψεις, έχει σχέση µε τις αυτοκρατορικές καταβολές της πατρίδας του. Επειδή τότε υπήρχε και Γερουσία και Βουλή -αυτό καταργήθηκε το 1864, αλλά το 1863
υπήρχε και Γερουσία και Βουλή- λέει ότι γερουσιαστές δεν πρέπει να γίνονται οι φτωχοί. Οι φτωχοί πρέπει να γίνονται υπάλληλοι του κράτους και γερουσιαστές πρέπει να γίνονται οι οικονοµικά ανεξάρτητοι, προκειµένου να υπάρχει ένα αριστοκρατικό
στοιχείο στο πολίτευµα, το οποίο να κρατάει λίγο τα γκέµια. Δεν
λέει «γκέµια», αλλά αυτό εννοεί.
Στην ίδια έκθεση του Φίνλεϊ για τους Βουλευτές υπάρχουν διάφορες απόψεις για το πώς πρέπει να αµείβονται. Η ουσία είναι,
όµως, ότι η Βουλή για τον Φίνλεϊ δεν έπρεπε να δίνει τόσο µεγάλη σηµασία στη δηµοκρατία, όσο στο ταλέντο.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι αυτές οι απόψεις που έρχονται
µέσα από την ιστορία και µέσα από µία πιο αριστοκρατική αντίληψη των πραγµάτων, δεν συνάδουν µε τις σύγχρονες απόψεις
για το δικαίωµα κάθε πολίτη να διεκδικεί ένα δηµόσιο αξίωµα,
πολύ περισσότερο ένα αξίωµα το οποίο είναι τόσο τιµητικό όσο
του Βουλευτού.
Ευτυχώς, η έκθεση εκείνη του Φίνλεϊ δεν επικράτησε στον ελληνικό συνταγµατισµό και οι φτωχοί µπορεί να είναι και Βουλευτές και Υπουργοί και τα πάντα. Νοµίζω πως αυτή η σκέψη
αντιστρατεύεται στον όλο λαϊκισµό, ο οποίος και εξαιτίας της κρίσης, αλλά και εξαιτίας λανθασµένων ερµηνειών της κρίσης,
έπληξε τον κοινοβουλευτισµό. Όµως, εν πάση περιπτώσει, δεν
µπορεί να επιστρέψουµε και να επιβραβεύσουµε εκείνες τις απόψεις.
Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις τοποθετήσεις
τους και για τις παρατηρήσεις τους και σήµερα και χθες στην
επιτροπή για τον προϋπολογισµό της Βουλής, που θα φροντίσουµε µε τις άξιες υπηρεσίες µας να τον υλοποιήσουµε όσο το
δυνατόν ακριβέστερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2022. και επί
του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2020
και το παράρτηµα αυτού (Απολογισµός 2020 των πεπραγµένων
του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία).
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2022 κατ’ έξοδα, αποτελέσµατα
από τη χρήση του και στο σύνολο και του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2020 και το παράρτηµα αυτού
(Απολογισµός 2020 των πεπραγµένων του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία). Η ψήφισή
τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει δύο πεδία:
α) τον Προϋπολογισµό Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2022 και β) τον Απολογισµό Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού
έτους 2020 και το παράρτηµα αυτού (Απολογισµός 2020 των πεπραγµένων του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό
και τη Δηµοκρατία).
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Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΥΛΗΣ
Σχέδιο Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού
έτους 2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Απολογισµός Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2020
και του παραρτήµατος αυτού(Απολογισµός 2020 των πεπραγµένων του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό
και τη Δηµοκρατία) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς, µετά την
ολοκλήρωση της ψηφοφορίας µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, ο
Προϋπολογισµός Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος
2022 κατ’ έξοδα, αποτελέσµατα από τη χρήση του και στο σύνολο, έγινε δεκτός σε µία και µόνη συζήτηση κατά πλειοψηφία.
Επίσης, µετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας µε το ηλεκτρονικό σύστηµα ο Απολογισµός Δαπανών της Βουλής για το
οικονοµικό έτος 2020 και το παράρτηµα αυτού (Απολογισµός
2020 των πεπραγµένων του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοι-
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νοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία) κατ’ έξοδα, αποτελέσµατα
από τη χρήση του και στο σύνολο, έγινε δεκτός σε µία και µόνη
συζήτηση επίσης κατά πλειοψηφία.
(Τα ψηφισθέντα σχέδια του Προϋπολογισµού Δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2022 και του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2020 και το παράρτηµα
αυτού (Απολογισµός 2020 των πεπραγµένων του Ιδρύµατος της
Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ’ - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

2071

2072

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ’ - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

2079

2080

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ το Σώµα
να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την
ψήφιση των παραπάνω αποφάσεων της Βουλής.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε
τη συνεδρίαση µέχρι τις 12.15’ οπότε θα ξεκινήσει η συζήτηση
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού.
Παρακαλώ οι Γραµµατείες των κοµµάτων να φροντίσουν να ειδοποιήσουν εισηγητές, αγορητές και Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση Κώδικα νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων
και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 11 Νοεµβρίου του τρέχοντος έτους τη συζήτηση και ψήφιση
του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση επί της αρχής και επί του
συνόλου µε τη διαδικασία που προβλέπεται για τους κώδικες στα
άρθρα 76 του Συντάγµατος και 111 του Κανονισµού της Βουλής.
Ειδικότερα ως προς την οργάνωση της συζήτησης προτείνονται, εκτός από τους εισηγητές, ειδικούς αγορητές, τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, καθώς και τους Υπουργούς, και
ένας κύκλος οµιλητών κατά προτεραιότητα που θα περιλαµβάνει
έναν οµιλητή από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και ένας
δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών µε αναλογία πέντε από τη Νέα
Δηµοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένας από το Κίνηµα Αλλαγής,
ένας από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ένας από την Ελληνική Λύση και ένας από το ΜέΡΑ25. Τα ονόµατα των οµιλητών
έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές
επιστολές.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συνεφώνησε.
Πριν δώσω τον λόγο στους εισηγητές, η κυρία Υπουργός θέλει
να κάνει µία διευκρίνιση και οπωσδήποτε ανάπτυξη κάποιας διάταξης, όπως έχει το δικαίωµα. Προβλέπεται, εξάλλου, και από
τον Κανονισµό.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να επαναλάβω τη διευκρίνιση ότι το κείµενο του κώδικα κατετέθη αυτούσιο, έτσι
όπως διαµορφώθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, χωρίς την παραµικρή αλλαγή. Άλλωστε καταθέσαµε και
την επιστολή του προέδρου της επιτροπής και τα οικεία άρθρα,
ιδιαίτερα τα 66 και 71, τα οποία απασχόλησαν κυρίως την Επιτροπή Μορφωτικών.
Θα ήθελα να σηµειώσω κάτι για το άρθρο 66. Στην επιτροπή
αναφέρθηκα λεπτοµερώς στο άρθρο 66 και στην παραποµπή
που γίνεται στο άρθρο 16, όπου αναφέρεται ρητά στο σύνολο
του Κεφαλαίου Γ’, δηλαδή στις χωρικές ρυθµίσεις. Εποµένως η
επιτροπή θεωρεί ότι δεν θα αφήνει κάτι ακάλυπτο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εντούτοις, καθώς έγινε αρκετή συζήτηση -και µε ένταση- για
το άρθρο 26, απευθυνθήκαµε εκ νέου στην Κεντρική Επιτροπή
Κωδικοποίησης και χθες έλαβα την εξής επιστολή από τον Πρόεδρο, την οποία θα αναγνώσω και θα καταθέσω για τα Πρακτικά
της Βουλής. «Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης κατά τη σηµερινή της συνεδρίαση…» -15-11-2021 είναι η επιστολή- «…αποφάσισε να διευκρινίσει ότι κατά την επεξεργασία από αυτήν του
σχεδίου κώδικα της νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονοµιάς, ουδόλως επιδιώχθηκε η µη ποινικοποίηση των ειδικότερων πληµµεληµατικού
χαρακτήρα παραβάσεων των άρθρων 15 παράγραφος 5, 15Α και
16 του εν λόγω σχεδίου Κώδικα και πολύ περισσότερο της κακουργηµατικού χαρακτήρα ιδιοποίησης αρχαίων (κλοπής, υπεξαίρεσης κ.λπ.)». Νοµίζω ότι εδώ, διά του προέδρου της, η
επιτροπή είναι σαφής και κατηγορηµατική. Και συνεχίζει: «Αν,
παρά ταύτα, κρίνεται σκόπιµο, θα µπορούσε, προς αποφυγήν
τυχόν παρερµηνείας, να γίνει και ρητή παραποµπή στις πιο πάνω
διατάξεις από το άρθρο 66 του εν λόγω σχεδίου Κώδικα.»
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Στυλιανή Μενδώνη καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Εδώ, λοιπόν, έχουµε τη σύµφωνη γνώµη της επιτροπής. Και
στη συζήτηση που κάναµε, θεωρούµε ότι µπορεί µόνο για αυτό,
επειδή αφορά ποινικές διατάξεις και υπάρχει ιδιαιτερότητα στα
θέµατα των ποινικών διατάξεων, να προχωρήσουµε στην εξής
νοµοτεχνική βελτίωση, παρά το γεγονός ότι δεν είθισται στους
κώδικες να γίνονται τέτοιου είδους βελτιώσεις. «Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του κώδικα νοµοθεσίας
για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονοµιάς που κυρώνεται µε το άρθρο πρώτο του σχεδίου
νόµου, αντί των λέξεων «και στα άρθρα 13 και 14» τίθεται η
φράση «στα άρθρα 13 και 14, στην παράγραφο 5 του άρθρου 15
και στα άρθρα 15Α και 16».
Νοµίζω ότι µε τον τρόπο αυτό, µε τον πιο σαφή και κατηγορηµατικό τρόπο, τόσο η Επιτροπή Κωδικοποίησης, όσο και η Κυβέρνηση, δηλώνει -και ρίχνει φως σε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν προχθές στην επιτροπή- ότι δεν έχει να κρύψει τίποτα και
να φοβηθεί απολύτως τίποτα. Η επιτροπή έκανε σωστά τη δουλειά της. Το σχέδιο υιοθετήθηκε και κατετέθη στη Βουλή. Παρ’
όλα αυτά, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των ποινικών διατάξεων, η
Κυβέρνηση προχωρεί σε αυτή τη νοµοτεχνική βελτίωση µε τη
σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Στυλιανή Μενδώνη καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πριν εισέλθουµε
στις οµιλίες των…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό, κυρία
Αναγνωστοπούλου. Αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα, αν οι εισηγητές
ή οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των κοµµάτων θα ήθελαν να
κάνουν κάποια παρατήρηση σε αυτά που είπε η κυρία Υπουργός.
Ορίστε, κυρία Αναγνωστοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,
άκουσα προσεκτικά την κυρία Υπουργό. Με αυτά που είπε ευθύς
εξαρχής για το τυπικό µέρος -που είναι και ουσιαστικό- φαίνεται
ότι η κύρωση του Κώδικα που έχουµε σήµερα στην Ολοµέλεια,
δεν ακολούθησε µία διαδικασία η οποία να είναι πραγµατικά αντάξια της κοινοβουλευτικής και της δηµοκρατικής ηθικής και πολιτικής αυτού του τόπου. Έρχεται τώρα η κυρία Υπουργός να
κάνει νοµοθετική, νοµοτεχνική βελτίωση, που είναι ουσιαστική
βελτίωση, σε κύρωση κώδικα, όπου αυστηρά αναφέρεται στο
Σύνταγµα, ακόµα και στον νόµο τον «επιτελικό», ότι δεν επιδέχεται -και το ξέρουµε όλοι- καµµία αλλαγή ο κώδικας όταν έρχεται
προς ψήφιση.
Άρα οι ενστάσεις µας στην επιτροπή ήταν καθ’ όλα βάσιµες,
ότι σε µία µέρα που δόθηκε στην επιτροπή, δεν είχαµε χρόνο να
µελετήσουµε και να δούµε τι συµβαίνει.
Δεύτερον, δεν µας είπε τίποτα η κυρία Υπουργός για το άρθρο
71, το οποίο απαλείφεται εντελώς από τον Κώδικα χωρίς να
υπάρχει στην αιτιολογική έκθεση, και εκεί έχουµε πολύ σοβαρά
προβλήµατα που αφορούν ποινικές διατάξεις.
Θα ήθελα, λοιπόν, να ζητήσω και τώρα, εάν θέλουµε να διατηρήσουµε την κοινοβουλευτική σοβαρότητα και ηθική, να αποσυρθεί ο Κώδικας και να συζητηθεί όπως πρέπει να συζητηθεί και να
γίνουν οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις πριν φτάσει στην Ολοµέλεια.
Δεν είναι δυνατόν να ανέχεστε και εσείς ως Πρόεδρος αυτή
τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Υπάρχει άλλος
συνάδελφος που θέλει να λάβει τον λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε τον λόγο,
κύριε Μπουκώρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εφόσον εξέλιπε το θέµα το οποίο συζητήθηκε στην επιτροπή
τώρα βλέπουµε µια στροφή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε
αίτηµα περί απόσυρσης του κώδικα.
Θέλω να πληροφορήσω του αγαπητούς συναδέλφους της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που
συµβαίνει νοµοτεχνική βελτίωση σε κώδικες. Συνέβη για το βαρύτατο αδίκηµα του βιασµού στις 6 Ιουνίου του 2019 όταν η τότε
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε εισαγάγει τους κώδικες και για το
αδίκηµα του βιασµού υπήρχαν κάποιες αλλαγές σε σχέση µε τις
προϋπάρχουσες διατάξεις. Τότε ήρθε εδώ ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Καλογήρου και, διαβάζω από τα Πρακτικά της Βουλής, είπε τα εξής: «Σε συνεννόηση, και αυτό είναι θέµα που
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν πριν µπούµε στην ουσιαστική συζήτηση των κωδίκων, µε τα µέλη των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών και, επειδή είναι παρόντες και επειδή µπορούµε να το
κάνουµε, µε µία νοµοτεχνική βελτίωση θα διορθωθεί η παράγραφος 5 στην κατεύθυνση προκειµένου να υπάρξει µια σωστή εξισορρόπηση ποινολογική και για οποιαδήποτε άλλη συµπεριφορά
σε σχέση µε τις προβλέψεις του άρθρου 336». Εκεί υπήρχε νοµοτεχνική βελτίωση επί της ουσίας. Εδώ εξήγησε πολύ καλά η
Υπουργός, διαβάζοντας την επιστολή του προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, ο οποίος ισχυρίζεται ότι «αν και
δεν είναι αναγκαίο, µπορείτε να κάνετε αυτή τη νοµοτεχνική βελτίωση προς άρση κάθε παρεξήγησης και αν θέλετε να φωτιστεί
αυτό το ζήτηµα επαρκώς».
Σωστό είναι αυτό, ότι δεν επιδέχεται νοµοτεχνικές βελτιώσεις
στους κώδικες κ.λπ.. Εισήχθησαν άλλωστε οι κώδικες όπως
εστάλησαν ακριβώς από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης.
Δεν υπήρξε κάποια παρέµβαση. Και τώρα µε τη σύµφωνη γνώµη
της επιτροπής γίνεται αυτή η βελτίωση για να αποδείξουµε και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στον πλέον δύσπιστο ότι δεν υπάρχει κάτι σκοτεινό, δεν υπάρχει
κάτι για το οποίο γίνεται προσπάθεια απόκρυψης σε καµµία περίπτωση.
Άρα, λοιπόν, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση όχι δύο µέτρα και
δύο σταθµά. Στους κώδικες που έφερνε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανεκτές
οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις ενώ σε αυτόν τον κώδικα, που υπάρχει σύµφωνη γνώµη και η παρότρυνση της Κεντρικής Επιτροπής
Κωδικοποίησης, αρνούµαστε και ζητάµε την απόσυρση του κώδικα. Νοµίζω ότι είναι µια προσπάθεια δηµιουργίας εντυπώσεων.
Ευχαριστώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,
θέλω να συµπληρώσω κάτι. Είναι πολύ σοβαρό το θέµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κάντε υποµονή,
κυρία Αναγνωστοπούλου. Βλέπετε ότι δίνω τον λόγο σε όλους.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ας προηγηθεί ο κ.
Κεγκέρογλου, δεν έχω πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην επιτροπή εκφράσαµε τις παρατηρήσεις µας και για τα
δύο άρθρα στα οποία εντοπίστηκαν προβλήµατα και τεχνικά και
νοµικά και πολιτικά µε τον τρόπο που ενσωµατώνονται στην κωδικοποίηση και µάλιστα αναρωτηθήκαµε αν υπάρχουν και άλλα
τα οποία δεν είχαµε χρόνο να δούµε, να βρούµε και να εξετάσουµε.
Αυτό που έκανε η Κυβέρνηση σήµερα διά της Υπουργού είναι
η παραδοχή ότι υπάρχει θέµα, µικρό ή µεγάλο, υπάρχει θέµα,
αλλιώς δεν θα έκανε δήλωση, αλλιώς δεν θα το έφερνε και µάλιστα δύο φορές δεν θα απευθυνόταν στην Επιτροπή Κωδικοποίησης. Υπάρχει θέµα.
Από τη στιγµή που υπάρχει θέµα µπορεί, κατά την άποψή µας,
να διορθωθεί, αλλά νοµοτεχνικά ορθώς και όχι ανορθόδοξα,
κύριε Πρόεδρε. Τι σηµαίνει αυτό, κατά την άποψή µας; Εδώ συζητάµε σήµερα ένα σχέδιο νόµου που το άρθρο πρώτο είναι ο
κώδικας. Συζητάµε σχέδιο νόµου. Το σχέδιο νόµου πέραν του
κώδικα µπορεί να έχει ένα άρθρο. Το άρθρο αυτό να αποκαθιστά
την αληθή έννοια των άρθρων 71 και τάδε, δηλαδή τα δύο που
είναι, και στη συνέχεια ο κώδικας µέσα να ενσωµατώνει αυτά τα
άρθρα, αφού θα έχουν ψηφιστεί ως άρθρο που έχει προηγηθεί,
µέσα στον κώδικα.
Αυτή είναι η καλή νοµοθέτηση, κύριε Πρόεδρε, ακόµα και στις
περιπτώσεις που έρχεται να διορθώσει την κακονοµία θα έλεγα,
που είναι η δεύτερη αιτία µετά την πολυνοµία που πάσχει το σύστηµα.
Με αυτή την έννοια εµείς ζητάµε από την Κυβέρνηση να φέρει
µέσα στη διάρκεια που θα καταλήξουµε ως άρθρο πρώτο την
αληθή έννοια των δύο άρθρων όπου υπάρχει ασάφεια και διαφωνία και µέσα στον κώδικα να τα ενσωµατώσει όπως θα έχουν
αποτυπωθεί µε την αληθή τους έννοια στο πρώτο άρθρο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ένα σχόλιο γι’ αυτά που έχουν ήδη λάβει χώρα εδώ στα
πρώτα λεπτά της συνεδρίασης. Η λάθος νοµοθέτηση είναι λάθος
νοµοθέτηση. Η σωστή νοµοθέτηση είναι σωστή νοµοθέτηση. Δεν
δίνει συγχωροχάρτι, κύριοι της Κυβέρνησης. Γιατί το λέτε συνέχεια αυτό. Κάνετε ένα λάθος, γιατί αυτό είναι λάθος σήµερα που
κάνετε, δεν είναι σωστή νοµοθέτηση, το κάνετε όµως γιατί «το
κάνατε και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ», λέτε. Συνεχίζω ένα λάθος που έκαναν οι προηγούµενοι και το συγκρίνω «το έκανες και εσύ, θα το
κάνω και εγώ» ή «µη µιλάς εσύ, το έκανες και εσύ αυτό»; Καλά,
θα µείνουµε στην ουσία της υπόθεσης; Η ουσία της υπόθεσης
είναι ότι η διαδικασία που ακολουθείται δεν είναι η σωστή. Τώρα,
αν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, κακώς το έκανε. Εσείς τι; Σας δίνει συγχωροχάρτι «θα το κάνουµε και εµείς» και συνεχίζουµε αυτή τη
λανθασµένη ιστορία; Δηλαδή βαρεθήκαµε να το ακούµε.
Και να ξέρετε κάτι, κυβερνάτε εσείς, δεν κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ
ή συγκρινόµενοι πάντα µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάντε κάτι διαφορετικό.
Πραγµατικά βαρεθήκαµε εδώ µέσα, κύριε Πρόεδρε, να ακούµε
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αυτή την ιστορία. Δηλαδή «Α, µη µιλάτε εσείς, µη µας κουνάτε
το δάχτυλο γιατί είστε οι πρώτοι διδάξαντες». Είναι λάθος. Σεβαστείτε το Κοινοβούλιο, τους Βουλευτές, τις διαδικασίες, τον
Κανονισµό και όλα τα υπόλοιπα και σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Δελής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είµαστε καθόλου βέβαιοι ότι η νοµοτεχνική βελτίωση που
αφορά στο άρθρο 66 επαρκεί για να θεραπεύσει τις ατέλειες που
είχε εξαρχής η κωδικοποίηση σε αυτό το σηµείο. Ωστόσο από τη
στιγµή που άνοιξε αυτή η διαδικασία, κυρία Υπουργέ, σας καλούµε να εισάγετε, γιατί δεν έχει γίνει, το άρθρο 71 του ν.3028.
Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτή η παράλειψη, αλλά έστω και τώρα,
από τη στιγµή που µπήκαµε σε µια τέτοια διαδικασία νοµοτεχνικών βελτιώσεων, µπορεί και αυτό το άρθρο 71 να προστεθεί στη
σηµερινή κωδικοποίηση του σηµερινού νοµοθετήµατος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Γρηγοριάδης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συµφωνούµε µε όλους ανεξαιρέτως τους προλαλήσαντες ότι
πρόκειται όχι για κακό, αλλά για απαράδεκτο τρόπο νοµοθέτησης, κυρία Υπουργέ. Συµφωνούµε µε τον κ. Χήτα ότι αν γίνεται
εκατό ή διακόσια ή έναν αιώνα δεν µας ενδιαφέρει καθόλου
αυτό. Μας ενδιαφέρουν τα δικά σας πεπραγµένα. Αυτή τη στιγµή
κυβερνάτε δυόµισι χρόνια εσείς και αν συνεχίζετε µια αµαρτία
τη διαιωνίζετε και είναι πολύ κακό για τον τόπο.
Θυµίζουµε στον ελληνικό λαό και στο Σώµα που µας ακούει
ότι δεν έγινε η παραµικρή διαβούλευση για ένα εξαιρετικά σηµαντικό θέµα, κατά τη γνώµη µας, όπως είναι αυτό που συζητάµε
σήµερα.
Και, αγαπητέ κ. Μπουκώρε, η νοµοτεχνική, όπως είπε κι ο κ.
Δελής, δεν είµαστε καθόλου βέβαιοι ότι επαρκεί. Και µόλις την
αναφέρατε εσείς, τη διαβάσατε. Πάλι εξαπίνης καταλαµβανόµαστε, όπως ακριβώς καταληφθήκαµε και στις 9.00’, όταν έφτασε
το νοµοσχέδιο σε εµάς. Ενάµισι εικοσιτετράωρο πριν πρέπει να
έχουµε θέσεις. Εποµένως θα δούµε αν αποκαθιστά και σε ποιον
βαθµό. Πολύ φοβόµαστε δεν θα το κάνει η νοµοτεχνική βελτίωση
που φέρατε.
Αλλά µέχρι τότε, κυρία Υπουργέ, πραγµατικά, βρείτε έναν
τρόπο και όχι µόνο εσείς, όλοι οι επόµενοι Υπουργοί που θα φέρουν νοµοσχέδια, να το κάνετε µε έναν τρόπο που να είναι κοινοβουλευτικά σωστός. Μας εκθέτει όλους εδώ µέσα που συµµετέχουµε. Κανονικά κάθε φορά που είναι απαράδεκτο κοινοβουλευτικά κάτι που γίνεται εδώ πρέπει να φεύγουµε, πρέπει να δηλώνουµε στον ελληνικό λαό ότι είναι απαράδεκτο. Καθόµαστε
διότι είµαστε συναινετικοί, αλλά µη το συνεχίζετε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συµπληρωµατικώς θέλετε τον λόγο, κυρία Αναγνωστοπούλου;
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Η κ. Αναγνωστοπούλου έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα να συµπληρώσω στα όσα ακούστηκαν ότι επειδή έχουµε διαπιστώσει
µετά τη µελέτη του κώδικα πολλά σφάλµατα και παραλείψεις,
επειδή εκκρεµεί και το άρθρο του 71 που είναι πάρα πολύ σηµαντικό, αυτή η νοµοτεχνική βελτίωση δεν αρκεί, για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε στην ψήφιση ή στην καταψήφιση του
κώδικα. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να ξέρουµε για τα υπόλοιπα
σφάλµατα ή τις απαλοιφές διατάξεων που έχει ο κώδικας τι θέση
παίρνει η Υπουργός, αλλά και η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης.
Επειδή, κύριε Μπουκώρε, επικαλεστήκατε αυτό που είχε γίνει
επί ΣΥΡΙΖΑ, για να το ακούσουµε όλοι, ήταν η ίδια η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή παρούσα και καλώς έκανε -κακώς βέβαια,
εγώ θα το πω και δεν έχω κανένα πρόβληµα να το πω- επειδή
υπήρξε αντίδραση για το θέµα των βιασµών κ.λπ.. Καλώς έγινε
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επί της ουσίας, κακώς όµως επί της κοινοβουλευτικής διαδικασίας να αλλάξει µέσα στη Βουλή από την ίδια τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή παρούσα, η οποία και το έδωσε.
Εδώ, όµως, έχουµε διάφορα προβλήµατα. Άρθρο 71, κυρία
Υπουργέ. Τι θα γίνει µε τις παραλείψεις και τα σφάλµατα; Σας
λέω ένα παράδειγµα. Άρθρο 34Γ, εάν δεν κάνω λάθος, του κώδικα. Παραπέµπει σε διεύθυνση η οποία δεν υπάρχει, την οποία
είχατε καταργήσει εσείς, την κάνατε τµήµα κ.λπ., επανήλθε επί
ΣΥΡΙΖΑ και έχετε λάθος. Κάνετε σφάλµατα τέτοιου τύπου αρκετά
στον κώδικα, που δεν επιτρέπονται. Τι θα γίνει; Θα κάνετε νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αφού υπάρχει
δευτερολογία, έχετε τον λόγο, κύριε Μπουκώρο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κυρία Αναγνωστοπούλου, σε γενικές γραµµές συµφωνούµε. Είπατε ότι η αλλαγή σε κώδικες επί
ΣΥΡΙΖΑ καλώς έγινε επί της ουσίας…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μία αλλαγή έγινε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: …κακώς για την κοινοβουλευτική
διαδικασία. Συµφωνώ, εάν θέλετε, εν µέρει µαζί σας. Εδώ επικαλείστε ότι τότε ήταν παρούσα η γνωµοδοτική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή. Εδώ έχουµε την επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, η οποία λέει ότι δεν πιστεύει ότι δηµιουργείται κάποιο πρόβληµα, ωστόσο µε αυτή τη συµπλήρωση
φωτίζεται το κάθε σηµείο του συγκεκριµένου άρθρου. Και ξέρετε
ποια είναι η ειδοποιός διαφορά; Τότε ήταν πολιτική επιλογή και
κατεύθυνση να έρθουν έτσι οι κώδικες και από τις αντιδράσεις
της κοινής γνώµης και των πολιτικών κοµµάτων να αλλάξουν.
Εδώ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, διότι εισήχθησαν οι κώδικες αυτούσιοι, χωρίς καµµία παρέµβαση, χωρίς καµµία πολιτική κατεύθυνση, όπως απεστάλησαν από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παντού υπάρχουν
παρατάσεις. Υπάρχουν αλλαγές, τροποποιήσεις, κύριε Μπουκώρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να µην
γίνεται διάλογος.
Ολοκληρώστε, κύριε Μπουκώρο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Για το συγκεκριµένο που συζητάµε,
δεν υπάρχει καµµία αλλαγή και καµµία τροποποίηση. Εισήχθη
όπως απεστάλη από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης.
Έγινε αντιληπτό, λοιπόν, ένα σηµείο που µπορεί να οδηγήσει
σε παρερµηνείες. Έρχεται η Κυβέρνηση, διά της Υπουργού, παρ’
ότι δεν ήταν δική της παράλειψη -το κατανοούµε όλοι αυτό, εφόσον εισήχθησαν κατά το περιεχόµενό τους οι κώδικες στη Βουλήκαι αντί να επικροτείτε αυτό το αντανακλαστικό, αντί να επικροτείτε που η Κυβέρνηση είναι προσηλωµένη στον κοινοβουλευτικό
διάλογο και ακούει τις παρατηρήσεις των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, έρχεστε και µεγιστοποιείτε το αίτηµα περί απόσυρσης
του κώδικα µε έναν τρόπο µαξιµαλιστικό «πάρτε το όλο πίσω»,
ενώ διορθώνεται η ατέλεια. Αυτό είναι προσπάθεια να αποκοµίσετε πολιτικά οφέλη διά της δηµιουργίας εντυπώσεων, όµως
πραγµατικά παραβιάζετε ανοιχτές θύρες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, για το άρθρο 71. Τα έχουµε πει και στην επιτροπή,
τα επαναλαµβάνω και τώρα και επαναλαµβάνω και την άποψη
της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης ως προς το γιατί δεν
υφίσταται αλλαγή στο άρθρο 71.
Η διάταξη του άρθρου 71 παράγραφος 1 του ν.3028/2002 δεν
έχει πλέον λόγο ύπαρξης, αφού το θέµα ρυθµίζεται µε ειδική διάταξη στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και γι’ αυτόν τον λόγο δεν
περιελήφθη στο σχέδιο του κώδικα. Αυτά όλα προκύπτουν από
την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης.
Επίσης, άρθρο 111 παράγραφος Α5 του νέου Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας, ν.4620/2019, το τριµελές εφετείο δικάζει, µεταξύ
άλλων, τα κακουργήµατα του ν.3028/2002. Επίσης, από την
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έναρξη ισχύος του καινούργιου Ποινικού Κώδικα το 71 παράγραφος 2 έχει καταργηθεί. Είναι το άρθρο 586 παράγραφος Θ του
νέου Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Εποµένως, δεν υφίσταται καµµία παράλειψη και καµµία αλλαγή.
Όσο για το σηµείο της ονοµασίας του Τµήµατος της Διεύθυνσης Τεκµηρίωσης, αυτό είναι πράγµατι σφάλµα έτσι όπως κατετέθη στους κώδικες. Θα το επαναλάβω για πολλοστή φορά. Ούτε
η αρµόδια Γραµµατεία Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ούτε το
Υπουργείο Πολιτισµού παρενέβησαν σε κανένα σηµείο, σε κανένα απολύτως σηµείο, ούτε σε κόµµα του κώδικα έτσι όπως κατετέθη από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης. Το
συγκεκριµένο, λοιπόν, τµήµα, το οποίο σε καµµία περίπτωση δεν
είναι αντίστοιχης βαρύτητας µε την ενδεχόµενη, κατά τη γνώµη
σας, ασάφεια του 66, αυτό προφανώς θα αποκατασταθεί κανονικά µε τροποποίηση της διάταξης τις επόµενες µέρες, εκτός κώδικα. Το 66 το συζητάµε, µόνο και µόνο διότι οι ποινικές διατάξεις
έχουν συγκεκριµένη ιδιαιτερότητα. Εάν αυτό δεν είναι κατανοητό
από την Αντιπολίτευση, τότε λυπάµαι πραγµατικά. Είµαι σίγουρη
ότι γίνεται κατανοητό, απλώς η όλη στάση είναι για να δηµιουργήσει εντυπώσεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, δεν πάει τίποτε
καλά, τα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης ήταν εξαιρετικά. Εµείς
θέσαµε το θέµα υπό συζήτηση στην Επιτροπή Κωδικοποίησης
και το αντίστοιχο, όπως είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µας, της περιόδου του 2019, είναι ότι αντί να έρθει εδώ το
σύνολο της κεντρικής επιτροπής, όπως έγινε το 2019 µε τον κ.
Καλογήρου, υπάρχει η γραπτή επιστολή του προέδρου. Αυτά,
για να µην πάµε σε δύο µέτρα και σε άλλα σταθµά και στο να κάνουµε φασαρία και εντυπώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Να πω κι εγώ ότι
ανεξαρτήτως από τις θεωρητικές τοποθετήσεις που ακούστηκαν
και µπορεί να έχει κάποιος για το ζήτηµα αυτό, η Βουλή κατ’ επανάληψη έχει δεχθεί νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Πρόσφατα, µάλιστα, όπως ακούστηκε, ήταν και οι βελτιώσεις οι οποίες έγιναν
στον ποινικό νόµο παραµονές των εκλογών, τον Ιούνιο δηλαδή.
Εκεί µάλιστα υπήρχαν διατάξεις ουσιαστικές. Αφορούσαν, εάν
θυµάµαι καλά, τα βασανιστήρια και τον βιασµό. Εδώ δεν έχουµε
προσθήκη νέων διατάξεων ή τροπολογίες, αλλά είναι απλές νοµοτεχνικές βελτιώσεις που η Βουλή τις έχει δεχθεί. Θεωρητικά
µπορεί κάποιος να πει ότι ούτε αυτές πρέπει να γίνονται. Αυτό
είναι ένα άλλο ζήτηµα, η Βουλή όµως ως κυρίαρχο όργανο τις
έχει δεχθεί αυτές. Μάλιστα δε, και ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης
δεν µίλησε για νοµοτεχνικές βελτιώσεις, τις είπε τροπολογίες.
Συνεπώς, αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχει ένα προηγούµενο, µάλιστα δε υπάρχει -ανατρέχοντας στα Πρακτικά της Βουλής για να
δούµε το ιστορικό των υποθέσεων των κωδίκων- από το 2013
σχετική απόφαση της Βουλής, τότε σχετικά µε το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Προχωρούµε, λοιπόν, στους εισηγητές.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Μπαραλιάκος, έχει
τον λόγο.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα τον τρόπο µε τον οποίο το εγχώριο πολιτιστικό µας φορτίο
θα αποκτήσει ένα ολιστικό εύρωστο και κωδικοποιηµένο νοµοθέτηµα, το οποίο θα διευκολύνει όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες και θα προσδώσει ακόµα πιο ισχυρή δυναµική στην
προώθηση και την αξιοποίηση του πολιτισµού µας.
Επί της κύρωσης του κώδικα νοµοθεσίας, λοιπόν, είναι ο νόµος
της Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας για το επιτελικό κράτος, ο
οποίος αποσκοπεί πρωτίστως στην οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δηµόσιας διοίκησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 65.
Αναλυτικά, η κωδικοποίηση νοµοθεσίας στοχεύει στην αναδιάρθρωση των διατάξεων, στην απαλοιφή διατάξεων που έχουν
καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των µεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρµογής πλέον. Στην αναδιατύπωση των κειµένων σε εύληπτη γλώσσα, στην προσαρµογή των
διατάξεων που καθορίζουν αρµοδιότητες διοικητικών και άλλων
οργάνων προς το ισχύον οργανωτικό σχήµα των κεντρικών και
αποκεντρωµένων κρατικών υπηρεσιών των Οργανισµών Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων του δηµοσίου τοµέα.
Το ρυθµιστικό πλαίσιο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, το οποίο βρίσκεται εν ισχύι αυτή τη στιγµή, αποτελεί
παράγωγο νοµοθετικών τροποποιήσεων, µε την πλειοψηφία των
νοµοθετηµάτων να είναι διάσπαρτα και δαιδαλώδη. Στόχος, λοιπόν, της παρούσας κωδικοποίησης στο πνεύµα της νοµοθετικής
πρόνοιας για την οποία µεριµνά το επιτελικό κράτος, είναι η επίτευξη συστηµατοποίησης του ρυθµιστικού πλαισίου για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, µέσω
της ένταξης στον παρόντα κώδικα όλων των νοµοθετηµάτων που
έχουν ψηφιστεί κατά το παρελθόν.
Επιτυγχάνεται µε αυτόν τον τρόπο η ασφάλεια δικαίου, η ενότητα και οι ευκαιρίες προς λήψη των διατάξεων από όλους. Κατ’
επέκτασιν, λοιπόν, ενισχύεται η εµπιστοσύνη των διοικουµένων,
η αναπτυξιακή διάσταση της πολιτιστικής µας παρακαταθήκης
και η αποτελεσµατικότητα της κρατικής µηχανής.
Η κωδικοποίηση, λοιπόν, του συνόλου της νοµοθεσίας για την
προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτισµικής κληρονοµιάς
είναι µια διαδικασία αναγκαία, αλλά και καινοφανής, αφού είναι
µια από της πρώτες που λαµβάνουν χώρα. Μία αυτονόητη νοµοθετική πρωτοβουλία που νοικοκυρεύει την πολυνοµία και κακονοµία στον συγκεκριµένο χώρο, πλέον γίνεται πράξη.
Νιώθω την ανάγκη να επαναλάβω και να τονίσω σε αυτό το σηµείο τι περιλαµβάνει η διαδικασία της κωδικοποίησης. Η κωδικοποίηση, λοιπόν, περιλαµβάνει την απαλοιφή των διατάξεων που
έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά ή δεν έχουν πεδίο εφαρµογής
πλέον και την αναδιατύπωση των κειµένων σε απλούστερη
γλώσσα, ώστε αυτά να γίνονται πιο κατανοητά από όλους. Δεν
περιορίζεται µόνο στη συλλογή και ευρετηριοποίηση διάσπαρτων νόµων, η οποία σαφώς είναι η βασική διαδικασία, αλλά όχι η
µοναδική.
Εν κατακλείδι, αυτό που οφείλουµε να συγκρατήσουµε από τη
διαδικασία είναι ότι ο κώδικας δεν τροποποιεί τις διατάξεις, οι
οποίες ισχύουν ήδη. Στο σύνολο των δέκα τµηµάτων του σχεδίου
νόµου κωδικοποιούνται οι υπάρχουσες διατάξεις, το περιεχόµενο των οποίων µεταφέρθηκε από τα οικεία νοµοθετήµατα. Διατάξεις οι οποίες έχουν ψηφιστεί και βρίσκονται σε ισχύ.
Αξίζει να επισηµανθεί, επιπροσθέτως, ότι στην κωδικοποίηση
ελήφθη υπ’ όψιν η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας
για την αποσαφήνιση ορισµένων διατάξεων. Ως προς τη νοµιµοποίηση -περαιτέρω διευκρινίσεις είναι αναγκαίες- είναι συµµορφούµενη προς τις επιταγές της παραγράφου 7 του άρθρου 76
του Συντάγµατος και των άρθρων 5 και 24 του Συντάγµατος,
καθώς και προς το Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο η αξιολογούµενη
ρύθµιση σχετίζεται µε το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 67
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα
άρθρα 22 και 25 του Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όµως, ας δούµε συνολικά τα οφέλη της παρούσας ρύθµισης.
Αρχικά βελτιώνει τη δηµόσια διοίκηση απλοποιώντας και καθιστώντας πιο εύκολα προσβάσιµη την πληροφορία προς τον πολίτη, ενισχύοντας παράλληλα και την αξιοπιστία του κράτους
έναντι των πολιτών. Μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των εφαρµοζόµενων πολιτικών στον τοµέα της
προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Η ρυθµιστική ύλη λαµβάνει νέα δοµή σε ένα µοναδικό νοµοθέτηµα, προς ενίσχυση της θεµελιώδους αρχής της ασφάλειας
δικαίου, εξοικονοµώντας ταυτόχρονα χρόνο, λόγω της συµπαγούς δοµής της σε όσους αναζητούν πρόσβαση σε αυτή.
Τέλος, ενισχύεται η αξιοπιστία στη διοίκηση µε το νοµικό κείµενο να αναδιατυπώνεται σε µια πιο εύληπτη γλώσσα και απαλείφονται διατάξεις που έχουν καταστεί άνευ αντικειµένου.
Όπως εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς το παρόν δεν αποτελεί ένα
νέο νοµοσχέδιο µε την ουσιαστική έννοια του όρου. Συνεπώς,
δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, αφού έρχεται να κωδικοποιήσει και να αναµορφώσει το ήδη υφιστάµενο ρυθµιστικό
πλαίσιο για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής
κληρονοµιάς. Για τον ίδιο λόγο δεν επισηµαίνονται και οι οποιοιδήποτε δηµοσιονοµικοί κίνδυνοι στο πλαίσιο αυτής.
Θα µου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σταθώ
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ιδιαίτερα στο περιεχόµενο και την αξία του άρθρου 5, του κεφαλαίου Β που αφορά στην προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς. Διαβάζοντας την παράγραφο 1 σχετικά µε το τι νοείται
ως άυλη πολιτιστική κληρονοµιά δεν µπορεί κανείς να µην αισθανθεί έντονο το βάρος της ευθύνης προς τις επόµενες γενιές,
προς την κοινωνία και προς την ίδια την ιστορία του τόπου µας.
Καλούµαστε, συνεπώς, να προστατέψουµε πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές, καθώς και τα εργαλεία, αντικείµενα, χειροτεχνήµατα και πολιτιστικούς χώρους που
συνδέονται µε τα παραπάνω, όπως επίσης και τις κοινότητες, τις
οµάδες και τα άτοµα τα οποία αναγνωρίζουµε ότι αποτελούν
µέρος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Αυτή η άυλη, λοιπόν, κληρονοµιά που µεταβιβάζεται από γενιά
σε γενιά ανατροφοδοτείται συνεχώς από τις κοινότητες και τις
οµάδες σε συνάρτηση µε το περιβάλλον τους, την αλληλεπίδρασή τους µε τη φύση και την ιστορία τους και τους παρέχει
µια αίσθηση ταυτότητας και συνέχειας, µια αίσθηση συνανήκειν,
συµβάλλοντας έτσι στην προώθηση του σεβασµού της πολιτιστικής πολυµορφίας και της ανθρώπινης δηµιουργικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να υπογραµµίσω τον
σταθερό προσανατολισµό και την πολιτική βούληση αυτής της
Κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού να διαφυλάξει και να διαιωνίσει τον πολυδύναµο και
πολυδιάστατο χαρακτήρα του πολιτιστικού φορτίου της χώρας
µας. Ένα απτό παράδειγµα αυτής της βούλησης έρχεται από την
προηγούµενη εβδοµάδα στο οποίο δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ, καθώς σχετίζεται άµεσα µε το αντικείµενο της προστασίας των αρχαιοτήτων της αναβίωσης και της κληροδότησής
τους στις επόµενες γενιές και δεν είναι άλλο από το project «Αρχαία Ολυµπία: Κοινός Τόπος», το οποίο εγκαινιάστηκε παρουσία
της Προέδρου της Δηµοκρατίας, του Πρωθυπουργού αλλά και
της Υπουργού Πολιτισµού.
Η τεχνολογία, ο πολιτισµός και η ιστορία γίνονται ένα µε τη
συνεργασία κολοσσιαίων εταιρειών, όπως η «MICROSOFT» και
τη χρήση της τεχνολογίας, διαπερνώντας αυτό το έργο οι δυνατότητες για τη διατήρηση του πολιτιστικού µας κληροδοτήµατος.
Μέσα από την τεχνητή νοηµοσύνη γίνεται µια ψηφιακή αναπαραγωγή των µνηµείων µας σαν µια άλλη µηχανή του χρόνου και
τόσο τα κτήρια όσο και καθηµερινός τρόπος ζωής αναβιώνουν
µε τρόπο θαυµαστό µπροστά στα µάτια µας. Ως άλλοι λαµπαδηδρόµοι του πολιτισµού µεταλαµπαδεύουµε τη φλόγα του τόπου,
όπου η αριστεία, η δηµοκρατία, και το ελληνικό πνεύµα γεννήθηκε στις επόµενες γενιές και σε όλη την ανθρωπότητα. Όπως
είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ολυµπία, κάναµε ένα πρώτο µεγάλο, όχι απλά ελληνικό, αλλά παγκόσµιο
βήµα.
Ως Βουλευτής του Νοµού Πιερίας, της ζωής των θεών και των
µουσών, το ρυθµιστικό πλαίσιο για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς αποτελεί για µένα ύψιστη
προτεραιότητα. Ο Νοµός Πιερίας, ο τόπος όπου η µνηµοσύνη
πλάγιασε µε τον Δία και γεννήθηκαν οι εννέα Mούσες, διαθέτει
πλήθος µνηµείων, οικοδοµηµάτων και ευρηµάτων κάθε εποχής,
όπως η αρχαία πόλη του Δίον, στις υπώρειες του Ολύµπου µε το
γνωστό αρχαιολογικό πάρκο και το αρχαίο θέατρο, η αρχαία
Πύδνα, µια από τις σηµαντικότερες αρχαίες πόλεις της Μακεδονίας χάρη στο λιµάνι και τη στρατηγική της θέση, µε µακραίωνη
ελληνική ιστορία, αλλά και το διάσηµο, το επιβλητικό κάστρο του
Πλαταµώνα από τη µεσοβυζαντινή περίοδο και άλλες εξαιρετικές
ιστορικής σηµασίας τοποθεσίες.
Επιπροσθέτως, στην Πιερία εδρεύουν πλήθος ντόπιων και
προσφυγικών πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι συντηρούν και
αναβιώνουν τη µακρά παράδοση του τόπου µας, αλλά και πλήθος εκκλησιών και ιερών µονών, το σύνολο των οποίων το ρυθµιστικό αυτό πλαίσιο έρχεται να διαφυλάξει.
Αποτελεί υποχρέωση όλων µας να διαφυλάξουµε τις αρχαιότητες και τον πολιτισµό µας ως στοιχείο της εθνικής µας ταυτότητας, αλλά και στοιχείο διεθνούς αναγνώρισης, µε µνηµεία
της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς να βρίσκονται στην
Ελλάδα και να ακτινοβολούν σε όλο τον κόσµο.
Η κύρωση του κώδικα νοµοθεσίας δηµιουργεί το απαραίτητο
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συµπαγές πλαίσιο που θα δώσει ισχυρή ώθηση στην εύρυθµη
λειτουργία και εφαρµογή των κανόνων προστασίας, κάνοντας
έτσι ευκολότερη την επόµενη ηµέρα, για να ενισχύσουµε τη διεθνή ακτινοβολία του πολιτισµού µας.
Για περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια τα ιδανικά και τα οικουµενικά ιδεώδη του αρχαίου ελληνικού κόσµου αποτέλεσαν
την πηγή από την οποία γεννήθηκε η παγκόσµια ιδέα της δηµοκρατίας, αλλά και η φιλοσοφία, η λογοτεχνία και το θέατρο, η
µουσική και ο χορός, η επιστήµη και η τεχνολογία, η θρησκεία
και η µυθολογία, όπως έφτασαν µέχρι τις ηµέρες µας.
Η Ελλάδα αποτελεί το λίκνο του παγκόσµιου πολιτισµού και τη
γενέτειρα της νεοτερικότητας µέσα από τις µεγάλες ιδέες που
επηρέασαν τους διαφωτιστές και έφεραν την αναγέννηση από
τον µεσαιωνικό σκοταδισµό. Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, η φράση
του σπουδαίου Γάλλου συγγραφέα και φιλέλληνα Βίκτωρος
Ουγκώ: «Ο κόσµος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται. Η Ελλάδα
είναι ο κόσµος που συστέλλεται».
Γι’ αυτή την ιστορία, τον πολιτισµό και τη βαρυσήµαντη κληρονοµιά που κουβαλά η πατρίδα µας βρισκόµαστε σήµερα εδώ,
καθώς αυτή αποτελεί την παρακαταθήκη της πατρίδας µας στο
ιστορικό γίγνεσθαι. Ταυτόχρονα, όµως, αποτελεί το στέρεο
εφαλτήριο για το άλµα στον νέο κόσµο που ανατέλλει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, ειδικά για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο θα δώσω τώρα στον ειδικό αγορητή του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου. Η αλλαγή της σειράς έγινε
µε τη συναίνεση της κ. Αναγνωστοπούλου.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο και τους συναδέλφους για την παραχώρηση της σειράς.
Συζητούµε ένα σοβαρό θέµα, έστω µε τη µορφή κωδικοποίησης. Η πατρίδα µας, για να πορευτεί µε ασφάλεια και πρόοδο
τα επόµενα χρόνια, πρέπει να αξιοποιήσει αφ’ ενός, την εθνική
στρατηγική, που έχουµε συζητήσει και έχουµε καταθέσει ως Κίνηµα Αλλαγής πολλές φορές, ούτως ώστε να πορευτεί µε ασφάλεια και αφ’ ετέρου, να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της, τη θέση της, το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα τον νησιωτικό χαρακτήρα, την
ιστορία, την πολιτιστική κληρονοµιά και βέβαια, το πολυτάλαντο
ανθρώπινο δυναµικό. Και όλα αυτά, σε συνδυασµό µε τη διαφανή
διαχείριση και αξιοποίηση των περίπου 90 δισεκατοµµυρίων
ευρώ που θα έχει η χώρα στη διάθεσή της τα επόµενα τέσσερα
έως επτά χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς είναι πάρα πολύ σηµαντική, αφού αυτή είναι
άρρηκτα δεµένη µε την εθνική µας ταυτότητα. Η προστασία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των
προτεραιοτήτων µας. Στο πλαίσιο αυτό, µάλιστα, ιδιαίτερη σηµασία αποκτούν, πέραν της εθνικής νοµοθεσίας, και οι διεθνείς
συµβάσεις, διεθνείς συµβάσεις που συνάπτει η χώρα µας είτε
στο πλαίσιο συµµετοχής της σε διεθνείς οργανισµούς είτε µε
απευθείας συµφωνίες µε τρίτες χώρες.
Μην ξεχνάµε ότι ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η Ελλάδα είναι η παράνοµη διακίνηση αρχαιοτήτων
σε µεγάλες αγορές του εξωτερικού. Το πρόβληµα αυτό καταπολεµείται ευθέως µε τις διµερείς συµφωνίες, µε την επιβολή περιορισµών στην εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών, ώστε όταν αυτά
και αν αυτά εντοπίζονται να διακινούνται χωρίς ειδική άδεια, να
επιστρέφονται αµέσως στη χώρα µας. Την πρακτική αυτή είδαµε,
για παράδειγµα, στη σχετική συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, η οποία υπεγράφη το 2010 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και
έκτοτε ανανεώνεται. Ανανεώνεται, γιατί έχει αποτελέσµατα.
Υπάρχουν, δηλαδή, εργαλεία και πέραν της εθνικής νοµοθεσίας
ή σε συνδυασµό µε την εθνική νοµοθεσία που πρέπει η πολιτεία
µας να επικαιροποιεί και να αξιοποιεί για την προάσπιση του ιστορικού και πολιτιστικού της υπόβαθρου.
Οι αρχαιότητες, οι αρχαιολογικοί χώροι, η ίδια η ιστορία µας
δεν είναι απλώς µια πλουτοπαραγωγική πηγή, όπως ανέφερα,
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ούτε είναι ένα απλό κονδύλι στον κρατικό προϋπολογισµό. Είναι
αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής µας ταυτότητας και η εθνική
µας ταυτότητα είναι το διαβατήριο για την επόµενη ηµέρα, µαζί
µε όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να είναι αντικείµενο, εποµένως, διαχρονικού σεβασµού και απόλυτης προστασίας.
Για όλα αυτά, το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να είναι ξεκάθαρο και
αποτελεσµατικό. Με το νοµοσχέδιο που συζητούµε επιχειρείται
από την Κυβέρνηση η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και η καταγραφή σε
ενιαίο κείµενο διατάξεων από ένα ευρύ πλαίσιο.
Επί της αρχής πρέπει να επισηµανθεί ότι η έννοια και η αποστολή της κωδικοποίησης µιας διάσπαρτης νοµοθεσίας έχουν
ασφαλώς θετικό πρόσηµο. Εµείς, τουλάχιστον, ως πολιτικό χώρο
έχουµε διακριθεί αποδεδειγµένα στο πεδίο της ενοποίησης των
κανόνων δικαίου µε πολλές απόπειρες κωδικοποίησης νοµοθετηµάτων από τις κυβερνήσεις µας. Θεωρούµε, πράγµατι, ότι η
ασφάλεια δικαίου και η ανάγκη για οµοιόµορφη εφαρµογή της
νοµοθεσίας από τη δηµόσια διοίκηση απαιτούν σαφή και ευδιάκριτα κανονιστικά πλαίσια. Γι’ αυτό το κίνηµά µας δεν θα µπορούσε ποτέ να είναι αντίθετο εξαρχής σε µια προσπάθεια εφαρµογής των αρχών της καλής νοµοθέτησης, που πρώτο το ΠΑΣΟΚ
καθιέρωσε τα έτη 2010 - 2011 - 2012.
Το ερώτηµα, όµως, είναι εάν η Κυβέρνηση σε µια περίοδο που
δεν υπάρχουν οι ασφυκτικές αποφάσεις της τρόικα ή των θεσµών, σε µια περίοδο που είναι αυτεξούσια και τα Υπουργεία και
η Βουλή, εάν τηρείται η έννοια της καλής νοµοθέτησης, εάν,
πέρα από την πολυνοµία, υπάρχει και καλή ή κακή νοµοθέτηση.
Δυστυχώς, ο ίδιος ο νόµος περί καλής νοµοθέτησης της Κυβέρνησης δεν εφαρµόζεται. Αυτό έχει επισηµανθεί πολλές φορές
κατά τη διάρκεια συζήτησης των νοµοσχεδίων σε αυτή εδώ την
Αίθουσα. Δεν θα αποστώ να αναφέρω ξανά την ευθύνη τόσο της
Κυβέρνησης, όσο και του Προεδρείου της Βουλής, όταν φέρνει
τροπολογίες µε µορφή πολυνοµοσχεδίου και απαιτεί να ψηφιστούν µε τη µορφή των κωδίκων ως ένα, δηλαδή, νοµοθέτηµα.
Δεκαεννέα άρθρα -το λέω για πολλοστή φορά- το πρόγραµµα
εµβολιασµών, απαιτήθηκε να ψηφιστεί ως ένα άρθρο, µε ένα «ναι
ή ένα «όχι».
Τι νόηµα έχει, άραγε, η συζήτηση στο Κοινοβούλιο, όταν αυτό
πρωτογενώς έρχεται να κυρώσει ένα νοµοσχέδιο στο σύνολό του
σαν να είναι πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, χωρίς να µπορεί
να βάλει το λιθαράκι του το Κοινοβούλιο, να βελτιώσει διατάξεις
και να συµβάλει, αν θέλετε, και στην αποτελεσµατικότητα των
κυβερνητικών επιλογών;
Δεν είναι κώδικας µια τροπολογία δεκαεννιά και είκοσι τριών
άρθρων. Ο κώδικας που περιλαµβάνει άρθρα νόµων που έχουν
υποστεί τη βάσανο του διαλόγου και της συζήτησης σε αυτή εδώ
την Αίθουσα έρχεται δευτερογενώς να συζητηθεί. Άρα, θα
έπρεπε να είναι καθαρά ένα νοµοτεχνικό θέµα. Και είναι.
Όµως, εδώ, η Κυβέρνηση εφαρµόζει την κάκιστη νοµοθέτηση
-όχι απλά κακή- η οποία αποβαίνει επιζήµια και για την κοινωνία
και για τη χώρα. Καλώ για άλλη µια φορά τον σεβαστό Πρόεδρο
της Βουλής, τον κ. Τασούλα, από αυτό το Βήµα, βεβαίως, διά του
Αντιπροέδρου, του κ. Αθανασίου, ο οποίος δεν µπορούµε να
πούµε ότι δεν γνωρίζει νοµικά, να σταµατήσει αυτή την κακή πρακτική της συζήτησης και ψήφισης τροπολογιών µε δέκα, είκοσι
ή και περισσότερα άρθρα, ως να είναι ένα.
Έγινε συζήτηση στις επιτροπές, λοιπόν, πάνω σε αυτά. Επισηµάνθηκε ότι ενώ γίνεται κωδικοποίηση για ένα θεσµικό πλαίσιο,
λείπει, παραδείγµατος χάριν, το άρθρο 71 ή η παράγραφος 7
συγκεκριµένου άρθρου που κωδικοποιείται και δεν αντιστοιχεί
σε κάποιο νοµοθέτηµα και αφορά το ακαταδίωκτο του Προέδρου
και των µελών του ΚΑΣ, του Κεντρικού Συµβουλίου Νεώτερων
Μνηµείων και του Συµβουλίου Μουσείων για γνώµη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Και βέβαια πρέπει να ισχύουν αυτά. Το κάθε κόµµα θα µπορεί
να εκφραστεί και στα επιµέρους. Εγώ πρότεινα ποια είναι η νοµοτεχνικά ορθή δυνατότητα που έχουµε σήµερα να διορθώσουµε ένα κενό, ένα «σφάλµα» που προέκυψε από την Επιτροπή
Κωδικοποίησης µέχρι να έρθει στη Βουλή.
Όλα όσα είπατε ότι θα έρθουν στο µέλλον, αποδεχόµενοι ότι
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υπάρχει ζήτηµα, σε σχέση δηλαδή µε την ανάγκη ρητής κατάργησης του άρθρου 71 -σιωπηρής κατάργησης όπως µας εξηγήσατε εκ των υστέρων, εάν θέλουµε να καταργηθεί πρέπει να
καταργηθεί ρητά- να ενταχθεί στο άρθρο 52 η παράγραφος 7,
αφού ψηφιστεί και είναι νόµος του κράτους. Άρα, γι’ αυτό πρότεινα τη νοµοτεχνικά ορθή διαδικασία, άρθρο πρώτο ή δεύτερο
-δεν έχει σηµασία, γιατί είναι σε ενιαίο νοµοσχέδιο- να περιληφθούν αυτά πέραν του κωδικοποιηµένου κειµένου και ως τέτοια
να ενταχθούν µέσα στο κείµενο. Αυτό θα αποκαθιστούσε πλήρως
την τάξη σε σχέση µε τη διαδικασία και δεν θα έµπαιναν ζητήµατα που θα λυθούν από τα δικαστήρια. Διότι δηµιουργείται ανασφάλεια. Η µη ασφάλεια δικαίου είναι ανασφάλεια και θα χρειαστούν νοµολογίες και αποφάσεις δικαστηρίων για το τι τελικά
ισχύει.
Σε κάθε περίπτωση και επειδή, όπως σας είπα, επί της αρχής
για εµάς είναι θετική η προσπάθεια της κωδικοποίησης, τοποθετούµαστε εξαρχής θετικά. Επισηµαίνουµε όµως και προτείνουµε
τον τρόπο µε τον οποίο όλα αυτά που καταγγέλθηκαν, συζητήθηκαν και αποδέχτηκε η Κυβέρνηση έµµεσα ότι υπάρχει θέµα,
ανεξάρτητα πόσο µεγάλο είναι ή πόσο µικρό, να διορθωθούν στη
διάρκεια της ηµέρας µέσα από το ίδιο το νοµοσχέδιο. Με αυτή
την έννοια, θα είµαστε απόλυτα ικανοποιηµένοι αν προχωρήσετε
σε αυτό και δεν θα βάζαµε τους αστερίσκους και τις ενστάσεις
µας.
Σε κάθε περίπτωση, είµαστε θετικοί στην κωδικοποίηση που
επιχειρείται. Θα βελτιώσει τα πράγµατα ακόµα και αν χρειαστεί
-εάν δεν το κάνετε σήµερα- τις επόµενες µέρες να υπάρξουν νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα αποσαφηνίζουν τα ζητήµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Κεγκέρογλου.
Τον λόγο έχει ζητήσει η Υπουργός για µία διευκρίνιση.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Για το θέµα της παραγράφου 7 του άρθρου 52 του σχεδίου νόµου του κώδικα, αυτό που ανέφερε µόλις τώρα ο κ.
Κεγκέρογλου, υπάρχει ψηφισµένη διάταξη.
Κύριε Κεγκέρογλου, η διάταξη έχει ψηφιστεί το 2003 από την
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και είναι η παράγραφος 6 του άρθρου 10
του ν.3207/2003 σε συνδυασµό µε το δεύτερο και τρίτο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3094 πάλι του 2003.
Υπάρχει. Δεν προσθέτουµε διάταξη. Κωδικοποιούµε διάταξη της
κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η κ. Αναγνωστοπούλου, εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ζητήσω εκ των προτέρων την ανοχή σας, επειδή δεν είχαµε
το περιθώριο στην επιτροπή λόγω µη επαρκούς χρόνου να συζητήσουµε. Θα ζητήσω την ανοχή σας αν ξεπεράσω τον χρόνο
που µου δίνεται.
Θα ήθελα να ξεκινήσω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
υπενθυµίζοντας ότι αύριο συµπληρώνονται σαράντα οκτώ χρόνια
από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όταν τα νιάτα αυτής της
χώρας εξεγέρθηκαν για δηµοκρατία, ελευθερία, παιδεία, για πολιτισµό εν γένει. Θέλω να πω ότι πολλά από τα µηνύµατα εκείνης
της εποχής είναι επίκαιρα και σήµερα που η χώρα βρίσκεται σε
άλλες µάχες σηµαντικές και όπου χρειάζεται και η δηµοκρατία
και η εγρήγορση και ο πολιτισµός.
Και ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε τον κώδικα για την
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ο κώδικας για την
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς δηµιουργεί έναν πολιτισµικό κώδικα εν γένει, δηµιουργεί το τείχος αντίστασης µιας
κοινωνίας των αξιών, ηθικών, ιδεολογικών, πολιτικών, κοινωνικών
που πρέπει να έχει όχι για το παρελθόν, αλλά για το µέλλον. Γι’
αυτό έχει τεράστια σηµασία για εµάς.
Ευθύς εξαρχής, λοιπόν, να σηµειώσω µερικά πράγµατα, ότι
δεν ακολουθήθηκε µία διαδικασία σεβασµού στον κοινοβουλευτισµό και στη δηµοκρατία. Διαβάζοντας το ιστορικό της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης διαπιστώνουµε βάσει αυτού του
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ιστορικού ότι η Υπουργός έχει στα χέρια της τον κώδικα, στο
συρτάρι της, από τις 24 Μαρτίου 2021. Θα µπορούσε αυτούς
τους οκτώ µήνες να φέρει τον κώδικα στη Βουλή δίνοντας ένα
περιθώριο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων να διαβάσει,
να δει τον κώδικα. Ανθρώπινο είναι -εγώ δεν θέλω να πάω ευθύς
εξαρχής σε υποψίες ότι κάτι δεν έγινε καλά επίτηδες- όταν γίνεται τέτοιου εύρους κωδικοποίηση να υπάρχουν σφάλµατα. Δεν
θα ήταν πολύ πιο λογικό, αντί να πάρουµε τον κώδικα στα χέρια
µας στις 21:00’, την προηγούµενη Τρίτη µε εντολή, να συζητηθεί
την Πέµπτη στις 13:00’; Και είπαµε ως ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία -και όχι µόνο εµείς, αλλά και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης- ότι δεν προλάβαµε να διαβάσουµε.
Προτιµώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω στην επιτροπή
ότι δεν πρόλαβα να διαβάσω, παρά να ψηφίσω ή να καταψηφίσω
κάτι και να πω εκ των υστέρων ότι δεν το είχα διαβάσει. Χρειαζόταν, λοιπόν, να διαβάσουµε. Αυτό πραγµατικά είναι και πρόβληµα
του Προεδρείου. Δεν είναι µόνο πρόβληµα της Υπουργού. Γιατί
ήρθε µετά από οκτώ µήνες; Τι ήταν το τόσο επείγον που έφτασε
οι οκτώ µήνες να συρρικνώνονται µέσα σε µία µέρα σε τέτοια
ασφυκτικά πλαίσια;
Δεύτερον, διαβάζοντας το ιστορικό της Κεντρικής Επιτροπής
Κωδικοποίησης διαπιστώνουµε ένα πράγµα, ότι οι αρµόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισµού δεν ενηµερώθηκαν καν
για τον κώδικα και δεν τους δόθηκε µετά ο κώδικας. Οι γενικές
διευθύνσεις, που είναι η ύλη της αρµοδιότητάς τους, δεν έχουν
-ή δεν είχαν- ιδέα για τον κώδικα. Θα µπορούσαν να συνεισφέρουν για να αποφευχθούν σφάλµατα. Για ποιο λόγο, λοιπόν,
αυτές οι διευθύνσεις, η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης
Μνηµείων και Τεχνικών Έργων, ήταν ανενηµέρωτες εντελώς, δεν
συµµετείχαν στην οµάδα και δεν ξέρουν για τον κώδικα;
Κύριε Μπουκώρε, καλά κάνατε και το επισηµάνατε κι εµείς δεν
έχουµε πρόβληµα όταν υπάρχει κάποιο πρόβληµα να το παραδεχτούµε. Όµως θα ήθελα, επειδή γίνεται συνέχεια από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να παραπέµπει στον ΣΥΡΙΖΑ λες
κι εµείς είµαστε κυβέρνηση κι εσείς είσαστε αντιπολίτευση, να
σας θυµίσω κάτι που ασφαλώς το ξέρετε, αλλά ίσως το ξεχάσατε.
Η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την κωδικοποίηση των
ποινικών κωδίκων δούλευε επί είκοσι χρόνια. Εδώ έχουµε νόµο
του επιτελικού κράτους, τον ν.4622/19, για τον τρόπο που γίνονται οι κωδικοποιήσεις. Υπάρχει εγχειρίδιο βάσει αυτού του νόµου
που γίνονται οι κωδικοποιήσεις. Δηλαδή υπήρχε συγκεκριµένος
µπούσουλας και τώρα δεν έχω χρόνο να σας διαβάσω τι προβλέπει αυτό το εγχειρίδιο και ο νόµος ο ίδιος ο δικός σας.
Εµείς λέµε ότι δεν τηρήσατε ούτε αυτόν τον νόµο, γιατί υπάρχει µπούσουλας και καλώς κάνει και υπάρχει µπούσουλας, αλλά
δεν τηρήθηκε σε αυτή την κωδικοποίηση. Δεν µπορούµε να το
πούµε; Και µου φέρνετε ως αντιπαράδειγµα κωδικοποίηση που
γίνεται από µία νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, θηριώδες έργο
και µπράβο τους και το φέρνετε εδώ που έχουµε µία κωδικοποίηση βάσει νόµου, εγχειριδίου και λοιπά και δεν ακολουθείται.
Είπα και πριν για το άρθρο 34Γ για να δείξω την προχειρότητα.
Το είπα και το επαναλαµβάνω: Παραπέµπει σε τµήµα τεκµηρίωσης και προστασίας πολιτιστικών αγαθών το οποίο η ίδια η κ.
Μενδώνη το 2014 ως γενική γραµµατέας είχε καταργήσει µαζί
µε τη διεύθυνση υποβαθµίζοντας έτσι και την πάταξη της αρχαιοκαπηλίας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον οργανισµό του 2018 του Υπουργείου Πολιτισµού είχε επαναφέρει τη Διεύθυνση Τεκµηρίωσης
και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. Τώρα ο κώδικας παραπέµπει στο καταργηµένο τµήµα. Εγώ δεν θέλω να αποδώσω καµµία ύποπτη διαδικασία. Είναι σφάλµα, είναι επιπολαιότητα, είναι
προχειρότητα, έλειψαν τα πολλά µάτια, οι γενικές διευθύνσεις
που έλεγα. Θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί.
Τι απαντά η Υπουργός και στην επιτροπή και τώρα; Ότι µόλις
ψηφιστεί ο κώδικας θα το αλλάξουµε. Θα είναι η πρώτη αλλαγή,
λοιπόν, εκτός από το άρθρο 66.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι αυτός ο κώδικας ακολουθεί την αρίθµηση
του συνταγµατικής περιωπής αρχαιολογικού νόµου του 2002 του
ν.3028 και προσθέτει Α, Β και Γ, όπου γίνονται προσθέσεις καινούργιων διατάξεων νόµων που έχουν ψηφιστεί. Όµως αυτή η
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συγκεκριµένη κωδικοποίηση φαίνεται ότι τροποποιεί, αν δεν απαλείφει κρίσιµες διατάξεις του ν.3028 και εδώ έχουµε και παραβίαση αν αυτό συµβαίνει και εγώ θα αναφέρω µερικά παραδείγµατα.
Αν αυτό συµβαίνει τότε έχει παρανοµήσει η επιτροπή σε σχέση
µε το ίδιο το εγχειρίδιο και τον επιτελικό νόµο, αλλά και σε σχέση
µε το ίδιο το Σύνταγµα. Επιπλέον, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής που µέσω του κ. Διγαλάκη στην επιτροπή µας διαβεβαίωσε
ότι δεν υπάρχει καµµία τροποποίηση και καµµία αλλαγή, έχει παραπλανηθεί και αυτό είναι πρόβληµα. Αν αυτό συµβαίνει πρέπει
ο κ. Γεραπετρίτης ως υπεύθυνος για τις κωδικοποιήσεις να αναλάβει τις ευθύνες για το τι έχει ακριβώς συµβεί.
Ξέρετε τις ενστάσεις που έχουµε για το άρθρο 66 και για το
άρθρο 71. Η κυρία Υπουργός είπε ότι στους Ποινικούς Κώδικες
αναλύεται αυτό και υπάρχει, και γι’ αυτό απαλείφεται το άρθρο
71. Δεν είναι έτσι και θα µιλήσω στο τέλος ειδικά για το άρθρο
71. Αλλά ακόµα και αν ήταν έτσι, γιατί δεν υπάρχει στην αιτιολογική έκθεση αναλυτικά, όπως το εγχειρίδιο ιδιωτικοποιήσεων επιβάλλει, ότι αν απαλειφθεί πρέπει αναλυτικά να αιτιολογείται στην
αιτιολογική έκθεση; Εκεί το άρθρο 71 είναι άφαντο. Άρα, λοιπόν,
χρειάζεται να µας το αναλύσει λίγο.
Στο άρθρο 2 µπαίνει η τροποποίηση που έχει κάνει η Υπουργός το 2020, που τροποποιεί το άρθρο 46 του ν.3028, καταργώντας έτσι τους ορισµούς του νόµου που αφορούσαν από τις
αναπαραστάσεις έως και τις µήτρες που είχαν µπει επί ΣΥΡΙΖΑ
στον ν.4447 και απελευθερώνεται στη συνέχεια για κερδοσκοπικές χρήσεις και µάλιστα ατελώς. Είναι ένα κρίσιµο θέµα στο
οποίο είχαµε διαφωνήσει και οφείλω να το επισηµαίνω συνέχεια.
Ήταν τροπολογία στον νόµο για το Ακροπόλ την οποία είχε καταψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζοντας και λέγοντας ότι πάµε σε
εµπορευµατοποίηση πολιτιστικών αγαθών πάρα πολύ κρίσιµη.
Στο άρθρο 5 -για να πω µερικές από τις «επιπολαιότητες»- ενσωµατώνονται διατάξεις από την κύρωση της διεθνούς συµφωνίας για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Νοµίζω ότι σαφέστατα το εγχειρίδιο κωδικοποίησης αναφέρεται
ότι οι κανονισµοί των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
αποτελούν περιεχόµενο του σχεδίου κωδίκων ή των κωδίκων
γιατί είναι υπερεθνικά νοµοθετήµατα υπερνοµοθετικής ισχύος,
άρα δεν χρειάζεται να ενταχθούν, εκτός αν καταργούνται άλλες
διατάξεις του εθνικού δικαίου. Δεν νοµίζω ότι γίνεται κάτι τέτοιο.
Και τώρα ερχόµαστε στα άρθρα 15, 15Α, 15Β µέχρι 15Δ, 16
και 17. Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για τις ενάλιες αρχαιότητες
µε πολλά προβλήµατα. Πρώτον, κατακερµατίζεται ανεπίτρεπτα
το άρθρο 15 του ν.3028/2002 µε τίτλο «Ενάλιοι αρχαιολογικοί
χώροι» και ενσωµατώνονται στον κώδικα ρυθµίσεις του ν.4688/
2020 του Υπουργείου Τουρισµού «Επισκέψιµοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι, ναυάγια και λοιπά», οι οποίες επίσης ήταν προβληµατικές.
Σε αυτές, λοιπόν, τις διατάξεις του νόµου του Υπουργείου Τουρισµού προβλέπεται φορέας διαχείρισης σε επισκέψιµο ενάλιο
αρχαιολογικό χώρο, κάτι που ευθέως αντίκειται και προσκρούει
στο άρθρο 7 του ν.3028/2002. Ενώ θα έπρεπε να καταργηθεί η
διάταξη του νόµου του Υπουργείου Τουρισµού, ενσωµατώνεται
στον κώδικα και προσκρούει στο άρθρο 7 του ν.3028 όπου αποκλειστική αρµοδιότητα της διαχείρισης των αρχαιολογικών
χώρων και λοιπά έχει το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισµού.
Τώρα το ενσωµατώνει η κωδικοποίηση για να µην αντίκειται,
όµως αντίκειται γιατί το άρθρο 7 παρ’ όλα αυτά υπάρχει. Και εδώ
είναι ένα άρθρο-εµβληµατική διάταξη συνταγµατικού επιπέδου,
γιατί πρέπει να το λέµε, που είχε κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
που διασφαλίζει την κυριότητα αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων,
µουσείων και γενικά ακινήτων πολιτιστικής κληρονοµιάς, αλλά
και τη διαχείρισή τους από το Υπουργείο Πολιτισµού και νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Η Νέα Δηµοκρατία τότε είχε ψηφίσει «παρών». Η ΔΗΣΥ, το σηµερινό ΚΙΝΑΛ και το ΚΚΕ, µαζί µε εµάς είχαµε ψηφίσει υπέρ.
Τώρα εδώ έχουµε ένα µεγάλο πρόβληµα το οποίο πρέπει να
λυθεί. Και θα πρέπει να πω, κυρία Υπουργέ, ότι η εµπλοκή της
Α.Ε. του Δήµου Αθηναίων για τον λόφο Φιλοπάππου -ας το ξέρετε από τώρα- αντίκειται στο άρθρο 7 του ν.3028.
Στο άρθρο 15Α εισάγεται ανεπίτρεπτα ο όρος «µη επισκέψιµοι
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ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι» -δεν υπάρχει σε καµµία σχετική νοµοθεσία, πρέπει να τα προσέξουµε αυτά, υπάρχει το ορθό «ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι», δεν χωρίζονται σε επισκέψιµους ή µη
επισκέψιµους- µε αποτέλεσµα ο νόµος να τροποποιείται ουσιωδώς σε αυτό το άρθρο, ο αρχαιολογικός νόµος 3028, καθώς κατηγοριοποιούνται χωρίς καµµία εξουσιοδότηση οι ενάλιοι
αρχαιολογικοί χώροι σε επισκέψιµους και µη επισκέψιµους.
Το τι προβλήµατα δηµιουργείτε από αυτό δεν χρειάζεται να
σας το αναλύσω τώρα. Θα σας πω απλώς, όµως, ότι βάζοντας
αυτή τη διάταξη, αυτή την κατηγοριοποίηση που παράγει δίκαιο,
άρα έχουµε ουσιώδη τροποποίηση στον κώδικα, εδώ τώρα θα
δηµιουργηθούν ευτράπελα. Το Λιµενικό θα πρέπει να κυνηγάει
τους ανθρώπους που είναι µε µάσκα και θα πηγαίνουν στην Επίδαυρο, στην Αίγινα κ.λπ. να κολυµπήσουν και να δουν µε µάσκα
τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ενάλιους αρχαιολογικούς
χώρους.
Πέρσι η κυρία Υπουργός µάς έλεγε ότι όλα αυτά είναι ανοιχτά
στους πολίτες. Τότε, βέβαια, έπρεπε να σωθεί κάποιος, πήγε και
σήκωσε αρχαία άγκυρα και ιστορικό κανόνι. Σήµερα ο κολυµβητής θα πρέπει να κυνηγιέται. Δεν λέω τώρα και για τα άλλα που
γίνονται µε τις ενάλιες αρχαιότητες, το να πηγαίνει κανείς µε 50
ευρώ εισιτήριο. Όµως, εδώ όµως παράγεται δίκαιο το οποίο δεν
υπάρχει σε καµµία διάταξη. Προσέξτε το αυτό.
Και ερχόµαστε τώρα στις κρίσιµες διατάξεις που αφορούν
πάλι τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. Γιατί τέτοια επιµονή
µε τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους; Και εδώ υπάρχει ένα
πρόβληµα µε τη διάταξη, το άρθρο 66, όπου έχουν αφαιρεθεί
αναιτιολόγητα και από τις ποινικές διατάξεις, οι διατάξεις που
αφορούν τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους στον κώδικα,
όπως απαλείφθηκαν από το άρθρο 66 οι αντίστοιχες αναφορές
στο άρθρο 15, 15Α και 15Β, που το αντικαθιστούν χωρίς, µάλιστα, αυτό να αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.
Εκεί είπατε κάτι, κυρία Υπουργέ. Πρέπει να συµπληρωθεί -και
εγώ το δέχοµαι- και να γίνει νοµοτεχνική βελτίωση. Όµως, θα
πρέπει να µας πείτε αν θα γίνει και σε όλα τα άλλα. Να προστεθούν όλα και 15, 15Α, 15Β.
Το ίδιο γίνεται µε το άρθρο 17. Κωδικοποιείτε το άρθρο 16 του
ν.3028, αλλά δεν αναφέρεται ούτε αυτό το άρθρο αριθµητικά
στις ποινικές διατάξεις του άρθρου 66. Οπότε, τα ποινικά αδικήµατα στους ιστορικούς χώρους µένουν απ’ έξω. Πρέπει να αναφερθεί και το άρθρο 16. Τώρα να προχωρήσω λίγο πιο γρήγορα.
Προσέξτε, κυρία Υπουργέ, γιατί εδώ θα πρέπει να παραπέµψετε ό,τι ισχύει στο άρθρο 16 και 17. Η παραποµπή στο άρθρο
16, έτσι όπως το αναφέρατε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, δηµιουργεί κάποιες παραπλανήσεις, γιατί το άρθρο 16
αφορά ζώνες προστασίας και λιµενικό έργο. Δεν έχει την ευρύτητα που έχουν τα άρθρα -ένα λεπτό για να µην κάνω λάθος γιατί
είναι πολλοί οι αριθµοί- από κοινού 15, 15Α και 15Β του κώδικα.
Η αναφορά, λοιπόν, µόνο στο άρθρο 16 αφορά περιορισµένους
που δύνανται να οριστούν -γράφει το άρθρο- και αφορά και λιµενικά έργα. Άρα, εκεί πρέπει να γίνει όλη η δουλειά.
Σφάλµα κωδικοποίησης υπάρχει στο άρθρο 12 παράγραφος
3. Σφάλµα κωδικοποίησης υπάρχει στο άρθρο 19 παράγραφος
10.
Το άρθρο 45 παράγραφος 13 περιλαµβάνει τις κατάπτυστες
για εµάς τροποποιήσεις που έγιναν πέρσι τον Δεκέµβριο στον
ν.3028 και αφορούσαν τα µουσεία και τον µακροχρόνιο δανεισµό
αρχαιοτήτων για πενήντα χρόνια.
Στη συζήτηση τότε, κυρία Μενδώνη, είχατε πει ότι εξαιρούνται
τα δηµόσια µουσεία. Όµως, θα έπρεπε στον κώδικα για να εξαιρούνται, πράγµατι, τα δηµόσια µουσεία να έχουν προστεθεί οι
παράγραφοι 2, αλλά και 3 και πρέπει να προστεθούν οπωσδήποτε.
Στο άρθρο 45 παράγραφος 16 υπάρχει σφάλµα κωδικοποίησης. Μπορώ να σας τα δώσω.
Όσον αφορά το άρθρο 45Α, που είναι η παροχή εγγύησης του
ελληνικού δηµοσίου, πρόκειται για ρύθµιση που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ,
ξηλώνεται και αποδυναµώνεται σε ό,τι αφορά την καταβολή αποζηµίωσης στο δηµόσιο σε περίπτωση φθοράς κινητών µνηµείων
ή έργων τέχνης κατά τη διάρκεια δανεισµού. Προσέξτε, αυτό
είναι κρίσιµο, γιατί ο νόµος, η ρύθµιση που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ
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πάντα προς την κατεύθυνση προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος καλύπτει αυτό που προέβλεπε για τον δανεισµό ο ν.3028
για πέντε συν πέντε χρόνια. Δεν είµαι σίγουρη αν µε την κωδικοποίηση καλύπτει και το πενήντα συν πενήντα. Και εδώ είναι πρόβληµα που θα πρέπει να ελεγχθεί.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 και 2 για τα κεντρικά συµβούλια, το
ΚΑΣ δηλαδή και το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων.
Εδώ, κυρία Υπουργέ, -δεν ξέρω αν είναι ευθύνη της Κεντρικής
Επιτροπής Κωδικοποίησης- αποµακρύνονται εκδικητικά από τα
κεντρικά συµβούλια οι µόνοι ex officio ορισµένοι να είναι σε αυτά
υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισµού, δηλαδή
Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων και Γενικός Διευθυντής Αναστήλωσης, µε πρόσχηµα τον νόµο για το επιτελικό κράτος. Αυτοί
οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα υπογραφής, αλλά δεν έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν στα συµβούλια, ενώ στα τοπικά συµβούλια οι έφοροι αρχαιοτήτων συµµετέχουν. Μήπως επειδή οι
συγκεκριµένες διευθύντριες ήταν κατά της απολίτιστης -θα µου
επιτρέψετε να πω- και βάρβαρης -θα µου επιτρέψετε να πω- απόσπασης των αρχαιοτήτων της Θεσσαλονίκης; Αναρωτιέµαι.
Να έρθουµε στο άρθρο 71, που καταργήθηκε εντελώς από τον
κώδικα, και καταργήθηκε και δεν µας πείθουν, κυρία Υπουργέ,
οι εξηγήσεις που δίνετε για τον απλό λόγο ότι, πρώτον, θα
έπρεπε να φαίνεται καθαρά στην αιτιολογική έκθεση και να αιτιολογείται στο ευρετήριο. Όµως, εδώ έχουµε κάτι άλλο. Δεν µας
καλύπτει γιατί δεν µας καλύπτει επί της ουσίας αν ήταν πρόβληµα ευρετηρίου και αιτιολογικής έκθεσης -αυτό είναι το λιγότερο-, γιατί µε αυτή την ενέργεια, την απαλοιφή, αφαιρείται η
αρµοδιότητα του τριµελούς εφετείου και η διαδικασία για τα σχετικά µε τον νόµο κακουργήµατα, υποβαθµίζοντας έτσι την ποινική
τους αντιµετώπιση. Μας είπατε ότι στον Ποινικό Κώδικα -δεν
είναι ανάγκη να τα διαβάσω γιατί δεν έχω χρόνο- προβλέπονται
αυτά και δεν είναι ανάγκη να υπάρχει το άρθρο 71.
Όµως, κυρία Υπουργέ, θα σας πω τι προβλέπεται στο άρθρο
101, 111 παράγραφος Α5 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας: Τριµελές και πενταµελές εφετείο. Το τριµελές εφετείο δικάζει τα κακουργήµατα των άρθρων αυτών, καθώς και τα κακουργήµατα
των νόµων 4139/2013, 3028/2002. Δηλαδή, καταδικάζει τα κακουργήµατα που έχουν υπαχθεί στον ν.3028 και στο συγκεκριµένο άρθρο. Με την απαλοιφή αυτού του άρθρου δεν παραπέµπει πουθενά, γιατί υπάρχει ρητώς και αυτό πρέπει να το δείτε
στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Η απαλοιφή, λοιπόν -και εδώ για µένα είναι το κρισιµότεροκάτι υποκρύπτει. Εάν δεν υποκρύπτει κάτι, πρέπει να επανέλθει
οπωσδήποτε, γιατί αποµειώνετε τις ποινικές διατάξεις για εγκλήµατα τα οποία είναι κακουργηµατικού χαρακτήρα.
Θα κλείσω µε το εξής: Επειδή η κυρία Υπουργός µας έχει συνηθίσει -και εµένα προσωπικά λόγω του ρόλου µου ως τοµεάρχησε ψέµατα, τα οποία λέει κοιτώντας µας και στα µάτια, είπε στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ότι µας κατηγορεί πως ψηφίσαµε πριν τις εκλογές τον Ποινικό Κώδικα και απαλείψαµε αυστηρές διατάξεις -αυτό το έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές
και χρειάζεται επιτέλους µία επίσηµη απάντηση-, κρίσιµες διατάξεις για την πολιτιστική κληρονοµιά και χρειάστηκε να νοµοθετήσει η Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2019 και µε παρέπεµψε
στα Πρακτικά της Βουλής.
Πήγα, λοιπόν, στα Πρακτικά της Βουλής, για να δω τι έχει γίνει
ακριβώς. Η µόνη παρέµβαση που έκανε η Νέα Δηµοκρατία τον
Αύγουστο του 2019, µε το ν.4623 στο άρθρο 463 του νέου Ποινικού Κώδικα, ήταν να επικυρώσει την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της 27-6-2019 του ΣΥΡΙΖΑ, µε την τελική µορφή του εν
λόγω άρθρου για τα κακουργήµατα, την οποία αποσιωπά συστηµατικά.
Το άλλο που έκανε ήταν να εξαιρέσει τα πληµµελήµατα του
αρχαιολογικού νόµου από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 463, που προβλέπει γενικώς εκτός από φυλάκιση ή χρηµατική αποζηµίωση. Η σύµβαση της Λευκωσίας ακριβώς το ίδιο
προβλέπει και µάλιστα προτείνει τις χρηµατικές ποινές. Αυτό
έκανε η Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2019.
Δεν θα έρθω τώρα στο γεγονός ότι η ίδια ως γενική γραµµατέας το 2014 είχε υποβαθµίσει την αρµόδια διεύθυνση του
Υπουργείου Πολιτισµού για θέµατα αρχαιοκαπηλίας και παράνο-
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µης διακίνησης και έπρεπε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ για να το κάνει πάλι
διεύθυνση. Δεν θα πω -γιατί πραγµατικά εδώ είναι µείζον θέµαγιατί ξέχασε η αρµόδια Υπουργός να επιβάλει έγκληση του δηµοσίου εντός τεσσάρων µηνών από τον Ιούλιο του ’19 για τον καταδικασθέντα και φυλακισµένο πια Χρήστο Παππά για το
Ευαγγέλιο και δεν θυµάµαι τότε τι είχε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πόση ώρα θα µιλάει;
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Τώρα θα τα ανακατώσουµε όλα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, συγνώµη, αλλά
δεν είχα χρόνο.
Θα ήθελα κλείνοντας, καταχρώµενη και της υποµονής σας –
και ευχαριστώ πάρα πολύ-, να πω ότι συζητάµε για ένα σοβαρό
θέµα και πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε.
Είδαµε σφάλµατα, είδαµε απαλοιφές, είδαµε τροποποιήσεις,
είδαµε καινούργιες κατηγοριοποιήσεις. Κι εγώ τώρα καλώ την
Υπουργό να µας πει εάν όλα αυτά µπορούν να λυθούν µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Όµως, τροποποιήσεις εκ των υστέρων,
αφού ψηφιστεί ο κώδικας, όλοι συναινούµε ότι δεν µπορούν να
γίνουν.
Ευχαριστώ και συγνώµη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Άφησα λίγο περισσότερο το χρόνο, γιατί πράγµατι υπάρχουν νοµικά ζητήµατα. Με
συνδυασµό διατάξεων, επειδή παραπέµπει το 16, αν δείτε εκεί
στο 17, κυρία Αναγνωστοπούλου, υπάρχει µια αλληλουχία και καλύπτεται αυτό που είπατε µε τις ποινικές διατάξεις.
Εν πάση περιπτώσει, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα απλώς να απαντήσω στην κυρία εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ ότι προφανώς κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια ή τουλάχιστον εκ
του κόµµατός της και τους άλλους. Στα ψέµατα είστε πρωταθλητές. Εµείς ψέµατα δεν λέµε!
Και όταν λέω για το ν.4623/2019 ότι µε το άρθρο 99 επαναφέραµε τις ποινικές διατάξεις, τις επαναφέραµε και αυτές εφαρµόζονται. Εάν θέλετε να τις διαβάζετε αλλιώς, δικαίωµά σας. Όµως,
δεν έχετε κανένα δικαίωµα να λέτε ότι λέµε ψέµατα ακολουθώντας τη δική σας πρακτική.
Επιπλέον, ως προς το προεδρικό διάταγµα του οργανισµού
του 2014 –επειδή σε αυτό αναφέρεστε- για τη σύµπτυξη της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων και της Διεύθυνσης Τεκµηρίωσης Πολιτιστικών Αγαθών, αν δεν κάνω λάθος, τα προεδρικά
διατάγµατα κυρώνονται από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Ουδείς γενικός γραµµατέας κανενός υπουργείου καµµίας κυβέρνησης δεν µπορεί να τα αλλάζει!
Πάψτε, λοιπόν, να δηµιουργείτε εντυπώσεις µόνο και µόνο για
τις εντυπώσεις! Το Προεδρικό Διάταγµα το συγκεκριµένο πέρασε από το Συµβούλιο της Επικρατείας και εγκρίθηκε.
Όσο για την υποτίµηση της αρχαιοκαπηλίας, να σας θυµίσω
πότε έγιναν οι ουσιαστικές διατάξεις: επί κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και συγκυβέρνησης Σαµαρά - Βενιζέλου, την περίοδο
2012 - 2014, που τύχαινε να είµαι πάλι γενική γραµµατέας και
είµαι πολύ περήφανη για την περίοδο εκείνη!
Μη χρησιµοποιείτε, λοιπόν, διαφορετικά µέτρα έτσι όπως σας
βολεύουν, για τα ίδια πράγµατα!
Να σας πω και κάτι ακόµη. Εσείς µε το προεδρικό διάταγµα
του 2018 υποτιµήσατε την αρχαιοκαπηλία, διότι πλήθος στοιχείων τα οποία θα έπρεπε να βρίσκονται υπό την σκέπη της ίδιας
διεύθυνσης, της Εθνικού Αρχείου Μνηµείων και της Αρχαιοκαπηλίας, τα σπάσατε σε δύο. Γιατί; Για να δηµιουργήσετε νέες θέσεις ευθύνης, παραγνωρίζοντας την ουσία των πραγµάτων.
Σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν, όταν αναφέρεστε τουλάχιστον
σε µένα και λέτε ότι λέω ψέµατα, να µην κρίνετε εξ ιδίων!
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ακούστε, έδωσε
µια απάντηση σε αυτά που είπατε, αλλά προσωπικό θέµα δεν
υπάρχει.
Αν είναι για µια διευκρίνηση, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώµη, κύριε Δελή.
Ως προς αυτόν τον τρόπο της κυρίας Υπουργού που κουνάει
το δάχτυλο έτσι –γιατί µπορώ να της απαντήσω πολλά, δεν θα
µιλήσω τώρα για την ΠΝΠ, για το Συµβούλιο της Επικρατείας και
όλα αυτά-, θέλω να πω ένα πράγµα εδώ µέσα στη Βουλή και να
ακουστεί. Η Υπουργός, η οποία τις δικές της ευθύνες τις έριξε
στην τέχνη του ηθοποιού, δεν θα έρχεται εδώ πέρα να µου κουνάει εµένα το δάχτυλο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μία απάντηση σε
αυτά τα οποία είπατε θεωρήθηκε αναγκαία.
Ο κ. Δελής, ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα επιχειρεί την κωδικοποίηση της
αρχαιολογικής νοµοθεσίας ή, όπως λέγεται, της προστασίας της
πολιτιστικής κληρονοµιάς και η κωδικοποίηση αυτή γίνεται µε
βάση τις διατάξεις του ν.4622 που ψήφισε το 2019 η νυν κυβερνητική πλειοψηφία.
Εισαγωγικά θα µπορούσαµε να πούµε το εξής: Παρά το ότι η
βάση αυτής της επιχειρούµενης κωδικοποίησης είναι ένας σηµαντικός νόµος, ο αρχαιολογικός ν.3028/2002, ωστόσο από τότε
και µέσα σε αυτή την εικοσαετία που µεσολάβησε µέχρι σήµερα
προστέθηκαν σε αυτό τον νόµο αρκετές νοµοθετικές διατάξεις,
ψηφίστηκαν και άλλοι νόµοι σχετικοί, υπήρξαν τροποποιητικές
διατάξει, τροπολογίες, µια ολόκληρη νοµολογία δηλαδή και όλα
αυτά, βέβαια, άλλαξαν ουσιωδώς και το περιεχόµενο αυτού του
αρχαιολογικού νόµου, µε άµεση πρακτική συνέπεια τη µεγαλύτερη εµπορευµατοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, πράγµα
που ήταν εξ αρχής και ο στόχος.
Τώρα, για τα διαδικαστικά, ακριβώς επειδή για τέτοια νοµοθετήµατα κωδικοποίησης δεν προβλέπεται οποιαδήποτε δηµόσια
διαβούλευση, ακριβώς γι’ αυτό θα έπρεπε να είχε δοθεί περισσότερος χρόνος κοινοβουλευτικός για τη µελέτη και την επεξεργασία του στη φάση της επιτροπής, καθώς δεν πρόκειται για µια
απλή κωδικοποίηση ούτε για µια σκέτη ταξινόµηση νοµοθετικών
διατάξεων που υφίστανται και ισχύουν, αλλά για µια αποσαφήνιση, ακόµα και για µια απαλοιφή ορισµένων διατάξεων.
Το οµολογεί αυτό και η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το
σηµερινό νοµοθέτηµα, σύµφωνα µε την οποία εκτός του ότι συστηµατοποιούνται, επιπλέον αποσαφηνίζονται διάσπαρτες διατάξεις του νόµου και παραλείπονται παρωχηµένες, όπως λέει,
νοµοθετικές ρυθµίσεις. Πρόκειται, δηλαδή, για µία οιονεί εκτεταµένη τροποποίηση ολόκληρης σχεδόν της νοµοθεσίας, η
οποία αφορά στην προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Ας πάµε τώρα στην ουσία του νοµοσχεδίου, η οποία βεβαίως
δεν είναι άλλη –και δεν θα µπορούσε σε ένα καπιταλιστικό περιβάλλον να είναι άλλη- από την περαιτέρω εµπορευµατοποίηση
αυτής της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, καθώς ο βασικός
λόγος που όλες οι κυβερνήσεις –και η σηµερινή και όλες οι προηγούµενες, µαζί βεβαίως µε την Ευρωπαϊκή Ένωση που κανοναρχεί- ενδιαφέρονται για τον πολιτιστικό πλούτο του παρελθόντος δεν είναι αυτή καθαυτή η µεγάλη σηµασία, που έχει αυτό
το παρελθόν ως µια πηγή γνώσης για το πώς εξελίχθηκαν στο
διάβα των αιώνων οι ανθρώπινες κοινωνίες ή το πώς αποτυπώνεται στην εικόνα του παρελθόντος η ανάπτυξη του πολιτιστικού
επιπέδου των λαϊκών στρωµάτων. Όχι! Για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και για τις αστικές κυβερνήσεις δεν είναι αυτό το κίνητρο,
δηλαδή η γνώση του παρελθόντος. Είναι άλλο. Είναι η προστιθέµενη αξία, που αυτή η πολιτιστική κληρονοµιά προσδίδει σε
διάφορους κλάδους της οικονοµίας, οι οποίοι διασταυρώνονται
µε αυτή, όπως είναι ο τουρισµός, η βιοµηχανία της ψηφιακής τεχνολογίας, το εµπόριο, η αγορά ακινήτων, οι κατασκευές. Με
λίγα λόγια, µιλάµε για την οικονοµική, την εµπορευµατική διά-
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σταση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και εδώ, βεβαίως, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι ειλικρινής και δεν προσπαθεί
να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της, όπως έκανε παλαιότερα η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Όσα λέγονται, λοιπόν και κυρίως όσα γίνονται περί της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς υπηρετούν τελικά πριν απ’
όλα την εµπορευµατοποίηση αυτής της κληρονοµιάς και τη σύνδεσή της µε την τουριστική βιοµηχανία. Νοµίζουµε πως δεν
υπάρχει µεγαλύτερη απόδειξη γι’ αυτό από τη µετατροπή σηµαντικών εµβληµατικών πολιτιστικών χώρων σε ένα απλό ντεκόρ για
πάρτι ή σε φόντο για διαφηµίσεις ή ακόµα και σε σκηνικά για κινηµατογραφικά φιλµ. Ας θυµηθούµε την πρόσφατη παραχώρηση-ενοικίαση της ίδιας της Ακρόπολης, του Ναού του
Ποσειδώνα στο Σούνιο, το Παναθηναϊκό Στάδιο σε µεγάλο οίκο
µόδας λίγους µήνες πριν και πόσους άλλους χώρους, που έχουν
γίνει σκηνικό σε πάσης φύσεως εµπορικές ή «life style» εκδηλώσεις.
Ακριβώς δίπλα σε όλα αυτά και παράλληλα έχουµε τον νόµο
για τον ΟΔΑΠ σε αντικατάσταση του Ταµείου Αρχαιολογικών
Πόρων, την εγκατάλειψη των αρχαιολογικών χώρων, τις λιγοστές, τις ελάχιστες προσλήψεις και µόνο συµβασιούχων ορισµένου χρόνου σε όλες τις θέσεις του Υπουργείου Πολιτισµού.
Έχουµε, επίσης, τις αποφάσεις τύπου «Σταθµού Βενιζέλου» του
µετρό στη Θεσσαλονίκη, µία ενέργεια η οποία ασελγεί κυριολεκτικά σε έναν σηµαντικότατο αρχαιολογικό χώρο.
Στο πλαίσιο αυτής της ίδιας λογικής κινείται και η δηλωµένη
πρόθεση της Κυβέρνησης να µετατραπούν τα µεγάλα µουσεία
της χώρας από δηµόσιες Υπηρεσίες σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ως πρώτο βήµα, για να ακολουθήσει βεβαίως µετά
και η µετατροπή τους σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Είναι βέβαιο, όµως, πως από τη στιγµή που η πολιτιστική κληρονοµιά αποτελεί εµπόρευµα, απολύτως τίποτα δεν µπορεί να
την προστατέψει. Τα όποια προστατευτικά µέτρα λαµβάνονται
µε σκοπό ώστε αυτή η πολιτιστική κληρονοµιά να µην απωλέσει
τη βασική της ιδιότητα, που δεν είναι άλλη από την εµπορευµατική της ιδιότητα. Όµως, ενώ από τη µια µεριά οι κυβερνήσεις –
όλες οι κυβερνήσεις- ψηφίζουν νόµους που υποτίθεται ότι προστατεύουν πολιτιστική κληρονοµιά, την ίδια στιγµή στην πράξη
τα µνηµεία µένουν, όπως αποδεικνύεται, αθωράκιστα, απροστάτευτα, εφαρµόζοντας και στον τοµέα και στον χώρο αυτού του
ζητήµατος το περιβόητο δόγµα περί κόστους και οφέλους.
Τα κονδύλια του Υπουργείου Πολιτισµού από τον κρατικό προϋπολογισµό είναι ο πιο αδιάψευστος µάρτυρας αυτής της πρακτικής. Πρόκειται για κονδύλια τα οποία έχουν µια εντελώς
συµβολική παρουσία στον προϋπολογισµό, καθώς καταλαµβάνουν απλώς το 0,04% του συνολικού προϋπολογισµού. Αυτό, βεβαίως, έχει πάρα πολύ αρνητικά αποτέλεσµα και ως προς τη
φύλαξη και ως προς την ίδια την προστασία των µνηµείων και
των πολιτιστικών χώρων, την απουσία προσωπικού, των µέτρων
ασφαλείας, κ.λπ.. Έτσι, τα αρχαιολογικά µνηµεία µας µένουν
εκτεθειµένα σε κινδύνους τόσο απέναντι σε φυσικές καταστροφές και σε έντονα καιρικά φαινόµενα, σαν αυτό που έγινε πέρυσι
στις Μυκήνες και φέτος στην Αρχαία Ολυµπία, αλλά και οι καταστροφές, που έγιναν πέρυσι στις µεγάλες πληµµύρες της Καρδίτσας στο αρχαιολογικό µουσείο αυτής της πόλης.
Ταυτόχρονα, αυτή η ανεπάρκεια και αυτή η τσιγγουνιά, ας µου
επιτραπεί η λέξη, της κρατικής στήριξης απέναντι στις πολιτιστικές ανάγκες του λαού µας επιχειρείται να αναπληρωθεί από τον
ιδιωτικό τοµέα και από την αποκαλούµενη «Κοινωνία των Πολιτών», λέει, κάτι που είναι βεβαίως και µια συνολικότερη πολιτική
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η προστασία των θησαυρών
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς επαφίεται πια στην ελεηµοσύνη των χορηγών, στο επιχειρηµατικό δαιµόνιο των ιδιωτών,
των µη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων τέτοιων ευαγών
ιδρυµάτων της λεγόµενης «Κοινωνίας των Πολιτών».
Χαρακτηριστικό παράδειγµα στη χώρα µας –είναι πολλά βεβαίως- είναι η ανάµειξη του Ιδρύµατος «Ωνάση» στην Ακρόπολη,
καθώς και οι διάφορες µικρές ή µεγαλύτερες µη κυβερνητικές
οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των αρχαιολογικών µνηµείων. Ξεχωρίζει εδώ, βεβαίως, η παρουσία ενός απολύτως ιδιωτικού σωµατείου µε την επωνυµία «ΔΙΑΖΩΜΑ», το
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οποίο υποκαθιστά κυριολεκτικά την Αρχαιολογική Υπηρεσία και
χαράσσει την επίσηµη, την κρατική πολιτική στον τοµέα των αρχαίων θεάτρων, καθορίζοντας ποιοι χώροι, ποια µνηµεία πρέπει
να αποκατασταθούν και ποια όχι, ποια πρέπει να αναδειχτούν και
ποια όχι και όλα αυτά µε γνώµονα την τουριστική εκµετάλλευση
αυτών των µνηµείων.
Βεβαίως, δίπλα σε όλα αυτά, σ’ αυτού του είδους δηλαδή τις
οργανώσεις και τα σωµατεία που πολλαπλασιάζονται, υπάρχουν
µεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, τράπεζες, εταιρικά µέλη, τα οποία
συµµετέχουν στη χρηµατοδότηση, µε το αζηµίωτο φυσικά και µε
σκοπό την αποκόµιση του κέρδους. Δεν πρέπει εδώ να µας διαφεύγει ούτε να ξεχνάµε και την εργώδη προσπάθεια που έκανε
η προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να παραχωρήσει εκατοντάδες µνηµεία στο λεγόµενο Υπερταµείο.
Παρά του ότι τώρα ορισµένες από τις προσθήκες που γίνονται
στο νοµοσχέδιο –κι έρχοµαι σ’ αυτό- δεν είναι ούτε ουσιώδεις
ούτε καν αρνητικές εδώ που τα λέµε, αλλά αναγκαίες, ωστόσο
στον κώδικα υπάρχουν και ορισµένα σηµεία για τα οποία όντως
υπάρχει σοβαρό θέµα. Ένα πρώτο τέτοιο θέµα είναι οι διατάξεις
του ν.4688/2020, οι οποίες κωδικοποιούνται εδώ στα άρθρα 15
και 16 του νοµοσχεδίου που αφορούν στις ενάλιες αρχαιότητες.
Δεν πρόκειται, βεβαίως, για κάποιες προσθήκες, αλλά είναι οι
διατάξεις που έχουν θεσµοθετηθεί µε αυτόν τον νόµο του 2020
και, φυσικά, η Κυβέρνηση σπεύδει να τις κωδικοποιήσει, για να
κατοχυρώσει την είσοδο του ιδιωτικού κεφαλαίου στον χώρο των
ενάλιων αρχαιοτήτων, των ναυαγίων, κ.λπ.. Ο ενάλιος τουρισµός
και µάλιστα ο συνδεδεµένος µε αρχαιολογικούς υποβρύχιους
χώρους είναι ένας τοµέας, που υπόσχεται ικανοποιητική κερδοφορία στο κεφάλαιο το οποίο θα επενδυθεί εκεί.
Έτσι, η πρόβλεψη στις διατάξεις αυτές για τον φορέα διαχείρισης επιτρέπει και το ενδεχόµενο –µε τον αόριστο τρόπο που
µπαίνει- να υπάρξουν και ιδιώτες διαχειριστές ενάλιων αρχαιολογικών χώρων. Πρόκειται, βεβαίως, για διατάξεις τις οποίες είχαµε
καταψηφίσει όταν συζητήθηκε στη Βουλή αυτός ο νόµος για τον
καταδυτικό τουρισµό και βεβαίως θα καταψηφίσουµε και σήµερα.
Το δεύτερο θέµα υπάρχει στο άρθρο 66, για το οποίο έγινε και
σχετική κουβέντα. Αφορά στις ποινές για ενέργειες που γίνονται
σε αρχαιολογικά µνηµεία χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής
της άδειας ή για ενέργειες που γίνονται σε χώρους που ισχύει
απαγόρευση. Στο εδάφιο του άρθρου 66 του ν.3028, του αρχαιολογικού δηλαδή, ανάµεσα στις ποινές αυτές υπάγονταν και οι
παραβάσεις του άρθρου 15, το οποίο τώρα µε την κωδικοποίηση
αριθµείται ως άρθρο 16. Το άρθρο αυτό, όµως, δεν αναφέρεται
στο πρώτο εδάφιο του κωδικοποιηµένου άρθρου 66. Αυτό σηµαίνει πολύ απλά –αυτό καταλαβαίνει κάποιος- ότι δεν ισχύουν
οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 66 για τις παραβάσεις
των διατάξεων του άρθρου 16 του τωρινού. Το ίδιο και µε τα
άρθρα του κώδικα 15, 15A, 15B, 15Γ, τα οποία δεν υπάγονται
στις ποινές του άρθρου 66 παρ’ όλο που περιέχουν σχετικές
απαγορεύσεις και υποχρεώσεις.
Η αναφορά των άρθρων αυτών στο άρθρο 17 ως ιστορικών
τόπων ασφαλώς και δεν συνδέει αυτά τα άρθρα µε τις ποινές του
άρθρου 66, αλλά και οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
15Δ -γιατί είναι κυριολεκτικά ένας λαβύρινθος- αφορούν µόνο
τους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής των επισκέψιµων εναλίων αρχαιολογικών χώρων -αυτό είναι το αρκτικόλεξο
του ΕΕΑΧ- και τους υπαλλήλους τους, αλλά όχι τους ανεξάρτητους επισκέπτες ούτε τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους γενικά.
Αυτό που θέλουµε να πούµε εδώ είναι ότι οι νοµοτεχνικές ρυθµίσεις τις οποίες εισήγαγε η κυρία Υπουργός απέχουν πολύ από
το να δώσουν µια ολοκληρωµένη απάντηση στα ζητήµατα, που
εγείρονται και στα ερωτήµατα τα οποία θέτουµε. Πρόκειται για
άρθρα που αφορούν στον καταδυτικό τουρισµό και τα οποία,
πολύ απλά, µε την κωδικοποίηση, γίνονται ακόµα χειρότερα.
Τρίτο θέµα, το άρθρο 71 του αρχαιολογικού νόµου, του
ν.3028, το οποίο δεν ξέρουµε γιατί, πάντως χάθηκε στην κωδικοποίηση, εξαφανίστηκε. Με το άρθρο αυτό το τριµελές εφετείο
αποκτούσε την αρµοδιότητα πάνω στα κακουργήµατα της κλοπής µνηµείων, της υπεξαίρεσης µνηµείων, της φθοράς µνηµείων,
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της αποδοχής και διάθεσης µνηµείων, που αποτελούν βεβαίως
προϊόντα εγκλήµατος, της παράνοµης επέµβασης ή εκτέλεσης
έργου σε µνηµείο, της παράνοµης εξαγωγής πολιτιστικού αγαθού και της παράνοµης ανασκαφής -τα αναφέρω γιατί έχει σηµασία να ακουστούν- ή άλλης έρευνας για την ανεύρεση ή
αποκάλυψη µνηµείων.
Αλήθεια, γιατί δεν κωδικοποιείται; Έδωσε µια εξήγηση η κυρία
Υπουργός, όµως αυτή η εξήγηση -µε συγχωρείτε, κυρία Υπουργέ- δεν είναι καθόλου πειστική, γιατί δεν αρκεί να λέτε ότι υπάρχει η σχετική διάταξη στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας δεν υποκαθιστά τις ποινικές προβλέψεις
ενός εκάστου των νόµων οι οποίοι ψηφίζονται εδώ στη Βουλή.
Αν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχαν ποινικές προβλέψεις στους νόµους
οι οποίοι εισάγονται. Άρα συνεπώς δεν πλεονάζει καθόλου η κωδικοποίηση του άρθρου 71, ίσα-ίσα αποκτά ακόµα µεγαλύτερη
σηµασία σε σχέση και µε τις προηγούµενες διατάξεις η εισαγωγή
αυτού του άρθρου στο σηµερινό νοµοσχέδιο, κάτι που µπορεί να
γίνει από τη στιγµή που έχετε προβεί ήδη σε µια σχετική νοµοτεχνική ρύθµιση.
Τέλος, ζήτηµα υπάρχει και µε διάφορα άρθρα που κωδικοποιούνται και τα οποία είχαµε καταψηφίσει όταν συζητήθηκαν στη
Βουλή, όπως για παράδειγµα το άρθρο 45 του κώδικα, το οποίο
πέρασε µε το άρθρο 48 του ν.4761/2020 ή το άρθρο 46, στο
οποίο κωδικοποιούνται και οι διατάξεις άλλων νόµων, του 2016,
του 2019 και του 3020, νόµοι σύµφωνα µε τους οποίους προβλέπεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Οικονοµικών η
απελευθέρωση της πρόσβασης και χρήσης των µνηµείων για
κάθε είδους δραστηριότητες -αυτά λίγο-πολύ προέβλεπαν αυτοί
οι νόµοι- µε οικονοµικό πάντα αντίτιµο, χωρίς να σχετίζονται µε
το περιεχόµενο και µε τον ρόλο των πολιτιστικών µνηµείων, όπως
είπαµε.
Κλείνοντας και αφού συνυπολογίσουµε όλα τα παραπάνω,
είναι ευνόητο ότι καταψηφίζουµε το σηµερινό νοµοσχέδιο της
κωδικοποίησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Δελή.
Προτού δώσω τον λόγο στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Ελληνικής Λύσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι σύµφωνα µε το άρθρο 143 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής, τη Δευτέρα 22 Νοεµβρίου τρέχοντος έτους
και ώρα 10.30’, θα διεξαχθεί συζήτηση προ ηµερησίας διάταξης,
µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο αρχηγών κοµµάτων για την κρίση ακρίβειας και την απουσία πολιτικής βούλησης εκ µέρους της Κυβέρνησης να προστατέψει τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βελόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα απλά να υποσηµειώσω ότι αυτό που η χώρα έχει να
αναδείξει είναι ο πολιτισµός της. Είναι µια πραγµατικότητα την
οποία πρέπει να τη δούµε κατάµατα όλοι µας για να καταλάβουµε πόσο αδικούµε το Υπουργείο Πολιτισµού, εδώ και πάρα
πολλές δεκαετίες. Το Υπουργείο Πολιτισµού, κατά την άποψη
της Ελληνικής Λύσης, πρέπει να έχει προεξάρχουσα θέση στην
σειρά και αρίθµηση των υπουργείων. Δυστυχώς, από την πλευρά
της πολιτείας, είναι ένα Υπουργείο το οποίο θεωρείται δευτερεύον ή τριτεύον, για να καταλάβετε πόσο διαφορετική αντίληψη
έχει η Ελληνική Λύση σε σχέση µε τα υπόλοιπα κόµµατα, τα
οποία είτε κυβέρνησαν είτε θέλουν να κυβερνήσουν. Διότι ο πολιτισµός έχει µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, του εξανθρωπισµού
του βάρβαρου ανθρώπου. Αυτή είναι η έννοια «πολιτισµός».
Θα ήθελα όµως να πω κάτι. Προστατεύουν πραγµατικά οι κυβερνήσεις τον πολιτισµό και την κληρονοµιά µας; Θα µπορεί να
δει, κυρία Υπουργέ, κάποιος απλά τηλεόραση για να καταλάβει
τι σηµαίνει πολιτισµός. Βαρβαρότητα, χυδαιότητα, εκµαυλισµός.
Και θα ήθελα να πω πολλά πράγµατα γι’ αυτό το θέµα, αλλά δεν
είναι της παρούσης.
Ρητά λοιπόν και κατηγορηµατικά, καµµία κυβέρνηση δεν προ-
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στατεύει την ελληνική κληρονοµιά και τον ελληνικό πολιτισµό.
Χρειάζεται να θυµίσω ότι η προηγούµενη κυβέρνηση υποθήκευσε την εθνική µας κληρονοµιά, µε τα µνηµόνια πάντοτε, στους
δανειστές, κάνοντας το ίδιο εγκληµατικό λάθος που έκαναν επί
αιώνες οι ελληνικές κυβερνήσεις αλλά και η τουρκοκρατία, όπου
έδιναν τη δυνατότητα σε δήθεν αρχαιολόγους-περιηγητές να καταληστεύουν την ελληνική πολιτισµική κληρονοµιά και να γεµίζουν τα µουσεία, είτε του Λούβρου, είτε το Βρετανικό Μουσείο,
είτε τα άλλα µουσεία, µε όλα αυτά τα τεράστιας αξίας πολιτισµικά και πολιτιστικά αγαθά, είτε αγάλµατα, είτε χειρόγραφα,
είτε όλα αυτά που λέγονται ανά καιρούς κτερίσµατα και ευρήµατα του πολιτισµικού µας πλούτου. Παραχώρησε εθνικά µνηµεία η προηγούµενη κυβέρνηση και αρχαιολογικούς χώρους.
Ποια ελεύθερη κυβέρνηση θα το έκανε αυτό; Ποια πραγµατική
χώρα, που έχει εθνική κυριαρχία θα το έκανε αυτό; Καµµία στην
πραγµατικότητα. Κι όµως το έκανε µία κυβέρνηση και δυστυχώς
αυτή η ιστορία είναι κηλίδα στην εθνική πολιτισµική, πολιτιστική
ελευθερία του τόπου.
Το πόσο προστατεύεται η πολιτισµική µας κληρονοµιά φάνηκε
από τις φωτιές το καλοκαίρι, κυρία Υπουργέ, από τη φωτιά στις
Μυκήνες. Θα κάνω µια µικρή ανάλυση λίγο των τραγικών λαθών
που κάνετε κι εσείς αλλά και το Υπουργείο. Επίσης φάνηκε από
τη φωτιά στην Ολυµπία, από την πληµµυρισµένη και τσιµεντωµένη Ακρόπολη, από τις ποινές-χάδια στους λαθρεµπόρους αρχαιοτήτων και στους αρχαιοκάπηλους. Κι έρχεστε σήµερα, κυρία
Υπουργέ, ως Νέα Δηµοκρατία να νοµοθετήσετε το ακαταδίωκτο
–απορώ- στα τοπικά συµβούλια µνηµείων, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο, στο Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων και το Συµβούλιο Μουσείων.
Κυρία Υπουργέ, γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί πραγµατικά αποδεικνύετε ότι είστε η Κυβέρνηση του ακαταδίωκτου και της νοµιµοποίησης της ανευθυνότητας του όποιου υπουργού, βουλευτού, γιατρού, ακόµη και προϊσταµένων σε ένα συµβούλιο; Πείτε
µου τον λόγο. Διότι το ακαταδίωκτο δίνει µια ιδιότυπη ασυλία σε
όλους αυτούς που καταδυναστεύουν τον τόπο, σε όλους αυτούς,
κυρία Υπουργέ, που συµπεριφέρονται αυταρχικά, µε τη διάθεση
επιβολής, µε τη διάθεση φασισµού, να µην διώκονται ποτέ για
όποια ευθύνη έχουν. Πείτε µου τον λόγο. Τεκµηριώστε το λογικά.
Και δεν είναι, ξέρετε, µόνο αυτό το ακαταδίωκτο. Εδώ θεσπίζετε ακαταδίωκτο σε γιατρούς, σε υπουργούς, σε υπαλλήλους.
Γιατί; Πού είναι η λογοδοσία που πρέπει να έχει κάποιος που έχει
θέση κρατική, θέση ευθύνης; Πού είναι η ευθύνη;
Είναι συνολικό λοιπόν το πρόβληµα της Κυβέρνησης, γιατί
είναι µια Κυβέρνηση ανευθύνων, υπεύθυνη για την κατρακύλα
του τόπου! Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, κυρία Υπουργέ, επειδή είστε
δεκαετίες στο Υπουργείο Πολιτισµού, από το 2008 πέρασαν δεκατρία χρόνια και προς τιµήν σας την παρούσα χρονική στιγµή
κάνατε εκεί µια µάζωξη µε τον κ. Τσιάρα, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Το θέµα του εισαγγελέα αρχαιοκαπηλίας, κυρία Υπουργέ,
προωθείται; Έπρεπε να περάσουν δεκατρία ολόκληρα χρόνια; Η
πρόβλεψη αξιωµατικού τµήµατος δίωξης αρχαιοκαπηλίας προωθείται; Έπρεπε να περάσουν δεκατρία χρόνια; Πού είναι η συνδροµή των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού στις διωκτικές
αρχές; Όλα αυτά ακόµη τα συζητάτε. Από το 2008 που αποφασίστηκε να γίνει κάτι, ήρθε σήµερα, µετά από δεκατρία χρόνια,
να ξανασυζητήσετε το ίδιο θέµα. Θα κάνετε κάτι;
Και θα σας αποδείξουµε γιατί κάνετε τραγικά λάθη ως Κυβέρνηση και γιατί η Νέα Δηµοκρατία δεν προστατεύει τον πολιτισµό
και την πολιτιστική µας κληρονοµιά. Κυρία Μενδώνη, από ένα καλώδιο ρευµατοκλοπής πήρε πυρκαγιά η περιοχή των Μυκηνών,
ρευµατοκλοπή για να δώσουν ρεύµα σε τµήµατα του αρχαιολογικού χώρου. Έκλεβαν ρεύµα για να δώσουν ρεύµα στον αρχαιολογικό χώρο στις Μυκήνες, που οι Μυκήνες είναι πολύ σηµαντική αρχαιολογική περιοχή για την ιστορία του τόπου! Ρευµατοκλοπή!
Πού ήταν οι ευθύνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδος,
κυρία Υπουργέ; Γιατί συγκαλύφθηκε η υπόθεση, κυρία Υπουργέ;
Τότε γιατί, κυρία Μενδώνη, δεν κάνατε το παραµικρό για να ελέγξετε τι ακριβώς έχει γίνει;
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Είναι ένα παράδειγµα για τα λάθη που κάνετε ως Υπουργείο
και ως φυσικό πρόσωπο. Γιατί έχουν ευθύνη και οι Υπουργοί,
αλλά και τα φυσικά πρόσωπα και οι κυβερνήσεις.
Δεύτερον, βίαιη απόσπαση των αρχαιοτήτων από το «Σταθµό
Βενιζέλου» στη Θεσσαλονίκη. Θα µπορούσε να γίνει ένα πολύ
όµορφο πράγµα εκεί, ένας πολύ όµορφος χώρος, όπου και το
µετρό, η τεχνολογία η σηµερινή, κυρία Υπουργέ, αλλά και οι αρχαιότητες να συνυπάρχουν. Τι κάνατε; Τα ξηλώσατε. Αυτό είναι
έγκληµα, είναι λάθος.
Τρίτο λάθος, έγκληµα: Υποθαλάσσιο µουσείο Αλοννήσου: Βάλατε εισιτήριο 50 ευρώ στο Υποθαλάσσιο Μουσείο Αλοννήσου.
Είναι τώρα το ναυάγιο της Περιστεράς, 5ος αιώνας π.Χ. το πρώτο
παγκοσµίως επισκέψιµο υποβρύχιο µουσείο. Με 50 ευρώ εισιτήριο, σύµφωνα µε το δήµαρχο Αλοννήσου, το µνηµείο απαξιώνεται. Θα δίνει 50 ευρώ ο καθένας, θα παίρνει µια µπουκάλα, θα
βουτάει και θα κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι έτσι η σοβαρή -επαναλαµβάνω- κυβερνητική πολιτική, ούτε µπορείς να κάνεις µε ενάλιες αρχαιότητες. Δεν γίνεται. Κάνετε ένα σχέδιο σοβαρό. Δεν
υπάρχουν σχέδια, δεν µπορείτε να κάνετε.
Τσιµεντοποιήσατε την Ακρόπολη. Παγκοσµίως ρεζίλι γίναµε.
Βάλατε κοµπρεσέρ, ρε παιδιά! Κοµπρεσέρ! Την άλλη φορά θα
βάλετε και γεωτρύπανο. Δεν βάζετε γεωτρύπανο να εξορύξουµε
φυσικό αέριο, βάλτε γεωτρύπανο στην Ακρόπολη. Είστε ικανοί
και γι’ αυτό. Η UNESCO εξέφρασε δυσαρέσκεια, κύριε Υπουργέ.
Μέχρι και η «LIBERATION» -έχω µπροστά µου το άρθρο- µίλησε
για τσιµεντοποίηση και παραµόρφωση του µνηµείου. Η «LIBERATION». Δεν είναι µια εφηµερίδα, που θα λέγαµε, του ακραίου
χώρου ή, εν πάση περιπτώσει, µια γραφική εφηµερίδα. Είναι µια
σοβαρή εφηµερίδα.
Θα το καταθέσω και αυτό για τα Πρακτικά της Βουλής µαζί µε
τη ρευµατοκλοπή στις Μυκήνες.
Τέταρτον, τσιµεντοποίηση. Εµείς πριν το κάνετε αυτό, κυρία
Μενδώνη, ετοιµάσαµε µία ολόκληρη µελέτη πολύ φθηνότερη
από τη δήθεν χορηγία του «Ωνασείου» -δήθεν χορηγία του «Ωνασείου»!- την καταθέσαµε για τα Πρακτικά και θα την καταθέσουµε ξανά. Και κάναµε, κυρία Μενδώνη; Δεν ρίξαµε τσιµέντο.
Κάναµε ό,τι στο Κολοσσαίο, ό,τι σε άλλους ιταλικούς χώρους, µε
ειδικές ξύλινες κατασκευές για να µπορούν τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες να βλέπουν το θαύµα της ανθρωπότητας, τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Πήγατε και ρίξατε τσιµέντα. Δεν είδατε
καν τη µελέτη. Και, βέβαια, έχουν γίνει και άλλου είδους εγκλήµατα, αφού είναι πρότυπη, φθηνή λειτουργική µελέτη. Θα µπορείτε να κάνετε αυτή. Δεν ανακαλύψαµε την Αµερική. Εµείς τι
κάναµε; Αντιγράψαµε πετυχηµένα µοντέλα άλλων χωρών. Γιατί
δεν το κάνετε εσείς; Ούτε αυτό! Τσιµέντο να γίνει! Ε, δεν θα γίνει
τσιµέντο. Είναι δυνατόν;
Πέµπτον, πυρκαγιά στο Τατόι. Εκτεθήκατε, κυρία Μενδώνη,
εσείς προσωπικά. Υποστηρίξατε ότι οι δύο οικίσκοι που κάηκαν,
είχαν µικρής αξίας αντικείµενα. Ποιος τα καθορίζει αυτά; Τι θα
πει «µικρής αξίας, ευτελούς αξίας αντικείµενα»; Παραδεχτήκατε,
όµως, ότι στον υπαίθριο χώρο του κτήµατος βρίσκονται κοντέινερ µε ιστορικής αξίας αντικείµενα. Πανηγυρίσατε για την επιτυχή διαχείριση της φωτιάς και την εποµένη µέρα η φωτιά
αναζωπυρώθηκε. Αυτά τα λέω, γιατί είναι µερικά λάθη τα οποία
δεν -ειλικρινά θα το πω- δεν τα αναφέρω απλά ως λάθη. Είναι µία
ανεύθυνη Κυβέρνηση, που ουσιαστικά δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα -θα το πω ευθέως- στην απόδοση ευθυνών. Το θέµα δεν
είναι πολιτικό. Το θέµα έχει να κάνει µε τις ευθύνες που έχετε ως
Κυβέρνηση για αυτά τα εγκλήµατα και -θα πω και κάτι άλλο- το
µεγάλο έγκληµα -είναι διαχρονικό αυτό που θα αναφέρω- όλων
των κυβερνήσεων.
Όλες οι ξένες χώρες, κυρία Υπουργέ, ζητούν επισήµως και
κερδίζουν και επαναπατρίζουν αντικείµενα, πάρα πολλά αντικείµενα.
Πρώτον, Μπενίν: Επαναπατρίζονται είκοσι έξι κλεµµένα έργα
τέχνης, που έκλεψαν οι Άγγλοι στρατιώτες την εποχή της γαλλικής αποικιοκρατίας, 1892.
Δεύτερον, οι Ινδιάνοι διεκδικούν και παίρνουν πίσω τα κλεµµένα οστά των προγόνων τους από αµερικανικό πανεπιστήµιο
µαζί µε τα ευρήµατα.
Τρίτον, η Γερµανία επιστρέφει στην Ιταλία αρχαία προτοµή
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εβδοµήντα πέντε χρόνια µετά την κλοπή της.
Τέταρτον, Αυστρία: Μουσείο του Σάλτσµπουργκ επιστρέφει
κλεµµένα αρχαία ελληνικά έργα τέχνης στη Ρωσία. Ακούστε, ελληνικά έργα τέχνης τα ζητάνε οι Ρώσοι και τα επιστρέφουν πίσω
οι αυστριακοί.
Πέµπτον, Αίγυπτος: Παρακολουθούν δηµοπρασίες. Κυρία
Μενδώνη, θα πρέπει κάποια στιγµή και εσείς ως Υπουργός να
παρακολουθείτε όλες τις δηµοπρασίες ανά τον κόσµο, ό,τι κάνει
δηλαδή το αιγυπτιακό Υπουργείο Πολιτισµού. Η Αίγυπτος, λοιπόν, ανέκτησε χίλια κλεµµένα αρχαία έργα τέχνης δικά τους, αιγυπτιακά, µε απλές αιτήσεις και πίεση µέσω των Υπουργείων.
Γιατί δεν το κάνετε εσείς αυτό; Να το κάνετε σοβαρά, όµως,
σωστά. Όχι, στέλνουµε ένα email και τελείωσε η ιστορία.
Έκτον, Αίγυπτος: Οι ΗΠΑ επέστρεψαν πέντε αρχαία αντικείµενα που βρέθηκαν λαθραία στο έδαφός τους.
Έβδοµον, η Αίγυπτος ζητάει από τη Βρετανία και επιστρέφει
η Βρετανία αρχαίο ανάγλυφο.
Όγδοον, η Νήσος του Πάσχα: Το µουσείο της Νορβηγίας επέστρεψε χιλιάδες αντικείµενα κλεµµένα από φηµισµένο εξερευνητή.
Ένατον, Αλάσκα: Η Χαβάη της επέστρεψε κλεµµένο τοτέµ.
Σας λέω µερικά πράγµατα.
Δέκατον, Ουκρανία: Ολλανδικό δικαστήριο επιστρέφει τους
θησαυρούς της Κριµαίας.
Ενδέκατον: Το Περού, η Κολοµβία και η Αργεντινή επιστρέφουν αρχαία αντικείµενα.
Σας λέω συγκεκριµένα πράγµατα, αλλά εδώ υπάρχει οργάνωση.
Δωδέκατον, Ιταλία: Το Βέλγιο επιστρέφει κλεµµένη αρχαία κεφαλή από άγαλµα του Αυγούστου.
Επίσης, η Λιβύη διεκδικεί από τη Βρετανία κλεµµένο αρχαίο
ελληνικό άγαλµα. Η Λιβύη διεκδικεί αρχαίο ελληνικό άγαλµα, που
βρέθηκε στη Λιβύη, βέβαια. και είναι λογικό να το ζητάει η Λιβύη.
Ιράν, Αγγλία, Βέλγιο, Ιταλία, ΗΠΑ επέστρεψαν πεντακόσια πενήντα οκτώ αρχαία κλεµµένα περσικά αντικείµενα.
Θα µπορούσα να παραθέσω πάρα πολλά παρόµοια παραδείγµατα. Θα σας τα στείλω στο Υπουργείο Πολιτισµού, κυρία
Υπουργέ, µε ένα προσχέδιο, για να δούµε τι θα κάνουµε, επιτέλους, µε τη νοµιµοποίηση της διεκδίκησης από την πλευρά µας
όχι των γλυπτών του Παρθενώνα µόνο. Και θα σας πω γιατί το
λέω. Ακούστε εδώ. Θέλετε αλήθειες λοιπόν. Τώρα που µιλάµε,
γίνονται δηµοπρασίες. Γερµανός πουλάει αρχαία ελληνική υδρία
στο Μόναχο πριν από µερικούς µήνες, σε δηµοπρασία που έγινε
στις 2 Νοεµβρίου του 2020. Δηµοπρασία κενταύρου από τη Βοιωτία. Εδώ το έχω, κυρία Υπουργέ. Μπήκα στο διαδίκτυο και το
βρήκα. Το ξέρετε και εσείς. Όµως, πρέπει σοβαρά η επιτροπή,
τα κόµµατα να σχεδιάσουµε όλοι µαζί κάτι νόµιµο, ώστε να διεκδικούµε σωστά.
Η αρχαία ελληνική σκαλιστή κεχριµπαρένια χάντρα µε τον κερασφόρο κριό ξεπουλήθηκε για 12.000 δολάρια σε δηµοπρασία.
Πάµε παρακάτω. Πήγαν να πουλήσουν σπάνια αρχαία αθηναϊκή δραχµή -στην Τουρκία έγινε αυτό- έναντι ενός εκατοµµυρίου δολαρίων παρακαλώ! Είναι σπάνιο το νόµισµα η συγκεκριµένη δραχµή. Όσοι ξέρουν λίγο ιστορία, αντιλαµβάνονται τι λέω.
Έχουµε και άλλα. Πουλήθηκε αρωµατοθήκη την οποία χρησιµοποιούσαν οι στρατιώτες για να βάζουν άρωµα όταν έδιναν
µάχες. Χίλια εκατόν εβδοµήντα αρχαία αντικείµενα από την Κέρκυρα, από τη νεολιθική εποχή, είναι στο Βρετανικό Μουσείο.
Είναι καταγεγραµµένα, κυρία Υπουργέ. Να σας τα στείλω ένα
προς ένα εγώ. Πενήντα οκτώ αρχαία αντικείµενα από τη Ζάκυνθο
ως τη Λευκάδα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Εκατόν
τριάντα αρχαία αντικείµενα από την Ιθάκη βρίσκονται και αυτά
στο Βρετανικό Μουσείο. Διακόσια εβδοµήντα αρχαία αντικείµενα
από την Αιτωλία βρίσκονται και αυτά στο Βρετανικό Μουσείο. Τα
έχω εδώ όλα αρχειοθετηµένα. Πεντακόσια είκοσι έξι αρχαία αντικείµενα από Ακαρνανία είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Και αυτά
τα έχω εδώ ένα προς ένα. Εκατόν ενενήντα πέντε αρχαία αντικείµενα από τη Λοκρίδα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Κι
αυτά εδώ είναι. Αγάλµατα, κτερίσµατα. Επίσης, πεντακόσια σαράντα πέντε αρχαία αντικείµενα από Χαλκίδα και Κύµη Ευβοίας.
Κι αυτά εδώ είναι.
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Είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή, να κάνουµε µια πραγµατική αρχειοθέτηση για τα όσα µας έκλεψαν;
Διακόσια τέσσερα αρχαία αντικείµενα από την Ερέτρια της Εύβοιας. Εδώ είναι οι φωτογραφίες. Εκατόν δύο αρχαία αντικείµενα
από την Πάρο βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Εδώ είναι οι
φωτογραφίες. Έντεκα χιλιάδες τετρακόσια αρχαία αντικείµενα
από τη Θράκη βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Εδώ είναι!
Τι να πρωτοπώ; Και δεν είναι µόνο τα γλυπτά του Παρθενώνα,
κυρία Υπουργέ. Το ξέρετε καλύτερα από εµένα. Είναι και τα γλυπτά του Παρθενώνα της Πελοποννήσου που υπάρχουν από το
ναό του Επικούριου Απόλλωνα στο Βρετανικό Μουσείο και πάλι.
Γιατί µένετε µόνο στα µάρµαρα του Παρθενώνα;
Και εδώ θα µπορούσα να αναφέρω και κάτι ακόµα. Πριν λίγες
µέρες δηµοπρατήθηκε ένα ελληνικό αγγείο. Και αυτά δηµοπρατούνται παρανόµως. Πραγµατικά παρανόµως. Δεν ψάχνει κανείς.
Και δεν είναι µόνο αυτά τα χιλιάδες αντικείµενα. Κυρία Υπουργέ,
περιέργως κρύβονται κοσµοϊστορικές ανακαλύψεις από το
Υπουργείο σας. Θα ήθελα προσωπικά να πάρετε ένα τηλέφωνο
στην Εφορεία Αρχαιοτήτων στο Δίον και να δουν λίγο στο Αιγίνιο
τον περιώνυµο τάφο που βρέθηκε, το µακεδονικό τάφο, ο οποίος
είναι πολύ µεγάλος για να είναι απλός τάφος –δεν ξέρω αν έχετε
πάει ποτέ- ο οποίος προσιδιάζει -και το λέω ως ιστορικός αυτή
τη στιγµή- µε βάση τα σύµβολα που βρέθηκαν µέσα ως ο τάφος
της Ολυµπιάδος. Για ψάξτε το λιγάκι.
Δεύτερον, αρχάνθρωπος των Πετραλώνων. Ψάχνω να βρω
πού είναι τα ευρήµατα και δεν µου λέει κανείς, κυρία Υπουργέ.
Πού είναι τα ευρήµατα; Βρέθηκε ένα κρανίο. Πήγε στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και εξαφανίστηκε. Ο αρχάνθρωπος της
Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας. Έζησε πριν από επτακόσιες τριάντα
χιλιάδες χρόνια, κυρία Υπουργέ, ή διακόσιες χιλιάδες χρόνια.
Πού είναι αυτά τα ευρήµατα; Ξέρει κανείς; Να πάµε να τα βρούµε
εµείς ως επιτροπή, ως Βουλή.
Κυρία Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός, δυστυχώς, µίλησε εκ του
ασφαλούς για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Θα το πω µε άκοµψο
τρόπο: Πουλάει πατριωτισµό; Τι πουλάει ξαφνικά; Γιατί αν πραγµατικά ο Πρωθυπουργός ήθελε να ζητήσει τα µάρµαρα του Παρθενώνα, ταυτοχρόνως θα ζητούσε και τα κλεµµένα των Γερµανών από την κ. Μέρκελ που ήρθε εδώ. Ταυτοχρόνως θα ζητούσε
και τα λεφτά από το κατοχικό δάνειο και τις επανορθώσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεν είναι δυνατόν να µην ενδιαφέρεται για αυτά, γιατί ενοχλούν τους Γερµανούς, αλλά ενδιαφέρεται για άλλα. Πήγε στη
Γαλλία και το έκανε. Ήταν στο Λονδίνο χθες. Γιατί δεν το έθεσε
ξανά επισήµως; Από τη Γαλλία αντάρτικο; Αυτά δεν γίνονται.
Και θα σας αποδείξω γιατί το ελληνικό πολιτικό προσωπικό,
και αναφέροµαι σε όλους, έχει µια διάθεση πολλές φορές να
υποτονίσει την ιστορικότητα αυτού του λαού, που λέγεται ελληνικός λαός, ελληνικό έθνος. Άκουγα εχθές τον Ερντογάν. Είχα
ακούσει και κατά το παρελθόν τον Ντράγκι να οµιλεί για το µεγαλείο της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Έχετε ακούσει ποτέ Έλληνα πρωθυπουργό να οµιλεί για το µεγαλείο της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, το µεγαλείο της αρχαίας αθηναϊκής δηµοκρατίας ή ακόµη και της σπαρτιατικής και της µακεδονικής, του µακεδονικού βασιλείου; Κανείς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ο Ερντογάν, λοιπόν µίλησε για τον Τρωικό Πόλεµο και είπε «το
µεγαλείο των Τούρκων, που εδώ και αιώνες υπάρχουν στην περιοχή» και ένα σωρό άλλες γελοιότητες και ανιστόρητες αναφορές. Βρείτε µου έναν Έλληνα πολιτικό συστηµικό που θα
µιλούσε, επαναλαµβάνω, για το µεγαλείο της Βυζαντινής χιλιόχρονης Αυτοκρατορίας των Ελλήνων, χίλια χρόνια αυτοκρατορία! Δείξτε µου έναν πολιτικό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ξέρετε γιατί; Γιατί φοβόµαστε. Υπάρχει αυτή η διάθεση από
τη µία πλευρά, την ψευτοαριστερά, δεν λέω για την Αριστερά, η
οποία ό,τι ελληνοκεντρικό, ό,τι εθνικό, ό,τι πραγµατικά ιστορικό
το θεωρεί ακροδεξιό και φασιστικό. Και έτσι τι κάνατε; Εσείς αναθρέψατε το αυγό του φιδιού που λέγονται ναζί στην Ελλάδα.
Εσείς, γιατί έτσι ενοχοποιήσατε στον Έλληνα τη γαλανόλευκη,
την ίδια τη -επαναλάβω και είναι σηµαντικό- µήτρα µας, την ιστορία και τον πολιτισµό µας.
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Κυρία Υπουργέ, αν η Ελληνική Λύση κυβερνήσει, και είµαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα καταλάβει και θα µας δώσει µια
τετραετία, έχω µπροστά µου µια εξαιρετική µελέτη κορυφαίων
πανεπιστηµίων και αναρωτιέµαι γιατί ούτε το Υπουργείο Παιδείας
ούτε το δικό σας Υπουργείο ασχολήθηκε ποτέ. Αυτή η µελέτη
είναι έντεκα καθηγητών γενετικής, κυρία Υπουργέ Πολιτισµού,
και θα την καταθέσω στα Πρακτικά. Τι λέει αυτή; Λέει για τη σύνθεση του νεότερου ελληνικού κόσµου. Γιατί µάθαµε από την ψευτοαριστερά ότι είµαστε µπάσταρδο έθνος, ότι δεν είµαστε
απόγονοι των Ελλήνων, ότι είµαστε απόγονοι των Τούρκων, απόγονοι των Σλάβων και όλων αυτών που πέρασαν από την Ελλάδα.
Αλλά η σταγόνα δεν αλλοιώνει την ουσία µιας τεράστιας δεξαµενής, δεν γίνεται. Έγκυρες απαντήσεις από οµάδα Ελλήνων και
ξένων πανεπιστηµιακών καθηγητών και γενετιστών. Δεν διδάσκονται στα σχολεία.
Τι λέει λοιπόν; Δηµοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά, όπως
«SCIENCE», «European Journal of Human Genetics», δηλαδή η
ευρωπαϊκή γενετική. «Η γενετική ταυτότητα των σηµερινών Ελλήνων, βάσει διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων δεικτών DNA, έχει
ως εξής: Το 11% του DNA τους προέρχεται από τα πενήντα ένα
χιλιάδες χρόνια αυτοχθονίας, το 59% του DNA από τα χρόνια
23.000 ως 11.500 προ Χριστού, το 20% του DNA από τα χρόνια
11.000 έως 8.000 προ Χριστού. Μόλις το 10% του DNA τους δηµιουργήθηκε µετά το 1500 προ Χριστού». Αθροίζοντας όλα αυτά
τι αποδεικνύεται; Ότι οι πρόγονοί µας και εµείς είµαστε οι ίδιοι
ακριβώς, ίδια πάστα, ίδια ράτσα, οι ίδιοι σε όλα, ακόµη και στη
διχόνοια! Ακόµη και στη διχόνοια είµαστε οι ίδιοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θα µπορούσα να κάνω ολόκληρη ανάλυση µπαίνω όµως στην
ουσία. Γιατί δεν διδάσκονται όλα αυτά στο σχολείο; Γιατί πρέπει
το παιδί να νιώθει ενοχικά που είναι Ελληνόπουλο; Για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί γίνεται τώρα η αλλοίωση του πληθυσµού
µας µέσω των ανθρώπων, που έρχονται εδώ βιαίως ή όχι βιαίως
και τους δίνουν άσυλο για να µείνουν εδώ µε εντολή θέλετε, µε
ανοχή θέλετε, µε βοήθεια θέλετε της Νέας Δηµοκρατίας, που
δίνει αφειδώς άσυλο σε όποιον έρχεται εδώ.
Όµως η ηγεµονία της ψευτοριστεράς ευτέλισε αξίες και ιδανικά. Σήµερα η ψευτοαριστερά ενοχοποιεί τον πατριωτισµό, ταυτίζει τον πατριωτισµό µε ενοχές. Άλλοθι είναι οι ναζί φασίστες.
Μόλις µιλάς για σηµαία σε αποκαλούν ακροδεξιό και φασίστα.
Μόλις µιλάς για ιστορία σε αποκαλούν ναζιστή. Η ταύτιση του
πατριωτισµού µε την Ακροδεξιά και τη χούντα είναι το µεγάλο
επιχείρηµα, το άλλοθι θα έλεγα του εθνοµηδενισµού.
Ο πατριωτισµός προϋποθέτει τη δηµοκρατία και το αντίστροφο. Τα λέει όλα αυτά όχι ο Βελόπουλος, αλλά ο όρκος των
Αθηναίων οπλιτών. Οι ναζιστές πέτυχαν στην Ελλάδα την ταύτιση
του πατριωτισµού µε το ναζισµό αφού τους βοήθησαν οι ψευτοαριστεροί, την ενοχοποίηση της γαλανόλευκης σηµαίας. Το ενοχικό σύνδροµο στο έθνος είναι το µεγάλο άλλοθι των φασισµών
του εθνοµηδενισµού.
Ο πατριωτισµός λοιπόν προϋποθέτει ένα πράγµα: Να αγαπάς
την Ελλάδα, να αγαπάς τη σηµαία, να αγαπάς την πατρίδα, να
αγαπάς το έθνος και να αγωνίζεσαι για αυτά. Αυτή είναι η Ελληνική Λύση, το µόνο πατριωτικό κόµµα κίνηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και θα έλεγα κλείνοντας εδώ κουβαλάµε µέσα µας αυτό τον
τόπο που λέγεται Ελλάδα όπου κι αν πάµε. Εγώ ως µετανάστης
στη Γερµανία θυµάµαι τους γονείς µου –αγράµµατοι- πάντοτε
όταν ερχόταν στην Ελλάδα ο συγχωρεµένος πατέρας µου προσκυνούσε την ελληνική γη και έκανε τον σταυρό του. Αυτός είναι
ο τόπος που αγαπάµε. Αυτή είναι η πατρίδα που θέλουµε, µια
πατρίδα που δεν φεύγει ποτέ από την καρδιά µας, ποτέ.
Κανείς δεν µπορεί να προβλέψει όµως αυτό το ταξίδι µας πού
θα µας οδηγήσει. Θα υποστούµε ως Ελληνική Λύση και απώλειες, θα υποστούµε και χτυπήµατα. Ελπίζουµε όµως να µάθουµε
και να ωριµάσουµε από τις εµπειρίες µας και από όλους όσους
µας συνοδεύουν σε αυτό το ταξίδι για µια Ελλάδα ελεύθερη, για
µια Ελλάδα δηµοκρατική, για µια Ελλάδα µε σπασµένες τις αλυσίδες της δουλείας. Τους υποσχόµαστε ένα πράγµα: Δεν θα πρόδωσουµε ποτέ κανέναν από εσάς, κανέναν Έλληνα, κανέναν
πατριώτη.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κυρία Υπουργέ, είστε η κυβέρνηση των εκκλήσεων, παρεκκλίσεων και εγκλήσεων. Εκκλήσεις για συγκράτηση τιµών. Εκκλήσεις στους Ροµά για περιορισµό της εγκληµατικότητας. Εκκλήσεις στους εγκληµατίες να µην πυροβολούν. Εκκλήσεις στους
Έλληνες να κοιµούνται καλύτερα όταν µπαίνουν οι διαρρήκτες.
Εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση –ακούστε- στον έλεγχο και αντιµετώπιση της ανοµίας. Εκκλήσεις για τον σεβασµό των δικαιωµάτων στην Τουρκία. Έκκληση, η πεµπτουσία της ανίκανης
κυβέρνησης που δεν µπορεί να επιβάλλει τη νοµιµότητα.
Όλο το µιντιακό σύστηµα, και αποδεικνύεται, στα χέρια ενός
ανθρώπου. Ιάσωνας Αποστολόπουλος. Ποιος είναι αυτός; Εγώ
δεν τον ήξερα ποτέ µου. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που σώζει ζωές, είπε ένα κανάλι. Ο άνθρωπος
που σώζει ζωές! Για την Ελληνική Λύση αυτός ο άνθρωπος δεν
σώζει ζωές. Το ελληνικό Λιµενικό σώζει ζωές! Οι Έλληνες αστυνοµικοί, οι Έλληνες γιατροί, οι Έλληνες νοσηλευτές σώζουν
ζωές!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αυτός ο συγκεκριµένος άνθρωπος, τον οποίο δεν τον γνώριζα,
αλλά τον έψαξα δεν µπορούσα να βρω τι δουλειά κάνει. Ψάχνω
να βρω τι δουλειά κάνει. Προστάτης ανθρώπων που έρχονται
από την Τουρκία. Τον στηρίζουν οι εφηµερίδες, τον στηρίζουν τα
κανάλια, τον στήριξε και Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας που
την προηγούµενη µέρα µέµφονταν τον συγκεκριµένο και την επόµενη µέρα του τράβηξαν το αυτί από το Μέγαρο Μαξίµου και το
έκανε κωλοτούµπα, ως συνήθως.
Κύριε Πρόεδρε, τελικά θα το πω ευθέως, τι του προτείνω του
κ. Αποστολόπουλου. Τέτοια πραγµατικά αυτοθυσία και φιλανθρωπία δεν την περίµενα. Εάν λοιπόν είναι τόσο φιλάνθρωπος,
να πάει στα παράλια της Τουρκίας και να αποτρέπει τις βάρκες
να έρχονται και να πνίγονται τα µωρά παιδιά στο Αιγαίο και να
εκτίθεται η πατρίδα. Όχι να το παίζει φιλάνθρωπος µε την πλάτη
των ΜΚΟ και δεν ξέρω τι άλλο. Να αποτρέπει τον απόπλου όχι
να επιτρέπει και µετά να κάνει τον φιλάνθρωπο.
Και βέβαια µια παρατήρηση να κάνω και κλείνω. Όλοι είναι χαµένοι. Έρχονται στην Ελλάδα µε χαµένα χαρτιά. Κανείς δε ξέρει
ποιοι είναι. Το µόνο άχαστο που έχουν αυτοί που έρχονται εδώ,
οι πρόσφυγες, οι λαθροµετανάστες, οι παράνοµοι ξέρετε ποιο
είναι; Είναι το iPhone. Όλοι έχουν ένα άχαστο iPhone. Χαρτιά δεν
έχουν, iPhone έχουν.
Η ΕΛΣΤΑΤ λοιπόν, που κάνει απογραφή, ενδιαφέρεται για το
πόσα WC έχει το σπίτι µας, για το πόσες τουαλέτες, πόσα σκαλοπάτια, αν έχει αυλή, αν έχει κήπο, αν έχει βεράντα το σπίτι,
αλλά δεν ενδιαφέρεται για το ποιοι έχουν µπει στην Ελλάδα και
πόσοι τα τελευταία χρόνια. Δεν κάνει καταγραφή αυτών.
Είναι απογοητευτικό το ότι ο νεοέλληνας δεν αντιλαµβάνεται
ακόµη και τώρα τι ζηµιά έχει προκαλέσει η λογική το µη χείρον
βέλτιστον. Αυτή η ζηµιά είναι ανεπανόρθωτη, η βλάβη είναι ανεπανόρθωτη. Όλοι λένε το εξής: «να ψηφίσω Τσίπρα για να βγει
ο Τσίπρας και να φύγει ο Κυριάκος;» «Να ψηφίσω Κυριάκο για
να έρθει ο Τσίπρας; Τι θέλετε δηλαδή να µην βγει η Νέα Δηµοκρατία για να βγει ο Τσίπρας;» Το µη χείρον βέλτιστον. Αυτό λοιπόν είναι το έγκληµα της νεοελληνικής τραγωδίας της δηµοκρατίας µας. Αυτή είναι η δυσάρεστη πορεία των Ελλήνων ψηφοφόρων σε αυτή τη λαθεµένη γραµµή.
Η αλήθεια δεν χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να λάµψει,
αυτή είναι η πραγµατικότητα. Το ψέµα, αντίθετα, θέλει πολλή
προσπάθεια για να µείνει στην επιφάνεια. Με ψέµατα, µε τα µέσα
ενηµέρωσης κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, µε αυτά τα µέσα
ενηµέρωσης που έχουν πάρει πακτωλό εκατοµµυρίων ευρώ, τα
µέσα ενηµέρωσης που λειτουργούν ως Δούρειος Ίππος.
Εγώ προσωπικά κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι ως Έλληνας
µεγάλωσα µε τρεις φράσεις -εµείς οι πενηντάρηδες-εξηντάρηδες. «Δεν έχεις περάσει Κατοχή αγόρι µου», έτσι έλεγε ο παππούς µου. «Δεν έχεις περάσει πείνα αγόρι µου», έτσι έλεγε ο
παππούς µου. «Δεν έχεις περάσει χούντα αγόρι µου», έτσι έλεγε
ο πατέρας µου. Τώρα δυστυχώς και πείνα έχουµε, και Κατοχή
έχουµε, και δυστυχώς έρχεται µία αυταρχική συµπεριφορά µιας
κυβέρνησης να ισοπεδώσει τα πάντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω µία έκκληση. Πείτε µου µια σοβαρή χώρα που οι δήµαρχοι µαζεύουν τους κάδους σκουπιδιών
στη Θεσσαλονίκη, γιατί αύριο έχουµε πορεία για τη 17 Νοέµβρη.
Επειδή µερικές δεκάδες –δεκάδες, όχι παραπάνω- παρακρατικοί,
αλήτες, καίνε τη χώρα, καίνε την Ελλάδα, πρέπει οι υπόλοιπες
χιλιάδες των Ελλήνων να εκτεθούν. Πείτε µου µια σοβαρή χώρα
που γίνονται όλα αυτά, αµαυρώνοντας τους υπόλοιπους χιλιάδες. Πείτε µου µια σοβαρή χώρα που µαζεύει τους κάδους για
να µην τους κάψουν, για να µην κάψουν τα πάντα, για να µην ορθώσει ως λαίλαπα και αµαυρώσουν και την πορεία και τη διαµαρτυρία. Οι υπόλοιποι, λοιπόν, της πορείας ας αποµονώσουν όλους
αυτούς.
Έχω να κάνω, όµως, ένα ερώτηµα. Εκεί δεν κολλάει; Μόνο σε
εκκλησίες, εθνικές επετείους και λιτανείες κολλάει ο κορωνοϊός;
Γι’ αυτό λέω ότι η γυναίκα του Καίσαρα και θα φαίνεται και θα
είναι τίµια. Όχι, όταν µας βολεύει να χτυπάµε Ορθοδοξία, λιτανείες και εθνικές επετείους και όταν δεν µας βολεύει, οι κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας να κάνουν τα στραβά µάτια σε όποια πορεία, σε όποια διαδήλωση, σε όποιο κάψιµο, µόνο και µόνο γιατί
φοβάστε, είστε αριστεροφοβικοί και δεν είστε ελληνοκεντρικοί.
Εµείς είµαστε ελληνοκεντρικοί. Είτε αριστεροί, είτε δεξιοί έχουν
τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώµατα. Γι’ αυτό µια τετραετία για την Ελληνική Λύση και θα δοθεί επιτέλους εθνική λύση
για το έθνος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Η κ. Μπακαδήµα
έχει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο που εισηγείται το Υπουργείο Πολιτισµού,
ένα νοµοσχέδιο που αφορά την κύρωση κώδικα νοµοθεσίας για
την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονοµιάς.
Δεν µπορώ ως εκ τούτου να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου,
παραλείποντας να αναφερθώ στην επιχειρούµενη από την κυρία
Υπουργό υπέρβαση της νοµοθετικής εξουσιοδότησής της,
καθώς έχουµε τροποποίηση ή και κατάργηση, όπως θα αναφέρω
στη συνέχεια ουσιωδών εν ισχύι διατάξεων ποινικής προστασίας
πολιτιστικών αγαθών.
Να δούµε, όµως, από πιο κοντά ποιοι είναι οι λόγοι που µας
κάνουν να υποστηρίζουµε κάτι τέτοιο.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το άρθρο 65 προβλέπεται ότι «κατά την
κωδικοποίηση λαµβάνει χώρα κατά περίπτωση αναδιάρθρωση
διατάξεων, απαλοιφή των διατάξεων, που έχουν καταργηθεί
ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των µεταβατικών διατάξεων, που δεν
έχουν πεδίο εφαρµογής πλέον. Αναδιατύπωση των κειµένων σε
εύληπτη γλώσσα, προσαρµογή των διατάξεων, που καθορίζουν
αρµοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων προς το ισχύον
οργανωτικό σχήµα, των κεντρικών και αποκεντρωµένων κρατικών
υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων
του δηµοσίου τοµέα. Η κωδικοποίηση µπορεί να πάρει και τη
µορφή συγκέντρωσης στο κωδικοποιητικό κείµενο όλων των
ισχυουσών διατάξεων νοµοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα,
χωρίς όµως ένταξη των κωδικοποιηµένων διατάξεων σε ενιαίο
κείµενο και χωρίς κατάργησή του.
Σύµφωνα τώρα µε τα εγχειρίδια µεθοδολογίας κωδικοποίησης
που συντάχθηκε από την ΚΕΚ κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν.4622/2019 ορίζονται οι επίµαχες έννοιες της απαλοιφής διατάξεων, της αναµόρφωσης, της επικαιροποίησης, της εκκαθάρισης και της αντικατάστασης παρωχηµένων διατάξεων.
Δεν θα υπεισέλθω στην ανάλυση των εννοιών λόγω του περιορισµένου χρόνου, εξάλλου έγινε αναφορά εκτενής στο πλαίσιο
της συζήτησης στην επιτροπή, φυσικά στον χρόνο που είχε η επιτροπή να συζητήσει το προτεινόµενο νοµοθέτηµα, διότι δυστυχώς δεν ήταν αρκετός. Αν δούµε, όµως, προσεκτικά και ανα-
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λύσουµε βήµα-βήµα τις έννοιες, θα βοηθηθούµε ώστε να προχωρήσουµε στο συµπέρασµα πως η νοµοθετική κωδικοποίηση
περιλαµβάνει τη συστηµατοποίηση υφιστάµενων διατάξεων, ενώ
δυνατότητα απαλειφής γίνεται µόνο για τις ρητά ή σιωπηρά καταργηµένες, καθώς και για τις µεταβατικές διατάξεις που δεν
έχουν πλέον πεδίο εφαρµογής.
Σε αντίθεση, λοιπόν, µε τους κανόνες της ορθής νοµοθέτησης
και της σωστής κωδικοποίησης, το υπό συζήτηση προτεινόµενο
νοµοθέτηµα µε τα άρθρα του 66 και 71, ακόµη και µετά τη νοµοθετική βελτίωση που είδαµε για το άρθρο 66, επιφέρει ουσιώδεις
τροποποιήσεις, καθώς από το µεν 66 καταργούνται διατάξεις
που δεν εµπίπτουν σε καµµία από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απαλοιφή ή η επικαιροποίηση, ενώ το ισχύον άρθρο 71 καταργείται συνολικά, όχι όµως και ρητά.
Μένει να δούµε φυσικά, -και θα το δούµε µέσα στη διάρκεια
της συνεδρίασης, θα τοποθετηθούµε αργότερα- αν τελικά, η
προτεινόµενη νοµοθετική βελτίωση από την Υπουργό καλύπτει πολύ φοβάµαι ότι δυστυχώς δεν καλύπτει- όλες τις περιπτώσεις.
Περαιτέρω, οι τροποποιήσεις παραλείπονται από την αιτιολογική έκθεση του κώδικα στην οποία, αφ’ ενός, αναληθώς αναφέρεται ότι µε το άρθρο 66 κωδικοποιείται το 66, του ν.3028/2002,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του ν.3658/2008 -όπως
ισχύει σήµερα, δηλαδή- και αφ’ ετέρου, ανακριβώς αναφέρεται
πως µε το άρθρο 71 κωδικοποιείται το άρθρο 6 του ν.3658/2008.
Αποκρύπτοντας, ωστόσο, ότι το ισχύον άρθρο 71 καταργείται εντελώς και γι’ αυτό δεν ακούσαµε καµµία νοµοθετική βελτίωση,
δεν ακούσαµε κανένα σχόλιο.
Εποµένως, είναι περισσότερο από προφανές ότι η συγκεκριµένη κωδικοποίηση αποτελεί πρόφαση για την πονηρή τροποποίηση ειδικών ποινικών διατάξεων του αρχαιολογικού νόµου και
δυστυχώς καµµία νοµοθετική τροποποίηση- βελτίωση δε µπορεί
να εξαλείψει την αρχική πρόθεση.
Είπατε, κυρία Υπουργέ, πως ήρθε το κείµενο, όπως σας παραδόθηκε από την ΚΕΚ, χωρίς να έχετε αλλάξει τίποτα. Θα έπρεπε,
όµως, να έχουν γίνει οι αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν, θα
έπρεπε να έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση στο πλαίσιο της επιτροπής. Θα θέλαµε να έχουµε ακούσει τους αρµόδιους φορείς,
να έχει γίνει συζήτηση σε βάθος, ώστε να καταλήξουµε σε ένα
σχέδιο νόµου που πραγµατικά θα προστάτευε την πολιτιστική
κληρονοµιά της χώρας µας και όχι να βρισκόµαστε σήµερα να
συζητάµε κινούµενοι σε πλαίσια και βασιζόµενοι σε κινήσεις εντυπωσιασµού, όπως αυτό που είδαµε στην έναρξη της συζήτησης, εσάς να πετάτε το µπαλάκι στην ΚΕΚ, λέγοντας ότι εκείνοι
το έγραψαν, εµείς το φέραµε όπως ακριβώς το λάβαµε, ενώ το
είχατε οκτώ µήνες στο συρτάρι του γραφείου σας. Οκτώ µήνες
που δεν κάνατε τίποτα, οκτώ µήνες που δεν το φέρατε για συζήτηση στη Βουλή παρά µόνο τώρα, τελευταία στιγµή! Όλοι απορούµε για το γιατί έγινε τώρα η συζήτηση και δεν έγινε όλους
αυτούς τους µήνες. Και φυσικά, κανείς µας δεν απορεί –παρ’ ότι
απορούµε για την καθυστέρηση- για τον τρόπο που έχετε διαχειριστεί συνολικά το χαρτοφυλάκιο του πολιτισµού από τη
στιγµή που το αναλάβατε. Το πώς λειτουργήσατε κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, το ότι αφήσατε χωρίς στήριξη τεράστιες
οµάδες ανθρώπων του πολιτισµού. Αλλά αυτό είναι µια συζήτηση
που δε θα την κάνουµε σήµερα. Είµαστε εδώ για να την κάνουµε
όποτε θέλετε.
Θα επανέλθω, όµως, στο νοµοσχέδιο γιατί είναι εξόχως σηµαντικό και πραγµατικά δεν πρέπει να εκφεύγουµε -σήµερα, τουλάχιστον- όταν συζητάµε αυτό. Θα το κάνει, εξάλλου, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος αργότερα που έχει τη δυνατότητα να
τοποθετηθεί και εκ του ρόλου του σε ένα ευρύτερο φάσµα θεµάτων.
Επιστρέφοντας, λοιπόν, στο άρθρο 34Γ, για το οποίο, επίσης,
δεν ακούσαµε κάτι -περιµένω, φυσικά, να ακούσω την τοποθέτησή σας στο κλείσιµο της συζήτησης- πρόκειται για ένα άρθρο
που εµπεριέχει ένα σηµαντικότατο σφάλµα: Αρµόδια Κεντρική
Αρχή του ελληνικού κράτους για την εφαρµογή των άρθρων 34Α
έως 34Β ορίζεται το Τµήµα Τεκµηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου
Μνηµείων Τεκµηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών
του Υπουργείου Πολιτισµού.
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Ωστόσο, είναι ένα τµήµα, το οποίο δεν υφίσταται πλέον, καθώς
η διεύθυνση αυτή είχε ήδη υποβαθµιστεί σε τµήµα στον Οργανισµό το 2014 για την κατάργηση του οποίου ήσασταν εσείς τότε
στο τιµόνι του γραφείου της Γενικής Γραµµατείας. Ήσασταν
εσείς γενική γραµµατέας που προχώρησε σε αυτό. Σήµερα µας
είπατε ότι είναι ένα λάθος που θα διορθωθεί εκ των υστέρων.
Όµως, ας είµαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες. Πολλά
λάθη της Νέας Δηµοκρατίας θα πρέπει να διορθώσετε εκ των
υστέρων. Ας µην είναι ο τρόπος νοµοθέτησης και σε αυτή την
περίπτωση ένα από αυτά.
Σίγουρα όλοι κρινόµαστε από τους πολίτες και για τα πεπραγµένα µας και για τη δράση µας και για το τι ψηφίζουµε και για το
τι φέρνουµε προς νοµοθέτηση και για τον τρόπο που αντιµετωπίζουµε τα λάθη. Θέλετε να µας πείτε ότι η ΚΕΚ δεν ήξερε για
την αλλαγή αυτή στο τµήµα. Θέλετε να µας πείτε πως εκείνοι
έφταιγαν, δίνοντάς τους το µπαλάκι. Είναι δικαίωµά σας να το
κάνετε. Είναι δικαίωµά σας να µας λέτε πως θα διορθωθεί αργότερα µε µια υπουργική απόφαση. Και φυσικά, είναι υποχρέωσή
µας να είµαστε εδώ, για να αναδεικνύουµε όλες τις παραλείψεις
σας και όλες τις στοχευµένες παρεµβάσεις.
Προχωρώντας, από την παράγραφο 6α του άρθρου 50 έχει
αφαιρεθεί, χωρίς να γίνεται σχετική αναφορά στην αιτιολογική
έκθεση, η φράση «…χωρίς να αναιρείται η προστασία αυτών…»
από το τελευταίο εδάφιο, που πλέον είναι ως εξής: «Το όργανο
αυτό είναι επίσης αρµόδιο να γνωµοδοτεί ως προς τον χαρακτηρισµό ακινήτου που βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο ή πάνω σε
αρχαίο, ως µνηµείου, σύµφωνα µε τις περ. β’ και γ’ της παρ. 1
του άρθρου 6, χωρίς να αναιρείται η προστασία αυτών». Βλέπουµε, λοιπόν, να αφαιρείται. Μία αφαίρεση που είναι παντελώς
αναιτιολόγητη. Θα θέλαµε, λοιπόν, µέχρι το τέλος της συζήτησης
να µας την αιτιολογήσετε.
Προχωράµε στο άρθρο 15. Το άρθρο 15 του ν.3028/2002
αφορά τις ενάλιες αρχαιότητες και κωδικοποιείται στα άρθρα 15,
15α, 15β, 15γ, 15δ και 16, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
ν.4688/2020. Με τις διατάξεις αυτές προβλεπόταν η δυνατότητα
της διαχείρισης ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και από άλλους,
εκτός δηµοσίου δηλαδή, φορείς. Μία πρόβλεψη που αντίκειται
στις διατάξεις του τροποποιηµένου από τον Μάιο του 2019
ν.3028/2002, που ορίζει ότι όχι µόνο η κυριότητα και η νοµή, αλλά
επιπλέον και η διοίκηση και η διαχείριση των µνηµείων και των
αρχαιολογικών χώρων γίνεται από το δηµόσιο.
Εδώ επιχειρείτε δύο τροποποιήσεις του ν.3028/2002, οι οποίες
δεν αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση. Η πρώτη αφορά το
άρθρο 66. Το είπα και πριν. Θα δούµε αν η νοµοθετική τροποποίηση που προτείνετε καλύπτει και προστατεύει όπως θα
έπρεπε τις παρανοµίες και τις παράτυπες πράξεις, σε ό,τι αφορά
τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. Φυσικά, να σηµειώσουµε
ότι οι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι δεν φυλάσσονται.
Μιας και συζητούµε περί παραβιάσεων, που θα πρέπει να
δούµε αν τώρα µε τις αλλαγές, τελικά, θα οδηγήσουν σε προστασία ή όχι των χώρων, µε αποτέλεσµα να τιµωρούνται οι παραβιάσεις, δεν θα µπορούσα και ως Βουλευτής της Β’ Περιφέρειας Πειραιώς να µην µνηµονεύσω και να µην υπενθυµίσω
στους συµπολίτες µας -εσείς, κυρία Υπουργέ το θυµάστε καλάπως έχει ήδη σχηµατιστεί φάκελος ποινικής δικογραφίας στην
Εισαγγελία Πειραιά για τον κ. Λασκαρίδη, µετά από αναφορά της
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, παρά τις προσπάθειες συγκάλυψης του ζητήµατος, για παράνοµη ανέλκυση µιας αρχαίας λίθινης άγκυρας και ενός σιδερένιου κανονιού ιστορικών χρόνων.
Μένει να δούµε αν, τελικά, θα µπει στο αρχείο η υπόθεση ή όχι
ή τουλάχιστον, θα δούµε, πραγµατικά, να πληρώνουν όσοι έχουν
παραβίαση και έχουν παρανοµήσει σε βάρος του πολιτισµού και
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Γιατί το γνωρίζουµε όλοι. Ο πολιτισµός είναι δάνειο. Δάνειο
από τις προηγούµενες γενιές και είναι αυτό που θα αφήσουµε
στις επόµενες. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να συγκαλύπτεται µε κανέναν τρόπο η παραβίαση ή οποιαδήποτε άλλη κακή
χρήση, παρανοµία που µπορεί να αφορά τη διαχείριση και να
αφορά κοµµάτια του πολιτισµού µας και της ιστορίας µας.
Επιπλέον -και θα κλείσω µε αυτό-, προχωράτε, κυρία Υπουργέ
στην κατάργηση, χωρίς όµως να κάνετε ρητή αναφορά σε αυτήν,

2134

του άρθρου 71 του ν.3028/2002, το οποίο προβλέπει αρµοδιότητα τριµελούς εφετείου κακουργηµάτων στην εκδίκαση ειδικών
ποινικών αδικηµάτων, όχι δηλαδή µονοµελούς, υποβαθµίζοντας
έτσι την ποινική τους αντιµετώπιση.
Υπάρχουν πάρα πολλά σηµεία που θα ήθελα να αναφέρω. Δεν
έχω χρόνο σήµερα. Θα κλείσω, όµως, µε ένα σύντοµο σχόλιο.
Τα πεπραγµένα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη
στον τοµέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς και
του πολιτισµού µάς δίνουν κάθε δικαίωµα να ανησυχούµε. Ουκ
ολίγες φορές, η Κυβέρνηση και η κυρία Υπουργός ενήργησαν µε
τρόπο επιζήµιο για την προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς αποχαρακτηρίζοντας νεότερα µνηµεία, όπως η «ΠΥΡΚΑΛ»
στην Ελευσίνα, προς όφελος των Ελληνικών Πετρελαίων του κ.
Λάτση, είτε αρχαία µνηµεία, όπως το ταφικό µνηµείο του Θεµιστοκλή στην Πειραϊκή υπέρ της «COSCO».
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι µόνο θα καταψηφίσουµε το σηµερινό νοµοσχέδιο, αλλά θα το κάνουµε κραυγάζοντας την αντίθεσή µας και το όχι µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μπακαδήµα.
Τον λόγο έχει τώρα η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης
κ. Σοφία - Χάιδω Ασηµακοπούλου.
ΣΟΦΙΑ - ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για
την προστασία των αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής
κληρονοµιάς είναι πάντοτε επίκαιρη. Ο πολιτισµός της Ελλάδας
είναι παντού γύρω µας. Υψώνεται ασύγκριτος στο βάθος των αιώνων και αποτελεί το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα.
Συζητούµε για την κύρωση του κώδικα νοµοθεσίας για την
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ο οποίος εισήχθη και συζητήθηκε στην αρµόδια επιτροπή µε διαδικασίες fast-track, κάτι που µας βρήκε και µας
βρίσκει πλήρως αντίθετους.
Υποτίθεται, όπως µάλιστα τονίζεται ήδη από το πρώτο άρθρο
του παρόντος, ότι το ελληνικό κράτος µεριµνά, στο πλαίσιο του
Διεθνούς Δικαίου, για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών
που συνδέονται ιστορικά µε την Ελλάδα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Δεν µεριµνά, όµως.
Μερίµνησε για τη Νίκη της Σαµοθράκης στο Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία, που µετά από «συντήρηση» -εντός πολλών εισαγωγικών-, την έχει υποβιβάσει πια σε ένα λευκό φάντασµα του
προηγούµενου εαυτού της; Η ζηµιά που έγινε, δίνοντας ένα
εφιαλτικά ξασπρισµένο αποτέλεσµα, είναι ανυπολόγιστη. Σχετικό
δηµοσίευµα θα καταθέσω για τα Πρακτικά. Οι ισχυρισµοί δε των
παραγόντων του ανωτέρω µουσείου περί προστασίας των εκθεµάτων είναι προφανώς ανυπόστατη. Και εσείς κάθεστε και τους
κοιτάτε να λεηλατούν, να θυσιάζουν την πολιτιστική µας κληρονοµιά.
Αυτό το λέµε, γιατί σε κάθε ερώτησή µας, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, για την επιστροφή των αρχαιοτήτων
από µουσεία της Γαλλίας, αρχαιότητες, όπως, εκτός από τη Νίκη
της Σαµοθράκης, την Αφροδίτη της Μήλου, τη δέκατη µετόπη
της νότιας όψης του περίφηµου Ναού της Αθηνάς στην Ακρόπολη, τις αρχαιότητες από τη Λιγόρτυνα, η απάντηση της Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, την οποία και θα καταθέσω για
τα Πρακτικά, ξέρετε ποια ήταν; Ότι το Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού διεκδικεί µόνο την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνος. Τα υπόλοιπα, προφανώς, τα αφήνει στη µοίρα τους.
Έχουµε, επίσης, καταθέσει σχετική ερώτηση για την οποία
αναµένουµε απάντηση για τον επαναπατρισµό αρχαιοτήτων από
τη Γαλλία, ύστερα από την πρόσφατη παράδοση αντικειµένων
λεηλασίας σε χώρα της Αφρικής, καθώς στις 27 Οκτωβρίου του
τρέχοντος έτους η Γαλλία αποφάσισε να επιστρέψει στο Μπενίν
της Αφρικής είκοσι έξι αντικείµενα, τα οποία απέσπασε το 1892
κατά την εποχή της αποικιοκρατίας στην εν λόγω χώρα. Η απόφαση για την επιστροφή τους -όπως θα καταθέσουµε και για τα
Πρακτικά- ήταν αποτέλεσµα των πολυάριθµων έντονων εκκλήσεων της ανωτέρω χώρας της Αφρικής προς τις ευρωπαϊκές
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χώρες, προκειµένου να επιστρέψουν σε εκείνη τα αποικιακά λάφυρα που βρίσκονται στα µουσεία τους.
Εσείς σφυρίζετε αδιάφορα. Μεριµνήσατε για τα γλυπτά του
Παρθενώνα, που από δηµοσιεύµατα, τα οποία θα καταθέσουµε
στα Πρακτικά, φαίνεται ότι τοποθετήθηκαν ανεµιστήρες στις αίθουσες του Βρετανικού Μουσείου όπου είναι τοποθετηµένα τα
γλυπτά του Παρθενώνα, οι οποίες είχαν πρόσφατα πληµµυρίσει;
Εξάλλου, γιατί να σεβαστούν και να προστατέψουν κάτι που δεν
τους ανήκει; Και γι’ αυτό, φυσικά, έχουµε καταθέσει σχετική ερώτηση.
Το θέµα είναι ένα, είναι διαρκές και είναι αδιαπραγµάτευτο, να
επιστραφούν τα πολιτιστικά αγαθά που παράνοµα βρίσκονται
εκτός ελληνικής επικράτειας, και τα γλυπτά του Παρθενώνα και
όλα όσα παρανόµως έχουν αποσπαστεί από την πατρίδα µας.
Γι’ αυτό, στο άρθρο 3 του υπό κύρωση κώδικα που αναφέρεται
στο περιεχόµενο της προστασίας πρέπει χωρίς καµµία αµφιβολία
να προστεθούν οι ενέργειες για την επιστροφή των πολιτιστικών
αγαθών στην ελληνική επικράτεια και η φύλαξή τους στο εσωτερικό της χώρας. Εδώ ανήκουν και εδώ πρέπει να είναι.
Οµοίως, αν δεν θέλουµε να µιλάµε για την κατ’ επίφαση προστασία πρέπει να προστεθεί και η απαγόρευση εξαγωγής ή δανεισµού πολιτιστικών αγαθών στο εξωτερικό. Δεν πρέπει να
δίνεται η δυνατότητα µετακίνησης αρχαιοτήτων εκτός της
χώρας. Η Ελλάδα αποτελεί -και πρέπει να συνεχίσει να αποτελείτον ιδανικότερο πολιτιστικό προορισµό, αλλά και έναν σηµαντικό
µοχλό διαπολιτισµικής προσέγγισης και συνεργασίας. Με το να
αποµακρύνονται οι αρχαιότητες από την πατρίδα τους επιτυγχάνεται ακριβώς το αντίθετο.
Παρακάτω, σχετικά µε τον κώδικα, υπογραµµίζεται ότι η άυλη
πολιτιστική κληρονοµιά που µεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά
αναδηµιουργείται συνεχώς από τις κοινότητες και τις οµάδες σε
συνάρτηση µε το περιβάλλον τους. Τα ερωτηµατικά εδώ είναι
πολλά. Τι νοείτε ως οµάδες ή κοινότητες; Μπορεί να υπάρξει
ξένη πολιτιστική κληρονοµιά στη χώρα µας; Ποια είναι αυτή;
Το άρθρο 7 που αναφέρεται στην κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση σε ακίνητα µνηµεία, οργανωµένους αρχαιολογικούς χώρους είναι πολύ επικίνδυνο. Διακρίνονται τα αρχαία µνηµεία έως
και το 1453 τα οποία ανήκουν στο δηµόσιο και είναι πράγµατα
εκτός συναλλαγής από τα µεταγενέστερα µνηµεία από το 1453
και έπειτα, τα οποία είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής εφόσον
ανήκουν στο δηµόσιο. Με άλλα λόγια, τα µεταγενέστερα αρχαία
µνηµεία αν δεν ανήκουν στο δηµόσιο µπορούν να αποτελούν
πράγµατα συναλλαγής. Προφανώς και διαφωνούµε απόλυτα µε
αυτή τη διάταξη που µπορεί να καταστήσει µνηµεία της χώρας
αντικείµενα πώλησης µεταξύ χωρών. Ο παρών κώδικας είναι γεµάτος από αυθαίρετες υπερεξουσίες που δίνονται στον εκάστοτε
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Ένα θλιβερό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι η εγκατάσταση ή λειτουργία βιοµηχανικής, βιοτεχνικής ή εµπορικής επιχείρησης ή τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
του Συµβουλίου. Τα µνηµεία, µε απλά λόγια, καθίστανται αντικείµενα του Υπουργού, ο οποίος αποφασίζει για το αν θα χτιστεί
δίπλα σε αυτά κάποια επιχείρηση φίλου ή γνωστού, αν θα γίνει
αλλαγή χρήσης του ή αν θα επιτρέψει οποιαδήποτε επέµβαση σ’
αυτά.
Τα ίδια ισχύουν και για όσα ορίζονται για την οριοθέτηση των
αρχαιολογικών χώρων, καθώς οι αρχαιολογικοί χώροι θα κηρύσσονται µε βάση τα δεδοµένα αρχαιολογικής έρευνας και φυσικά,
µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού. Η άσκηση γεωργίας,
κτηνοτροφίας ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η
οικοδοµική δραστηριότητα σε χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως γίνεται πάλι µετά
από άδεια µε απόφαση του Υπουργού. Ορθότερο θα ήταν να
υπήρχαν αντικειµενικά και απαριθµηµένα κριτήρια σύµφωνα µε
τα οποία θα επιτρέπονται οι ανωτέρω δραστηριότητες. Διότι,
χωρίς αµφιβολία, η δυνατότητα έκδοσης άδειας µε απόφαση του
Υπουργού αφήνει περιθώρια διαφορετικής µεταχείρισης κατά
περίπτωση. Παρατηρείται όµως και η αυξηµένη εξουσία του
Υπουργού ν’ αποφασίζει για το πότε θα εγκριθεί ένα έργο σε
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έναν τέτοιο χώρο ή πότε θα κατεδαφιστεί κάποιο κτίσµα, προφανώς, για να µείνουν ικανοποιηµένοι οι γνωστοί της Κυβέρνησης.
Διαφωνούµε ξεκάθαρα µε τη διάταξη που επιτρέπει τον δανεισµό και την ανταλλαγή κινητών µνηµείων που ανήκουν στο δηµόσιο και ιδίως µε το ότι µε υπουργική απόφαση µπορεί να
επιτρέπεται η ανταλλαγή δηµοσιευµένων κινητών µνηµείων που
ανήκουν στο δηµόσιο και βρίσκονται στην κατοχή του, εφόσον
δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την πολιτιστική κληρονοµιά της
χώρας, µεταξύ άλλων και σε αλλοδαπές ΜΚΟ.
Ως προς την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών, θεωρούµε ότι θα
έπρεπε να καθορίζονται πιο αυστηρά κριτήρια για το δικαίωµα
κυριότητας ή εισαγωγής σε αρχαία που χρονολογούνται έως και
το 1453. Δεν θα έπρεπε να δίδεται µε τόση ευκολία άδεια κατοχής στον ενδιαφερόµενο αν δεν καθίσταται δυνατή η απόδειξη
της προέλευσης των αρχαίων.
Ως προς την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών, δεν µπορούµε
παρά να είµαστε αντίθετοι µε τις διατάξεις µε τις οποίες µόνο µε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και όχι µε
αντικειµενικές και αξιοκρατικές διατάξεις χορηγείται άδεια εξαγωγής µνηµείων. Διαφωνούµε βεβαίως και µε τους χρόνους παραγραφής για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών.
Θεωρούµε ότι αυτές οι αξιώσεις θα έπρεπε να είναι απαράγραπτες. Τα ουσιαστικά ερωτήµατα που έπρεπε να µας απασχολούν
είναι το πότε και για ποιο λόγο έφυγαν τα εν λόγω ευρήµατα από
τη χώρα µας και γιατί δεν λήφθηκαν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για τον επαναπατρισµό τους και την παραδειγµατική τιµωρία
όσων ενεπλάκησαν σε αυτές τις ενέργειες.
Περαιτέρω, ως προς τις συστηµατικές ανασκαφές λέτε ότι
αυτές θα διενεργούνται µεταξύ άλλων και από ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα. Τι είδους αποστολές εννοείτε; Από πού θα αποστέλλονται;
Την ώρα που Έλληνες αρχαιολόγοι µε σηµαντική επιστηµονική
κατάρτιση και πάθος για το αντικείµενο δεν µπορούν να απασχοληθούν στον τοµέα τους, πώς είναι δυνατόν να ανατίθενται ανασκαφές και έρευνες σε ξένες αποστολές και σχολές; Είναι
προφανές ότι θα έπρεπε να δίδεται απόλυτη προτεραιότητα
στους Έλληνες αρχαιολόγους.
Ως προς τις εργασίες σε ακίνητα µνηµεία, θεωρούµε ότι οι κανόνες που διέπουν την εκπόνηση των µελετών και την εκτέλεση
των εργασιών σε αυτά, δεδοµένου ότι πρόκειται για ένα ζήτηµα
σηµαντικού δηµόσιου ενδιαφέροντος, δεν θα έπρεπε να εξαρτώνται από τις διαθέσεις του εκάστοτε Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού, αλλά να καθορίζονται µε διατάξεις τυπικού νόµου.
Είναι πλήρης η αντίθεσή µας ως προς την απόσπαση αναπόσπαστων τµηµάτων. Τα ακίνητα µνηµεία θα πρέπει όχι µόνο να διατηρούνται στη φυσική τους κατάσταση, αλλά και να αναδοµούνται ακόµα και µε νεότερα υλικά προκειµένου να δείξουν την
αρχική οµορφιά τους.
Παρακάτω, αναφορικά µε τις διατάξεις για τα µουσεία, θεωρούµε ότι αποτελούν χώρους προστασίας, ανάδειξης, µελέτης
και έκθεσης τεκµηρίων της πορείας και της εξέλιξης των Ελλήνων και του περιβάλλοντός τους µέσα στον χώρο και στον χρόνο.
Οι χώροι αυτοί ανθίζουν όπου ανθίζει ο ανθρώπινος πολιτισµός
και είναι καθρέφτης και σηµαντικός αρωγός παιδείας και µόρφωσης. Είναι χώροι σεβασµού, θαυµασµού και εξέλιξης. Γι’ αυτό
και πιστεύουµε ότι οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις
για την ίδρυση και λειτουργία ή την αναγνώριση µουσείων,
καθώς και για την πιστοποίηση, τη διάρκεια και την ανανέωση
αυτής δεν πρέπει να καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση. Το
είπαµε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής, το
είχαµε τονίσει κατά το παρελθόν και θα συνεχίσουµε να λέµε ότι
είµαστε πλήρως αντίθετοι µε τις προβλέψεις για εξαγωγή και δανεισµό αντικειµένων των συλλογών των µουσείων στο εξωτερικό
και µάλιστα, για διάστηµα έως και πενήντα ετών. Είναι πέρα από
κάθε λογική να χάνει το αντικείµενο το ιστορικό δέσιµο µε τον
χρόνο όπου φυλάσσεται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Για την παροχή εγγύησης του ελληνικού δηµοσίου, για την καταβολή αποζηµίωσης σε περίπτωση απώλειας ή φθορών κινητών

2135

µνηµείων και έργων τέχνης, φυσικά, έχουµε και τη σύσταση γνωµοδοτικής επιτροπής, στην οποία προσλαµβάνονται δύο εξωτερικοί µε διετή θητεία. Αλίµονο.
Ενστάσεις έχουµε και ως προς το άρθρο 46, σχετικά µε την
πρόσβαση και χρήση µνηµείων και χώρων, καθώς η διαδικασία
και το όργανο χορήγησης άδειας για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης ή για την παραχώρηση της χρήσης ενός ή περισσότερων
αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, ακίνητων µνηµείων ή
µουσείων για την πραγµατοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού, γεγονός που εισάγει συνθήκες αδιαφάνειας.
Σχετικά µε τις ποινές, θα έπρεπε να υπάρχει µεγαλύτερη ποινή
για τη φθορά µνηµείου από αµέλεια, δεδοµένου ότι σε ό,τι
αφορά τα µνηµεία η επιµέλεια πρέπει να είναι αυξηµένη. Το ίδιο
ισχύει και για την παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης µνηµείου. Είναι επίσης αδιανόητο το γεγονός ότι όποιος µεταβιβάζει
την κυριότητα ή την κατοχή µνηµείου ή αποκτά την κυριότητα ή
αποδέχεται να περιέλθει στην κατοχή του µνηµείο χωρίς την αναγκαία από τον νόµο άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση, τιµωρείται
µε φυλάκιση µόνο µέχρι δύο ετών. Έτσι πιστεύετε ότι θα σωφρονιστούν; Τα ίδια ισχύουν και για την παράνοµη εµπορία µνηµείων.
Γενικά βλέπουµε ποινές-χάδια.
Θέλουµε να κάνουµε ειδική αναφορά στην ερώτηση που είχαµε καταθέσει για την επέκταση της λειτουργίας του διαλυτηρίου πλοίων στην Κυνόσουρα Σαλαµίνας µέχρι το 2052 µε
απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία
δυσχεραίνει την διάσωση του µνηµειακού τοπίου της Κυνόσουρας και οδηγεί την περιοχή σε πλήρη υποβάθµιση. Μας απαντήσατε ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ έχουν υποβάλει ερώτηµα
προς το γραφείο του νοµικού συµβούλου του ΥΠΠΟΑ προκειµένου να διευκρινιστούν ζητήµατα ερµηνείας. Τι συµβαίνει µε αυτό
το πολύ σοβαρό θέµα; Εξεδόθη γνωµοδότηση; Εµείς στην Ελληνική Λύση πιστεύουµε ότι το καθήκον µας να κληροδοτήσουµε
στις επόµενες γενιές όσα παραλάβαµε από τους προγόνους µας
ανέπαφα και αναλλοίωτα παραµένει υψίστης ασφαλείας.
Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες πολίτες τείνουν να γίνουν µειονότητα µέσα στην ίδια τους τη χώρα και αυτό οφείλουµε να το
αποτρέψουµε µε όλες µας τις δυνάµεις. Γι’ αυτό η διαφύλαξη
του πολιτισµού είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Ας µην ξεχνάµε,
τέλος, ότι η εθνική αιµορραγία από τη φυγή των νέων της πατρίδας µας, περίπου εξακόσιες χιλιάδες, στο εξωτερικό που αναγκάστηκαν να αναζητήσουν µια αξιοπρεπή εργασία και ένα
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, πρέπει επιτέλους να θεραπευτεί και να ανατραπεί µε την παροχή περισσότερων κινήτρων για
την επιστροφή τους.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία - Χάιδω Ασηµακοπούλου 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 (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν περάσουµε
στον κατάλογο οµιλητών και στις παρεµβάσεις, στις οµιλίες των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Τετάρτης 17ης
Νοεµβρίου 2021, το οποίο έχει ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 173/12-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Περικλή Μαντά προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα: «Προστασία κορινθιακής σταφίδας».
2. Η µε αριθµό 174/12-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Σταύρου Αραχωβίτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, µε θέµα: «Καταβολή Βασικής Ενίσχυσης 2021».
3. Η µε αριθµό 188/15-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε
θέµα: «Μεγάλα προβλήµατα δηµιουργούνται από την κοινή
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υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) της τελευταίας στιγµής µε αναδροµική ισχύ-µεγάλες περικοπές στις επιδοτήσεις».
4. Η µε αριθµό 180/15-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ικανοποίηση των αιτηµάτων των αγροτών του Δήµου Αγιάς».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 192/15-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου (Αλέξη) Χαρίτση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η αδράνεια της Κυβέρνησης για
λήψη µέτρων στήριξης οδηγεί σε κατάρρευση το εισόδηµα χιλιάδων παραγωγών κορινθιακής σταφίδας».
2. Η µε αριθµό 181/15-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ζηµιές
στην ελαιοπαραγωγή στη Θεσσαλία από το πρόβληµα της ακαρπίας και της σχινοκαρπίας».
3. Η µε αριθµό 182/15-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «Τα προβλήµατα των µικροµεσαίων κτηνοτρόφων στην Κρήτη».
Πριν ξεκινήσουµε τον κατάλογο των οµιλητών, ζήτησε τον
λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής
κ. Σκανδαλίδης, τον οποίο καλούµε στο Βήµα.
Μετά θα ακολουθήσουν τρεις οµιλητές και ο κ. Σκουρλέτης,
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Προτείνω να πάµε
µε την αναλογία αυτή, τρεις οµιλητές Βουλευτές κι ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Μετά τον κ. Σκανδαλίδη, όπως γνωρίζετε ήδη, είναι οι κ.κ. Τσαβδαρίδης, Βερναρδάκης και Αδαµοπούλου.
Κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγες µέρες ο Πρωθυπουργός ζήτησε µε τον πιο επίσηµο τρόπο να επιστρέψει στη
χώρα η Μεγάλη Βρετανία τα Μάρµαρα του Παρθενώνα. Είναι µια
ιστορική πρωτοβουλία της Μελίνας που παρά το ότι δεν ευοδώθηκε στα επόµενα σαράντα χρόνια πρακτικά, παραµένει όλη
αυτή την περίοδο ένας ισχυρός βραχίονας µιας εθνικής πολιτικής µε ευεργετικές συνέπειες, γιατί δηµιουργεί ένα διαρκές φιλελληνικό κίνηµα στον χώρο των διανοουµένων και του πολιτισµού στην Ευρώπη, ένα διαρκές φιλελληνικό κίνηµα το οποίο
αντιµετωπίζει µε µεγάλη ευαισθησία και τα ευρύτερα προβλήµατα που αφορούν την πορεία της χώρας µας.
Αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα του
πώς το Υπουργείο Πολιτισµού µπορεί να ασκήσει κοµµάτι µιας
εθνικής στρατηγικής συµπληρώνοντας θεσµικά και διευρύνοντας
το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Θα περίµενα, λοιπόν, από την
Κυβέρνηση µε αυτού του τύπου τη στρατηγική να φέρει ένα πιο
ολοκληρωµένο σχέδιο µε βήµατα, προτάγµατα, ιεραρχήσεις που
θα καταστήσουν αυτόν τον βραχίονα πιο αποτελεσµατικό, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που ζούµε.
Πρέπει σε αυτή τη στρατηγική να ενταχθεί ολόκληρο το πολιτισµικό και πνευµατικό δυναµικό του τόπου, ο πλούτος των ανθρώπων που καλλιεργούν την τέχνη και το πνεύµα και κυρίως,
να στηριχθεί δυναµικά µέσα από κριτήρια και ρήτρες. Πρέπει να
οµολογήσω ότι η Κυβέρνηση είναι πολύ µακριά από αυτήν την
ανάγκη. Αντιµετωπίζει µε τρόπο ψιλικατζίδικο τα αξεπέραστα
προβλήµατα που βιώνουν οι δηµιουργοί και το επιστηµονικό δυναµικό της χώρας. Η εικόνα και τα βιώµατα των ανθρώπων του
πολιτισµού που αποτελούν τη βιτρίνα της χώρας, το πιο πρωτοπόρο και ανταγωνιστικό διεθνές δυναµικό της, δεν έχουν αξιοβίωτη ζωή και φτάνουν στο σηµείο να νιώθουν αξιοπρεπείς και
να πορεύονται µοναχικοί.
Τα ψίχουλα που δίνονται για τον πολιτισµό δεν επαρκούν σ’
αυτήν την κρίσιµη στιγµή και σε αυτόν τον καταιγισµό των προ-
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βληµάτων. Θα έπρεπε µια πιο µακρόπνοη, πιο µακροπρόθεσµη
και πιο ουσιαστική πολιτική να πάρει τη θέση της αντί για τη σηµερινή διαχειριστική πολιτική της Κυβέρνησης. Αν συνεχίζεται
αυτό ξοδεύεται και ο εθνικός µας πλούτος και η πολιτιστική µας
κληρονοµιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυο λόγια µόνο θα πω για το
νοµοσχέδιο γιατί πιστεύω ότι ήδη ο εισηγητής µας και γενικότερα η συζήτηση που γίνεται στη Βουλή επισηµαίνει εν πολλοίς
και τα αρνητικά του σηµεία και τα λίγα θετικά. Η προστασία των
µνηµείων, η εισαγωγή και εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών, οι αρχαιολογικές έρευνες, αλλά και οι ποινές για την παράβαση της
σχετικής νοµοθεσίας, δεν είναι ούτε ενιαίο ούτε συνεκτικό θεσµικό πλαίσιο. Δεν έχει αντιµετωπίσει ουσιαστικά και αποτελεσµατικά τα προβλήµατα µέχρι τώρα.
Μέχρι σήµερα θεµέλιο για την προστασία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς αποτέλεσε ο ν.3028/2002, ένας πρωτοποριακός και
καινοτόµος νόµος που φέρει την υπογραφή του ΠΑΣΟΚ αποτυπώνει τη διαχρονική µεταρρυθµιστική δυναµική του Κινήµατος,
ένας νόµος πραγµατικά συνταγµατικής περιωπής. Η κυρία
Υπουργός από την ίδια την πείρα της έχει ίδια αντίληψη της εξέλιξης της πολιτιστικής πολιτικής από τότε και για τα πολλά επόµενα χρόνια.
Πέρασαν από τότε είκοσι χρόνια. Όλο αυτό το µακρύ διάστηµα η ανάγκη επικαιροποίησης και προσαρµογής του θεσµικού πλαισίου στα σύγχρονα δεδοµένα, αλλά και η υποχρέωση
εναρµόνισης µε τις διεθνείς συµβάσεις στις οποίες έχει προσχωρήσει η χώρα µας, οδήγησε κατά καιρούς στην ψήφιση νέων διατάξεων οι οποίες είτε τροποποιούσαν τον ν.3028, είτε ρύθµιζαν
εξαρχής κατ’ ιδίαν ζητήµατα σε ένα νέο πλαίσιο. Έχει δηµιουργηθεί, λοιπόν, ένα σύνθετο και πολυδιάσπαρτο θεσµικό πλαίσιο
που δηµιουργεί εµπόδια στην εφαρµογή του. Και η κωδικοποίηση προφανώς είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση τόσο των οργάνων της πολιτείας όσο και κάθε πολίτη.
Θέλω, όµως, εδώ να κάνω µια παρατήρηση. Αυτό είναι µια
αµυντική πολιτική απέναντι στο πρόβληµα. Γιατί αυτήν την εποχή
χρειαζόµαστε ένα νέο όπλο. Τον νόµο αυτό εµείς τον φτιάξαµε,
αλλά εξάντλησε τα όριά του και τις δυνατότητές του. Υπάρχουν
εξελίξεις στον χώρο του πολιτισµού, αλλά και της πολιτισµικής
διπλωµατίας και της εν γένει συµµετοχής και της χώρας µας ως
πολιτισµού στο παγκόσµιο γίγνεσθαι. Υπάρχουν σήµερα καινούργια προβλήµατα, καινούργιοι κίνδυνοι και χρειάζονται πιο
δραστικές και πιο ουσιαστικές µεταβολές που δεν ικανοποιούνται
µε µια απλή κωδικοποίηση.
Χρειάζεται, λοιπόν, ένα νέο πιο αποτελεσµατικό πλαίσιο γιατί
η σχέση µνηµείου, ενάλιου και στεριανού πλούτου, µε τις επιστηµονικές γνώσεις, µε την τεχνολογική εξέλιξη, µε τα καινούργια
οικονοµικά δεδοµένα και µε την αντιµετώπιση των σύγχρονων
προβληµάτων που η εξέλιξη του πολιτισµού έφερε σήµερα σε
ό,τι αφορά την προστασία των µνηµείων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, θα απαιτούσαν πιο δραστικές τοµές τις οποίες θα
έπρεπε η Κυβέρνηση να εισηγηθεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία
και στη βάση αυτού του νέου πλαισίου να γίνει κωδικοποίηση της
µέχρι τώρα νοµοθεσίας.
Αντί, λοιπόν, να οριοθετήσετε και παράλληλα µε το νέο πλαίσιο
να κωδικοποιήσετε την κείµενη νοµοθεσία, διαλέξατε την απλή
κωδικοποίηση. Καλά κάνατε. Εµείς δεν θα πούµε όχι στην κωδικοποίηση. Η κωδικοποίηση είναι µια διαδικασία που τη θεωρούµε
βασικό στοιχείο της καλής νοµοθέτησης που θα έπρεπε να είναι
καλή νοµοθέτηση, γιατί η κωδικοποίηση σηµαίνει ακριβώς απαλλαγή από προβλήµατα καθηµερινής λειτουργίας και για τους πολίτες και για τους θεσµούς και για τις δηµόσιες υπηρεσίες και
για όλα.
Σπάει τη γραφειοκρατία, συντοµεύει τη νοµοθετική έρευνα,
απαλλάσσει τον κυκεώνα των διατάξεων που απλώνονται σε δεκαετίες ολόκληρες και για αυτό και µόνο για αυτό το βήµα η θετική µας στάση προφανώς είναι δεδοµένη και εµείς θα το ψηφίσουµε το πλαίσιο αυτό ως κωδικοποίηση.
Όµως, ο τρόπος που έγινε η κωδικοποίηση -τονίστηκε από
πολλούς σήµερα οµιλητές- δεν είναι ο ενδεδειγµένος: Ασφυκτικοί χρόνοι, ανύπαρκτος διάλογος, πρόχειρες διατάξεις, κραυγαλέες παραλείψεις, αποσπασµατικές ρυθµίσεις. Νοµίζω ότι αυτό
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είναι το µεγάλο πρόβληµα που συνοδεύει τη συγκεκριµένη κωδικοποίηση, που αποτελεί και αυτή ένα στοιχείο στην αλυσίδα
της κακής νοµοθέτησης που η Κυβέρνηση µάς έχει συνηθίσει τα
τελευταία δύο χρόνια να φέρνει κατά καιρούς και για διάφορα
προβλήµατα πολύ σηµαντικά για τη χώρα.
Ο προς ψήφιση κώδικας δεν νοµίζουµε ότι ανταποκρίνεται
επαρκώς στο πρόβληµα της πολυνοµίας, γιατί πολλά από τα
άρθρα που έχουν αναφερθεί, όπως είναι το 71 ή όπως είναι το
52, όπως είναι οι αιτιάσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
και όλα αυτά, έχουν αδυναµίες είτε νοµοτεχνικές, είτε παραλείψεις, είτε οτιδήποτε άλλο.
Και εµείς εύλογα ρωτούµε αν υπάρχουν και άλλες διατάξεις
του ν.3028 που δεν µεταφέρονται στον κώδικα και αν ναι, µε ποιο
σκεπτικό δεν µεταφέρονται. Έχουµε το ερώτηµα αν έχει γίνει η
επιλογή κωδικοποίησης κάποιων µόνο διατάξεων από τα ανωτέρω νοµοθετήµατα, τι αντικαθιστά ο κώδικας και ποιες διατάξεις
καταργείται, αλλά και ποια είναι η γενική ρήτρα του προτεινόµενου άρθρου 74, το οποίο µιλά για κατάργηση απλώς κάθε γενικής ειδικής διάταξης και θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να
υπάρχει συγκεκριµένη αναφορά ως προς τις καταργούµενες διατάξεις, ώστε να είναι σαφές τι κωδικοποιείται, τι καταργείται, τι
παραµένει.
Επίσης, η συνδυαστική αξιολόγηση των ρυθµίσεων που κωδικοποιούνται θα έπρεπε ήδη να έχει συντελεστεί από το Υπουργείο και να έχει καταγραφεί στο νοµοσχέδιο.
Έπρεπε να υπάρξει, λοιπόν, ενδελεχής έρευνα των διατάξεων
και ειλικρινά δεν δόθηκε ο χρόνος στην Εθνική Αντιπροσωπεία
να το κάνει. Η αίσθησή µας είναι ότι έρχεται άρον-άρον να ψηφιστεί ένας νόµος που πρέπει να αποτελέσει το πλαίσιο λειτουργίας από εδώ και πέρα του κρίσιµου θέµατος της προστασίας
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Επανέρχοµαι σε αυτό που είπα στην αρχή και θέλω να πω έτσι
µε πολλή καθαρότητα ότι οι αρχαιότητες, οι αρχαιολογικοί
χώροι, η ίδια η ιστορία µας δεν είναι απλώς µια πλουτοπαραγωγική πηγή ούτε ένα απλό κονδύλι στον κρατικό προϋπολογισµό
και, µάλιστα, τόσο ισχνό και ασήµαντο όσο αυτό που διαθέτει η
Κυβέρνηση σήµερα για αυτήν την τόσο κρίσιµη δραστηριότητα
της ελληνικής πολιτείας. Είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο της
εθνικής µας ταυτότητας, της σύγχρονης ελληνικής εικονογραφίας, είναι αντικείµενα διαχρονικού σεβασµού και απόλυτης προστασίας, είναι η ιστορία και ο πλούτος µας και θα έπρεπε να τον
βλέπουµε µε πιο µεγάλο σεβασµό και µε πιο µεγάλη αγάπη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σκανδαλίδη.
Θα δώσουµε τον λόγο τώρα στον πρώτο οµιλητή, τον κ. Τσαβδαρίδη Λάζαρο από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Τσαβδαρίδη, έχετε τον λόγο.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα στην Ολοµέλεια ένα νοµοθέτηµα που θωρακίζει, προασπίζει, αλλά και αναδεικνύει την ταυτότητα και το DNA του ίδιου µας
του πολιτισµού, µια νοµοθετική πρωτοβουλία που, αν και αυτονόητη, καθώς νοικοκυρεύει την πολυνοµία και την κακονοµία στο
ρυθµιστικό πλαίσιο της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, εν τούτοις
αποτέλεσε για χρόνια ζητούµενο, µιας και στην πράξη το αρχικό
σχετικό πλαίσιο του ν.3028/2002 συµπεριέλαβε συν τω χρόνω
πλήθος νοµοθετικών τροποποιήσεων µε την πλειοψηφία των νοµοθετηµάτων να είναι διάσπαρτα και δαιδαλώδη.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας γνωρίζει καλά ότι η επικαιροποίηση των καναλιών και των φίλτρων προστασίας των αρχαιοτήτων µας είναι µονόδροµος, αν θέλουµε να µιλήσουµε για
ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται το πολιτιστικό αποτύπωµά
του στην οικουµένη µέσα στους αιώνες και στοχεύει στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίησή του επ’ ωφελεία της ίδιας της σύγχρονης
κοινωνίας.
Και αυτόν τον µονόδροµο είναι αποφασισµένη να τον µετατρέψει σε οδικό άξονα ταχείας κυκλοφορίας αφ’ ενός υιοθετώντας
πρακτικές βέλτιστης νοµοθέτησης που συµπεριλαµβάνουν την
αναδιατύπωση του νοµικού κειµένου σε πιο εύληπτη γλώσσα, την
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απάλειψη διατάξεων που έχουν καταστεί άνευ αντικειµένου,
καθώς και την ένταξη στον παρόντα κώδικα όλων των σχετικών
νοµοθετηµάτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στον εκάστοτε εφαρµοστή του δικαίου και θα δίνουν τη δυνατότητα σε
κάθε εµπλεκόµενο να έχει άµεση και ασφαλή γνώση της συνολικής νοµοθεσίας που αφορά σε ζητήµατα προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, αφ’ ετέρου συστηµατικοποιώντας και κωδικοποιώντας όλες τις σχετικές διατάξεις, ώστε να ενισχύεται η εµπιστοσύνη των διοικουµένων, να
απλουστεύεται η καθηµερινότητα των πολιτών, να διευρύνεται η
αναπτυξιακή διάσταση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και να
πολλαπλασιάζεται η αποτελεσµατικότητα της κρατικής µηχανής.
Στο παρόν νοµοθέτηµα αποτυπώνεται ξεκάθαρα µια κοσµογονία απαραίτητων κωδικοποιήσεων που αφορούν, ανάµεσα σε
άλλα εξαιρετικά σηµαντικά, στον καθορισµό των χρονικών περιόδων για τον χαρακτηρισµό των ακινήτων µνηµείων, στον φορέα
της κυριότητας και άσκησης της διοίκησης και διαχείρισης των
ακινήτων µνηµείων, οργανωµένων αρχαιολογικών χώρων και εν
γένει ακινήτων πολιτιστικής κληρονοµιάς, στις υποχρεώσεις των
κυρίων, των νοµέων και των κατόχων ακινήτων µνηµείων, στη χωρική οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων, στη διαδικασία της
απαλλοτρίωσης ή στέρησης της χρήσης ακινήτων µέσα στα
οποία υπάρχουν µνηµεία, στις διατάξεις αναφορικά µε τις προϋποθέσεις εισαγωγής και εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών, στη
διαδικασία επιστροφής πολιτισµικών αγαθών που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος της χώρας, στην αρχαιολογική
έρευνα και στις εργασίες συντήρησης µνηµείων, στην ίδρυση και
λειτουργία των µουσείων και στις ποινικές κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν στα πρόσωπα που επιδίδονται σε παράνοµες
πράξεις, όπως η κλοπή, η υπεξαίρεση, η φθορά από αµέλεια, παράνοµη µεταβίβαση και εµπορία µνηµείων, παράνοµη ανασκαφή
ή άλλη αρχαιολογική έρευνα, παράνοµη χρήση ανιχνευτή µετάλλου, παράνοµη εξαγωγή και εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών.
Ποιο είναι, όµως, το πρόβληµα αυτού του νοµοσχεδίου; Μα το
ότι το φέρνει σε ψήφιση η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και
όχι ο µονίµως γκρινιάρης, πολιτικά µίζερος, εµµονικά οπισθοδροµικός ΣΥΡΙΖΑ, ένας ΣΥΡΙΖΑ που ακόµη και εδώ, σε ένα σχέδιο
νόµου που δεν αλλάζει, αλλά απλά κωδικοποιεί ήδη υπάρχουσες
διατάξεις, εφηύρε αντιπολιτευτικό λόγο από το µηδέν, γιατί αυτό
έχει µάθει να κάνει, γιατί έτσι έχει µάθει να κρύβει την απόλυτη
πενία των προτάσεών του, γιατί έχει στο δικό του το DNA να θρέφεται από τη στείρα άρνηση, την άγονη αντιπαράθεση, την τοξικότητα και την αναταραχή.
Ζήτησε ως εκ τούτου ο ΣΥΡΙΖΑ την απόσυρση του νοµοσχεδίου και µίλησε για χτύπηµα στη δηµοκρατία. Και ενώ υποτίθεται
ότι η εισηγήτριά του δεν θέλησε, όπως µας είπε στην τοποθέτησή της στην επιτροπή, να αποδώσει καµµία κακή πρόθεση
ούτε στην Υπουργό ούτε σε κανέναν άλλον για τα επίµαχα άρθρα
66 και 71, εν τούτοις αµέσως µετά µίλησε για ένα διαρκές κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα και αποχώρησε από τη συζήτηση. Ας
φανταστούµε, δηλαδή, τι θα έλεγε ή τι θα έκανε ως ΣΥΡΙΖΑ αν η
εισηγήτριά του απέδιδε και κακή πρόθεση.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είχα διαβάσει,
κύριε. Είναι σηµαντικό να µην έχεις διαβάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε, παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Τσαβδαρίδη.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Θα έπρεπε να φροντίσετε να είχατε διαβάσει και µετά να τοποθετηθείτε!
(Θόρυβος-Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι διάλογο σας
παρακαλώ!
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Η ουσία, όµως, είναι ότι όλος αυτός ο κουρνιαχτός προκαλείται από το ΣΥΡΙΖΑ για τις εντυπώσεις
και µόνο, …
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Επί της ουσίας να µιλάτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ!
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Θέλετε να µε αφήσετε να µιλήσω
και να µην ενοχλείστε; Σας παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ελάτε, κύριε Τσαβδαρίδη, συνεχίστε.
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ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, αλλά κοιτάξτε,
δεν µπορεί… Προκαλείτε κι εσείς. Δεν είναι «µονά ζυγά δικά
µας». Προσέξτε κι εσείς τις εκφράσεις, πού απευθύνεστε.
Συνεχίστε την οµιλία σας, να ολοκληρώσετε.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Όσον αφορά στο άρθρο 66, αυτό
καλύπτει απολύτως τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους και
σε καµµία περίπτωση δεν αλλάζει επί της ουσίας καµµία διάταξη.
Όσον αφορά στο άρθρο 71, οι αυστηρές ποινές που η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας επανέφερε τον Αύγουστο του 2019
είναι απολύτως σύµφωνες µε τον συγκεκριµένο Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας, ενώ αντιθέτως εσείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
ήσασταν αυτοί που λίγο πριν τις εκλογές ψηφίσατε ασθµαίνοντας και εν κρυπτώ τον Ποινικό Κώδικα, από τον οποίο απαλείψατε
απολύτως τις αυστηρές διατάξεις για την πολιτιστική κληρονοµιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Βουλευτής Ηµαθίας έχω την
τιµή να εκπροσωπώ έναν νοµό, ο οποίος εκτός από πρώτος πανελλαδικά σε παραγωγή αγροτικών προϊόντων, όπως είναι τα ροδάκινα και τα µήλα, είναι και µια περιοχή φηµισµένη για τα
εξαιρετικά κρασιά της. Διαθέτει ένα εξαιρετικό µείγµα φυσικής,
πολιτιστικής αλλά κυρίως αρχαιολογικής κληρονοµιάς, µε κορωνίδες την παγκόσµια αρχαιολογική παρακαταθήκη της Βεργίνας,
τη λυδία λίθο του δυτικού πολιτισµού, την εµβληµατική σχολή
του Αριστοτέλη στη Νάουσα, την Παναγία Σουµελά, το λίκνο του
Ποντιακού Ελληνισµού, τις υπέροχες βυζαντινές εκκλησίες, το
Βήµα του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια αλλά και τις σηµαντικές αρχαιότητες των Ανθεµίων, της Αλώρου στη Μελίκη, αλλά
και της Νικοµήδειας.
Αυτός ο τόπος καλοδέχεται το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για την
προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς,
γιατί το πλαίσιο αυτό όχι µόνο θα καλλιεργήσει το έδαφος για
οικονοµική άνθηση των τοπικών κοινωνιών και για σοβαρές επενδύσεις που θα δίνουν προστιθέµενη αξία στον υλικό και άυλο πολιτισµικό µας πλούτο, αλλά κυρίως γιατί θα διαφυλάξει τον
πλούτο αυτό ως κόρη οφθαλµού, προκειµένου να τον παραδώσουµε άθικτο και ακτινοβόλο στις γενιές που έρχονται.
Αν αυτό το ύψιστο καθήκον η Αντιπολίτευση βρίσκει λόγους
να το ναρκοθετήσει για µικροπολιτικές σκοπιµότητες, τότε λυπάµαι, αλλά µας χωρίζει άβυσσος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
ο κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Βερναρδάκη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λένε ότι η διαδικασία είναι πολλές φορές ουσία και µάλιστα
σηµαντικότερη ουσία. Για να δούµε λοιπόν ορισµένα θέµατα.
Κυρία Υπουργέ, έχετε συγκροτήσει µια οµάδα εργασίας στις
9 Οκτωβρίου του 2020, χωρίς τη συµµετοχή των αρµόδιων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισµού, δηλαδή της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Αναστήλωσης Μουσείων, αυτοτελούς Τµήµατος Νοµοθετικού Έργου. Δικαίωµά σας προφανώς, αλλά υπάρχει ένα πρόβληµα διαδικασίας.
Οι γενικές διευθύνσεις, όπως ξέρετε και όπως ορίζεται και από
τη νοµοθεσία του επιτελικού κράτους, αλλά και από τη νοµολογία για τη δηµόσια διοίκηση, είναι δοµές δηµόσιας πολιτικής,
είναι δοµές παραγωγής δηµόσιας πολιτικής. Πώς γίνεται λοιπόν
αυτές οι τρεις γενικές διευθύνσεις, οι οποίες είναι στον πυρήνα
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας, να µην έχουν λόγο ούτε καν
γνώση όχι απλώς συµµετοχή;
Ας είναι. Όµως, πρέπει να το απαντήσετε. Είναι ένα ερώτηµα,
καλόπιστο ερώτηµα.
Δεύτερον, η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης σας παραδίδει
στις 24 Μαρτίου του 2021 ένα τελικό κείµενο του σχεδίου κώδικα
που αφορά αυτό που συζητάµε σήµερα. Δεν το αλλάζετε, έτσι
λέτε. Όπως το πήρατε, έτσι το φέρνετε. Οκτώ µήνες λοιπόν είναι
σε ένα συρτάρι –οκ- και δεν αλλάζει. Το έχετε εσείς λοιπόν, οκτώ
µήνες. Το µελετήσατε ίσως, πιθανώς, η οµάδα εργασίας το είδε,
το τσεκάρισε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μια ερώτηση απλή: Γιατί δεν δίνετε και οκτώ µέρες –όχι οκτώ
µήνες, οκτώ µέρες- στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,
στους Βουλευτές, στα πολιτικά κόµµατα να το δουν, να το ελέγξουν; Καλόπιστα.
Εσείς δεν έχετε παρέµβει σε αυτό το κείµενο. Είναι ένα κείµενο
το οποίο σας το έχει δώσει η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης.
Να σας ρωτήσω κάτι: Γιατί στην Επιτροπή Μορφωτικών δεν πρέπει να έρθει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ή κάποιος εκπρόσωπος
που έχει δουλέψει σε αυτήν την κωδικοποίηση, να απαντήσει σε
καλόπιστες ερωτήσεις; Γιατί πιθανότατα να υπάρχουν ασάφειες,
να υπάρχουν παραλείψεις. Έχει γίνει ένα ιλιγγιώδες έργο, πράγµατι, η κωδικοποίηση. Γιατί να µην έρθει λοιπόν ο άνθρωπος εδώ
να µας εξηγήσει, να απαντήσει στις ερωτήσεις; Είναι πραγµατικά
απορίας άξιον.
Γιατί έρχεστε σήµερα και κάνετε µάλιστα και µια τροποποίηση
επ’ αυτού που καταθέσατε, το οποίο δεν τροποποιείτε –κατά τα
άλλα!-, δεν αναλύετε, είναι όπως είναι, «πάρτε το και ψηφίστε
το», αλλά παρ’ όλα αυτά σήµερα ξεκινάτε µε νοµοτεχνική βελτίωση.
Σας ζητήσαµε προχθές στην αρµόδια επιτροπή να µας καταθέσετε τα έγγραφα που σας κατέθεσε η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης –νοµίζω ότι πρέπει να επιµείνουµε- όχι την επιστολή,
όλο το σχέδιο, όλη την κωδικοποίηση µε τις παρατηρήσεις, µε
τις παρατηρήσεις που ενδεχοµένως υπάρχουν κατ’ άρθρον και
βεβαίως και την πρωτογενή αιτιολογική. Διότι εδώ στην αιτιολογική έχουν απαλειφθεί κάποιες κρίσιµες παρατηρήσεις που αφορούν στα άρθρα.
Είναι λάθος; Είναι παρεξήγηση; Είναι σκοπιµότητα; Πρέπει να
διερευνηθεί, γιατί υπάρχουν ορισµένα ζητήµατα που είναι σοβαρά.
Ο φόβος µας ποιος είναι και η ένσταση; Και νοµίζω ότι έχει
αναδειχθεί από όλους τους οµιλητές όλων των κοµµάτων. Ότι η
συγκεκριµένη κωδικοποίηση είναι πρόφαση για ουσιώδεις αλλαγές σε κρίσιµες διατάξεις του αρχαιολογικού νόµου, του ν.3028/
2002. Αναφέρθηκαν, δεν έχω χρόνο να αναφερθώ διεξοδικά,
όπως το άρθρο 15, το 15α, το 15β, το 15γ, το 16, το 17 και βεβαίως τα επίµαχα άρθρα 66 και 71.
Ήδη και εσείς µε την έναρξη της οµιλίας σας σήµερα, µε την
έναρξη της συνεδρίασης, µε τη νοµοτεχνική που κάνετε στο
άρθρο 66, οµολογείτε στην πραγµατικότητα ότι εδώ υπάρχει ένα
πρόβληµα, υπάρχουν προβληµατικές διατάξεις, που κανονικά
δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Γιατί αν είχε δοθεί χρόνος, αν είχε
δοθεί µια σοβαρή διαβούλευση, µια σοβαρή προεργασία των επιτροπών που έχουν δουλέψει, κανονικά δεν θα φτάναµε σε αυτήν
την καχυποψία –αν υπάρχει καχυποψία από τη µεριά µας.
Είναι και το περίφηµο άρθρο 71, το οποίο παραλείπεται εντελώς από τον κώδικα. Συζητήθηκαν και άλλα, το είπαν και άλλοι.
Εγώ θα διαβάσω αυτά που είπατε στην αρµόδια επιτροπή mota-mot. Τι είπατε στην αρµόδια επιτροπή προχθές; Το άρθρο 71
του ν.3028/2002 καταργείται, διότι η πρόβλεψη της αρµοδιότητας του τριµελούς εφετείου για την εκδίκαση των κακουργηµάτων περιλαµβάνεται στο άρθρο 111 παράγραφος α.5 του νέου
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Τι λέτε εδώ; Πρώτα-πρώτα ότι καταργείται. «Καταργείται», το
λέτε εσείς εδώ µε λέξη συγκεκριµένα. Άρα, δεν έχετε µια κωδικοποίηση, όπως ορίζει ο νόµος του επιτελικού κράτους απλώς.
Δηλαδή δεν πήρατε τις διατάξεις να τις βάλετε σε µια σειρά, να
καθαρίσετε τις µη λειτουργούσες είτε αυτές που έχουν καταργηθεί, να κάνετε αυτή την ευρετηριοποίηση που λέει ο νόµος.
Εσείς εδώ καταργείτε και το λέτε επί λέξει.
Και εν πάση περιπτώσει, το ερώτηµα το οποίο µένει να απαντήσετε είναι το εξής: Αυτός ο Ποινικός Κώδικας αναφέρεται και
θεµελιώνεται πάνω στο άρθρο 71 του ν.3028/2002. Πώς θα δικάσει; Δεν παράγει αυτοτελή… Ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας δικάζει παραβάσεις, εγκλήµατα βάσει της νοµοθεσίας που προϋπάρχει. Όταν εσείς το απαλείφετε αυτό, είναι σαν να µένει στο
κενό.
Το άρθρο 111, λοιπόν, παραµένει στο κενό, τελείως στο κενό.
Δηλαδή, δεν έχει πια νοµικό έρεισµα και άρα εγείρονται πολλές
επιφυλάξεις, παρατηρήσεις, φόβοι στην κοινή γνώµη, στους
Βουλευτές, στα κόµµατα, σε εµάς. Το έχουν επισηµάνει δε όλα
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τα κόµµατα αυτό που έχουν µιλήσει µέχρι στιγµής για το τι κάνει
αυτό το περίφηµο, η απάλειψη του άρθρου 71.
Όµως, πάµε τώρα στο σηµαντικότερο, κατά τη γνώµη µου, ζήτηµα που έχει τεθεί από όλα τα κόµµατα πάλι, και από σας εµµέσως µε την πρώτη σας παρέµβαση. Δεν µπορεί η κωδικοποίηση
και η διαδικασία της κωδικοποίησης να αναχθεί σε µία διαρκή
παρείσφρηση στη νοµοθέτηση διατάξεων ή απαλείψεων από την
πίσω πόρτα.
Αυτό, πραγµατικά, είναι κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα! Διότι
στην πραγµατικότητα, εάν αυτή η διαδικασία νοµιµοποιηθεί, θα
έχουµε διαδικασίες νοµοθέτηση, αλλαγής, παραλλαγής, άρθρων, εδαφίων και ούτω καθεξής όχι µε τη νόµιµη, µε την τυπική
κοινοβουλευτική διαδικασία της συζήτησης σε ένα νοµοσχέδιο
της αρµόδιας επιτροπής. Θα έχουµε ρυθµίσεις που θα έρχονται
από την πίσω πόρτα!
Τίθεται ένα ζήτηµα ποιος νοµοθετεί τελικά. Εδώ, δηλαδή,
έχουµε µια διαδικασία παράκαµψης της Βουλής και είναι και ένα
ζήτηµα πια ευθύνης και του ίδιου του Προεδρείου της Βουλής
αν θα δεχθεί µέσω της διαδικασίας της κωδικοποίησης -που θα
έρχεται προφανώς και για τα άλλα Υπουργεία- αν νοµιµοποιήσουµε µια τέτοια διαδικασία. Με τρόµο σκέφτοµαι αν γίνονται
αυτά σε αυτό το νοµοθέτηµα, τι έχει να γίνει στα νοµοθετήµατα
του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θα ρυθµίσουν αιγιαλούς,
δασικούς χάρτες, ιδιοκτησίες, αεροφωτογραφίες πριν από εκατό
χρόνια και ούτω καθεξής. Μπορεί να εφαρµοστεί και στην αγροτική νοµοθεσία και ούτω καθεξής.
Εάν, λοιπόν, δεν αλλάξει όλη η διαδικασία συζήτησης της κωδικοποίησης, τότε πραγµατικά θα νοµιµοποιείται οποιοσδήποτε
να πιστεύει ότι συντελείται ένα διαρκές κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα, διότι δεν θα νοµοθετούν οι Βουλευτές, τα κόµµατα και
η Βουλή, αλλά θα νοµοθετούν διάφοροι επιτήδειοι οι οποίοι φέρουν στον κώδικα ένα κείµενο, συζητιέται σε µισή µέρα και
όποιος θέλει το ψηφίζει και όποιος θέλει δεν το ψηφίζει.
Αυτή δεν είναι µια κοινοβουλευτική διαδικασία. Δυστυχώς, ξεκινάµε αυτή την πρακτική από το Υπουργείο Πολιτισµού. Δεν µας
εκπλήσσει διότι είναι το παράδειγµα της κακοδιοίκησης αυτά τα
δύο χρόνια, αλλά θέλω να πιστεύω ότι εδώ θα υπάρχει παρέµβαση και του Προεδρείου της Βουλής, για να σταµατήσει αµέσως αυτή η διαδικασία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενη οµιλήτρια
είναι η κ. Αγγελική Αδαµοπούλου από το ΜέΡΑ25.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι έχετε βάλει
και εσείς το προσωπικό σας λιθαράκι στην απαξίωση του Κοινοβουλίου και της νοµοθετικής διαδικασίας. Και το λέω αυτό διότι
κρατάτε στα συρτάρια σας εδώ και οκτώ µήνες έναν κώδικα σαν
να είναι ένα απόρρητο κρατικό µυστικό, αντί να τον διανέµετε
αφ’ ενός στα κόµµατα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο
προκειµένου να διατυπώσουν τα σχόλιά τους και τις παρατηρήσεις τους και αφ’ ετέρου στους καθ’ ύλην αρµόδιους, οι οποίοι
ως επί το πλείστον µπορούν να τοποθετηθούν επί ζητηµάτων που
αφορούν στην πολιτιστική κληρονοµιά µας, όπως είναι οι ενώσεις
αρχαιολόγων, η ακαδηµαϊκή κοινότητα, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισµού, η Κοινωνία των Πολιτών.
Και µετά από αυτό το παράλογο και το παιδιάστικο κρυφτούλι,
σαν να µην έφτανε αυτό το κρυφτούλι των οκτώ µηνών, εν µέσω
µιας νυκτός κυριολεκτικά, δηλαδή τα µεσάνυχτα της Τρίτης, φέρατε τον κώδικα. Τον φέρατε προς µία και µόνη συζήτηση την
Πέµπτη το πρωί και τώρα σπεύδετε την ψήφισή του µε ταχείες
διαδικασίες, έχοντας δώσει µόλις τριάντα έξι ώρες περιθώριο
στα µέλη της αρµόδιας επιτροπής προκειµένου να τον µελετήσουν.
Αυτή είναι µια απαράδεκτη καταχρηστική συµπεριφορά η
οποία προδίδει δύο πράγµατα, αφ’ ενός την ύποπτη πρόθεση
του Υπουργείου και της Κυβέρνησης να περάσει έναν κώδικα
χωρίς διαβούλευση ή µε την ελάχιστη διαβούλευση και αφ’ ετέρου βεβαίως την αδιαφανή και ιδιοκτησιακή λογική µε την οποία
το Υπουργείο και η Κυβέρνηση αντιµετωπίζουν ζητήµατα που
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έχουν να κάνουν µε τις αρχαιότητες και την πολιτιστική µας κληρονοµιά.
Και επειδή σε µία πρόσφατη συνέντευξή σας αυτοχαρακτηριστήκατε ως άνθρωπος του καθήκοντος, εγώ έχω να θέσω το
εξής ερώτηµα: Από ποια αίσθηση καθήκοντος και ευθύνης και
βάσει ποιας τέτοιας αίσθησης προωθείτε τυφλά βλαπτικές και
καταστροφικές επιλογές, οι οποίες συνοδεύονται από ένα ιστορικό αλλεπάλληλων σφαλµάτων που βαρύνουν όλη τη θητεία
σας; Να αναφερθώ στην βρώµικη υπόθεση Λιγνάδη; Να αναφερθώ στα τσιµέντα και στον προβληµατικό µη λειτουργικό ανελκυστήρα στην Ακρόπολη; Να αναφερθώ στις καταστροφικές
επιλογές σας για το Μετρό της Θεσσαλονίκης; Στους παράλογους χειρισµούς σας για τους ανθρώπους της τέχνης, της µουσικής, του πολιτισµού ευρύτερα; Στις fast track αδειοδοτήσεις
για τις εµπορικές φωτογραφίσεις και τις πασαρέλες σε αρχαιολογικούς χώρους; Να αναφέρω την ελαφρύτητα µε την οποία
προσπαθήσατε να υποβαθµίσετε την επικινδυνότητα στις Μυκήνες, αναφερόµενη στο γνωστό «πούσι» των Μυκηνών; Να αναφερθώ στην υποβάθµιση ακόµη και της ίδιας της φοίτησης στις
σχολές των ξεναγών; Να αναφερθώ στον τραγέλαφο µε τα λεγόµενα «κιβώτια» στο κτήµα του Τατοΐου;
Δυστυχώς, µε όλες αυτές οι πρακτικές χτίζετε µέρα µε τη µέρα
ένα βιογραφικό το οποίο είναι προς αποφυγήν.
Και για να προλάβω τον τυχόν ανέξοδο αντίλογό σας περί
δήθεν υποκειµενισµού και περί δήθεν άλλης ιδεολογικής και πολιτικής προσέγγισης -που έχουµε κουραστεί να ακούµε αυτό το
επιχείρηµα από όλους τους Υπουργούς- εγώ θα σας πω να µην
ακούσετε την άποψή µου. Θα σας καλέσω να ακούσετε, όµως,
την άποψη ενός επιφανούς επιστήµονα, ενός από τους επιφανέστερους Έλληνες της Διασποράς. Είναι ο καθηγητής Αρχαίας
Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Προηγµένων Μελετών του Πανεπιστηµίου Πρίνστον των Ηνωµένων Πολιτειών, ο
κ. Άγγελος Χανιώτης, ο οποίος είναι και κοινωνός της γνήσιας
αριστείας.
Πρόσφατα, σας αφιέρωσε αρκετές αναφορές σε συνέντευξή
του. Θα πω επί λέξει τι έχει πει. Χαρακτήρισε σύντοµη, ασαφή
και ακοστολόγητη τη µελέτη για τις αρχαιότητες στους σταθµούς «Αγία Σοφία» και «Βενιζέλου» στη Θεσσαλονίκη, ενώ θεωρεί
ότι ένας δρόµος, µια πλατεία, ένα κτήριο έχουν ιστορική σηµασία
ως τεκµήρια του παρελθόντος εκεί όπου βρέθηκαν και πουθενά
αλλού. Η Πύλη του Αδριανού, για παράδειγµα, είναι µάρτυρας
της τοπογραφίας της Αθήνας εκεί όπου βρίσκεται. Όπως δεν
µπορείς να µετακινήσεις την Πύλη του Αδριανού ή τα Τείχη του
Θεµιστοκλή, λέει ο κ. Χανιώτης, επειδή η θέση τους ίσως να παρενοχλεί την κυκλοφορία, έτσι δεν µπορείς να αλλάξεις αυθαίρετα τη θέση ενός δρόµου ή µίας πλατείας ως τεκµήριο της
πολεοδοµικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Οι αρχαιότητες που
επανατοποθετήθηκαν, λέει, έχασαν εντελώς την αυθεντικότητά
τους ως µνηµεία και αυτή η αποσπασµατική, τσαπατσούλικη και
ανιστόρητη επανατοποθέτηση δίνει µία πρόγευση για το τι πρόκειται να γίνει και µε τις υπόλοιπες αρχαιότητες.
Τι επεφύλαξε για εσάς προσωπικά ο κ. Χανιώτης; Λέει τα εξής:
«Η κ. Μενδώνη έχει δείξει ότι µπορεί να διαχωρίζει την επιστηµονική της ιδιότητα από την υπηρεσία της σε κυβερνητικές θέσεις, παλαιότερα ως γενική γραµµατέας, τώρα ως Υπουργός. Η
κατασκευή του Κωπηλατοδροµίου στο ιστορικό τοπίο του Μαραθώνα, η κατάχωση του Βωµού των Δώδεκα Θεών στην Αθήνα, η
βιαστική ανασκαφή του Τύµβου της Αµφίπολης που έθεσε σε κίνδυνο τη στατικότητα του µνηµείου, είναι παραδείγµατα πολιτικών
επιλογών που υιοθέτησε και µε τις οποίες ένας αρχαιολόγος θα
διαφωνούσε».
Στα δε τέλη Αυγούστου, σε µία συνέντευξή του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ο κ. Χανιώτης είχε χρεώσει στην κ. Μενδώνη αναξιοπιστία και παραπληροφόρηση. Τα ίδια και χειρότερα αναφέρει
τώρα. Σας αποκαλεί «εκτελεστικό όργανο πολιτικής για την οποία
την ευθύνη ολόκληρη έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός» και αναρωτιέται για ποιον λόγο ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε αυτήν την πολιτική για τη Θεσσαλονίκη. Για να ικανοποιήσει τους καραµανλικούς ψηφοφόρους; Για να ικανοποιήσει άλλα συµφέροντα;
Πάντως, σίγουρα όχι για να εξυπηρετήσει τους Θεσσαλονικείς.
Το Μετρό θα µπορούσε να είχε λειτουργήσει µε δώδεκα σταθ-
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µούς, αν εφαρµοζόταν το σχέδιο που είχε εκπονηθεί το 2017 και
το οποίο ο ίδιος µε προσωπική του ευθύνη και χωρίς αιτία ακύρωσε το 2019. Αναρωτιέµαι, λοιπόν -λέει ο κ. Χανιώτης- τι θα πει
το 2023, όταν το Μετρό δεν θα είναι έτοιµο. Εκτός αν µπουν
µπουλντόζες στα αρχαία!
Ρωτάω, λοιπόν, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά που σας προσάπτει ο κ. Χανιώτης. Μη λάβετε υπ’ όψιν τις απόψεις µου. Λάβετε υπ’ όψιν τις απόψεις αυτού του ανθρώπου.
Εγώ αυτό που έχω να πω καταλήγοντας είναι ότι, δυστυχώς,
τα πεπραγµένα σας καθιστούν τη θητεία σας αποτυχηµένη και
κατώτερη των περιστάσεων σε µία χώρα που έχει έναν τόσο σηµαντικό πολιτιστικό πλούτο. Και την ευθύνη, βέβαια, γι’ αυτό,
φέρει ακέραιη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που έκανε τη συγκεκριµένη επιλογή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Αδαµοπούλου.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σκουρλέτη.
Ορίστε, κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση δεν γίνεται µε παγωµένες τις εξελίξεις και επιτρέψτε µου να κάνω µια αναφορά
σε µια πρωτοβουλία που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ διά µέσου του τοµεάρχη
υγείας κ. Ξανθού, ο οποίος απέστειλε σήµερα µια επιστολή προς
τον Υπουργό Υγείας για την ανάγκη σύγκλησης διακοµµατικής
επιτροπής στο Υπουργείο Υγείας, ώστε να ενηµερωθούµε για το
πώς πάνε τα πράγµατα. Νοµίζω ότι εδώ που έχουµε φτάσει δεν
επιτρέπεται οποιαδήποτε προσπάθεια εξωραϊσµού. Δηλώσεις δε
κυβερνητικών στελεχών, ανθρώπων του δικού σας χώρου, που
µιλούν για fake ΜΕΘ, για έλλειψη προσωπικού επιστηµονικού
αλλά και τα νούµερα επιβάλλουν έναν νέο σχεδιασµό, να συζητήσουµε ποια είναι τα ενδεδειγµένα µέτρα εδώ που έχουµε φτάσει, αποτελεσµατικά µέτρα.
Αλλά σίγουρα δεν µπορεί να κοιµάστε ήσυχοι. Δεν µπορεί να
πορεύεστε µε το ίδιο µη σχέδιο. Διότι αποδεικνύεται εκ των
πραγµάτων ότι δεν έχετε ένα σχέδιο προσαρµοσµένο στις κρίσιµες συνθήκες που επιβάλλει η πανδηµία και η υγειονοµική κρίση.
Νοµίζω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση.
Είναι το λιγότερο που έχετε να κάνετε. Δεν µπορείτε να αγνοείτε
τις ίδιες τις αναφορές του ECDC, που κατέταξε την Ελλάδα στην
πιο επικίνδυνη κατηγορία σε σχέση µε τη νόσο COVID. Δεν θέλω
να ασχοληθώ περισσότερο µε το θέµα, αλλά θεώρησα αναγκαία
αυτή την αναφορά.
Νοµίζω, κυρία Υπουργέ, και µε βάση την παρέµβαση που κάνατε εισηγητικά, πριν ξεκινήσουν οι τοποθετήσεις, µε τη µορφή
της νοµοτεχνικής αλλαγής, ότι επιβεβαιώσατε όλη την κριτική
που υπήρχε από το σύνολο της αντιπολίτευσης στο ξεκίνηµα της
συζήτησης στην αρµόδια επιτροπή και παραδεχθήκατε έµµεσα
ότι κάτι δεν έγινε µε τον σωστό τρόπο. Διότι τελικά δεν έχουµε
µια στεγνή κωδικοποίηση εδώ πέρα. Η ίδια η επιτροπή µιλάει και
προβλέπει τη διαδικασία της αναµόρφωσης διατάξεων, άρα της
τροποποίησης, πράγµα που επιβάλλει την κατ’ άρθρον συζήτηση. Αυτό σας είπα. Και βγήκατε εδώ πέρα έξω από τα ρούχα
σας, µας είπατε ότι σας στοχοποιούµε. Έχουµε πολλούς λόγους
να σας στοχοποιήσουµε γι’ αυτά που έχετε κάνει, αλλά όχι για
το συγκεκριµένο. Γιατί λοιπόν δεν δώσατε τον απαιτούµενο
χρόνο στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, να µελετήσουν, να έρθουν µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις, αλλά θεωρήσατε ότι κάτι
τέτοιο είναι εκτός τόπου και χρόνου; Γιατί, ο χρόνος είναι µόνο
δικό σας δικαίωµα, οκτώ µήνες να έχετε τη συγκεκριµένη κωδικοποίηση στα συρτάρια του γραφείου σας; Βλέπετε λοιπόν ότι
ενώ σας ζητήσαµε χρόνο, εσείς σαν να διακατέχεστε από µανία
καταδίωξης και µας λέτε ότι εν πάση περιπτώσει δεν µπορεί να
ασχολούµαστε συνέχεια µε την Υπουργό και να έχουµε µια µονοµανία απέναντί της.
Όµως οι παρατηρήσεις του ίδιου του Συλλόγου των Ελλήνων
Αρχαιολόγων σάς λένε κάτι πολύ απλό και κάτι πολύ σηµαντικό:
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου δεν συµµετείχαν στην όλη συζή-
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τηση. Το θεωρείτε λίγο; Θεωρείτε ότι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τη θεσµική µνήµη του Υπουργείου είναι σωστό να µένουν
εκτός της συζήτησης; Αυτή την αντίληψη νοµοθέτησης έχετε;
Πολύ σωστά σας είπε πριν η κυρία συνάδελφος από το ΜέΡΑ25
ότι διακατέχεστε από µια ιδιοκτησιακή αντίληψη, και για τα θέµατα του πολιτισµού και για την σχέση που έχετε εσείς µε το
Υπουργείο. Δεν είστε λοιπόν Υπουργός του καθήκοντος, είστε
µια ακραία περίπτωση η οποία δεν σέβεστε ούτε την ιεραρχία
του ίδιου του συναδέλφου σας, του ίδιου του Υπουργείου, τους
οποίους τους βάλατε στην άκρη.
Για παράδειγµα, βλέπουµε -παράδειγµα το οποίο επιβεβαιώνει
ότι εδώ πέρα είχαµε µια διάσταση αναµόρφωσης-τροποποίησης
διατάξεων- ότι το περίφηµο άρθρο 15, που αφορά την υπόθεση
των ναυαγίων, την υπόθεση των εναλίων αρχαιολογικών χώρων,
εισάγεται για πρώτη φορά αυτή η διάταξη, όταν προηγούµενα η
δικιά σας Κυβέρνηση πρόσφατα είχε ψηφίσει νόµο µε αυτό το
περιεχόµενο, που δεν το λέγατε. Είναι λοιπόν κάτι καινούργιο.
Υπάρχει δε και η εξής προχειρότητα, όπως σας το ανέφεραν και
προηγουµένως συνάδελφοι, ότι στην περίπτωση του ναυαγίου
της Περιστέρας αυθαίρετα βάζετε ένα τίµηµα 50 ευρώ, όταν η
συγκεκριµένη περίπτωση είναι ενταγµένη σε πρόγραµµα ΕΣΠΑ
και γνωρίζετε ότι το ύψος του τιµήµατος προσδιορίζει την εθνική
συµµετοχή, το τι θα πάρετε από την Ευρώπη. Αυτά λοιπόν τα
έχετε προϋπολογίσει, τα έχετε ενσωµατώσει; Και ερχόσαστε
τώρα εκ των υστέρων να µας πείτε µέσω ΚΥΑ ποιο θα είναι το τίµηµα, ενώ ήδη έχετε υποβάλει στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιτροπές την πρότασή σας; Δεν είναι ένα δείγµα προχειρότητας;
Κυρία Υπουργέ, νοµίζω πως η παρουσία σας στο Υπουργείο
συµπυκνώνεται από τη στάση σας και από τα έργα σας γύρω από
την υπόθεση των αρχαίων του «Σταθµού Βενιζέλου» και δυστυχώς δεν είναι µια προσωπική σας υπόθεση. Εσείς αναλαµβάνετε
το κόστος αυτής της άποψης, αλλά το θέµα είναι ότι διασύρετε
µια ολόκληρη χώρα διεθνώς και επαναλαµβάνετε την ίδια λογική
και στην περίπτωση του Παρθενώνα. Είναι κάτι το οποίο θα σας
συνοδεύει, θα σας χαρακτηρίζει και δεν πρέπει να είστε υπερήφανη. Μόνο όµως που, όπως σας είπα και πριν, δεν αφορά µια
δικιά σας υπόθεση. Γι’ αυτό θα µας βρείτε απέναντι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αύριο είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου και η επέτειος αυτή, πέρα από όλα τα άλλα τα µηνύµατα που στέλνει διαχρονικά, ήταν µια νεανική εξέγερση, µια
νεανική υπόθεση. Αλήθεια, εµείς σήµερα, στη σηµερινή Ελλάδα,
τι µηνύµατα στέλνουµε στη νέα γενιά; Τι µέλλον της επιφυλάσσουµε, όταν οκτακόσιοι πενήντα περίπου χιλιάδες εργαζόµενοι,
κατά κύριο λόγο νέοι, αµείβονται µε 470 ευρώ µηνιαίως, όταν η
νεολαία µας βλέπει ότι η σηµερινή ΕΥΠ την παρακολουθεί ανάλογα µε τη στάση της, τις προτιµήσεις της και τις αναρτήσεις
της στο Facebook σε σχέση µε τα ζητήµατα των µεταναστών,
πως αυτά έρχονται σε αντίθεση µε τα απελευθερωτικά διαχρονικά µηνύµατα του Πολυτεχνείου, που εξακολουθούν κι εµπνέουν
τη νέα γενιά;
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι οι νέοι άνθρωποι δεν σας εµπιστεύονται ως Κυβέρνηση και σας το δείχνουν µε κάθε τρόπο. Και
εσείς τους απαντάτε µε αυταρχισµό, παρακολουθήσεις, καταστολή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΜέΡΑ25 έχει καταθέσει µια
τροπολογία και αφορά την πρότασή του να συµπεριληφθούν στο
καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών οι κούριερ κι οι ντελιβεράδες. Την προσυπογράφουµε 100%. Άλλωστε ανάλογη πρωτοβουλία, την οποία δεν αποδεχτήκατε ως Κυβέρνηση, έχουµε
πάρει τουλάχιστον δύο φορές και όχι µόνο για τους ντελιβεράδες αλλά και για τους υγειονοµικούς, τους υγειονοµικούς τους
οποίους εξακολουθείτε, µετά από δύο σχεδόν χρόνια πανδηµίας,
να τους αφήνετε να εργάζονται στις χειρότερες των συνθηκών,
ενώ βλέπετε ότι το ΕΣΥ καταρρέει. Δεν έχετε διανοηθεί καν να
θέσετε το θέµα των αµοιβών των γιατρών, όταν νέα παιδιά τελειώνουν, καλοί επιστήµονες, τις σχολές στην Ελλάδα και φεύγουν
κατευθείαν στο εξωτερικό, γιατί δεν αντέχουν, δεν έχουν την
προοπτική να απασχοληθούν εδώ πέρα µε έναν δηµιουργικό
τρόπο.
Θέλω, όµως, να πω απευθυνόµενος στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης, ότι
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ναι, η συγκεκριµένη τροπολογία είναι µια ευκαιρία να δηµιουργήσουµε τους κοινωνικούς και πολιτικούς όρους πίεσης απέναντι
στην Κυβέρνηση για να αποδεχθεί την πρόταση να υπαχθούν οι
ντελιβεράδες και οι κούριερ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Είναι όλοι
αυτοί που -και απ’ ό,τι είδα πριν από λίγο οι εργαζόµενοι της «eFood» κατέθεσαν το στεφάνι τους στο Πολυτεχνείο- κατήγαγαν
µια µεγάλη νίκη απέναντι στον αντεργατικό νόµο Χατζηδάκη. Και
είναι µια ευκαιρία και σε αυτό να συµφωνήσουµε, στην κατάργηση του νόµου του Χατζηδάκη.
Έχουµε την υποχρέωση απέναντι σε µια καταστροφική πολιτική, που φάνηκε πια ποιος είναι ο χαρακτήρας της, ο αντικοινωνικός της χαρακτήρας, να υψώσουµε τείχη, να δηµιουργήσουµε
όρους κοινωνικούς και πολιτικούς ώστε να σταµατήσει αυτή η
κατρακύλα, να σταµατήσει η υπονόµευση των εργασιακών δικαιωµάτων.
Μπορούµε να απαιτήσουµε αύξηση του κατώτατου µισθού ως
ένα µικρό βήµα απέναντι στην ακρίβεια, η οποία όχι απλώς δείχνει τα δόντια της, δαγκώνει κυριολεκτικά. Νοικοκυριά θα περάσουν ξανά στο καθεστώς της ενεργειακής φτώχειας. Το δείχνουν
οι τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος, των καυσίµων. Και αυτή η Κυβέρνηση πανηγυρίζει, περί άλλα τυρβάζει.
Θα τους αφήσουµε, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, ή
θα δούµε τι µπορούµε να κάνουµε -αργά, αλλά σταθερά- για να
πέσει αυτή η Κυβέρνηση µε τον τρόπο που προβλέπεται στις δηµοκρατίες, µε την ψήφο του ελληνικού λαού, αλλά και τους κοινωνικούς αγώνες; Και οι κοινωνικοί αγώνες µπορούν να αρχίσουν
από σήµερα.
Αυτή η πρόκληση απευθύνεται, νοµίζω, σε όλες τις αριστερές
και προοδευτικές δυνάµεις και κανείς δεν µπορεί να την αγνοήσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω λέγοντας ότι οι
καιροί, πράγµατι, δεν µας περιµένουν. Η παρούσα Κυβέρνηση
έχει δείξει πλέον, ότι είναι µια κυβέρνηση η οποία ενδιαφέρεται
για να κλείνει δουλειές µέσα από αδιαφανείς αναθέσεις, ότι λειτουργεί στο σκοτάδι των απευθείας αδιαφανών αναθέσεων -χθες
ρωτούσα τον κ. Χατζηδάκη γι’ αυτή την αµαρτωλή σύµβαση των
12.000.000, που, ουσιαστικά, υποβαθµίζει την Επιθεώρηση Εργασίας- ότι λειτουργεί για να υλοποιεί ένα πρόγραµµα πεπαλαιωµένο ιδιωτικοποιήσεων δηµιουργώντας ιδιωτικά µονοπώλια εις
βάρος του δηµόσιου συµφέροντος, ότι λειτουργεί έτσι ώστε να
µην αξιοποιεί τα χρήµατα του Ταµείου Ανάκαµψης, που είναι µια
µεγάλη ευκαιρία για τον τόπο, αλλά για να ικανοποιεί τους δικούς
της συνοµιλητές, εκείνες τις λίγες κοινωνικές δυνάµεις της ολιγαρχίας που θέλει να εκφράσει.
Πρέπει, λοιπόν, ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του και να
δούµε τι µπορούµε να κάνουµε έτσι ώστε να βάλουµε τέλος σ’
αυτόν τον κατήφορο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα
η κ. Παναγιώτα (Νόνη) Δούνια από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) ΔΟΥΝΙΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πολιτισµός
µας είναι το σπουδαιότερό µας κληροδότηµα και το µεγαλύτερο
περιουσιακό µας στοιχείο. Μας κάνει υπερήφανους που είµαστε
Έλληνες και µας εµπνέει, όπως, άλλωστε, και όλους τους άλλους
λαούς, αφού ο ελληνικός πολιτισµός αποτελεί παγκόσµιο σηµείο
αναφοράς.
Η µεγάλη σηµασία που αποδίδει στον πολιτισµό η Νέα Δηµοκρατία και η συνεχής προσπάθεια της Κυβέρνησης για την ανάδειξη σοβαρών πολιτιστικών θεµάτων, είναι φανερή σε όλους
µας. Τη διαπιστώσαµε, άλλωστε, και πολύ πρόσφατα µε τα εγκαίνια του πρωτοπόρου έργου «Αρχαία Ολυµπία: Κοινός Τόπος»,
ενός έργου αποτέλεσµα της εξαιρετικής συνεργασίας του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και της «MICROSOFT»,
που επιτρέπει στους θεατές σε όλο τον κόσµο να εξερευνήσουν
την Αρχαία Ολυµπία όπως ήταν πριν από περισσότερα από δύο
χιλιάδες χρόνια, µέσω διαδραστικής εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα, µέσω περιήγησης στην ψηφιακή µορφή του ιστορικού
χώρου σε υπολογιστή, καθώς και µέσα από την έκθεση του Mi-
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crosoft HoloLens 2 που στεγάζεται στο Ολυµπιακό Μουσείο Αθηνών.
Η υψηλή θέση των πολιτιστικών θεµάτων στην ατζέντα του
Πρωθυπουργού φάνηκε, ακόµα, µε την αναφορά του πριν από
λίγες µέρες στο θέµα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στην εορταστική εκδήλωση για τη συµπλήρωση των εβδοµήντα πέντε
ετών από την ίδρυση της UNESCO.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι µπορεί η απαιτητική καθηµερινότητα να
απαιτεί εντατική ενασχόληση µε θέµατα όπως η υγειονοµική
κρίση, η διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας και η αντιµετώπιση των
επιπτώσεων της πανδηµίας στην οικονοµία, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι ο ελληνικός πολιτισµός, η διάδοση και η προάσπισή
του δεν αποτελεί διαχρονικά µία από τις βασικότερες προτεραιότητές µας.
Ας περάσουµε, όµως, στο προκείµενο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να κυρώσουµε, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφος 7 του Συντάγµατος, τον Κώδικα νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων
και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Όπως είναι γνωστό,
η διαδικασία ψήφισης των κωδίκων είναι πολύ συγκεκριµένη. Δεν
τροποποιεί διατάξεις, αλλά ευρετηριοποιεί τις διατάξεις οι
οποίες ήδη υφίστανται. Πρόκειται, µε άλλα λόγια, για ένα νοµοθέτηµα, το οποίο µαζεύει, συγκεντρώνει σε ένα κείµενο όλες τις
σχετικές, διάσπαρτες και δαιδαλώδεις διατάξεις. Δεν επιβαρύνει,
συνεπώς, τον κρατικό προϋπολογισµό.
Η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας στοχεύει στην αναδιάρθρωση
διατάξεων, αλλά και στην απαλοιφή των διατάξεων που έχουν
καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των µεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρµογής πλέον.
Επιπλέον, αποσκοπεί στην αναδιατύπωση των κειµένων σε εύληπτη γλώσσα και στην προσαρµογή των διατάξεων, που καθορίζουν αρµοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων, προς το
ισχύον οργανωτικό σχήµα των κρατικών υπηρεσιών.
Αυτή η κωδικοποίηση πέρα από το ότι πραγµατώνει την αρχή
της ενότητας και της ασφάλειας δικαίου, ταυτόχρονα απλοποιεί
την καθηµερινότητά µας αφού δίνει τη δυνατότητα τόσο στα διοικητικά όργανα, όσο και στους πολίτες, να έχουν άµεση πρόσβαση και ασφαλή γνώση της συνολικής ψηφισθείσας νοµοθεσίας που αφορά σε ζητήµατα προστασίας των αρχαιοτήτων
και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ
σηµαντική ιδίως για εκπαιδευτικούς και επιστηµονικούς σκοπούς.
Η διαδικασία της κωδικοποίησης είναι επιβεβληµένη, καθώς ο
ν.3028/2002, ο οποίος διαδέχτηκε τον ν.5351/1932, αν και ήταν
ένας νόµος εξαιρετικά πλήρης και πρωτοποριακός για την εποχή
του, έχει αποτελέσει αντικείµενο αρκετών νοµοθετικών τροποποιήσεων µέσα στην εικοσαετία που πέρασε.
Πέρα από τον ν.3028 εκτεταµένες ρυθµίσεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς συναντάµε σε µεταγενέστερα
νοµοθετήµατα όπως ο ν.3521/2006, που είναι η σύµβαση της κύρωσης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς
και ο ν.4355/2015 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της οδηγίας 2014/60 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν αποµακρυνθεί
παράνοµα από το έδαφος κράτους µέλους.
Έτσι, µε την υπό ψήφιση κωδικοποίηση επιτυγχάνεται η συστηµατοποίηση του ρυθµιστικού πλαισίου για την πολιτιστική
κληρονοµιά όπως και άλλων διάσπαρτων διατάξεων, µεταξύ των
οποίων: Οι ρυθµίσεις για τον καταδυτικό τουρισµό στους επισκέψιµους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, η διευρυµένη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για διαφορές σχετικά µε την
κυριότητα, νοµή και κατοχή κινητών µνηµείων, καθώς και ο περιορισµός της ευθύνης των προέδρων και των µελών των γνωµοδοτικών συµβουλίων.
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι στην κωδικοποίηση αυτή που έκανε η
Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, ελήφθη υπ’ όψιν η νοµολογία
του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Ας περάσουµε, όµως, στο περιεχόµενο του νοµοσχεδίου που
καλούµαστε να ψηφίσουµε. Αυτό αποτελείται συνολικά από δέκα
τµήµατα, στα οποία περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για το πεδίο της
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προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τα ακίνητα µνηµεία
και χώρους και τα κινητά µνηµεία, την αρχαιολογική έρευνα και
τις εργασίες συντήρησης και προστασίας µνηµείων, τα µουσεία,
την πρόσβαση και τη χρήση µνηµείων και χώρων, την επιστροφή
πολιτιστικών αγαθών που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το
έδαφος κράτους µέλους, καθώς και τα οικονοµικά κίνητρα και
τα συλλογικά όργανα του Υπουργείου. Βρίσκουµε, ακόµη, ποινικές ειδικές µεταβατικές διατάξεις και, βέβαια, τις τελικές διατάξεις.
Το κείµενο των υπαρχουσών διατάξεων µεταφέρθηκε κατά
βάση αυτούσιο από τα οικεία νοµοθετήµατα. Λίγα µόνο άρθρα
αναδιατυπώθηκαν, προκειµένου οι ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις
να διαµορφωθούν σύµφωνα µε τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο
θα αποκτήσουµε ένα συνεκτικό κωδικοποιηµένο νοµοθέτηµα για
την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας θα διασφαλίσει το δικαίωµα όλων των πολιτών για ελεύθερη, άµεση και διαρκή πρόσβαση στα πολιτιστικά µας αγαθά και θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη των διοικούµενων στη διοίκηση. Παράλληλα, θα συντελέσει
στην ανάδειξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, στην υποστήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας και στην επίτευξη
των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής στον εν λόγω τοµέα.
Πάνω απ’ όλα, όµως, θα αποτελέσει ένα συµπαγές πλαίσιο που
θα δώσει µια νέα ώθηση στη διεθνή πολιτιστική µας ακτινοβολία.
Για όλους αυτούς τους λόγους σας καλώ να υπερψηφίσετε το
παρόν νοµοσχέδιο, στηρίζοντας έτσι έµπρακτα τον πολιτισµό
µας.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Δούνια.
Επόµενη οµιλήτρια είναι η κ. Κυριακή Μάλαµα από το ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά την κ. Μάλαµα θα ακολουθήσει ο κ. Χήτας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Καββαδάς και ο κ.
Δηµοσχάκης.
Έχετε τον λόγο, κυρία Μάλαµα.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα για την κωδικοποίηση της αρχαιολογικής νοµοθεσίας η Κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού προσπαθούν να το παρουσιάσουν σαν µία διαδικασία
ρουτίνας, που απλώς µαζεύει διατάξεις και τις ταξινοµεί σε ένα
κείµενο. Όµως στην πραγµατικότητα πρόκειται για µία προσπάθεια διάλυσης της προστασίας της αρχαίας πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας µας.
Αυτή η Κυβέρνηση, και καλό είναι να τα θυµόµαστε αυτά, έχει
νοµοθετήσει τερατουργήµατα σε σχέση µε τις αρχαιότητες της
πατρίδας µας, όπως το να δανείζουµε σε ιδιώτες στο εξωτερικό
για πενήντα χρόνια, έχει νοµοθετήσει τα κοµπρεσέρ και τις
µπουλντόζες στη βυζαντινή Ποµπηία των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου, έχει ανοίξει την κερκόπορτα της ιδιωτικοποίησης των µουσείων, έχει τσιµεντώσει την Ακρόπολη και την έκανε πασαρέλα,
έχει καψαλίσει τις Μυκήνες, ενώ η Αρχαία Ολυµπία γλίτωσε µάλλον από θαύµα την ώρα που το Τατόι έγινε στάχτη.
Σε αυτή λοιπόν την υποτιθέµενη κωδικοποίηση ρουτίνας της
αρχαιολογικής νοµοθεσίας στην πραγµατικότητα τα πράγµατα
ξεχειλώνουν ακόµη περισσότερο ελαφρύνοντας έτσι τις ποινές
για αρχαιοκάπηλους και καταπατητές αρχαιολογικών χώρων.
Ξέρετε ποιο είναι το µήνυµα που στέλνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο για την κωδικοποίηση της αρχαιολογικής νοµοθεσίας -και
δεν αρκεί βέβαια η νοµοθετική βελτίωση της τελευταίας στιγµήςπου µας φέρατε εδώ; Το µήνυµα λοιπόν που στέλνετε είναι αυτό
της µετατροπής των αρχαιολογικών µας χώρων σε ξέφραγο αµπέλι.
Νοµοθετείτε µε ελαφρότητα, χωρίς να αντιλαµβάνεστε ότι οι
ποινές για όσους υφαρπάζουν αρχαιότητες ή καταπατούν ή βανδαλίζουν αρχαιολογικούς χώρους πρέπει να είναι δρακόντειες.
Πώς θα διεκδικήσουµε τα γλυπτά της Ακρόπολης και όλες τις
αρχαιότητες που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από τη χώρα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µας στέλνοντας αυτού του είδους τα µηνύµατα; Μην παρουσιάζετε λοιπόν αυτές τις διατάξεις σαν µία ουδέτερη γραφειοκρατική διαδικασία.
Διότι αν ήταν έτσι δεν θα τις κρύβατε στο συρτάρι σας επί
οκτώ µήνες και δεν θα ερχόσασταν τώρα µε διορθώσεις, πασαλείµµατα στην ουσία, στα γρήγορα, σε µία συζήτηση που δεν
οδηγεί πουθενά µε τη στάση που κρατάτε. Η προχειρότητα λοιπόν και η ελαφρότητά σας είναι µνηµειώδης.
Δεν έχετε κάτι να πείτε, άραγε, για τη σοκαριστική δήλωση του
Πρωθυπουργού που στην Αρχαία Ολυµπία δήλωσε ότι θα βγάλει
στο σφυρί τις ελιές του αρχαιολογικού χώρου για να πουλάει,
λέει, λάδια σε τιµές ευκαιρίας; Γιατί δεν µας παρουσιάζετε εσείς,
που κόπτεστε για τα κέρδη από τα µνηµεία, πόσα λεφτά έχει
χάσει το δηµόσιο από τη διάλυση των πωλητήριων των µουσείων
που νοµοθετήσατε, πόσα λεφτά έχει χάσει από τις κωλυσιεργίες
σας µε την εφαρµογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου; Μόνο για τα
λάδια της Αρχαίας Ολυµπίας ενδιαφέρεστε; Μάλλον, απ’ ό,τι φαίνεται.
Έρχοµαι τώρα σε ένα θέµα τεράστιας εθνικής και παγκόσµιας
σηµασίας για την προστασία ενός παγκόσµιου µνηµείου, των Αρχαίων Σταγείρων στην Ολυµπιάδα της Χαλκιδικής. Το γνωρίζετε
αυτό το µνηµείο πάρα πολύ καλά, κυρία Υπουργέ, όµως δεν το
προστατεύσατε και αυτή τη στιγµή απειλείται.
Θα τα πούµε από το Βήµα της Ολοµέλειας για να τα ακούσει
όλος ο κόσµος, αλλά και η διεθνής κοινότητα. Έχετε υπογράψει
τη χωροθέτηση τεράστιας µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας βιοµηχανικής κλίµακας σε άµεση γειτνίαση και επαφή µε το παγκόσµιο
αυτό µνηµείο.
Έχετε υπογράψει την κατασκευή τεράστιων κλωβών και τσιµεντένιων θαλάσσιων εγκαταστάσεων ακριβώς απέναντι από το
µνηµείο. Έχετε υπογράψει την κατασκευή χερσαίας µονάδας
βιοµηχανικής επεξεργασίας αλιευµάτων ακριβώς δίπλα από το
µνηµείο σε περιοχή «NATURA», σε περιοχή µε ενάλιες αρχαιότητες, σε περιοχή απαράµιλλης φυσικού κάλλους πάνω στο γιαλό.
Τα έχετε υπογράψει αυτά βασιζόµενοι σε πρόχειρες και εσφαλµένες διαδικασίες. Γιατί επιτρέπετε αυτόν τον κανιβαλισµό της
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς;
Σας καταθέτω στα Πρακτικά ένα στικάκι µε τις φωτογραφίες
από τη θέση όπου πάτε να χωροθετήσετε αυτό το πράγµα. Ρίξτε
µια µατιά στο γραφείο σας, αν και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Κυριακή Μάλαµα καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν στικάκι USB, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρουµε ότι υπάρχουν αθέµιτες πιέσεις στην Αρχαιολογική
Υπηρεσία για να µην κάνετε καλά τη δουλειά σας. Ξέρουµε ότι
υπάρχουν πορίσµατα που γράφτηκαν στο πόδι από αρχαιολόγους που δεν µελέτησαν τα στοιχεία ή που ακόµα χειρότερα
αγνόησαν τα στοιχεία.
Σας καλούµε τώρα αυτή τη στιγµή να λάβετε γνώση του προβλήµατος και να σταµατήσετε άµεσα αυτό που πάτε να κάνετε
ως Κυβέρνηση στα Αρχαία Στάγειρα, γιατί η τοπική κοινωνία, ο
Δήµος Αριστοτέλη, οι φορείς των αρχαιολόγων, η διεθνής κοινότητα, όλοι είναι αντίθετοι µε αυτή την καταστροφή που σχεδιάζετε για τα Αρχαία Στάγειρα, την ώρα µάλιστα που η Αριστοτέλειος Πολιτεία, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και ο Δήµος Αριστοτέλη συζητούν τη δηµιουργία ενός διεθνούς αριστοτελικού κέντρου στην Ολυµπιάδα στα Αρχαία
Στάγειρα. Αντί να συµβάλλετε σε αυτό το σχέδιο, όµως, εσείς γεµίζετε τα Αρχαία Στάγειρα µε κλωβούς, µε µπλόκα, µε ογκώδεις
εγκαταστάσεις, µε βιοµηχανική ρύπανση, µε οπτική όχληση, µε
υποβάθµιση του αρχαιολογικού χώρου.
Η κοινωνία της Ολυµπιάδας είναι κυριολεκτικά στο πόδι. Όλοι
µαζί οι πολίτες ενωµένοι µε µια φωνή είναι αποφασισµένοι να
φτάσουν µέχρι το τέλος. Ήδη οι νοµικές διαδικασίες για να σταµατήσει αυτό το έκτρωµα τρέχουν, για τη χωροθέτηση αυτών
των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων γιατί είναι κραυγαλέες.
Σας καλούµε λοιπόν άµεσα, τώρα να δώσετε εντολή στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους να εξετάσει από
την αρχή τον φάκελο γιατί υπάρχουν υπηρεσιακά λάθη και παραλείψεις για τις οποίες θα ελεγχθούν όλοι όσοι υπέγραψαν
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αυτή τη γνωµοδότηση. Πάρτε πίσω τη γνωµοδότηση αυτή. Η καταστροφή των Αρχαίων Σταγείρων δεν πρόκειται να περάσει και
θα µας βρείτε απέναντι. Και κυρίως θα βρείτε όλη την κοινωνία
της Ολυµπιάδας απέναντι. Αυτή η µεθόδευση της Κυβέρνησης
για την καταστροφή των Αρχαίων Σταγείρων δεν θα περάσει
όπως δεν θα περάσει και η καταστροφή των αρχαιοτήτων της
Βενιζέλου έτσι.
Εµείς δεν πρόκειται να το επιτρέψουµε αυτό και θα παλέψουµε
µε όλα τα θεσµικά µέσα για να ακυρώσουµε αυτές τις αποφάσεις. Σας καλούµε να µην φτάσετε τα πράγµατα στα άκρα. Σας
καλούµε να επανεξετάσετε τη γνωµάτευσή σας για τα Αρχαία
Στάγειρα και να σταµατήσετε αµέσως την καταστροφή τους. Δεν
µπορεί να χωροθετηθούν µονάδες βιοµηχανικής ιχθυοκαλλιέργειας στον ζωτικό χώρο των Αρχαίων Σταγείρων. Είναι έγκληµα
αντίστοιχο µε αυτό που διαπράττετε στη Βενιζέλου και θα λογοδοτήσετε γι’ αυτό.
Αυτά ήταν µερικά από τα παραδείγµατα για το τι σηµαίνει για
σας προστασία της αρχαίας πολιτιστικής κληρονοµιάς. Γι’ αυτό
σταµατήστε τις οργισµένες τάχα µου δήθεν πολεµικές ιαχές σας
γιατί δεν πείθετε κανέναν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Ακολουθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Λύσης κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
Δικαιούστε τον µισό χρόνο, κύριε Χήτα, καθώς µίλησε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας.
Και µετά τον κ. Χήτα τον λόγο έχει ο κ. Μπουκώρος ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Κάθε τρεις Βουλευτές δεν είπαµε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έµειναν λίγοι Βουλευτές, κύριε Μάρκου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρία Μενδώνη, επί είκοσι οκτώ - τριάντα
λεπτά µιλούσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και είναι ο µοναδικός που βρέθηκε σήµερα στο δικό σας νοµοσχέδιο και τίµησε και επί της ουσίας µε την παρουσία του αλλά και την
ανάλυση που έκανε και εσάς και το νοµοσχέδιο, αλλά και τον
χώρο του πολιτισµού, όπως και η εισηγήτριά µας, η κ. Ασηµακοπούλου.
Οπότε, κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να κάνω αναφορά σε δύο άλλα θέµατα τα
οποία νοµίζω ότι αξίζουν αναφοράς. Το ένα αφορά εσάς περίπου. Είναι στο Υφυπουργείο και αφορά το κοµµάτι του αθλητισµού περισσότερο. Θα σας πω σε λιγάκι.
Να κάνω ένα σχόλιο µόνο για το κοµµάτι που συζητάµε επειδή
ενδιαφέρεστε για τα αρχαία, αλλά ουσιαστικά έχετε τεµαχίσει
και αποσπάσει τα αρχαία που βρέθηκαν στη «Βενιζέλου» για το
Μετρό. Είναι µια πολύ µεγάλη ιστορία και δεν θέλω να αναλώσω
τον λίγο χρόνο που έχω σήµερα γι’ αυτό. Είναι πολύ σηµαντικό
θέµα, αλλά είναι ένα δείγµα.
Θέλω να κάνω κάποιες αναφορές σε ένα πολύ σηµαντικό
θέµα. Ξέρετε, αυτό που απασχολεί την κοινωνία και την καθηµερινότητα, δηλαδή αυτόν τον διάβολο που τον λέµε COVID και
έχει αλλάξει τη ζωή µας εδώ και είκοσι δύο µήνες.
Ξέρετε, κυρία Υπουργέ, είναι και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εδώ και οι Βουλευτές της Κυβέρνησης, δεν θα κάνω καµµία αναφορά σήµερα γιατί αναλωνόµαστε στα εµβόλια, αλλά να
µιλήσουµε για όλη αυτή την ιστορία της πανδηµίας του COVID
και για τα λάθη, κάποια πολύ σηµαντικά λάθη, που έχετε κάνει
και για τα οποία νοµίζω ότι δεν έχουµε κουβεντιάσει ποτέ.
Επικοινωνία ξέρετε τι θα πει; Κάνατε ένα τεράστιο λάθος. Βάλατε να επικοινωνήσετε, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε και
κυρία Υπουργέ, το θέµα του εµβολιασµού του κόσµου και το αν
θα πάρει την απόφασή του ο Έλληνας πολίτης και η Ελληνίδα
να πάει να κάνει το εµβόλιο το οποίο είναι αναφαίρετο δικαίωµά
του αν θα το κάνει ή δεν θα το κάνει, και το επικοινωνήσατε µε
κάποιους ανθρώπους τελείως λάθος. Δηλαδή δείτε το λίγο, γιατί
στη ζωή είναι και το πώς επικοινωνείς κάτι. Βάλατε ανθρώπους εγώ θα µιλήσω µε ονόµατα σήµερα- σαν την κ. Παγώνη, τον κ.
Βασιλακόπουλο να πείσει την Ελληνίδα και τον Έλληνα η κ. Πα-
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γώνη την οποία το µόνο που τη νοιάζει είναι να πάει σε κανένα
τηλεοπτικό κανάλι, να πάει να κάνει καµµιά βόλτα στα πρωινάδικα, να κάνει καινούριο life style.
Τι σας έκανε να πιστέψετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, η κ. Παγώνη
ή ο κ. Βασιλακόπουλος οι οποίοι αν θέλετε περισσότερο έχουν
δηµιουργήσει ένα αίσθηµα αντιπάθειας ή µη σοβαρού προφίλ,
θα πείσουν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το να βγάλετε
σοβαρούς επιστήµονες να µιλήσουν στον κόσµο και να τους πείσουν; Ή τον κ. Σύψα, που είχατε στην αρχή, ο οποίος εξαφανίστηκε. Δείτε το λίγο σαν εικόνα.
Και απευθύνοµαι σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι θα πει επικοινωνία. Λάθος επιλογές. Δηµιουργήσατε τελείως αντίθετα αποτελέσµατα. Δηµιουργήσατε στον κόσµο εκνευρισµό, απέχθεια
και αντιπάθεια στοχοποιώντας -κακώς βεβαίως- και τους ανθρώπους αυτούς. Όµως, η κ. Παγώνη ψοφάει για σόου περισσότερο
παρά για να κάνει πραγµατικά µια επί της ουσίας τοποθέτηση και
να πείσει έναν άνθρωπο που είναι µεταξύ του να το κάνει και να
µη το κάνει και ισορροπεί και δεν ξέρει τι απόφαση να πάρει και
βλέπει αυτό το πράγµα που βγάλατε µπροστά εσείς, αυτό το
σκηνικό που στήσατε.
Δεύτερο λάθος. Μιλάτε για επίταξη γιατρών σήµερα γιατί δεν
φτάνουν οι γιατροί, για να το πω απλά και λαϊκά. Είναι δυνατόν
να µην φτάνουν οι γιατροί; Διότι µε την επίταξη γιατρών θα τους
πάρετε από κάπου αλλού τους ιδιώτες, οι οποίοι έχουν δέκα,
τριάντα, εκατό ασθενείς που κουράρουν και θα λείψουν αυτοί οι
γιατροί από κάποιους άλλους ασθενείς ταυτόχρονα. Και κάνετε
επίταξη την ίδια ώρα που έχετε τόσους άξιους αγωνιστές επιστήµονες, τόσο ιατρικό προσωπικό το οποίο το έχετε βγάλει
στην άκρη και τους τιµωρείτε εκδικητικά γιατί δεν έχουν κάνει το
εµβόλιο, ενώ χρειάζονται στη µάχη. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που
τους χειροκροτούσαν από τα µπαλκόνια υποκριτικά και τώρα
τους έχετε πεταµένους στη γωνία. Και τους έχετε εκδικητικά
όµως, όχι µε ουσία και νόηµα, γιατί αν βλέπατε την ουσία, αυτοί
οι άνθρωποι κάνοντάς τεστ µέρα παρά µέρα θα ήταν υγιείς και
θα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. Δεν σας νοιάζει όµως η
ουσία. Σας νοιάζει η εκδίκηση.
Τρίτο λάθος, ΜΕΘ. Να µιλήσουµε λοιπόν για πράγµατα που
δεν αφορούν στα εµβόλια. Αποφασίστε πόσες ΜΕΘ έχουµε, όχι
έχετε, πόσες έχουµε όλοι. Έχουµε χίλιες εκατό, χίλιες διακόσιες,
χίλιες τριακόσιες; Κάθε Βουλευτής κάθε δέκα λεπτά, κάθε ένας
Υπουργός της Κυβέρνησης βγαίνει και λέει ένα άλλο νούµερο.
Αποφασίστε πόσες έχουµε και πώς λειτουργούν. Γιατί παρενέβη
ο εισαγγελέας για τη δήλωση του κ. Βασιλακόπουλου που είπε
ότι λειτουργούσαν ΜΕΘ χωρίς να έχουν στελεχωθεί σωστά, µε
αποτέλεσµα την αύξηση της λιτότητας. Το είπε ο δικός σας άνθρωπος, ο δικός σας άνθρωπος! Άρα, παραµύθι φούρναρη και
αυτό µε τις ΜΕΘ. Πόσες είναι τελικά οι ρηµάδες;
Τέταρτο λάθος, µέτρα που δεν µπορούν να πείσουν τον κόσµο.
Μέτρα αλά κάρτ, πρόστιµα στον κοσµάκη, του κλείνετε το µαγαζί, σε καφενεία, σε χωριά στην επαρχία -οι περισσότεροι είµαστε από την περιφέρεια- µπαίνουν 2.000 πρόστιµο, 7.000
πρόστιµο 24.000 πρόστιµο, π.χ. είχε τη µάσκα εδώ, είχε όρθιους
στο καφενείο του µέσα ένας φουκαράς. Εκεί εξαντλούµε όλη την
αυστηρότητα.
Γονατίζετε τους καταστηµατάρχες, εξαντλείτε την αυστηρότητά σας στα καφενεία, κυνηγάτε πιστούς και ιερείς, αφήνετε
όµως ανεξέλεγκτα τα τζαµιά, επιτρέπετε στις «Αµάλ» να κάνουν
βόλτες, επιτρέπετε τις πορείες, επιτρέπετε τους µαραθωνίους
µε πέντε, έξι, επτά, οκτώ χιλιάδες κόσµο χθες, προχθές, γεµάτα
τα κλαµπ και οι ντισκοτέκ και τα µπουζούκια µε χίλια άτοµα µέσα,
επιτρέπετε αύριο να γίνει και η πορεία της 17ης Νοέµβρη. Κατά
τα άλλα έχουµε COVID. Άµα βρείτε τον φουκαρά µε τη µάσκα
µέχρι τη µύτη στο καφενείο στο Βελβεντό, θα του κόψετε 5.000
πρόστιµο. Δεν είναι αυτά σοβαρά όµως. Έτσι χωρίζετε την κοινωνία στα δύο. Απέτυχε το σύστηµα πανευρωπαϊκά. Δεν είναι
θέµα µόνο της Ελλάδος και πρέπει να το δείτε.
Κύριε Πρόεδρε, στοιχεία θα καταθέσω. Αυστρία, σε lockdown
οι ανεµβολίαστοι. Ολλανδία, µερικό lockdown. Νορβηγία, επαναφορά περιοριστικών µέτρων. Γερµανία, ακύρωση διαδηλώσεων. Στη Ολλανδία το 82% των δωδεκάχρονων παιδιών είναι
εµβολιασµένα και έχουν δεκαέξι χιλιάδες κρούσµατα την ηµέρα.
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Γιατί συµβαίνει αυτό; Μα, είναι εµβολιασµένοι! Στη Νορβηγία
ανεµβολίαστο υγειονοµικό προσωπικό δουλεύει κανονικά µε δύο
τεστ την εβδοµάδα. Κάνουν δύο τεστ την εβδοµάδα, κύριε γιατρέ
µας, και δουλεύουν οι άνθρωποι. Εδώ εκδικητικά τους έχετε
«στην απέξω».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι το 84% των ενηλίκων είναι εµβολιασµένοι και ήρε τους περιορισµούς και τις τελευταίες µέρες
που τα κρούσµατα ανέβηκαν, επανέφεραν τους περιορισµούς.
Απλά πράγµατα, τι δεν καταλαβαίνετε; Ένα και ένα κάνουν δύο.
Δεν είναι η πανδηµία των ανεµβολίαστων, είναι η πανδηµία της
πανδηµίας και αφορά σε όλους. Ή έχετε την ψευδαίσθηση ότι
στα κλαµπ που πάνε εξακόσια άτοµα µέσα, δεν κολλάει ο ένας
τον άλλο; Γίνεται της τρελής εκεί µέσα.
Λίγη σοβαρότητα, λοιπόν, αν θέλετε να πείσετε και να πειστούν
κάποιοι ακόµη να πάνε να εµβολιαστούν, αφού τόσο πολύ σας
κόπτει αυτό. Με Παγώνη και Βασιλακόπουλο δουλειά δεν γίνεται.
Κυρία Μενδώνη, ο συνοδοιπόρος σας στο Υπουργείο, ο κ. Αυγενάκης που ήταν σήµερα εδώ σε µια Επιτροπή, στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας, ανακοίνωσε τη σύνθεση της Επιτροπής
Επαγγελµατικού Αθλητισµού.
Ακούστε, κύριε Πρόεδρε και τελειώνω σε ενάµιση λεπτό.
Είναι άλλο ένα δείγµα ότι δεν έχετε καµµία απολύτως επαφή
µε την κοινωνία και δεν σας ενδιαφέρει τι λέγεται εκεί έξω. Γιατί
δεν πάτε µια βόλτα, να δείτε τι πιστεύει ο κόσµος για τη συγκεκριµένη Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, της οποίας δύο
µέλη «φύτεψε» πριν από έξι µήνες και πριν την εκδίκαση µιας
υπόθεσης ο κ. Αυγενάκης, δύο µέλη καινούργια. Θυµάστε τι
έγινε. Θυµάστε τι είναι αυτή η επιτροπή που κόντεψε να βάλει
µπουρλότο πριν από δύο χρόνια, µε µια αστήρικτη, πρόχειρη από
ό,τι αποδείχτηκε απόφαση να ρίξει την Ξάνθη στη Β’ Εθνική Κατηγορία.
Αυτή η επιτροπή, της οποίας, κ. Μενδώνη, πολιτικός προϊστάµενος είναι ο κ. Αυγενάκης -αυτός διορίζει την επιτροπή- έριξε
στην ουσία την Ξάνθη στη Β’ Εθνική µετά από τριάντα χρόνια και
άφησε τη Θράκη µας χωρίς οµάδα. Μετά από τριάντα χρόνια µια
τόσο ευαίσθητη περιοχή σαν τη Θράκη µας έµεινε χωρίς οµάδα.
Από την επιτροπή του κ. Αυγενάκη. Δύο άτοµα τα «φύτεψε» ο
ίδιος.
Ποια είναι αυτά τα δύο άτοµα; Είναι ο κ. Τζουλάκης, που είναι
κουµπάρος του κ. Αυγενάκη. Αυτή είναι η αριστεία και η αξιοκρατία στην Ελλάδα. Ο άλλος είναι ο κ. Αρκούδης. Αντί να τους τιµωρήσετε αυτούς τους ανθρώπους και να τους ξηλώσετε, γιατί
σας εξέθεσαν σαν Κυβέρνηση, σαν πολιτεία, εσείς τους επιβραβεύετε και στη νέα σύνθεση της επιτροπής, τους διατηρείτε. Ενώ
ήταν αµισθί οι υπηρεσίες τους, τώρα τους πληρώνετε κι από
πάνω. Παύει πλέον να είναι αµισθί. Παίρνουν και λεφτά πλέον.
Καλά, ολόκληρη χώρα, τόσο µεγάλη δεξαµενή, µόνο κουµπάρους βρίσκετε να διορίσετε και να βάλετε στις επιτροπές;
Τι έγινε, λοιπόν; Έβγαλε αυτή η επιτροπή µια απόφαση στηριζόµενη σε ένα ρεπορτάζ τηλεοπτικό, έγινε το µπάχαλο στο πρωτάθληµα, υποβιβάστηκε η Ξάνθη η οποία φουκαριάρα δεν είχε
λεφτά να πάει στο ΚΑΣ, να πληρώσει ευρωπαϊκά δικαστήρια, να
πληρώσει δικηγόρους και έτσι καταστράφηκε η οµάδα, πάει µια
ολόκληρη περιοχή, έµεινε η Ελλάδα µας µετά από τριάντα χρόνια χωρίς οµάδα από τη Θράκη.
Είναι ντροπή και τους κρατάτε στις θέσεις τους. Και όχι µόνο
τους κρατάτε, τους επανατοποθετείτε και τους πληρώνετε κιόλας, µε κουµπαριές, κυρία Μενδώνη. Δυστυχώς αυτό αντανακλά
και σε σας, γιατί είναι Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Αυτά έγιναν σήµερα στην Αίθουσα αυτή. Βγείτε έξω και ακούστε
τον κόσµο. Δεν το πάτε καλά. Αλλάξτε το.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ακολουθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστος
Μπουκώρος.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς για τη γενική επικαιρότητα να πω δυο τρία πράγµατα εντελώς επιγραµµατικά. Πρώτον, δεν πιστεύω ότι υπάρχει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άλλη χώρα ευρωπαϊκή στην οποία να έχουν κοµµατικοποιηθεί και
όχι πολιτικοποιηθεί η πανδηµία και οι συνέπειές της στο βαθµό
που συµβαίνει στη χώρα µας. Ακόµα και σε χώρες που πλήττονται µε πολύ σφοδρότερο τρόπο, η συνεργασία των πολιτικών δυνάµεων είναι ασφαλώς καλύτερη σε σχέση µε τη χώρα µας.
Δεύτερον, η Κυβέρνηση -και απαντώ σε διάφορους συναδέλφους που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της σηµερινής συζήτησης- προκηρύσσει πολλές θέσεις γιατρών στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. Δεν µπορεί να παραβλέπεται το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των θέσεων κηρύσσονται άγονες και οι
διαγωνισµοί αυτοί επαναλαµβάνονται.
Τρίτον, κανείς δεν χαίρεται για την πολιτική επιστράτευση των
ιδιωτών γιατρών, αλλά και αυτό είναι αναγκαίο, σε µια φάση κατά
την οποία το Εθνικό Σύστηµα Υγείας πιέζεται από την πανδηµία
και θα γίνει µε µέτρο και λογική και στο βαθµό που χρειάζεται.
Το τέταρτο που πρέπει να πούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ενισχύθηκε, όπως και αν
τα διαβάσει κανείς τα νούµερα, είτε σε απόλυτο αριθµό µονάδων
εντατικής θεραπείας είτε σε προσωπικό είτε σε ΜΕΘ είτε σε
υλικά είτε σε νέες δοµές. Το σύστηµα είναι απολύτως ενισχυµένο
και όσοι σήµερα κάνουν τους κήνσορες της ενίσχυσης του συστήµατος δεν είχαν διαβλέψει σε αυτό το βαθµό την πίεση που
µπορεί να δεχθεί το σύστηµα, ώστε να αναλάβουν τις ανάλογες
πρωτοβουλίες.
Κλείνω τα θέµατα της πανδηµίας και της γενικότερης πολιτικής αντιπαράθεσης. Στη σηµερινή συζήτηση ίσως εσκεµµένα
ορισµένοι συνάδελφοι δεν έχουν κατανοήσει ότι σήµερα δεν νοµοθετούµε µε την κλασική έννοια του όρου, γιατί άκουσα πολλούς συναδέλφους να βάζουν άσχετα θέµατα µε το να λένε «τι
κάνετε για το ένα θέµα, τι κάνετε για το άλλο».
Σήµερα κωδικοποιούµε υπάρχουσες ψηφισµένες διατάξεις και
η κωδικοποίηση -όλοι το αποδέχονται αυτό- διαχρονικά αποτελεί
µια θεραπεία της πολυνοµίας και της κακονοµίας κατ’ επέκταση.
Κατά συνέπεια, είναι πάρα πολύ ωφέλιµη η σηµερινή διαδικασία,
αλλά δεν είναι όπως ίσως τη φαντάζονται και αυτό αποδείχθηκε
από τις τοποθετήσεις τους ορισµένοι συνάδελφοι, ότι µπορεί να
εισαχθούν νέες διατάξεις για το α’ ή β’ που πιστεύει ο κάθε Βουλευτής ή το κάθε πολιτικό κόµµα.
Έρχοµαι λοιπόν στη συζήτηση και λέω ότι εκεί που χρειάστηκε
η παρέµβαση από την Υπουργό, έγινε. Κατά συνέπεια, αν πράγµατι συµφωνούµε ότι η κωδικοποίηση είναι µια θεραπεία για την
πολυνοµία και την κακονοµία, σύσσωµη η Ολοµέλεια πρέπει να
ψηφίσει τη σηµερινή κωδικοποίηση, διαφορετικά άλλα λέµε και
άλλα εννοούµε.
Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, δεν θα µπω
στην ουσία των όσων σήµερα συζητούµε παρά µόνο σε ένα σηµείο που ενδιαφέρει και την εκλογική µου περιφέρεια και έγινε
µεγάλη συζήτηση, όχι τόσο στην Αίθουσα όσο στα µέσα ενηµέρωσης, µε διάφορες δηλώσεις εκπροσώπων της Αντιπολίτευσης
και ούτω καθεξής.
Θα αναφερθώ στην Αλόννησο και πιο συγκεκριµένα, στην Περιστέρα και στο κορυφαίο υποθαλάσσιο υποβρύχιο µουσείο της
Ελλάδας και, κατά την άποψη πολλών, και της Ευρώπης. Διότι
εδώ, µε αφορµή το άρθρο 46 και την παράγραφο 3, έγινε µια
ολόκληρη προσπάθεια να καταδειχθεί ότι το τέλος εισόδου, το
εισιτήριο για να το πω απλά, των 50 ευρώ αποτελεί ένα υψηλό
και απαγορευτικό τίµηµα.
Και εκ πρώτης όψεως, κυρία Υπουργέ, ως τέτοιο φαίνεται. Αν
αναλύσουµε τα πράγµατα, όµως, µε τρόπο συγκριτικό σε σχέση
µε το τι συµβαίνει σε άλλους υποβρύχιους προορισµούς, υποδεέστερους σαφώς απ’ αυτό το υποβρύχιο υποθαλάσσιο αρχαιολογικό µουσείο, ενδεχοµένως να καταλήξουµε σε άλλα συµπεράσµατα.
Είναι πολλά τα 50 ευρώ για τον κορυφαίο υποβρύχιο προορισµό της Ευρώπης αυτή την ώρα, το υποθαλάσσιο µουσείο της
Περιστέρας στην Αλόννησο; Με τι ακριβώς θα τα συγκρίνουµε
αυτά τα 50 ευρώ; Μήπως µε τα 35 ευρώ στο εσωτερικό της
χώρας, στον καταδυτικό προορισµό της Βουλιαγµένης, λίγο έξω
από τη λίµνη της Βουλιαγµένης, όπου οι καταδύσεις περιορίζονται στα λίγα µέτρα βάθος;
Μήπως θα τα συγκρίνουµε µε τα 50 ευρώ που πληρώνεις στον
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αντίστοιχο υποβρύχιο προορισµό, χωρίς να είναι αντίστοιχης,
όµως, αρχαιολογικής σηµασίας, στη Νάπολη της Ιταλίας, όπου
πληρώνεις 50 ευρώ για µια κατάδυση που καµµία σχέση δεν έχει
µε την κατάδυση στα νερά και τα ευρήµατα της Αλοννήσου;
Να τα συγκρίνουµε µε το αντίστοιχο πεδίο της Βαρκελώνης,
όπου και εκεί το αντίτιµο είναι τέτοιο και αν συνυπολογιστούν και
τα υπόλοιπα έξοδα είναι πολύ µεγαλύτερο;
Μήπως πρέπει να συγκρίνουµε αυτά τα 50 ευρώ του εισιτηρίου
για την Περιστέρα της Αλοννήσου µε τους αντίστοιχους καταδυτικούς προορισµούς της Τουρκίας που ξεκινάνε από τα 50 ευρώ
και φτάνουν µέχρι και τα 300 ευρώ;
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι παρά τις αρχικές αντιδράσεις και από
τους τοπικούς φορείς, κυρία Υπουργέ, και από τον δήµαρχο και
από την Ένωση Ξενοδόχων και από τους ανθρώπους που ζουν
από το θαλάσσιο πάρκο και τις επισκέψεις εκεί, δεν είναι τόσο
υψηλό το τίµηµα όσο αρχικά επιχειρήθηκε να υποστηριχθεί.
Ίσως είναι η πρώτη φορά που µιλάµε για τίµηµα, γιατί το προηγούµενο καλοκαίρι εγκαινιάστηκε το υποθαλάσσιο µουσείο
στην Περιστέρα. Έχουµε κλείσει έναν χρόνο και βαδίζουµε στον
δεύτερο χρόνο.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι αν θέλουµε να καταδείξουµε έναν υποθαλάσσιο προορισµό στο επίπεδο που ανήκει δεν µπορούµε να
ευτελίζουµε το τέλος πρόσβασης, το εισιτήριο. Σε καµµία περίπτωση. Πρέπει να καταδειχθεί ότι αυτός είναι ο κορυφαίος υποβρύχιος προορισµός της χώρας. Και όχι µόνο της χώρας, της
Ευρώπης ολόκληρης. Και είναι. Αν πούµε ότι το εισιτήριο θα είναι
5 ή 10 ευρώ, δεν αποµειώνουµε τη σηµασία αυτού του προορισµού;
Παρ’ όλα αυτά, κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να πω το εξής. Σε
αυτούς τους καταδυτικούς προορισµούς υπάρχουν οι περιστασιακοί επισκέπτες και δύτες, οι οποίοι πραγµατικά δαπανούν
πάρα πολλά χρήµατα. Αρκεί να σκεφτείτε ότι ένας πλήρης εξοπλισµός µπορεί να ξεκινάει από τις 5.000 και να φτάνει στις
10.000 ευρώ και, κατά συνέπεια, τα 50 ευρώ για µια επίσκεψη
στο υποθαλάσσιο µουσείο της Αλοννήσου για έναν τέτοιο επισκέπτη πράγµατι δεν είναι πολλά. Υπάρχουν, όµως, και οµάδες
επισκεπτών, τουριστών που είτε για εκπαιδευτικούς, είτε για
ερευνητικούς λόγους είτε ακόµα και για λόγους αναψυχής και
λόγω της έκτασης αυτού του µουσείου, αυτής της ενάλιας αρχαιότητας, αυτού του υποβρύχιου προορισµού δεν µπορούν να
ικανοποιήσουν µε µία µόνο επίσκεψη την ανάγκη τους να δουν
από κοντά αυτά τα υπέροχα πράγµατα, αυτά τα υποθαλάσσια
εκθέµατα. Υπάρχουν, λοιπόν, διάφορες οµάδες τουριστών που
θα ήθελαν να επισκεφθούν σε µια επίσκεψή τους στην Αλόννησο,
που µπορεί να είναι εβδοµαδιαία, περισσότερες φορές το υποθαλάσσιο µουσείο της Αλοννήσου.
Σας καταθέτω, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, µια πρόταση αυτή την
ώρα και θα σας παρακαλούσα να τη µελέτησε διεξοδικά, γιατί
νοµίζω ότι και να αµβλύνει τις εντυπώσεις θα καταφέρει και να
δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που θέλουν πιο τακτικά,
µονιµότερα, να επισκέπτονται την περιοχή να το κάνουν.
Θα ήθελα να σας προτείνω την έκδοση εισιτηρίου εβδοµαδιαίας διάρκειας, ούτως ώστε µια οµάδα φοιτητών, µια οµάδα επισκεπτών στο νησί που θέλει να κάνει καταδύσεις θα µπορέσει να
πληρώσει, επί παραδείγµατι, ένα εβδοµαδιαίο εισιτήριο των 100
ευρώ και να κάνει τρεις-τέσσερις καταδύσεις, ώστε το µέσο εισιτήριο της κατάδυσης να έρθει στα 20-25 ευρώ. Διότι τέτοιες
οµάδες τουριστών δεν µπορούν να επιβαρύνονται καθηµερινά,
εκτός από το εισιτήριο, πιθανώς και µε τις στολές που θα νοικιάσουν, τον εξοπλισµό που θα νοικιάσουν, τη µεταφορά και τη συνοδεία από το προσωπικό, γιατί η διαµονή τους µετά θα
ξεπεράσει τα 300-400 ευρώ τη µέρα, αν συνυπολογιστεί το ξενοδοχείο και όλα αυτά και έτσι, ο προορισµός θα καταστεί πολύ
ακριβός.
Όλοι όσοι είναι λάτρεις του καταδυτικού τουρισµού θα πάνε
οπωσδήποτε µία και δύο και τρεις φορές στην Αλόννησο, κυρία
Υπουργέ, γιατί είναι κάτι το ασυναγώνιστο, είναι κάτι το καταπληκτικό για ολόκληρη την Ευρώπη. Ας δώσουµε µια ευκαιρία σε αυτούς που µονιµότερα για διάφορους λόγους που προανέφερα
θέλουν να επισκέπτονται την Περιστέρα στην Αλόννησο. Ας τους
δώσουµε ένα εισιτήριο οµαδικό. Ας τους δώσουµε ένα εισιτήριο
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χρονικής διάρκειας µιας εβδοµάδας ώστε να ρίξει το κόστος των
καθηµερινών τους επισκέψεων. Και έτσι νοµίζω ότι και την επισκεψιµότητα θα αυξήσουµε και θα αφαιρέσουµε τη δυνατότητα
της οποιασδήποτε κριτικής ότι το εισιτήριο είναι υψηλό.
Γι’ αυτόν που ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο και δαπανά χιλιάδες
ευρώ γι’ αυτό το χόµπι τα 50 ευρώ δεν είναι πολλά. Θα έλεγα ότι
είναι πολύ λίγα. Γι’ αυτόν που θέλει να επισκεφτεί έναν τέτοιο
υποβρύχιο προορισµό για λόγους αγάπης, αναψυχής, για λόγους εκπαιδευτικούς, για λόγους ερευνητικούς, για λόγους
επαγγελµατικούς είτε οτιδήποτε άλλο ας του δώσουµε την ευκαιρία να πηγαίνει στην πανέµορφη Αλόννησο.
Είναι εναλλακτικός προορισµός το νησί της Αλοννήσου, από
τα νησιά που στον εναλλακτικό τουρισµό ανεβαίνουν µε γοργούς
ρυθµούς. Τώρα χτίζεται το τουριστικό του προϊόν. Κατά συνέπεια, µπορεί να χτιστεί σε πιο υγιείς βάσεις σε σχέση µε τα υπόλοιπα νησιά µας που ήδη νιώθουν τις συνέπειες του υπερτουρισµού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Ας δώσουµε, λοιπόν, την ευκαιρία να κρατήσουµε και την ποιότητα που απλόχερα διαθέτει η Αλόννησος, αλλά και το θαλάσσιο πάρκο των βορείων Σποράδων και το υποθαλάσσιο µουσείο,
ούτως ώστε να ικανοποιήσουµε τους ανθρώπους που πραγµατικά έχουν µείνει πολύ ικανοποιηµένοι, εντυπωσιασµένοι µε τη
λειτουργία αυτού του πρώτου υποβρύχιου µουσείου στη χώρα
µας.
Είµαι βέβαιος, κυρία Υπουργέ, ότι ερµηνεύω και τα αισθήµατα
των κατοίκων του νησιού, της δηµοτικής αρχής, των ξενοδόχων,
όσων αγαπούν το θαλάσσιο πάρκο των βορείων Σποράδων. Μάλιστα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πλήρωσαν τίµηµα και κόστος
και οι αλιείς και όλοι οι κάτοικοι της Αλοννήσου για να έχουµε
αυτόν τον προστατευόµενο χώρο, αυτή την προστατευόµενη
ζώνη και µε περηφάνια να τη δείχνουµε σε όλη την Ευρώπη. Ας
τους δώσουµε την ευκαιρία να κερδίσουν και οι κάτοικοι απ’ αυτή
την υπεραξία που προσδίδει ούτως η άλλως το υποθαλάσσιο
µουσείο της Αλοννήσου.
Είµαι βέβαιος, κυρία Υπουργέ, ότι θα µελετήσετε την πρότασή
µου για εισιτήριο εβδοµαδιαίας διάρκειας, µε τη σοβαρότητα
που πάντα διακρίνει τις κινήσεις σας και τις αποφάσεις σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς
ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Αθανάσιο Καββαθά από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που έρχεται σήµερα προς ψήφιση στη Βουλή δεν συνιστά νέο
νοµοθέτηµα. Πρόκειται για την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για
την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς και συντάχθηκε από µία ανεξάρτητη επιτροπή έγκριτων δικαστών και νοµικών. Μετά τον ν.3028/2002 θεσµοθετήθηκαν µια
σειρά τροποποιητικών διατάξεων τα επόµενα χρόνια. Ουσιαστικά, µε αυτόν τον τρόπο δηµιουργήθηκε ένα θεσµικό πλαίσιο
µε πανσπερµία νοµοθετηµάτων.
Η κωδικοποίηση υπηρετεί την ανάγκη να συγκεντρωθούν όλα
αυτά σε ένα ενιαίο νοµοθέτηµα, να γίνει επικαιροποίηση και αναδιάρθρωση διατάξεων, να απαλειφθούν διατάξεις που είτε έχουν
καταργηθεί είτε δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης και πεδίο εφαρµογής, να προσαρµοστούν οι σχετικές διατάξεις ως προς την
εφαρµογή τους στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο κανονιστικό
πλαίσιο, αλλά και στο πεδίο αρµοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού και άλλων νοµικών
προσώπων. Είναι πολύ σηµαντικό ο πολίτης, αλλά και η ίδια η πολιτεία να µπορεί να ανατρέξει σε ένα σαφές, ξεκάθαρο και κυρίως απλοποιηµένο θεσµικό πλαίσιο.
Η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού
ακολουθεί την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας του Υπουργείου
Ναυτιλίας και αποτελεί µια διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν και τα άλλα Υπουργεία. Ουσιαστικά, η κωδικοποίηση της
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νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς καταλαµβάνει τα εξής πεδία: Τις διατάξεις
που αφορούν την οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων. Τις
διαδικασίες για την απαλλοτρίωση ακινήτων, αλλά και για τους
περιορισµούς στη χρήση ακινήτων στα οποία υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήµατα. Την ταυτοποίηση και τον ακριβή προσδιορισµό ευρηµάτων και πολιτιστικών αγαθών που αποµακρύνθηκαν
παράνοµα από το έδαφος της χώρας µας προκειµένου να διεκδικηθεί η επιστροφή και ο επαναπατρισµός τους. Τις διατάξεις
που συνδέονται µε την ίδρυση και λειτουργία µουσείων. Το πλαίσιο που διέπει την παροχή εγγύησης του ελληνικού δηµοσίου για
την καταβολή αποζηµίωσης σε περίπτωση απώλειας φθορών κινητών µνηµείων και έργων τέχνης. Την ποινική αντιµετώπιση
όσων προβαίνουν σε παράνοµες πράξεις, όπως υπεξαίρεση ή
φθορά µνηµείων, οι παράνοµες έρευνες και ανασκαφές, η παράνοµη εξαγωγή από τη χώρα πολιτιστικών αγαθών και άλλα. Το
κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στη συγκρότηση και λειτουργία
των διάφορων συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στο
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, όπως είναι το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συµβούλιο, το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων
Μνηµείων και τα τοπικά συµβούλια µνηµείων. Το σύνολο των διατάξεων που συνδέονται µε την αρχαιολογική έρευνα και τις εργασίες συντήρησης µνηµείων.
Από κει και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δύσκολο
να αποκτήσει νοµοποιητική βάση η κριτική που ασκεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση στο νοµοσχέδιο, ιδιαίτερα όταν όλοι θυµόµαστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στη βιασύνη του να ψηφίσει λίγο πριν τις
εκλογές τον Ποινικό Κώδικα, ουσιαστικά εξαφάνισε τις προβλεπόµενες αυστηρές διατάξεις για την προστασία της πολιτιστικής
µας κληρονοµιάς. Ουσιαστικά, για λίγους µήνες δεν ίσχυαν, ανοίγοντας µια µεγάλη Κερκόπορτα. Χρειάστηκε να έρθει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και άµεσα, τον Αύγουστο του 2019,
να επαναφέρει τις αυστηρές ποινές που προβλέπονταν.
Κυρία Υπουργέ, κλείνοντας θα ήθελα να κάνω µια αναφορά
στα θέµατα της Λευκάδας που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισµού. Μετά την τριήµερη επίσκεψή σας στο νησί µου τον Αύγουστο του 2020, κατά την οποία υποσχεθήκατε όλα τα σηµεία
πολιτιστικού ενδιαφέροντος και χάρη στην παρουσία και την καθοδήγησή σας, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες σε πολλά έργα.
Καθοριστική ήταν η προσωπική σας συµβολή και σε έναν από
τους πιο ιστορικούς ιερούς ναούς της πόλης, τον Άγιο Σπυρίδωνα, στην κεντρική πλατεία της Λευκάδας που παραµένει κλειστός πάνω από είκοσι χρόνια. Το Υπουργείο Πολιτισµού έχει
αναλάβει ένα µεγάλο έργο αναστήλωσης του ναού µε προϋπολογισµό 1 εκατοµµυρίου ευρώ και θέλω να σας ευχαριστήσω
θερµά γι’ αυτό, διότι αυτός ιστορικός ναός επιτέλους θα επαναλειτουργήσει.
Επιπλέον, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί σταθήκατε εξαρχής
σύµµαχος στην πρόταση µου για την ανέγερση ενός νέου αρχαιολογικού µουσείου στη Λευκάδα, ενός σύγχρονου µουσείου που
θα στεγάσει όλους τους αρχαιολογικούς θησαυρούς του νησιού
µας σε ένα ενιαίο κτίριο και θα κάνει προσιτά στο ευρύ κοινό τα
ευρήµατα που υπάρχουν αυτή τη στιγµή διάσπαρτα και προέρχονται από την προϊστορία µέχρι τα νεότερα χρόνια.
Όπως γνωρίζετε καλά, προτάθηκε από την πλευρά µας συγκεκριµένο οικόπεδο για την ανέγερση του µουσείου στο καλύτερο σηµείο της πόλης, στο παραλιακό µέτωπο, το οποίο εκκρεµεί να παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ στο Υπουργείο σας. Γνωρίζω
από τις επισκέψεις µου στην ΕΤΑΔ ότι έχουν και το επίσηµο αίτηµά σας και εξετάζουν θετικά το θέµα. Θα ήθελα, ωστόσο, να
ζητήσω την παρέµβασή σας ώστε να επιταχυνθούν οι ενέργειες
ωρίµανσης και να ολοκληρωθεί η παραχώρηση, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει το Υπουργείο σας στη µελέτη για την κατασκευή. Η Λευκάδα δικαιούται ένα σύγχρονο αρχαιολογικό
µουσείο και αυτό αποτελεί ένα ζήτηµα άµεσης προτεραιότητας.
Το ίδιο ισχύει για το Αρχαίο Θέατρο της Λευκάδας όπου θέλουµε
να τελειώσουν οι ανασκαφές και να αποτελέσει πόλο έλξης για
χιλιάδες επισκέπτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συστηµατική αποτύπωση της
νοµοθεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού σε ένα ενιαίο, κωδικοποιηµένο νοµοθέτηµα αποσκοπεί στην οργάνωση, τη διαφάνεια
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και ως εκ τούτου στην καλύτερη λειτουργία των κυβερνητικών
οργάνων σε σχέση µε τον πολιτισµό. Έτσι, επιτυγχάνεται και ο
στόχος της προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς, µια προστασία που αποτελεί υποχρέωση
όλων µας, διότι η κληρονοµιά, η ιστορία µας αποτελεί ουσιαστικό
κοµµάτι της εθνικής µας ταυτότητας.
Είναι τα αρχαία κτίσµατα, τα ευρήµατα και οι επιγραφές, οι
παλιές εκκλησίες και τα µοναστήρια, οι πύργοι και τα κάστρα,
όλα αυτά και πολλά περισσότερα, µαζί µε την άυλη κληρονοµιά
που είναι τα έθιµα και οι παραδόσεις µας, είναι τα στοιχεία που
κάνουν τον ελληνικό πολιτισµό ξεχωριστό και αναγνωρισµένο σε
όλο τον κόσµο. Εδώ στην Ελλάδα, στο λίκνο του παγκόσµιου πολιτισµού, οφείλουµε να σεβαστούµε, να προστατέψουµε και να
αναδείξουµε όλα όσα καθιστούν τη χώρα µας σταθµό στην παγκόσµια ιστορία.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα είναι κι αυτό ένα λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρώ την ψήφιση χειρονοµία σεβασµού στον πολιτισµό µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Αναστάσιο Δηµοσχάκη από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας
ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν σχέδιο νόµου επιτυγχάνεται η συστηµατοποίηση του ρυθµιστικού πλαισίου για την
προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς,
εντάσσοντας στον παρόντα κώδικα όλα τα νοµοθετήµατα που
έχουν ψηφιστεί κατά το παρελθόν τα οποία, όµως, παραµένουν
διάσπαρτα και δαιδαλώδη, ωστόσο, χρήζουν -και µε αυτήν την
πράξη επιβραβεύεται- σεβασµού και νοικοκυροσύνης.
Είναι µία αναγκαία κωδικοποίηση µέσω της οποίας συγκεντρώνονται οι υπάρχουσες διατάξεις και µπορεί κανείς να τις βρει εύκολα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ασφάλεια δικαίου και
η ενότητα προς όφελος της διοίκησης και των πολιτών, αλλά και
των εµπλεκοµένων, καθώς διασφαλίζεται το δικαίωµα όλων των
πολιτών, συµπεριλαµβανόµενης και της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, για ελεύθερη, άµεση και διαρκή πρόσβαση
στο πολιτιστικό απόθεµα της χώρας, το οποίο προωθείται και
αξιοποιείται δηµιουργώντας αναπτυξιακές προοπτικές στον
τοµέα του πολιτισµού.
Το εγχώριο πολιτιστικό µας φορτίο αποκτά ένα ολιστικό, εύρωστο και κωδικοποιηµένο νοµοθέτηµα, περιλαµβάνοντας µεταξύ άλλων ρυθµίσεις για το πεδίο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τα ακίνητα και κινητά µνηµεία και χώρους,
την αρχαιολογική έρευνα και τις εργασίες προστασίας µνηµείων,
την ίδρυση και λειτουργία µουσείων, την πρόσβαση και τη χρήση
µνηµείων και χώρων.
Σηµαντικές είναι και οι προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις σε
ποινικά κολάσιµες πράξεις, όπως η κλοπή, η υπεξαίρεση, η φθορά από αµέλεια, η παράνοµη µεταβίβαση και εµπορία µνηµείων,
καθώς και η παράνοµη ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα.
Διευκολύνονται οι καθ’ ύλην και κατά τόπον, κυρία Υπουργέ,
αρµόδιες διωκτικές αρχές, όπως είναι οι Υπηρεσίες Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας του Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι δικαστικές αρχές -οι εισαγγελικές κυρίως- ενώ συνάµα συµπεριλαµβάνεται το ζήτηµα της επιστροφής των πολιτιστικών αγαθώνθησαυρών που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος
κράτους-µέλους και αφορούν στον καθορισµό των αρµόδιων
αρχών για διαδικασία επιστροφής τους, καθώς και των προϋποθέσεων.
Κυρία Υπουργέ, ο αρχαιολογικός και ο θρησκευτικός θησαυρός της Ελλάδας δεν είναι µόνο εθνικός και εγχώριος, αλλά αποτελεί πλούτο και της µεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας των
κρατών-µελών.
Το 2006, ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, είχα συντονίσει την υπόθεση της κλοπής της εικόνας της Παναγίας της
Έλωνας Λεωνιδίου, η οποία είχε κλαπεί από το τοπικό µοναστήρι,
η γνωστή προστάτιδα των Αρκάδων Τσακώνων και Λακώνων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ’ - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Τη χρονική περίοδο των ερευνών είχα επισκεφθεί τον οµόλογό
µου στη Μεγάλη Βρετανία, όπου στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν εικόνες από µοναστήρια των Τρικάλων. Το ελληνικό
κράτος αναγκάστηκε τότε να προχωρήσει στην αγορά αυτών των
ιερών κειµηλίων, γιατί δεν υπήρχε το ανάλογο νοµοθετικό πλαίσιο που θα επέτρεπε την τεκµηρίωση της ποινικά κολάσιµης πράξης της κλοπής.
Αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχουν πολύ µεγάλες δυσκολίες και
εσείς τα ξέρετε και τα έχετε βιώσει αρκετές φορές. Στις ίδιες
ενέργειες που προχωρήσαµε εµείς γνώριζα ότι είχαν προχωρήσει ταυτόχρονα και για άλλες περιπτώσεις οι αρµόδιες αρχές της
Κυπριακής Δηµοκρατίας.
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει η εναρµονισµένη αντίληψη για
την προστασία της κοινής πολιτιστικής ευρωπαϊκής κληρονοµιάς
λόγω ευαισθησίας σας. Είµαι σίγουρος ότι θα θέσετε το θέµα σε
επίπεδο των οµολόγων σας στην Ευρώπη και είµαι σίγουρος ότι
θα βρείτε κοινό τόπο, προκειµένου να υφίσταται συντονισµένη
προσπάθεια, συνεργασία και αλληλεγγύη σε ζητήµατα αρχαιοκαπηλίας. Ο πολιτισµός και τα τεκµήρια αξιώνουν σεβασµό και νοµική προστασία, είτε αυτά προέρχονται από τον σπουδαίο
ελληνικό πολιτισµό, είτε από τον ρωµαϊκό, είτε από τον αγγλοσαξονικό. Φέρουν ως κειµήλια όχι µόνον αξία πολιτιστικής ταυτότητας, αλλά παράλληλα, αποτελούν µέσο µεγάλης οικονοµικής ανάπτυξης.
Σήµερα, ο Πρωθυπουργός µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αυτή την ώρα βρίσκεται σε επίσηµη επίσκεψη στη Μεγάλη Βρετανία, όπου µεταξύ άλλων θα θέσει στον οµόλογό του το ζήτηµα
της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι µια ιστορική
µέρα. Η UNESCO τον περασµένο Σεπτέµβριο για πρώτη φορά
στην ιστορία της υιοθέτησε απόφαση που αφορά στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Έφτασε πλέον ο καιρός
και η Ευρώπη να σταθεί επάξια απέναντι στην ιστορία της, προασπίζοντας µε κοινή γραµµή τον πλούτο της.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ, κυρία Υπουργέ, στην εκλογική µου
περιφέρεια, τον Νοµό Έβρου, ο οποίος αποτελεί έναν απέραντο
αρχαιολογικό χώρο όπου εδράζονται µνηµεία τριών πολιτισµών,
τριών σπουδαίων εποχών της αρχαιότητας. Η Κυβέρνηση και το
Υπουργείο Πολιτισµού κάνουν σπουδαία δουλειά στον Έβρο -και
σας ευχαριστούµε πολύ- δροµολογώντας ενέργειες ανάδειξης
των παραµεληµένων µνηµείων µας.
Υπενθυµίζω ότι µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου ανέδειξα
το ζήτηµα της αναστήλωσης και ανακαίνισης του βυζαντινού κάστρου του Διδυµοτείχου, για τη µοναδικότητα του οποίου έχουν
τοποθετηθεί σπουδαίοι ιστορικοί. Υπογραµµίζω ότι η πόλη Καρκασσόν έχει το ίδιο περίπου φρούριο. Πριν από εικοσιπέντε χρόνια, µέσω του ΕΣΠΑ, εξασφάλισε τη χρηµατοδότηση σε ό,τι
αφορά την κατασκευή των έργων και της ανακαίνισης αυτού και
σήµερα αποτελεί παγκόσµιο προορισµό και µάλιστα, µια ολόκληρη νοµαρχία εκατόν ογδόντα χιλιάδων κατοίκων ασχολείται
µε αυτόν τον σπουδαίο θησαυρό της Γαλλίας.
Υπογραµµίζω και πάλι ότι πρέπει να ξεκινήσει η σχετική µελέτη
για να αξιολογηθεί το κόστος του συγκεκριµένου οράµατος και
πιστεύω ότι είναι ένα κόστος για το οποίο µπορούµε στη συνέχεια να ενεργοποιήσουµε χρηµατοδοτικά εργαλεία ακόµα και
από τον ιδιωτικό τοµέα, ενεργοποιώντας τους άξιους και εθνικούς µας ευεργέτες, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι -σας παρέχω και
µια πληροφορία- διαθέσιµοι.
Πιστεύω ότι, αν δεν το κάνετε εσείς και ο Πρωθυπουργός της
χώρας, δεν θα το κάνει κανένας άλλος και γι’ αυτό, κυρία
Υπουργέ, βάζω τον πήχη ψηλά και προσεύχοµαι µε όλους τους
κατοίκους του Έβρου να προχωρήσετε σε αυτή τη µεγάλη απόφαση και εµείς θα χρωστούµε, ως ακρίτες, ευγνωµοσύνη σε
αυτή την ενέργεια.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το ΜέΡΑ25, ο κ. Γρηγοριάδης, έχει τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε,
που µου δίνετε τον λόγο.
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Κυρία Υπουργέ, κυρία Μενδώνη, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
δεν θα αναφερθώ ενδελεχώς και επί µακρόν στο νοµοσχέδιό
σας, καθώς τα είπαµε στην επιτροπή. Μίλησε η κ. Μπακαδήµα
και σας εξήγησε. Μίλησε η κ. Αδαµοπούλου και σας εξήγησε τις
αιτιάσεις µας, τις αµφιβολίες µας, τις ανησυχίες µας.
Θα σταθώ σε δυο σηµεία, κυρία Υπουργέ και µια και είµαστε
εδώ, µπορείτε να µου απαντήσετε, όταν έρθει η σειρά σας σε
λίγο. Αν κατάλαβα καλά, ο ισχυρισµός σας όσον αφορά στο
άρθρο 71 είναι ότι αυτό απαλείφεται, διότι η αρµοδιότητα τριµελούς εφετείου προβλέπεται στο άρθρο 111 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας και εποµένως, το υπερκαλύπτει. Κατάλαβα καλά;
Αυτός είναι ο ισχυρισµός σας; Ωραία!
Πράγµατι, λοιπόν, σας απαντώ, αγαπητή κυρία Υπουργέ, ότι η
διάταξη του άρθρου 111 προβλέπει αρµοδιότητα του τριµελούς
εφετείου για τα κακουργήµατα του ν.3028/2002 περί προστασίας
των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, µόνο
που -και αυτό, κυρία Υπουργέ, είναι σηµαντικότατη ειδοποιός
διαφορά- µόνο που, επαναλαµβάνω, µε τον υπό κύρωση κώδικα,
δηλαδή αυτόν που θα κυρώσουµε σήµερα ο ν.3028/2002 πάει περίπατο.
Κυρία Υπουργέ, καταργείται από αυτό που θα ψηφίσουµε σήµερα.
Εποµένως, για να είναι σαφές για σας, για µας και για τον ελληνικό λαό -που, πάνω από όλους, µας ενδιαφέρει- από την Τρίτη
15 Νοεµβρίου, το τριµελές εφετείο δεν θα έχει πλέον αρµοδιότητα να δικάσει κακουργήµατα του ν.3028, αλλά αρµοδιότητα θα
έχει το µονοµελές εφετείο.
Για να διατηρήσει, αγαπητή κυρία Υπουργέ, το τριµελές εφετείο την αρµοδιότητα αυτή, θα πρέπει να συµπεριληφθεί το
άρθρο 71 όπως ισχύει σήµερα στον Κώδικα Προστασίας των Αρχαιοτήτων µας.
Δεύτερον, παραµένει για εµάς, κυρία Υπουργέ, το ερώτηµα
γιατί δεν αναφέρατε αυτόν τον ισχυρισµό στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου. Αν το ξέρατε από τότε, γιατί δεν υπάρχει
αυτός ο ισχυρισµός και ποιος είναι ο ισχυρισµός; Τον επαναλαµβάνω, για να τον καταλάβουν όλοι. Ότι, δηλαδή, δήθεν απαλείφεται το άρθρο 71, διότι η αρµοδιότητα προβλέπεται από το
άρθρο 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Αν ήταν έτσι και
ισχυρίζεστε ότι είναι έτσι ακόµα και τώρα, γιατί δεν το λέτε στην
αιτιολογική έκθεση; Δεν το λέτε.
Δεύτερον, για την υπόθεση του εφοπλιστή Λασκαρίδη, αυτή
την οσµούσα υπόθεση, θα επιληφθεί η δικαιοσύνη; Αν η νοµοθετική εξουσία, εµείς εδώ, την αφήσουµε, θα επιληφθεί η δικαιοσύνη. Διότι κοιτάξτε τι συµβαίνει.
Ισχυριστήκατε εσείς, κυρία Υπουργέ, εδώ και στην επιτροπή
ότι τάχα εσείς η ίδια ήσασταν -σαν απόδειξη ότι δεν έχετε καµµία
διάθεση συγκάλυψης του εφοπλιστή κ. Λασκαρίδη, επαναλαµβάνω- µέσω του Γενικού Γραµµατέα σας που δώσατε την εντολή
στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για να κάνει την αναφορά
της στον εισαγγελέα.
Από την άλλη πλευρά, κυρία Υπουργέ, εµείς µαθαίνουµε ότι η
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων κινήθηκε εντελώς από µόνη της,
κινήθηκε δηλαδή αυτεπαγγέλτως. Ας µου επιτραπεί ο χαρακτηρισµός, αν και δεν ισχύει. Θα µου πείτε ότι είναι ο λόγος σας
εναντίον αυτών που µαθαίνουµε. Και θα σας απαντήσω. Εάν είναι
όπως το λέτε εσείς και δεν είναι όπως το λέµε εµείς, δεν θα πρέπει να φαίνεται σε κάποιον παρατηρητή τρίτο εξαιρετικά περίεργο που δεν αναφέρεται το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή εσείς
δώσατε την εντολή στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων να κάνει
αναφορά στον εισαγγελέα; Δεν σας φαίνεται περίεργο που δεν
αναφέρεται πουθενά στα τότε δελτία Τύπου; Τιµή σας και καµάρι
σας θα έλεγα εγώ κύρια Υπουργέ µου, που δώσατε την εντολή
εσείς! Πως και δεν το αναφέρατε σε δελτίο Τύπου; Είσαστε πια
τόσο υπεράνω; Μακάρι να είσαστε, αλλά ο τρόπος νοµοθέτησης
της «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.» δεν δείχνει να είναι πουθενά
υπεράνω στο παραµικρό.
Σταµατάω να µιλώ, κύριε Πρόεδρε, για τους κώδικες. Περνάω
στα πράγµατα της επικαιρότητας. Θυµίζω σε όσους µας ακούν
ότι είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, άρα εκπροσωπώ συνολικά το ΜέΡΑ25 και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής µας
Οµάδας τον Γραµµατέα µας τον Γιάνη Βαρουφάκη και εποµένως
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καλούµαστε πάλι να τοποθετηθούµε σε θέµατα της επικαιρότητας. Και βέβαια δεν είναι πια θέµα επικαιρότητας το γεγονός ότι
χάνουµε εβδοµήντα, ογδόντα και πολύ φοβάµαι –µακάρι να διαψευστώ- σε λίγο εκατό ανθρώπους τη µέρα. Δεν είναι θέµα επικαιρότητας η πανδηµία. Είναι θέµα σπαρακτικό η πανδηµία.
Κοιτάξτε, τα έχετε ως Κυβέρνηση -δεν αναφέροµαι σε προσωπικά σας, εσάς κοιτώ γιατί είστε µπροστά µου αγαπητέ συνάδελφε- ενορχηστρώσει και καταφέρει τόσο θαυµάσια τα πράγµατα ώστε σήµερα σχεδόν δύο συναπτά έτη από την έναρξη της
πανδηµίας να βρισκόµαστε ως χώρα στο χειρότερο και στο πιο
θανατηφόρο -επιτρέψτε µου να πω- σηµείο που βρεθήκαµε ποτέ.
Σε οποιαδήποτε κυβέρνηση χειρίζεται δύο χρόνια µία τέτοια πανδηµία, θα άξιζαν συγχαρητήρια, βεβαίως σαρκαστικά συγχαρητήρια.
Άκουσα τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης τον κ. Οικονόµου µε
τα ίδια µου τα αυτιά τις προηγούµενες µέρες να απαντάει στην
Αντιπολίτευση αλλά κυρίως την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε
ότι δεν θα σας κάνουµε τη χάρη, από εδώ και πέρα θα απαντάµε
µε αριθµούς. Και προέβη στη φοβερή αποκάλυψη του φοβερού
αριθµού ότι από πεντακόσιες πενήντα επτά που ήταν οι ΜΕΘ
πριν αναλάβουν, τώρα πια είναι χίλιες διακόσιες εβδοµήντα επτά.
Είναι εύκολη, αν και ανακριβέστατη κατά τη γνώµη µας απάντηση
αυτή καθώς όλες οι πληροφορίες από όλους τους υγειονοµικούς
και απ’ όλες τις ενώσεις γιατρών λένε ότι δεν υπάρχουν σήµερα
χίλιες διακόσιες εβδοµήντα επτά ΜΕΘ στην πατρίδα µας αλλά
µόνο µερικές παραπάνω από τις χίλιες, λιγότερες από χίλιες
εκατό. Είναι δηλαδή περίπου διακόσιες λιγότερες απ’ όσες ισχυρίζεστε.
Για να φτάσετε στον µαγικό αυτό αριθµό, στη µαγική αυτή εικόνα χρειάζεται να βαφτίζετε συστηµατικά εδώ και καιρό ΜΕΘ,
πρώην χειρουργεία, πρώην µη χρησιµοποιούµενους αποθηκευτικούς χώρους. Και τι τους κάνετε; Τους απολυµαίνετε, βάζετε
και µερικά από τα µηχανήµατα ή όλα τα µηχανήµατα και τους κάνετε ΜΕΘ. Αµ δε! Δεν είναι έτσι οι ΜΕΘ. Είναι άλλο πράγµα οι
ΜΕΘ. Και το πιο σηµαντικό πράγµα σε µία ΜΕΘ είναι οι επτά ή
εννιά -δεν θυµάµαι ακριβώς το νούµερο- ειδικότητες εξαιρετικά
ειδικευµένες ειδικότητες που την στελεχώνουν. Για αυτές δεν
λέτε τίποτα.
Αυτό επίσης για το οποίο δεν µας απάντησε ο κ. Οικονόµου
και το κάνει γαργάρα κατά το κοινώς λεγόµενο -και το κάνετε
γαργάρα δύο χρόνια τώρα- είναι αν επί δύο συναπτά έτη και µε
δεκαέξι χιλιάδες τόσους νεκρούς συνανθρώπους µας, έχετε
προσλάβει έστω και ένα µοναδικό δείγµα γιατρό µόνιµα στο
Εθνικό Σύστηµα της Υγείας µας. Έχετε κυρία Υπουργέ, µια και
εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση; Δεν έχετε. Ο κ. Πέτσας την προηγούµενη βδοµάδα µου απάντησε: «Έχουµε προσλάβει µε µονοετείς ή διετείς συµβάσεις έντεκα χιλιάδες περίπου και εν
ευθέτω χρόνο όταν εµείς κρίνουµε, στην κατάλληλη στιγµή θα
αποφασίσουµε πόσους και ποιους από αυτούς θα µονιµοποιήσουµε». Γελάει ο ελληνικός λαός µε αυτό.
Σας απαντώ ευθέως. Εάν δεν µονιµοποιείτε τώρα υπό τη γενική κατακραυγή την θηριώδη και τους νεκρούς τους εβδοµήντα
και τους ογδόντα κάθε µέρα, σιγά να µην σώσετε να µονιµοποιήσετε όταν όλο αυτό θα έχει περάσει και θα είναι παρελθόν.
Έχετε τέτοια µανία να ιδιωτικοποιήσετε σώνει και καλά το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας µας που δεν σας νοιάζει που πεθαίνουν
ακόµα και οι ψηφοφόροι σας. Είσαστε αδιανόητοι. Δεν µας απαντήσατε λοιπόν. Να ξέρετε ότι ο λαός σε ανθρώπους που υιοθετούν τέτοιες συµπεριφορές, γυρίζει αργά ή γρήγορα την πλάτη
κύριε Υπουργέ.
Περνάω σε άλλο θέµα: Δολοφονία Έλληνα µετανάστη στη
Γερµανία, στην φοβερά πολιτισµένη και φοβερά δηµοκρατική
Γερµανία. Τι παράξενο; Δολοφονήθηκε ένας συνάνθρωπός µας,
συµπατριώτης µας κυρία Υπουργέ, από τις αρχές της Γερµανίας,
από την αστυνοµία, ένα νέο παιδί και οι αντιδράσεις της Κυβέρνησής σας, µας, -δυστυχώς είναι και µας- κρίνονται επιεικώς
αναιµικές, ανεπαρκείς να τις πω;
Κοιτάξτε, αντιλαµβανόµαστε εύκολα τις εσωτερικές σας αντιφάσεις, καθώς είσαστε ένα τεράστιο πολυσυλλεκτικό κόµµα που
πρέπει να ικανοποιήσει και το φασιστοειδές ακροατήριο, θα πρέπει να ικανοποιήσει και το κεντρώο, πρέπει και το λίγο πιο προ-
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οδευτικό. Το καταλαβαίνουµε. Ωστόσο, η γερµανική αστυνοµία
παράλληλα -είναι και αυτή µια αιτία που σας κρατάει να έχετε
τόσο αναιµικές αντιδράσεις- επέδειξε, κύριε Πρόεδρε, συµπεριφορά απλούστατα αντίστοιχη της παγίας συµπεριφοράς που επιδεικνύει σε αυτές τις περιπτώσεις η ελληνική, η δική µας
Αστυνοµία. Είναι αντίστοιχη δηλαδή µε των ελληνικών στρατικοποιηµένων και αυταρχικών Σωµάτων Ασφαλείας που έχει φτάσει
να γίνεται επί των ηµερών σας η Αστυνοµία. Δεν έχουµε Αστυνοµία. Έχουµε οµάδα ΔΙΑΣ, έχουµε ειδικούς φρουρούς, έχουµε
ΜΑΤ, ΜΕΑ, ΜΑΚ, ΜΟΥΚ, ΜΕΚ, ό,τι µπορεί κανείς να φανταστεί
από αρκτικόλεξα, αλλά αστυνοµία κανονική δεν έχουµε. Έχουµε
στρατικοποιηµένα σώµατα στρατού, κυρία Υπουργέ.
Άλλωστε οι Γερµανοί –και δεν αναφέροµαι βέβαια στον γερµανικό λαό, αλλά στην ολιγαρχία της Γερµανίας και βεβαίως στο
πολιτικό προσωπικό που διαφεντεύει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση όπως φάνηκε στα πέντε µνηµόνια που προηγήθηκανείναι φίλοι σας, πολύ φίλοι σας. Ή µάλλον όχι δεν είναι φίλοι σας,
είναι αφεντικά σας. Αυτό είναι οι Γερµανοί. Και πώς να κακοκαρδίσετε τα αφεντικά σας αρχίζοντας διπλωµατικές ενέργειες γιατί
σκότωσαν στο ξύλο έναν συνάνθρωπό µας, ο οποίος τυγχάνει να
ήταν και µετανάστης; Όπου τι άλλο συνειρµό φέρνει αυτό; Βεβαίως αγαπητέ, το πώς φερόµαστε εµείς τόσα χρόνια στους µετανάστες. Με τι µούτρα να πεις στη Γερµανία ότι µου σκότωσες
τον µετανάστη, όταν το κάνεις και εσύ; Τόσο απλά!
Και περνάµε σε κάτι που είναι συγγενές, όχι άµεσα αλλά έµµεσα, και µε το Υπουργείο σας, αγαπητή κυρία Υπουργέ, στις
ξένες κινηµατογραφικές παραγωγές. Τον Σεπτέµβριο του 2018
ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε µε τον ν.4563 το ποσοστό επιδότησης στο 35%.
Και δεν σας έφτανε αυτό, µόλις ήρθατε εσείς στα πράγµατα τον
Ιούλιο του 2020 µε τον ν.4704/2020 το ανεβάσατε στο 40%. Αυτό
το 40% είναι το κατώτατο όριο -για να το καταλάβετε- των επιλέξιµων δαπανών για τις κινηµατογραφικές ταινίες µυθοπλασίας.
Το κατώτατο όριο λοιπόν που έχετε νοµοθετήσει είναι να παίρνει
πίσω όποιος έρχεται στην Ελλάδα και γυρνάει µια ταινία –όπως
θα σας πω αµέσως µετά τι έχει συµβεί µε τους «Αναλώσιµους»εκατό χιλιάδες ευρώ. Αυτό είναι ο πάτος, να το καταλάβουµε
όλοι. Γιατί το ελληνικό cash rebate µε τη νοµοθεσία σας δεν έχει
το παραµικρό πλαφόν στην επιστροφή χρηµάτων σε αυτές τις
ξένες παραγωγές. Μεγαλύτερη επένδυση σε επιλέξιµες δαπάνες
ισούται µε άµεση µεγαλύτερη επιστροφή από το πρόγραµµά
σας. Επιπλέον µπορεί να λειτουργήσει και ως εγγύηση για τους
παραγωγούς προκειµένου αυτοί να δανειοδοτηθούν -το λέω και
γελάω αντί να κλαίω!- µέσω των χρεοκοπηµένων εδώ και 12 χρόνια ελληνικών τραπεζών, τις οποίες εµείς – ο ελληνικός λαός που
του παίρνουν τα σπίτια εδώ και δώδεκα χρόνια- έχουµε ανακεφαλαιοποιήσει µε 70 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κοιτάξτε όλα αυτά είναι σκανδαλώδη, αλλά δεν θα µε θύµωναν
και δεν θα κοκκίνιζα τόσο πολύ αν δεν συνέβαινε το εξής: Πριν
λίγες µέρες στους «Αναλώσιµους 4» που γυρίζονται στη Θεσσαλονίκη απεδείχθη ότι οι µόνοι αναλώσιµοι ήταν οι Έλληνες «χαµάληδες» εργαζόµενοι που δούλευαν σε αυτήν την παραγωγή.
Ξέρετε γιατί; Τραυµατίστηκαν πολύ σοβαρά, κυρία Μενδώνη,
κυρία Υπουργέ µου, ο ένας χαροπαλεύει. Εύχοµαι να τα καταφέρει. Ακούστε τώρα το επίτευγµά σας. Αυτές οι παραγωγές -που
τους λέτε ότι το λιγότερο που θα σου γυρίσω πίσω είναι 100.000,
αλλά εάν καταφέρεις να φέρεις περισσότερα, θα σου γυρίσω και
ένα εκατοµµύριο και δύο εκατοµµύρια πίσω- που έχουν γίνει αρκετές πια και το ξέρουµε, δεν προσλαµβάνουν ποτέ κανέναν Έλληνα για κανένα πραγµατικά σοβαρό ρόλο. Δεν προσλαµβάνουν
σκηνογράφο, σκηνοθέτη, διευθυντή φωτογραφίας, ηχολήπτη,
µπούµαν. Δεν προσλαµβάνουν κανέναν. Προσλαµβάνουν µόνο
ανθρώπους της παραγωγής, χαµάληδες -όπως τους λέω εγώγια να τσακίζονται, να τρέχουν σε έναν εργασιακό µεσαίωνα. Ξέρετε πως ξέρω ότι είναι εργασιακός µεσαίωνας; Χαροπαλεύει ο
ένας, τραυµατίστηκαν άλλοι τρεις και δεν σταµάτησε ούτε για
ένα λεπτό το γύρισµα κυρία Μενδώνη. Έχουµε καταγγελία από
την ΠΟΘΑ.
Επίσης τους έχετε επιτρέψει µε τον νόµο σας να µη δουλεύει
κανείς Έλληνας όπως είπα και όλες αυτές οι ειδικότητες επειδή
είναι πολύ δαπανηρό να έρθουν από την Αµερική, είναι Βούλγαροι, Ρουµάνοι, Γιουγκοσλάβοι. Τι να σας πούµε; Θερµά συγχα-
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ρητήρια που δίνετε εκατοµµύρια για να γυριστούν οι «Αναλώσιµοι»; Αναλώσιµοι τελικά είναι µόνο οι Έλληνες που δουλεύουν
εκεί και ταυτοχρόνως δίνετε εργασία σε Ρουµάνους και Βούλγαρους συνανθρώπους µας; Καλό είναι αυτό. Εµείς διεθνιστές είµαστε, σοσιαλιστές –µαρξιστής είµαι εγώ συγκεκριµένα- και µας
αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αλλά δεν νοµίζω να το κάνετε για αυτό.
Θα τελειώσω σύντοµα κύριε Πρόεδρε. Καταθέσαµε σήµερα
µία τροπολογία. Και επί τη ευκαιρία, οι εργαζόµενοι της «eFOOD» που όλη η κοινωνία στάθηκε στο πλευρό τους -πολλοί
εργαζόµενοι χάρηκαν µε την πρώτη νίκη τους, κύριε Πρόεδρεσυνεχίζουν τον αγώνα τους γιατί κατάλαβαν ότι τους αξίζουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ότι µόνο µε συλλογική δράση,
και την ακαπέλωτη συλλογική δράση θα έλεγα εγώ, θα τις κερδίσουν αυτές τις συνθήκες.
Σήµερα, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, κινητοποιούνται ξανά. Πάνε
στο Υπουργείο. Ξέρετε γιατί; Απαιτούν να παρέµβει για τις παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, για την ανεξέλεγκτη λειτουργία της πλατφόρµας, η οποία προκαλεί ανασφάλεια, άγχος
και βιασύνη. Ξέρετε τι είναι η βιασύνη για τους διανοµείς µε τα
παπιά; Συνώνυµη του κινδύνου, συνώνυµη του ενδεχόµενου θανάτου τους. Βιασύνη, λοιπόν, που έχουµε δει ότι µπορεί να είναι
και θανατηφόρα. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζουµε ότι πρόκειται ακόµα
και υπό νορµάλ συνθήκες για ένα επάγγελµα που ο εργαζόµενος
είναι εκτεθειµένος σε τροµακτικούς κινδύνους, καιρικά φαινόµενα, ρύπανση, ένα επάγγελµα βαρύτατο και ανθυγιεινότατο,
ένα επάγγελµα, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της
Συµπολίτευσης που πρέπει επιτέλους να του αναγνωριστούν τα
ανάλογα ένσηµα, τα βαρέα και ανθυγιεινά. Τα παίρνω εγώ από
δεκαοκτώ χρονών που είµαι ηθοποιός και τα παίρνω άξια, γιατί
η δουλειά µας είναι βαρύτατη και ανθυγιεινότατη. Ωστόσο δεν
µπορεί να µε ψήσει κανείς ότι είµαι εγώ άξιος για βαρέα και ανθυγιεινά, ο ηθοποιός, και δεν είναι ο άνθρωπος που είναι στους
µείον είκοσι και στους συν σαράντα, µέσα στο κέντρο της πόλης
όλη µέρα.
Δεν γνωρίζουµε πώς θα ανταποκριθείτε και δεν γνωρίζουµε
πώς θα ανταποκριθεί και ο αρµόδιος Υπουργός στα υπόλοιπα αιτήµατά τους. Γνωρίζουµε, όµως, ότι σήµερα όσοι είµαστε εδώ
και εσείς, κυρία Υπουργέ αγαπητή, µπορούµε να φερθούµε δίκαια και δηµοκρατικά και να µην κάνουµε ότι δεν ακούµε το αίτηµα που βροντοφωνάζουν όλο και περισσότεροι διανοµείς, κάτι
που εν τέλει µοιραία –ξέρετε- θα το κερδίσουν. Ξέρετε γιατί θα
το κερδίσουν; Γιατί είναι αυτονόητο και γιατί απλούστατα είναι
δίκαιο και επίσης είναι και επείγον. Ας τους εκπλήξουµε και µια
φορά θετικά κι ας νοµοθετήσει και µια φορά η Βουλή το αυτονόητο.
Μια σελίδα είναι και φεύγω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Είναι σκάνδαλο, εν ενεργεία δικαστικοί, αποσπασµένοι στη
«Μητσοτάκης Α.Ε.». Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, δεν ακούσατε
λάθος, εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί µε µια ασύλληπτη -επιτρέψτε µου την έκφραση- τροπολογία της «Μητσοτάκης Α.Ε.»µπαίνουν και θα υπηρετούν εφεξής την Κυβέρνηση. Πού θα υπηρετούν; Ξέρετε που θα υπηρετούν; Στο Υπουργείο Προεδρίας
και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Συγχαρητήρια. Γνωρίζουµε βέβαια όλοι σε αυτήν την Αίθουσα ότι από χρόνια έχει καταλυθεί
εντελώς και η πιο στοιχειώδης ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης.
Αυτό, όµως, που νοµοθέτησε η συγκεκριµένη τροπολογία δεν
ξέρω καν ειλικρινά αν έχει προηγούµενο στα παγκόσµια χρονικά
των δηµοκρατιών αυτής της γης. Στις χούντες ξέρω, στις δικτατορίες ξέρω, έχει, σε όλα αυτά. Μόλις την προηγούµενη εβδοµάδα διαφωνώντας µε τον κ. Γεωργιάδη για το περιστατικό της
αναίτιας δολοφονίας του δεκαοκτάχρονου Ροµά στο Πέραµα, ο
οποίος θυµίζω πυροβολήθηκε πισώπλατα µε τριάντα οκτώ σφαίρες από την οµάδα ΔΙΑΣ, οι οποίοι ήδη είχαν παρακούσει διαταγή του κέντρου, στο οποίο όφειλαν να υπακούσουν για να
σταµατήσουν την καταδίωξη, ο οποίος δεν οπλοφορούσε και
αυτοί δεν γνώριζαν καν, όπως αποκαλύφθηκε, ότι είχε διαπράξει
παράνοµες ενέργειες.
Είχα τότε, λοιπόν, επιχειρηµατολογήσει, λέγοντας ότι είναι
απαράδεκτο ένας Υπουργός να βγαίνει και να λέει πριν αρχίσει
η ανάκριση «συγχαρητήρια στους Έλληνες αστυνοµικούς που

2149

έπραξαν το καθήκον τους». Είπα ότι προκαταλαµβάνει την ελληνική δικαιοσύνη. Αµέσως θύµωσε ο κ. Γεωργιάδης και µου απάντησε ότι και εγώ κάνω το ίδιο σαν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και ότι µιλώντας για δολοφονία, προκαταλαµβάνω την ελληνική δικαιοσύνη. Του ανταπάντησα –και θα κλείσω αµέσως, κύριε
Πρόεδρε- ότι βεβαίως δεν είµαστε το ίδιο.
Ξέρετε, κυρία Μενδώνη, γιατί δεν είµαστε το ίδιο εγώ και ο
Υπουργός σας ή εσείς και εγώ; Γιατί αυτός και η Κυβέρνησή σας
διορίζετε τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου
της Επικρατείας, όπως διορίζετε και όλους τους ανώτατους δικαστικούς.
Όταν, λοιπόν, ο κάθε κύριος Υπουργός Γεωργιάδης κάνει µια
τέτοια δήλωση, ο κάθε ανακριτής και εισαγγελέας που έχουν
αναλάβει τη συγκεκριµένη υπόθεση αν τολµήσουν να διαφωνήσουν µαζί του, γνωρίζουν ότι αποχαιρετούν την Αλεξάνδρεια, τα
ύπατα αξιώµατα της ελληνικής δικαιοσύνης διά παντός.
Εποµένως, ενώ εγώ δεν µπορώ στον παραµικρό βαθµό να επηρεάσω, κύριε Πρόεδρε και να προκαταβάλω τις αποφάσεις της
δικαιοσύνης, αντιθέτως ο κάθε Υπουργός σας, κυρία Υπουργέ,
µπορεί απόλυτα. Αν σκεφτούµε ότι αυτή η εντελώς παράλογη
και βαθιά αντισυνταγµατική κατάσταση δεκαετίες τώρα δεν αφήνει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, φανταστείτε πόσο σηµαντικό βήµα για την εξαφάνιση και της τελευταίας ικµάδας της
ανεξαρτησίας που της έχει αποµείνει, είναι η –επαναλαµβάνωασύλληπτη για τα παγκόσµια δεδοµένα τροπολογία που τολµήσατε να περάσετε την προηγούµενη εβδοµάδα από τη Βουλή
µας. Νοµοθετείτε αντεργατικά, αντιλαϊκά, αλλά κυρίως νοµοθετείτε πια αντιανθρώπινα. Παράλληλα µε τέτοιου είδους κόλπα
στερείτε από τα ανθρώπινα θύµατά σας τη µόνη διέξοδο που
έχουν να στραφούν στη δικαιοσύνη για να τους γλιτώσει από τα
νύχια σας.
Φτιάξτε, λοιπόν, στρατό αποσπασµένων δικαστικών, ώστε το
παιχνίδι να είναι στηµένο από πριν, όλο στηµένο στα δικά σας
µέτρα απολύτως. Εµείς, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης θα είµαστε πάντα από την απέναντι
πλευρά µαζί µε τα θύµατα σας και αγκαλιά τους θα περιµένουµε
µε τεράστια λαχτάρα την ώρα και τη στιγµή που θα καταπέσετε
µε πάταγο και κουρνιαχτό µεγάλο στο κάτω κάτω µέρος του
πάτου της ανθρώπινης προϊστορίας.
Σας ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Μάρκου από τον ΣΥΡΙΖΑ, µετά ο κ. Κωτσός
από τη Νέα Δηµοκρατία, η κ. Αδάµου, η οποία είναι µε webex και
ολοκληρώνεται η διαδικασία µε την κυρία Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Έχει ενδιαφέρον η σηµερινή διαδικασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι έχουµε ένα δεδοµένο το οποίο είµαι βέβαιος ότι
τουλάχιστον από την πλευρά των κυβερνητικών εδράνων το µόνο
που απασχολεί είναι πότε θα ολοκληρωθεί να τελειώσουµε να
φύγουµε. Διότι η κοινοβουλευτική διαδικασία έχει ήδη ευτελιστεί
από το ξεκίνηµά της. Δεν πειράζει. Εµείς θα τα καταθέσουµε, θα
καταγραφούν και ξέρετε, κάποια στιγµή η ιστορία έρχεται µε
σαρκασµό και απαντάει. Μιάµιση µέρα είχαµε να µελετήσουµε
τον κώδικα που κατέθεσε η κυρία Υπουργός. Μάλιστα κάποιος θα έλεγα µε θρασύτητα- Βουλευτής της Συµπολίτευσης είπε «να
τον διαβάζατε». Τόσο αλαζονεία παρουσιάζεται.
Η Υπουργός χρησιµοποιεί το επιχείρηµα ότι δεν περιέχονται
νέες διατάξεις, αλλά συγκεντρώνονται σκόρπιες που βρίσκονται
σε πολλά νοµοθετικά κείµενα. Το είπε άλλωστε και στην επιτροπή
και εδώ. Η διαδικασία ψήφισης των κωδίκων δεν δίνει τη δυνατότητα για αλλαγές, για τροποποίηση των διατάξεων, ούτε και
διαβούλευση. Είναι, όµως, έτσι;
Αυτό είναι ανακριβές και για νοµικούς και για ουσιαστικούς
πραγµατικούς λόγους. Οι νοµικοί λόγοι ανάγονται στον νόµο του
2019, του δικού σας νόµου, για το επιτελικό κράτος, στο άρθρο
66, µε το οποίο συστήνεται η κεντρική επιτροπή κωδικοποίησης,
όπου προβλέπεται ότι αυτή η επιτροπή µπορεί για την υποβοήθηση του έργου της να συνεργάζεται µε τη Βουλή. Για πείτε µου,
µε ποιον τρόπο µπορεί να φανταστεί κανείς αυτήν τη συνεργασία
µε τη Βουλή; Δεν µπορώ να φανταστώ κανέναν άλλον εκτός από
τη συζήτηση στις επιτροπές, από το να έρθει η επιτροπή αυτή
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στη Βουλή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων να ανταλλαγούν υποθέσεις. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος;
Να θέτει σε δηµόσια διαβούλευση, να ζητεί κάθε πληροφορία
από τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα. Το καταρρακώσατε και
αυτό. Τούτο σηµαίνει ότι εσείς οι ίδιοι είχατε προβλέψει τη δυνατότητα να δοθεί σε δηµόσια διαβούλευση κάποια πρόταση κωδικοποίησης. Ο θεσµός διαβούλευσης ενός σχεδίου νόµου δεν
αποκλείεται από µόνο του το γεγονός ότι οι διατάξεις που εµπεριέχει είναι η συλλογή σε ένα ενιαίο κείµενο διάσπαρτων διατάξεων που συναντώνται στη νοµοθεσία.
Επιπλέον, µε το παρόν ουσιαστικά νοµοσχέδιο δεν έχουµε µια
απλή επί ψήφιση δικαστικών ή διοικητικών κωδίκων που συντάχθηκαν από επιτροπές, ούτε κωδικοποίηση διατάξεων που υπάρχουν µε απλή ταξινόµηση τους ή επαναφορά στο σύνολό τους
κατηργηµένων νόµων, όπως προβλέπει το Σύνταγµα, σαφώς.
Εδώ οφείλει να εφαρµοστεί το άρθρο 67 του δικού σας νόµου
για το επιτελικό κράτος, διότι έχουµε και κατάργηση και τροποποίηση ισχυουσών διατάξεων και αναµόρφωση του δικαίου.
Το άρθρο αυτό αναλύει τη διαδικασία κωδικοποίησης και προβλέπει: «Το σχέδιο των κωδίκων που περιλαµβάνει διατάξεις τυπικών νόµων κυρώνονται πλην του µέρους το οποίο καταργούνται ή τροποποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις νόµου στα
πλαίσια αναµόρφωσης του δικαίου και πρέπει να ακολουθηθεί η
συνήθης διαδικασία». Ούτε τον ίδιο σας τον εαυτό δεν θεωρείτε
ότι πρέπει να τον παρακολουθείτε µε συνέπεια.
Καταργούνται διατάξεις; Τροποποιούνται διατάξεις; Αναµορφώνεται το ισχύον δίκαιο; Είναι προφανές ότι η απάντηση είναι
«ναι». Τι άλλη, λοιπόν, απόδειξη χρειάζεται να πούµε ότι προσπαθείτε να εξαπατήσετε την κοινοβουλευτική διαδικασία, κυρία
Υπουργέ;
Είπε η εισηγήτριά µας στην επιτροπή: «Διατρέχοντας γρήγορα
τον κώδικα παρατηρήσαµε ότι απαλείφονται διατάξεις του αρχαιολογικού νόµου ενώ στον πίνακα της αιτιολογικής έκθεσης
έχουµε αναλυτικές αλλαγές για απαλοιφή διατάξεων». Επιπλέον
το νοµοθέτηµα δεν δόθηκε. Ήθελα να ήξερα πραγµατικά στις
εσωτερικές σας λειτουργίες τι ρόλο µπορεί να παίζει το να επαναλαµβάνεται µια προφανής αλήθεια πάλι και πάλι και πάλι από
όλες τις πλευρές αυτής της Αίθουσας κι εσείς να κωφεύετε. Δεν
ακούσατε τις γενικές διευθύνσεις του Υπουργείου οι οποίες είχαµε πραγµατικά ουσιαστικό ρόλο να παίξουνε. Είναι µια καινοφανής διαδικασία που οδηγεί σε προφανή λάθη. Ήδη έχει
καταρρακωθεί η σοβαρότητα που έπρεπε να έχει η νοµοθέτησή
σας και εµφανίζεται αυτό το πλαίσιο που εµφανίζεται ως κωδικοποίηση.
Λέτε, κυρία Υπουργέ, στα πρακτικά της επιτροπής: «η οµάδα
εργασίας η οποία συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισµού ήταν
από στελέχη του Συµβουλίου της Επικρατείας υπό την προεδρεία του επίτιµου Αντιπροέδρου του κ. Νικολάου Ρόζου ο
οποίος ήταν πρόεδρος της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής
του ν.3028/2002 την περίοδο 2001-2002». Δηλώνετε περηφάνεια.
Σας επισυνάπτω λοιπόν, εδώ και τα δίνω για τα Πρακτικά, τη γενική παρουσίαση που έκανε ο κ. Ρόζος σε συνέδριο έναν χρόνο
µετά µε θέµα «Η πολιτιστική κληρονοµιά και το δίκαιο». Αναφέρεται στον τρόπο, τη διάρκεια και τη µεθοδολογία που επέλεξε
για να συντάξει αυτόν τον νόµο. Εντελώς αντίθετο µε τη δική σας
νοµολογία, τη δική σας πολιτική αντίληψη. Είχε διαδικασία που
ετοίµαζε και ψηφίστηκε στην Ολοµέλεια για έξι χρόνια αφού
πρώτα είχαν ακουστεί και κατατεθεί όλες οι απόψεις απ’ όλους
τους φορείς, αρχαιολογικές σχολές, αρχαιολόγοι, ΟΤΑ, ΤΕΕ, Εκκλησία. Αναφορικά δε µε τους φορείς του ΥΠΟ, από τους οποίους η Υπουργός ξέχασε να ζητήσει µια γνώµη, όταν ανέλαβε το
1996 ο κ. Ρόζος δούλεψε σε ένα προσχέδιο που είχαν συντάξει
και είχε στενότατη συνεργασία. Άγνωστες έννοιες για σας.
Ερχόµαστε τώρα στα άρθρα 15, 15α κ.λπ., 16 και 17. Περιλαµβάνουν ρυθµίσεις που θα προκαλέσουν πολλά προβλήµατα. Η
πρόβλεψη για τους φορείς διαχείρισης, η πρόβλεψη για τη δυνατότητα διαχείρισης των εναλίων αρχαιολογικών χώρων και από
φορείς εκτός δηµοσίου αντίκεινται στις διατάξεις του τροποποιηµένου από τον Μάιο 2019, άρθρου 7 του ν.3028. Διαβάζω από
την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε και είναι σαφής. Αυτός είναι ο νόµος του κράτους,
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κυρία Υπουργέ: «Για τις υποδοµές πολιτιστικής κληρονοµιάς η
χρήση των ακινήτων αυτών», δηλαδή, των πολιτιστικών αγαθών
κ.λπ., «ανήκει στο Υπουργείο ως φορέα εκπλήρωσης των σκοπών
τους. Είναι εκτός πάσης συναλλαγής και η διοίκηση και διαχείρισή τους ασκείται από το δηµόσιο». Αυτό λέει η τροπολογία.
Έχουµε δυο διαφορετικούς κόσµους. Είναι προφανές θα µου
πείτε. Το ξέρω. Και µε κυνισµό θεωρείτε ότι ο δικός σας είναι ο
καλύτερος.
Ερχόµαστε τώρα στους ενάλιους επισκέψιµους αρχαιολογικούς χώρους. Τα είπανε, τα ξαναείπανε, τα ξαναείπανε. Υπήρχαν
οι επισκέψιµοι ενάλιοι και οι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι. Τώρα
νοµοθετείτε µη επισκέψιµους. Αυτό δεν είναι κωδικοποίηση. Είναι
πρωτογενής νοµοθέτηση και είναι αντιδηµοκρατική εκτροπή
όπως είπε και η εισηγήτριά µας. Την τελευταία στιγµή αποσύρατε µε την είσοδο της συνεδρίασής µας τη µεθόδευση για το
άρθρο 66 το οποίο µας οδηγούσε σαφώς σε εύλογες υποψίες
ότι πρόκειται για µεθόδευση και όχι για παράλειψη και λάθος.
Τελειώνω µε το άρθρο 71. Τα είπε πολύ καλά πραγµατικά και
ο Κλέων Γρηγοριάδης. Τα κακουργήµατα στο άρθρο 111 της ποινικής δικονοµίας σχετίζονται µε τον ν.3028 και δικάζονται από το
τριµελές εφετείο κακουργηµάτων. Πόσες άλλες φορές πρέπει
να σας πούµε ότι τώρα µε την απάλειψη που έχετε δεν υπάρχει
ο ν.3028/2002, άρα τα κακουργήµατα αυτά δεν θα δικάζονται
από το τριµελές εφετείο κακουργηµάτων. Το είπατε, το ξαναείπατε και ενώ το ορθολογικό και το προφανές ακούγεται στ’ αυτιά
σας, αν υποθέσουµε ότι σας διέφυγε, το αγνοείτε. Αυτό είναι
απάτη. Μιλάµε, δηλαδή, κυριολεκτικά για ένα νοµικό µπάχαλο.
Καταλήγοντας, κυρία Υπουργέ, οφείλετε να απαντήσετε. Πρώτον, γιατί δεν συµπεριελήφθησαν στον κώδικα οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 49 του 2005 που προβλέπουν ότι στους
αυτοδύτες µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή απαγορεύεται η µετακίνηση, φωτογράφηση αντικειµένων αρχαιολογικής ή άλλης
αξίας που βρίσκονται στον βυθό κι αν βρουν κάτι έχουν υποχρέωση να ενηµερώνουν ευθύς αµέσως τις λιµενικές αρχές; Δεύτερον, έχω ένα ερώτηµα που µε χαρά θα ακούσω να αρνηθείτε.
Υπάρχει µέλος της οµάδας εργασίας, που ορίσατε η ίδια για την
κωδικοποίηση, που ελέγχεται πειθαρχικά και ποινικά για κακουργήµατα του ν.3028/2002; Οφείλετε να απαντήσετε και –για να
χρησιµοποιήσω µια έκφρασή σας- είτε σας αρέσει, είτε δεν σας
αρέσει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μάρκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε τον κ. Γεώργιο Κωτσό από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα ακολουθήσει η κ. Αδάµου µέσω webex. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί µε την κυρία Υπουργό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα µου
επιτρέψετε να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κυρία Υπουργό
θερµά για την άµεση ανταπόκρισή της στο αίτηµα για χρηµατοδότηση της ανάδειξης του θολωτού τάφου του Γεωργικού-Ξινονερίου του Νοµού Καρδίτσας. Πραγµατικά η αντίδρασή σας ήταν
άµεση. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι το έργο βρίσκεται
σε εξέλιξη. Κι έτσι ένα σηµαντικό αρχαιολογικό µνηµείο του
Νοµού Καρδίτσας προφυλάσσεται αλλά και αναδεικνύεται. Εύχοµαι και ελπίζω την ίδια κατάληξη να έχουν κι άλλες δύο πολύ
σηµαντικές παρεµβάσεις που ετοιµάζονται ως µελέτες και ελπίζω
να τύχουν άµεσης χρηµατοδότησης και αφορούν την ιδιαίτερη
πατρίδα µου, τον Δήµο Μουζακίου. Έχουν σχέση µε τον µεγάλο
ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης τον Γεώργιο Καραϊσκάκη.
Αναφέροµαι στο ψηφιακό µουσείο Γεωργίου Καραϊσκάκη αλλά
και στην ανάδειξη της σπηλιάς που γεννήθηκε αυτός ο ήρωας.
Σύντοµα είµαι βέβαιος ότι θα είµαστε σε θέση σε συνεργασία µε
τον Δήµο Μουζακίου να καταθέσουµε τις σχετικές µελέτες και
να έχουµε την ανάλογη χρηµατοδότηση. Αν µη τι άλλο αυτό καταδεικνύει και το ενδιαφέρον σας αλλά και ταυτόχρονα την αποτελεσµατικότητά σας.
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Εδώ θα µου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερµά την αρχαιολογική υπηρεσία του Νοµού Καρδίτσας και την κ. Μπαϊοπούλου,
τους άοκνους εργάτες ανάδειξης συντήρησης και προώθησης
των αρχαιολογικών µας µνηµείων. Η κ. Μπαϊοπούλου και οι συνεργάτες της κάνουν εξαιρετική δουλειά και προσπαθούν µε
όλες τους τις δυνάµεις να αναδείξουν µνηµεία όπως ο ναός του
Απόλλωνα, οι αρχαιολογικοί χώροι των Γόµφων, της Αργιθέας,
της Μυρίνης, της Συκεώνας, του Κιερίου, του Καλλιθήρου, της
Ιθώµης, του Κάστρου του Φαναρίου, ένα εξαιρετικό βυζαντινό
µνηµείο. Και βέβαια τα θρησκευτικά µας µνηµεία που δεν πρέπει
να τα ξεχνάµε σε συνεργασία πάντα µε τον σεβασµιότατο Μητροπολίτη µας κ. Τιµόθεο.
Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το παρελθόν µας
αποτελεί τη γη, το έδαφος, τη βάση, πάνω στην οποία στεκόµαστε ως έθνος, ως λαός, αλλά και ως πρόσωπα και µεγαλουργούµε και δηµιουργούµε. Χωρίς αυτό το έδαφος, χωρίς αυτή τη
βάση, δηλαδή χωρίς να γνωρίζουµε το παρελθόν µας, σίγουρα
χάνουµε την ταυτότητά µας, δεν µπορούµε να στηρίξουµε το
παρόν και κυρίως δεν µπορούµε να δηµιουργήσουµε το µέλλον
µας. Γι’ αυτό, λοιπόν, αυτή την πολιτιστική µας κληρονοµιά οφείλουµε να τη σεβόµαστε, να την προστατεύουµε µε κάθε τρόπο
και, βεβαίως, να την αξιοποιούµε κατάλληλα.
Η προστασία των µνηµείων µας, των αρχαιολογικών χώρων
αλλά και των ιστορικών µας χώρων, αποτελεί βασικό µας χρέος,
κυρίαρχο µέληµα της Κυβέρνησής µας και αυτό αποδεικνύεται
από το σηµερινό νοµοσχέδιο. Το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει
µέχρι σήµερα, δηλαδή ο ν.3028/2002, είναι αλήθεια ότι ήταν ένας
εξαιρετικά πλήρης και πρωτοποριακός νόµος για την εποχή του.
Είναι αλήθεια, όµως, ότι στο διάβα των χρόνων αποτέλεσε αντικείµενο αρκετών νοµοθετικών τροποποιήσεων, µε αποτέλεσµα
το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο να είναι διάσπαρτο και να υπάρχουν πάρα πολλά νοµοθετήµατα γύρω από αυτή την υπόθεση.
Δεν εκτιµάτε, λοιπόν, όλες και όλοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ότι επιβάλλεται συστηµατοποίηση και κωδικοποίηση αυτού του κώδικα, αυτού του νόµου; Πώς θα προστατέψουµε την
πολιτισµική µας κληρονοµιά αποτελεσµατικά αν δεν διευκολυνθεί
η πρόσβαση σε αυτή του εκάστοτε εφαρµοστή του δικαίου;
Είδαµε, βέβαια, στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να αποχωρεί λέγοντας ότι δεν είχε τον χρόνο να µελετήσει το σχετικό
νοµοσχέδιο. Μάλιστα, ισχυριστήκατε ότι δεν είχατε τον χρόνο να
το µελετήσετε σε βάθος. Παράλληλα, αφέθηκαν και υπονοούµενα ότι ενέχει και στοιχεία δόλου η εισαγωγή του νοµοσχεδίου
προς συζήτηση, αφ’ ενός µεν στην επιτροπή αλλά και τώρα στην
Ολοµέλεια. Δόλο, συνάδελφοι; Θεωρώ ότι είναι πολύ βαριά έκφραση και αδικεί και αυτούς που την χρησιµοποίησαν, αλλά και
το ίδιο µας το νοµοσχέδιο.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα θέτει τις βάσεις ώστε
να προστατέψουµε εποικοδοµητικά την πολιτισµική µας κληρονοµιά, µέσω της κωδικοποίησης και της αναµόρφωσης του ρυθµιστικού πλαισίου για την προστασία των αρχαιοτήτων και να
καταπολεµηθεί έτσι η πολυνοµία, να συστηµατικοποιηθούν και
να αποσαφηνιστούν διάσπαρτες διατάξεις του νόµου. Βελτιώνεται, δηλαδή, η δηµόσια διοίκηση επί της ουσίας, απλοποιώντας
και καθιστώντας πιο εύκολα προσβάσιµη την πληροφορία προς
όλους τους πολίτες, ενώ παράλληλα ενισχύουµε και την αξιοπιστία του κράτους απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες µας.
Μεγιστοποιούµε την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα
των εφαρµοζόµενων πολιτικών στον τοµέα της προστασίας των
αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ενισχύουµε την
αξιοπιστία στη δικαιοσύνη µε νοµικό κείµενο που αναδιατυπώνεται σε πιο εύληπτη, πιο κατανοητή και πιο προσιτή γλώσσα, ενώ
παράλληλα απαλείφονται και διατάξεις που έχουν καταστεί ανενεργές εξ αντικειµένου.
Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ο κάθε λαός έχει
µια ιστορική κληρονοµιά, την οποία οφείλει να αναδεικνύει και
να προστατεύει διαρκώς. Δεν µπορούµε, λοιπόν, να αφήσουµε
αυτή την κληρονοµιά µας στο παρελθόν, αλλά να την αποτυπώσουµε στο µέλλον και να αποτελέσει το κλειδί για τις επόµενες
γενιές. Με τη σωστή αξιοποίηση του πολιτισµού µας στο παρόν
τα οφέλη αυτού µεταλαµπαδεύονται µε τον καλύτερο δυνατό
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τρόπο στις µελλοντικές γενιές. Είναι αδιαπραγµάτευτη, λοιπόν,
υποχρέωσή µας να θέσουµε σήµερα τις βάσεις δηµιουργώντας
το απαραίτητο θεσµικό πλαίσιο, ώστε να προστατέψουµε και να
αναδείξουµε την πολιτιστική µας κληρονοµιά, που αποτελεί έναν
θησαυρό ανεκτίµητης αξίας, τον οποίο κληρονοµήσαµε από τους
προγόνους και οφείλουµε να παραδώσουµε ακέραιο στις µελλοντικές γενιές. Και αυτό προσπαθεί να κάνει η Υπουργός µας,
αυτό προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο Πολιτισµού, αυτό κάνει
η Κυβέρνησή µας.
Σας καλώ όλες και όλους να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο και
να είστε σίγουροι ότι προσφέρετε καλές υπηρεσίες και στον πολιτισµό, αλλά και στη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει η κ. Αδάµου, Ανεξάρτητη Βουλευτής. Πριν της δώσω
τον λόγο όµως, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος από
τους εισηγητές που θέλει να δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εντάξει,
µετά την κ. Αδάµου θα πάρετε τον λόγο.
Ορίστε, κυρία Αδάµου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε στην Ολοµέλεια της Βουλής την κύρωση του κώδικα νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, ενός κώδικα ο οποίος κρατήθηκε στο
συρτάρι του Υπουργείου για επτά µήνες -ενώ ήταν έτοιµος- και
γνωστοποιήθηκε στα µέλη της επιτροπής µόνο µιάµιση ηµέρα
πριν από τη συζήτηση.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, στην
οποία είµαι µέλος και η οποία έλαβε χώρα στις 11 Νοεµβρίου,
την προηγούµενη δηλαδή εβδοµάδα, προκλήθηκε η σύσσωµη
αντίδραση της Αντιπολίτευσης σχετικά µε τη διαδικασία κατάθεσης και συζήτησης του παρόντος κώδικα. Κατ’ εµέ αυτή η αντίδραση ήταν απολύτως δικαιολογηµένη, διότι λάβαµε το
νοµοσχέδιο στις 9 Νοεµβρίου στις 21.00’ η ώρα και κληθήκαµε
να συµµετέχουµε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων µιάµιση µέρα αργότερα, στις 13.00’ το µεσηµέρι. Όπως γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ήταν αδύνατο µέσα σε µιάµιση µέρα να µελετήσω πραγµατικά και εις βάθος την κωδικοποίηση των νόµων
που θα αφορούν στην προστασία των αρχαιοτήτων, να ψάξω και
να επισηµάνω τις όποιες αβλεψίες υπάρχουν, αφού ακόµη και τα
µεγάλα επιτελεία των κοµµάτων, όπως δήλωσαν, δεν πρόλαβαν
να µελετήσουν την εν λόγω κωδικοποίηση, πολλώ δε µάλλον εγώ
που πορεύοµαι και αγωνίζοµαι ως Ανεξάρτητη Βουλευτής, ώστε
να αντιπροσωπεύσω επάξια τους συµπολίτες µου.
Κατανοώ εν µέρει την τοποθέτηση της κ. Μενδώνη, εν µέρει
όµως µόνο, γιατί γνωρίζω ότι η διαδικασία ψήφισης των κωδίκων
είναι συγκεκριµένη. Όµως πρέπει να παρέχεται ο χρόνος στα
µέλη των επιτροπών ώστε να µελετούν και να προχωρούν στις
διαπιστώσεις τους, ειδικά όταν το Υπουργείο έχει έτοιµη την κωδικοποίηση από τον περασµένο Μάρτιο, αλλά προτίµησε για
τους δικούς του λόγους να µη µας το γνωστοποιήσει εγκαίρως,
νωρίτερα.
Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, σας ζητώ για λόγους ευνοµίας και
καλής χρήσης της δηµοκρατίας να λαµβάνουµε εγκαίρως γνώση
για τα νοµοσχέδια και τις κυρώσεις που πρόκειται να συζητηθούν
ώστε να µη βρισκόµαστε προ τετελεσµένων γεγονότων.
Μπαίνοντας τώρα στο περιεχόµενο της κύρωσης, δηλαδή την
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς, έχω να πω τα εξής: Η πολιτιστική κληρονοµιά, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ µεγάλης αξίας για έναν λαό όπως
είναι ο ελληνικός, που έχει τόσο µεγάλη ιστορία πίσω του. Γι’
αυτόν τον λόγο άλλωστε και η αξία του όρου «πολιτιστική κληρονοµιά» διαφαίνεται και από την ταύτιση που πολλές φορές
έχουµε εδώ στην Ελλάδα µε τον όρο «πολιτιστικό αγαθό». Το περιεχόµενο, δηλαδή, της παρούσης κύρωσης επιβεβαιώνει και την
ανάγκη ενδελεχούς εξέτασης του σχεδίου νόµου που κατέθεσε
το Υπουργείο Πολιτισµού. Και εδώ ξεκινά µια σειρά από εύλογα
ερωτήµατα και απορίες όσον αφορά στις διατάξεις του. Όπως
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πολύ ορθά επισηµαίνει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων σε
επιστολή του που απέστειλε και σε σας, κυρία Μενδώνη, και σε
όλους εµάς, στα µέλη της επιτροπής, τίθενται ζητήµατα αναφορικά µε την επιλογή των άρθρων που περιλήφθηκαν στην κωδικοποίηση. Ξεκινώντας από το άρθρο 66 που αφορά στην
παράνοµη επέµβαση ή εκτέλεση έργου, εξαφανιζόταν η αναφορά «σε παράνοµα έργα ή επεµβάσεις σε ενάλια µνηµεία και
ιστορικούς τόπους». Συγκεκριµένα, είχε εξαιρεθεί στο πρώτο
εδάφιο η αναφορά στα άρθρα 15 και 17 χωρίς καµµία αιτιολογία
στην αιτιολογική έκθεσή σας.
Είπατε, όµως, στην αρχή της Ολοµέλειας -και το δηλώσατεκυρία Μενδώνη, ότι θα το διορθώσετε αυτό. Μένει να το δούµε.
Ταυτόχρονα, δεν ενσωµατώνονται στην κωδικοποίηση οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3409/2005, γενικές απαγορεύσεις/
υποχρεώσεις που παραµένουν σε ισχύ. Και να σηµειωθεί ότι ο
ν.3409 τροποποιήθηκε µε τον ν.4688, όχι όµως και οι εν λόγω
διατάξεις, οι οποίες αναφέρουν ρητά στους αυτοδύτες µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή «απαγορεύεται η ανέλκυση, µετακίνηση, φωτογράφιση αντικειµένων αρχαιολογικής ή άλλης αξίας
που βρίσκονται στον βυθό». Και στην παράγραφο 7 αναφέρεται
ότι «κάθε αυτοδύτης έχει υποχρέωση να ενηµερώνει αµέσως και
µε κάθε πρόσφορο µέσο την αρµόδια λιµενική αρχή αν εντοπίσει
αντικείµενα αρχαιολογικού ή αστυνοµικού ενδιαφέροντος σε
ναυάγια».
Δεν αναφέρεται πουθενά κάποιος συγκεκριµένος λόγος που
αυτές οι διατάξεις δεν θεωρήθηκαν εξαρχής σηµαντικές, να συµπεριληφθούν στην κωδικοποίηση παρότι είναι σε ισχύ και σχετίζονται άµεσα µε την προστασία εναλίων αρχαιολογικών χώρων
και µνηµείων. Περιµένω να δω τις αποφασιστικές κινήσεις, κυρία
Μενδώνη, για τις οποίες µας διαβεβαιώσατε στην αρχή της Ολοµέλειας.
Τώρα αναφορικά µε την εξαγωγή αρχαιοτήτων των συλλογών
των µουσείων για πενήντα χρόνια, η πρόβλεψη για εξαγωγή συλλογών των µουσείων, ελληνικών αρχαιοτήτων, στο εξωτερικό για
πενήντα χρόνια που ψηφίστηκε µε τον ν.4761/2020 και την οποία
έχουν εκφράσει την κάθετη αντίρρηση τους σωµατεία, φορείς,
πολίτες και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, εγγράφονται στο
άρθρο 45 παράγραφος 13 του υπό συζήτηση κώδικα. Από τη διάταξη αυτή, σύµφωνα µε τα λεγόµενα της Υπουργού Πολιτισµού,
κατά τη συζήτηση του σχετικού νόµου στη Βουλή θα εξαιρούνταν τα δηµόσια µουσεία. Όµως η προτεινόµενη παράγραφος
εξαιρεί µόνο τα µουσεία της παραγράφου 2 του άρθρου 45. Αν
όντως ισχύει αυτή η πρόθεση της Υπουργού, να εξαιρούνται τα
δηµόσια µουσεία από την εξαγωγή αρχαιοτήτων για πενήντα
χρόνια, τότε στο σηµείο αυτό θα πρέπει να προστεθεί ότι εξαιρούνται τα µουσεία της παραγράφου 2, αλλά και της παραγράφου 3.
Επίσης, δεν εντοπίζουµε ένα ολόκληρο άρθρο, το ισχύον
άρθρο 71 του ν.3028/2002 χωρίς καµµία αιτιολόγηση πάλι στην
αιτιολογική έκθεση, στην οποία όφειλε να καταγράφει, αλλά για
κάποιον λόγο δεν καταγράφηκε. Έτσι µε τη συγκεκριµένη απαλοιφή της ποινικής διάταξης χάνουµε το άρθρο αυτό που προβλέπει τις άκρως σηµαντικές αρµοδιότητες και τη διαδικασία που
ακολουθείται για κακουργήµατα, που σχετίζονται µε την καταστροφή αρχαιοτήτων. Σύµφωνα µε αυτό, κακουργήµατα όπως
είναι η κλοπή των µνηµείων, η υπεξαίρεση, η φθορά µνηµείων, η
αποδοχή και διάθεση µνηµείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήµατος, η παράνοµη επέµβαση, η εκτέλεση έργου σε µνηµείο, η
παράνοµη εξαγωγή πολιτιστικού αγαθού και η παράνοµη ανασκαφή, υπάγονται στο τριµελές εφετείο. Η κρισιµότητα αυτού
του άρθρου έγκειται στο ότι αντιµετωπίζει τις παρανοµίες των
διακινητών και των αρχαιοκάπηλων. όπως, όµως, παρατηρούµε,
λείπει από την εν λόγω κωδικοποίηση της νοµοθεσίας. Όπως και
αν αιτιολογηθεί αυτό, παρ’ όλο δηλαδή που το άρθρο αυτό όπως
µας διαβεβαίωσε η κ. Μενδώνη συµπεριλήφθηκε στον νέο κώδικα ποινικής δικονοµίας, παραµένει γεγονός ότι λείπει, δηλαδή
δεν έχει συµπεριληφθεί στη νέα κωδικοποίηση που αφορά στην
προστασία των αρχαιοτήτων. Οπότε γεννάται το ερώτηµα αν
όντως η παρούσα κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων βοηθά στον σκοπό της, διότι έχουµε δει την
πρόθεση και τις πράξεις του παρόντος Υπουργείου περί µη προ-
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στασίας των αρχαιοτήτων στη στάση «Βενιζέλου», στο µετρό
Θεσσαλονίκης, των οποίων την απόσπαση εισηγηθήκατε.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να επισηµάνω πως στόχος ενός επιτυχηµένου κώδικα νοµοθεσίας στη Βουλή αποτελεί
µεταξύ άλλων η βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης, παρέχοντας
τη δυνατότητα στα θεσµικά και στα διοικητικά όργανα αλλά και
στους πολίτες, να έχουν άµεση και ασφαλή γνώση της συνολικής
νοµοθεσίας για ορθή χρήση αυτής.
Περιµένουµε, λοιπόν, τις απαντήσεις της κ. Μενδώνη στις εύλογες απορίες και παρατηρήσεις που τέθηκαν στη σηµερινή
Ολοµέλεια, ώστε να καταλήξουµε κατά πόσο ο κώδικας αυτός
προστατεύει ή επί της ουσίας αφήνει απροστάτευτη την πολιτιστική µας κληρονοµιά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ρώτησα πριν λίγο ποιοι από τους εισηγητές θα ήθελαν να δευτερολογήσουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια µικρή δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ.
Μια µικρή δήλωση από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο ή να προσθέσω κάτι περισσότερο σε αυτά που ήδη έχουµε πει για το νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν αποτελεί µια πρωτογενή
νοµοθετική ρύθµιση. Είναι η κωδικοποίηση. Εν πάση περιπτώσει,
περιµένουµε έστω και στην καταληκτική οµιλία της κυρίας
Υπουργού να διαλυθεί οποιαδήποτε αµφιβολία ή αµφισηµία
γύρω από τα επίµαχα άρθρα 66 και 71, τα οποία επιµένουµε πως
κατά τη γνώµη µας θα πρέπει να συµπεριληφθούν και να διατυπωθούν ρητά και σε αυτό το κωδικοποιηµένο νοµοσχέδιο.
Πήρα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ γι’ αυτό, για να
δηλώσουµε τη συµφωνία µας µε την τροπολογία που κατέθεσε
στο σχετικό νοµοσχέδιο το ΜέΡΑ25 σε σχέση µε τους εργαζόµενους στις εταιρείες διανοµής φαγητού και ποτού, τους ντελιβεράδες, όπως πολύ εύστοχα έχει αποτυπωθεί σε αυτή την
ελληνοποιηµένη λέξη. Θέλουµε, λοιπόν, να δηλώσουµε τη συµφωνία µας µε αυτή την τροπολογία, σχετικά µε την υπαγωγή
αυτών των εργαζοµένων στα βαρέα και ανθυγιεινά, πράγµα απολύτως φυσιολογικό από τη στιγµή που αποτελεί ήδη τµήµα,
άρθρο µιας προηγούµενης, πρόσφατης πρότασης νόµου του
κόµµατός µας, σύµφωνα µε την όποια είχαµε προτείνει -απορρίφθηκε βεβαίως από την κυβερνητική πλειοψηφία- τη θέσπιση
αυτοί οι εργαζόµενοι να θεωρούνται εργαζόµενοι εξαρτηµένης
εργασίας και όχι ελεύθεροι συνεργάτες, freelancers. Βέβαια,
αυτό το κατέκτησαν στην πράξη µε τον αγώνα τους, να υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά ή ο εργοδότης τους να έχει την
πλήρη και αποκλειστική ασφαλιστική ευθύνη, να έχει την πλήρη
ευθύνη για την παροχή όλων των εξαρτηµένων για την εργασία
τους, όπως τα µηχανάκια και όλα όσα χρειάζονται, να δουλεύουν
πενθήµερο, επταήµερο, στα βαρέα και ανθυγιεινά όπως είπαµε,
µε τα σχετικά πρόστιµα στις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν συµφωνούν και, βεβαίως, µε την κατάργηση του άρθρου 69 του γνωστού και ως νόµου Χατζηδάκη που ψηφίστηκε το περασµένο
καλοκαίρι.
Σήµερα είναι µέρα ιδιαίτερη γιατί εκτυλίχθηκε ένας σηµαντικός
αγώνας των µικρών επαγγελµατιών της εστίασης. Δεν τους έφταναν τόσοι µήνες µε τα κλεισίµατα, µε τα χρέη, τώρα ορίζονται
από την Κυβέρνηση και ως τµήµα του ελεγκτικού µηχανισµού
των εµβολιασµών, µε προφανή στόχο και σκοπό από την Κυβέρνηση να τους χρεώσει την όποια µετάδοση του ιού, την ώρα που
ο ιός κάνει πάρτι στα µέσα µαζικής µεταφοράς και στους µεγάλους χώρους δουλειάς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει η κ. Αναγνωστοπούλου.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Η συζήτηση, εδώ στην Ολοµέλεια, έδειξε από σύσσωµη την
Αντιπολίτευση ότι δεν είναι δυνατόν να νοµοθετούµε µε τέτοιον
τρόπο και ειδικά όταν αφορά κώδικα για την πολιτιστική κληρο-
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νοµιά. Δεν υπήρχε ο χρόνος. Αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να έχει
γίνει στην επιτροπή, παρουσία της οµάδας, να κάνουµε οι οµάδες εργασίας ερωτήσεις, παρατηρήσεις κ.λπ..
Δεύτερον, αν υπήρχε αυτός ο χρόνος αν είχαν λυθεί προβλήµατα, παρανοήσεις, παραλείψεις, σφάλµατα κωδικοποίησης, που
νοµίζω ότι διεξοδικά αναφέρθηκα -και όχι µόνο εγώ, αλλά και
άλλοι συνάδελφοί µου- θα είχαµε προλάβει πολλά πράγµατα, θα
είχαν ληφθεί υπ’ όψιν και από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης αν ήξεραν το σχέδιο κώδικα κατ’ αρχάς οι Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου, οι καθ’ ύλην αρµόδιες, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο οποίος έχει πολύ σοβαρές ενστάσεις, για
να µπορέσουµε να προχωρήσουµε πραγµατικά σε µία καλή νοµοθέτηση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Απαντήσεις µέχρι τώρα δεν έχουµε πάρει. Εγώ θα επιµείνω σε
δυο-τρία σηµεία.
Εκτός από τις παραλείψεις ή λάθος κωδικοποιήσεις, σφάλµατα κωδικοποιήσεων, που ανέφερα αρκετά νοµίζω -και είναι και
άλλα που δεν ανέφερα- θα ήθελα να πει η Υπουργός πώς αυτά
θα επιλυθούν από τη στιγµή που θα ψηφιστεί τώρα ο κώδικας.
Δεύτερο ζήτηµα, πολύ σηµαντικό είναι το άρθρο 66 και ειδικά
εκεί που αφορά τα ποινικά αδικήµατα για τις ενάλιες αρχαιότητες. Θα επιµείνουµε πάρα πολύ στη διατύπωση, να συµπεριλαµβάνονται και τα άρθρα 15, 15α και 15β και στη συνέχεια 16 και
17 και 17α.
Και µένει ένα µείζον θέµα, η απαλοιφή του άρθρου 71. Δεν
είναι δυνατόν µε κανέναν τρόπο σε κώδικα να συναινέσουµε, εδώ
και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, σε µια τέτοια απαλοιφή
η οποία απαγορεύεται µε όλους τους τρόπους, ακόµα και µε τον
νόµο του επιτελικού κράτους.
Θα καλέσω και τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Τασούλα, ο οποίος
µας διαµήνυσε µέσω του κ. Διγαλάκη ότι δεν έχουµε τροποποίηση, δεν έχουµε απαλοιφή, δεν έχουµε καµµία τέτοια αλλαγή
που έχουµε στο άρθρο 15, θα καλέσω εάν πραγµατικά εγγυάται
ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους απαλοιφή.
Κλείνω λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το δήλωσε ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος, βεβαίως θα ψηφίσουµε την τροπολογία που
κατέθεσε το ΜέΡΑ25.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μπαραλιάκος, ο εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας, και αµέσως µετά η κυρία Υπουργός.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Σήµερα ψηφίζουµε τον κώδικα για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Πρόκειται
για ένα σύνολο νοµοθετηµάτων που δεν είναι νέα, αλλά είναι ήδη
ψηφισµένοι νόµοι του κράτους. Και θα ξαναπούµε ότι η κωδικοποίηση επιµελείται από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης,
η οποία απαρτίζεται από νοµικούς και δικαστές µε ευρεία αποδοχή και αναγνώριση για την αξία τους στον τοµέα που καλούνται να υπηρετήσουν.
Στόχος είναι να καταστήσουµε το ρυθµιστικό πλαίσιο οικείο
και φιλικό για τον καθένα και την καθεµία που θα ανατρέξει σε
αυτό ακόµα και αν δεν είναι πεπειραµένος νοµικός. Θα το απλοποιήσουµε και θα το συµπυκνώσουµε νοικοκυρεύοντάς το ώστε
να βελτιωθεί η δηµόσια διοίκηση και να µεγιστοποιηθεί η χρησιµότητα και η αποδοτικότητά του.
Ως προς το άρθρο 71, όπως ήδη ανέφερε η κυρία Υπουργός,
δεν υφίσταται το οποιοδήποτε κώλυµα ή ασάφεια. Για το άρθρο
66, που τέθηκε από την Αντιπολίτευση πολλές φορές, να θυµίσω
ότι κατατέθηκε νοµοθετική βελτίωση και πάλι από την Κεντρική
Επιτροπή Κωδικοποίησης. Θέλω να καταστήσω σαφές στο Σώµα
ότι όσα ψηφίζονται σήµερα δεν αποτελούν αποτελέσµατα της
προσωπικής µας έµπνευσης ή έκφρασης επιθυµιών αλλά αντικείµενο µελέτης και επεξεργασίας από ειδικούς. Μάλιστα, όπως
προανέφερα, πάνω σε ήδη ψηφισµένους νόµους, οι οποίοι δεν
τροποποιούνται ως προς την ουσία τους παρά µόνο αναδιατυπώνονται σε µια ευκολονόητη µορφή.
Λυπάµαι πολύ που ήρθατε σήµερα εδώ, κυρίες και κύριοι της
Αντιπολίτευσης, µε πνεύµα σύγκρουσης και χωρίς καµµία διά-
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θεση συναίνεσης και σύµπνοιας για την ουσία που αποτελεί η
προστασία του πολιτισµού µας. Χαίροµαι που κάποιοι εδώ µέσα,
ως έναν βαθµό βέβαια, επέδειξαν το αναγκαίο πνεύµα σύνεσης,
το οποίο δεν έχει ανάγκη η Κυβέρνηση, αλλά το πνεύµα αυτό το
έχει ανάγκη η πατρίδα µας για να προχωρήσουµε επιτέλους πιο
µπροστά.
Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ έλεγε: «Δεν θα φτάσεις ποτέ στον προορισµό σου αν σταµατάς και ρίχνεις πέτρες σε κάθε σκύλο που
γαβγίζει». Πώς θα µπορούσαµε, λοιπόν, να πάµε µπροστά ως σύνολο, αν εκεί που δεν υφίσταται στην πραγµατικότητα ένα πρόβληµα ουσίας εµείς επιδιώκουµε µια αξεπέραστη τροχοπέδη.
Παρακαλώ, λοιπόν, να επιδείξουµε την απαραίτητη ωριµότητα
και να σταθούµε στο ύψος που ορίζουν οι περιστάσεις, ο χώρος,
η θέση µας και το σηµερινό µας έργο για την προστασία της πολιτιστικής µας παρακαταθήκης. Η Ελλάδα αλλάζει, πάµε µπροστά, ανεβάζουµε την πατρίδα µας πιο ψηλά, δηµιουργούµε το
απαραίτητο πλαίσιο που θα ενισχύσει την εύρυθµη λειτουργία
και εφαρµογή των κανόνων προστασίας του πολιτισµού µας,
αυτόν τον πολιτισµό της διεθνούς ακτινοβολίας που ανήκει σε
όλους µας ως πολίτες της Ελλάδας και του κόσµου.
Στεκόµαστε σήµερα στη Βουλή αναγνωρίζοντας τη θέση και
την ευθύνη που φέρει σήµερα η θέση µας εδώ σήµερα. Οι σκέψεις µας βρίσκονται κοντά στον Πρωθυπουργό που έχει θέσει
ύψιστη προτεραιότητα τη διαφύλαξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, αλλά και την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα
στο σπίτι τους. Ψηφίζουµε αυτόν τον κώδικα για να διαφυλάξουµε όσα κληρονοµήσαµε από τους προγόνους µας και το ίδιο
προτείνω να κάνετε και εσείς.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές, πριν µπω στην ουσία του
κώδικα, θα απαντήσω σε κάποια από τα θέµατα, όχι σε όλα, που
εθίγησαν, ανεξαρτήτως του κώδικα, από τους από τους Βουλευτές.
Άκουσα µε πραγµατική έκπληξη να κατηγορείται το Υπουργείο
Πολιτισµού της Κυβέρνησης αυτής γιατί -λέει- δεν φρόντισε να
έχει έσοδα από τα πωλητήρια και αναψυκτήρια του Οργανισµού
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, δηλαδή του
πρώην ΤΑΠ, και να κατηγορείται µάλιστα µε ευτελή -θα έλεγατρόπο ο Πρωθυπουργός ο οποίος αναφέρθηκε στο λάδι από τις
ελιές της Ολυµπίας.
Ή δεν διαβάζουµε ή δεν κατανοούµε. Τα πωλητήρια ήταν
άδεια επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και γέµισαν τα δύο τελευταία
χρόνια. Τα αναψυκτήρια µετά από δύο τουλάχιστον άγονους διαγωνισµούς ήταν κλειστά επί ΣΥΡΙΖΑ και δηµιουργούσαν όχι
απλώς απώλεια εσόδων, αλλά εξέθεταν τις παρεχόµενες υπηρεσίες από το Υπουργείο Πολιτισµού και το τότε ΤΑΠ στους χιλιάδες επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, αυτών των αρχαιολογικών
χώρων και των µουσείων.
Και επειδή εµάς µάς αρέσει να απαντάµε µε αριθµούς, θα σας
πω και τα νούµερα τα συγκεκριµένα τα οποία είναι στη διάθεση
όποιου θέλει, ότι φέτος µε πολύ λιγότερους επισκέπτες απ’ ό,τι
το 2019, που ήταν το τουριστικό ρεκόρ, από τα πωλητήρια και
τα αναψυκτήρια έχουµε πολύ περισσότερα έσοδα από ό,τι το
2019. Διότι τα αναψυκτήρια µισθώθηκαν και τα πωλητήρια γέµισαν.
Όσο για τον τρόπο µε τον οποίο σχολιάστηκε αυτό το οποίο
είπε ο Πρωθυπουργός για το λάδι από την Ολυµπία, οφείλω να
σας πω ότι όταν το συγκεκριµένο λάδι προέρχεται από τις ελιές
της Άλτεως της Ολυµπίας, δεν είναι διατροφικό και γαστρονοµικό προϊόν αλλά είναι πολιτιστικό αγαθό. Μέσα σε ειδική εµφιάλωση κοσµεί ούτως ή άλλως τα πωλητήρια του οργανισµού,
πουλιέται και αγοράζεται και είναι διαφήµιση για την ίδια την
Ολυµπία και τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Αν είναι κάποιος τόσο
κοντόφθαλµος και αυτό δεν το αντιλαµβάνεται, βεβαίως, συµπεριφέρεται όπως συµπεριφέρεται.
Άκουσα για άλλη µια φορά πάλι για τη φωτιά στις Μυκήνες. Οι
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Μυκήνες δεν καταστράφηκαν προφανώς. Ο αρχαιολογικός
χώρος των Μυκηνών λειτούργησε την επόµενη µέρα το πρωί
διότι δεν υπήρχε καταστροφή. Άκουσα ξανά για τις φωτιές της
Ολυµπίας και τις φωτιές στο Τατόι. Η φωτιά της Ολυµπίας δεν
έφτασε στον αρχαιολογικό χώρο για έναν πολύ απλό λόγο, διότι
τα συστήµατα πυροπροστασίας λειτουργούν άψογα και λειτούργησαν άψογα στον αρχαιολογικό χώρο και στο Τατόι, διότι δεν
χάθηκε τίποτε απολύτως το οποίο να είναι τεκµήριο ιστορίας και
πολιτισµού.
Το ακούω, λοιπόν, σε κάθε συζήτηση της Βουλής και αρχίζω
να αναρωτιέµαι µήπως αυτοί που το λένε δεν αισθάνονται και
πολύ άβολα γιατί δεν έγιναν καταστροφές;
Για να δούµε τώρα το θέµα το οποίο προφανώς πληροφορήθηκε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ για τα αντικείµενα που κατασχέθηκαν στην οικία Παππά και το Υπουργείο δεν έκανε έγκληση.
Για να πάµε λίγο να δούµε το ιστορικό. Τα αντικείµενα στην οικία
Χρήστου Παππά την 1-10-2013, κατόπιν εντολής της τότε Γενικής
Γραµµατέως, µέσο της αρµόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων τότε, κατεγράφησαν και παρεδόθησαν αρµοδίως στις
αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές Ιωαννίνων. Η δικογραφία
που σχηµατίστηκε για την υπόθεση ουδέποτε γνωστοποιήθηκε
στην αρµόδια Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει την εξέλιξη της
υπόθεσης και τα αδικήµατα για τα οποία τελικά κατηγορήθηκε ο
Παππάς.
Μετά την εφαρµογή του νέου Ποινικού Κώδικα τον Ιούνιο του
2019 και εντός της προθεσµίας που αυτός έτασσε, η αρµόδια Διεύθυνση Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών σε στενή συνεργασία
µε το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους προχώρησε σε αναζήτηση
των ποινικών υποθέσεων στις οποίες απαιτείτο να κατατεθεί έγκληση και έπραξε τα δέοντα.
Είναι αυτονόητο ότι η εν λόγω υπόθεση για την οποία δεν
υπήρχε καµµία περαιτέρω ενηµέρωση από τις αστυνοµικές ή τις
εισαγγελικές αρχές, δεν ήταν δυνατόν να το γνωρίζει η υπηρεσία, όχι η πολιτική ηγεσία. Αυτά είναι θέµατα υπηρεσιών. Εγκαλείτε, δηλαδή, την υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού, διότι
δεν ήξερε αυτό το οποίο δεν την πληροφόρησαν οι αστυνοµικές
και εισαγγελικές αρχές, για την εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας και το κατηγορητήριο, ώστε να προβεί η υπηρεσία σε κατάθεση έγκλησης.
Κοιτάξτε, το να χρησιµοποιείτε τέτοιου είδους πυροτεχνήµατα,
έστω και εν αγνοία σας, γιατί προφανώς δεν γνωρίζετε την εξέλιξη των υποθέσεων, είναι τουλάχιστον ατυχές και δεν συνάδει
µε την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Ακούσαµε, επίσης, ότι αυθαιρέτως ορίστηκε, µε κοινή υπουργική απόφαση, το αντίτιµο του εισιτηρίου στον υποθαλάσσιο αρχαιολογικό χώρο στην Περιστέρα. Αυτά δεν γίνονται. Προφανώς
εισηγήθηκε η υπηρεσία, προφανώς το διοικητικό συµβούλιο του
Οργανισµού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων κατέθεσε τη δική του εισήγηση και προφανώς γνωµοδότησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο για το ύψος του αντιτίµου.
Ακολουθήθηκε, δηλαδή, απολύτως ο νόµος και σε καµµία περίπτωση δεν ήταν αυθαίρετη.
Πάµε τώρα να δούµε κάποιες λεπτοµέρειες, µιας και έγινε
µακρά συζήτηση για αυτό. Το διάστηµα της διετούς πιλοτικής
λειτουργίας του συγκεκριµένου εναλίου αρχαιολογικού χώρου,
δηλαδή το καλοκαίρι του 2020 και του 2021 -γιατί µετά τη θερινή
περίοδο ορίστηκε το αντίτιµο του εισιτηρίου- για την περίοδο της
πεντάµηνης λειτουργίας του, από Ιούνιο έως Σεπτέµβριο των δύο
αυτών ετών, σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαθέτει η Εφορεία
Εναλίων Αρχαιοτήτων, επισκέφθηκαν το ναυάγιο της Περιστέρας
συνολικά εξακόσιοι επισκέπτες δύτες, διακόσιοι σαράντα έξι το
2020 και τριακόσιοι πενήντα τέσσερις το 2021 και διενεργήθηκαν
στον χώρο, από τους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών που
δραστηριοποιούνται στην Αλόννησο και τη Σκόπελο, εξήντα έξι
και ογδόντα καταδύσεις αντίστοιχα.
Ενδεικτικά, θα ήθελα να σας ενηµερώσω για το πραγµατικό
κόστος λειτουργίας ενός και µόνο ενάλιου αρχαιολογικού
χώρου, αυτού της Περιστέρας, το οποίο προς το παρόν επωµίζεται µερικώς το Υπουργείο Πολιτισµού, διότι µέχρι και αυτή τη
χρονιά υπάρχει η υποστήριξη των κοινοτικών πόρων. Στη συνέ-
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χεια, όµως, όταν θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραµµα, θα κληθεί να το καταβάλει εξ ολοκλήρου.
Από τα στοιχεία, λοιπόν, που διαθέτουµε για την πεντάµηνη
λειτουργία του συγκεκριµένου χώρου απαιτείται για το συγκεκριµένο αριθµό επισκεπτών -διότι αν πάµε σε αύξηση αριθµών,
θα απαιτείται πολύ περισσότερο- η παρουσία τουλάχιστον τριµελούς κλιµακίου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, συνεπικουρούµενου αναλόγως µε τις ανάγκες και από το µόνιµο
καταδυόµενο προσωπικό της εφορείας το οποίο θα πρέπει να
διαθέτει επιτόπου σκάφος για τη µετακίνηση από το σηµείο απόπλου- κατάπλου στο χώρο του ναυαγίου, για τον έλεγχο της κατάστασης του χώρου, καθώς και όχηµα για την προµήθεια και
µεταφορά υλικών και καυσίµων. Αυτά είναι τα στοιχειώδη.
Όλο αυτό -για να µην πάρω πολύ χρόνο- αναλύεται σε ένα κόστος για µία περίοδο πέντε µηνών, µίνιµουµ 65.000 ευρώ. Ακόµα,
λοιπόν, και αν πηγαίναµε να δούµε µε το εισιτήριο των 50 ευρώ
τις εξακόσιες καταδύσεις, θα είχαµε µόλις το 19% για το 2020
και το 28% για το 2021 των ετήσιων λειτουργικών κόστους του
συγκεκριµένου αρχαιολογικού χώρου. Εποµένως τα πράγµατα
δεν είναι τόσο απλά όσο θέλετε να τα παρουσιάζετε.
Πάµε τώρα σε συγκεκριµένα συγκριτικά στοιχεία. Μπάγια της
Νάπολης. Οι ξεναγήσεις ξεκινούν από 50 ευρώ και το βάθος είναι
µόλις δύο µέτρα. Στα καταδυτικά πάρκα χωρίς αρχαία ξεκινούν
από 40 ευρώ οι παράκτιες καταδύσεις και φτάνουν στα 300 ευρώ
στα βαθιά. Η Τουρκία -το είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος- ξεκινά από 50 ευρώ και φτάνει στα 312 ευρώ.
Στα καταδυτικά πάρκα χωρίς αρχαία έχουµε εισιτήρια και µάλιστα στην περιοχή των Σποράδων, στην Αλόννησο και γενικότερα στις Σποράδες, για απλή κατάδυση στην ακτή, το short dive
δηλαδή, 70 ευρώ και µε σκάφος 80 ευρώ. Εποµένως το συγκεκριµένο εισιτήριο δεν είναι και πανάκριβο, όπως πάτε να το παρουσιάσετε.
Άκουσα την πρόταση του Κοινοβουλευτικού µας Εκπροσώπου.
Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι προφανώς για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ισχύει και το µηδενικό και το µισό εισιτήριο
κατά περίπτωση. Αυτά ισχύουν γενικότερα για ενάλιους και χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν αλλάζει κάτι. Το δε εβδοµαδιαίο εισιτήριο για κάποιον που θέλει να επαναλάβει δύο και
τρεις φορές, στο διάστηµα µιας εβδοµάδας, τις καταδύσεις,
προφανώς θα είναι εκπτωτικό, όπως εκπτωτικό είναι και σε χερσαίους αντίστοιχους χώρους, όπου υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο κατέθεσε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος είναι υπό επεξεργασία και εν µέρει, ειδικά για τα εκπαιδευτικά, φοιτητικά και λοιπά, ισχύει όπως είπα είτε το
µειωµένο είτε το µηδενικό.
Να δούµε λίγο τώρα αυτά τα οποία ακούσαµε ξανά και ξανά
για την Ακρόπολη. Προφανώς δεν προλάβατε να ενηµερωθείτε
για τα συµπεράσµατα της 7ης Διεθνούς Συνάντησης της Ακρόπολης, της ΥΣΜΑ, που κατέδειξε και απέδειξε ότι τίποτα απ’ όλα
αυτά τα οποία συζητάτε και θέλετε να λέτε, έχουν συµβεί.
Έχω όµως να πω κάτι άλλο, ανεξαρτήτως όλων αυτών. Όταν
ανέβηκε η Παραολυµπιακή Οµάδα µας, πριν πάει στο Τόκιο και
όταν στη συνέχεια, µε αφορµή διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα, ανέβηκαν στην Ακρόπολη για πρώτη φορά άνθρωποι οι
οποίοι δεν µπορούσαν να προσεγγίσουν, αν ήσασταν εκεί ή αν
θέλατε να δείτε τις φωτογραφίες µε ένα διαφορετικό µάτι, έξω
από τα κοµµατικά στεγανά, θα αισθανόσασταν το ίδιο συγκινηµένοι και υπερήφανοι, όπως αισθανθήκαµε εµείς, αλλά αυτό
θέλει αρετή και τόλµη να το αναγνωρίσει κανείς.
Είµαστε εδώ στις 18.00’ απόγευµα, δηλαδή 16.00’ ώρα Λονδίνου και είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη µε τον Μπόρις Τζόνσον. Ένα από τα θέµατα είναι
και το διαρκές αίτηµα της χώρας µας για επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα -τα οποία βρίσκονται στο
Βρετανικό Μουσείο- στην Ακρόπολη, στο Μουσείο Ακροπόλεως
σε επαφή µε το χάσκον µνηµείο.
Θεωρώ τουλάχιστον ατυχές σήµερα, όταν έχει προηγηθεί η
οµιλία του Πρωθυπουργού στην UNESCO και όταν γίνεται το
ραντεβού αυτό, να συζητάµε για τα χιλιάδες πολιτιστικά αγαθά,
τα οποία δεν ζητούµε την επιστροφή τους. Ευτυχώς διαχρονικά
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το Υπουργείο Πολιτισµού ό,τι είναι παράνοµο, µε βάση τη συνθήκη της UNESCO και τη UNIDROIT το ζητάει και το αποδεικνύει
και επιστρέφεται στην Ελλάδα και είναι δεκάδες εκατοντάδες οι
επαναπατρισµοί. Μην τα ισοπεδώνουµε όλα.
Σήµερα, λοιπόν, τη συγκεκριµένη µέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαµβάνει και θέτει -ο µόνος Πρωθυπουργός τόσο ξεκάθαρα και στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο- ότι τα γλυπτά του
Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο είναι κλεµµένα, το µνηµείο
είναι χάσκον, απαιτεί την επανένωσή τους και σε καµµία περίπτωση η χώρα µας δεν µπορεί να αναγνωρίσει νοµή, κατοχή και
κυριότητα στο Βρετανικό Μουσείο ή στην Αγγλία.
Αφήνω όλα τα άλλα, τα αντιπαρέρχοµαι. Πάµε να πούµε λίγα
λόγια για το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα. Να ξεκινήσω από αυτά
τα οποία συνέβησαν την προηγούµενη Πέµπτη στη Βουλή; Να
σηµειώσω κάποια πράγµατα από τη σηµερινή συνεδρίαση; Ελάχιστα.
Ακούω γιατί δεν ήρθε η κωδικοποίηση νωρίτερα, δεν είχαµε
χρόνο να το διαβάσουµε κ.λπ.. Όταν θέλεις να κάνεις κάτι, το κάνεις και σε πολύ σύντοµο χρόνο, εκτός αν δεν θέλεις, αν βρίσκεις
χίλιες προφάσεις. Εδώ που τα λέµε fast track νοµοσχέδια σαν το
µνηµόνιο του 2015 πέρασαν µε πολύ πιο συνοπτικές διαδικασίες
από ό,τι ο συγκεκριµένος κώδικας.
Κύριοι της Αντιπολίτευσης, είναι εντελώς διαφορετικό να
ασκείτε σκληρή πολιτική κριτική και δοµική αντιπολίτευση και
είναι εντελώς διαφορετικό να χρησιµοποιείτε διαρκώς την ίδια
παρωχηµένη ρητορική, να επιλέγετε σκοπίµως να αποχωρείτε
από την καθορισµένη κοινοβουλευτική διαδικασία, καταφεύγοντας σε τακτικές δήθεν κοινοβουλευτικού ακτιβισµού.
Θα αναφερθώ και σε δύο σηµεία από αυτά που είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Οµολογώ ότι θα µε προβληµάτιζε πάρα πολύ, αν άκουγα από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν
ακολουθώ την πολιτική που ορίζει ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση. Μα, προφανώς, ο κάθε Υπουργός σε κάθε κυβέρνηση
οφείλει να ακολουθεί την πολιτική του Πρωθυπουργού του.
Και το δεύτερο, εάν αποκόµιζα επαίνους από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα
µε προβληµάτισε πάρα πολύ, διότι θα σήµαινε ότι δεν κάνω τη
δουλειά µου, αλλά δεν κάνω και τίποτα, όπως ήταν µηδενικό το
έργο στο Υπουργείο Πολιτισµού της περιόδου 2015 - 2019, µε
µία εξαίρεση, τα δέκα χιλιάδες µνηµεία τα οποία παραχωρήθηκαν στο Υπερταµείο. Για άλλη µια φορά ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση προβαίνετε σε κινήσεις εντυπωσιασµού, παρελκύοντας
νοµοθετική διαδικασία για µικροπολιτικούς λόγους.
Πάµε τώρα να δούµε τα δύο άρθρα 66 και 71, αν και νοµίζω
ότι στην αρχή της συνεδρίασης τοποθετήθηκα πάρα πολύ ξεκάθαρα.
Ειδικά για το άρθρο 66, φέραµε τη νοµοτεχνική ρύθµιση έτσι
όπως την ανέγνωσα και την επαναλαµβάνω. Στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του κώδικα νοµοθεσίας για
την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονοµιάς που κυρώνεται µε το άρθρο πρώτο του σχεδίου
νόµου αντί των λέξεων -σε εισαγωγικά- «και στα άρθρα 13 και
14», τίθεται η φράση «στα άρθρα 13 και 14 στην παράγραφο 5
του άρθρου 15 και στα άρθρα 15α και 16».
Για το άρθρο 71 νοµίζω ότι τα είπαµε εκτενώς, τα έχω πει στην
επιτροπή, τα επανέλαβα, τα είπε πριν από λίγο και ο εισηγητής
µας. Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να πούµε κάτι περισσότερο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Υπουργέ, λείπουν…
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν σας διέκοψα.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πρέπει να µπουν.
Μας παραπλανείτε πάλι.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Θα ήθελα να πω κάτι γι’ αυτό το οποίο άκουσα, ότι στην
Επιτροπή Κωδικοποίησης την οµάδα εργασίας αποτελούσαν
πέντε δικαστικοί του Συµβουλίου της Επικρατείας και δύο υπηρεσιακά στελέχη. Τα υπηρεσιακά στελέχη που αξιοποιούνται σε
οµάδες εργασίας µε βάση τη θεσµική τους ιδιότητα, τουλάχιστον
στα δυόµισι χρόνια της θητείας µου, δεν έχουν καµµία καταδικαστική απόφαση σε βάρος τους.
Επίσης, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά προσβλητικό και για τους
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συγκεκριµένους συµβούλους επικρατείας, αλλά και για το σύνολο της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης αυτή η απαξίωση
ότι ήθελαν να παραπλανήσουν ή παραπλανήθηκαν.
Κοιτάξτε, µιλάµε για πολύ σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι
χρόνια έχουν επενδύσει, έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη δικαιοσύνη. Μην είµαστε, λοιπόν, τόσο πολύ ισοπεδωτικοί και, µάλιστα, σκοπίµως ισοπεδωτικοί.
Όσον αφορά κάποιες άλλες παρατηρήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν -αναφερθήκατε και σήµερα- ειδικά για την έβδοµη παράγραφο στο άρθρο 52 του σχεδίου νόµου του Κώδικα µε το οποίο
κωδικοποιείται το άρθρο 52 του ν.3028, η οποία αφορά στο ακαταδίωκτο των µελών των κεντρικών γνωµοδοτικών συµβουλίων,
το είπα προηγουµένως και το επαναλαµβάνω. Επί της παραγράφου 7 του άρθρου 52 του σχεδίου νόµου του Κώδικα γίνεται κωδικοποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν.3207/2003
σε συνδυασµό µε το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου
2 του άρθρου 1 του ν.3094/2003, όπως αναφέρεται και στη συνοδεύουσα στο σχέδιο νόµου ανάλυση συνεπειών ρύθµισης.
Σχετικά µε το άρθρο 34 γ, δεν θα µπω στην ουσία του ποιος
υποτίµησε και υπερτίµησε τη Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, γιατί το απάντησα προηγουµένως. Εδώ πράγµατι έχει παρεισφρήσει ένα λάθος από την
Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, που θα τροποποιηθεί το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.
Όσον αφορά τη δυνατότητα διαχείρισης εναλίων αρχαιολογικών χώρων από άλλους εκτός του Υπουργείου Πολιτισµού και
του Δηµοσίου, προφανώς δεν είναι έτσι και βεβαίως δεν καταστρατηγείται το άρθρο 7 του ν.3028/2002, το οποίο κωδικοποιείται και µεταφέρεται αυτούσιο στον Κώδικα.
Ειδικά δε στο άρθρο 15 στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι
«εάν για τους ιδρυόµενους επισκέψιµους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους δεν έχει οριστεί φορέας διαχείρισης µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού…» -ποιος είναι ο τρίτος;- «…ή µε προγραµµατική σύµβαση του άρθρου 100 του
ν.3852…» -για να µπουν µέσα και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης- «…ως φορέας διαχείρισης νοείται η αρµόδια εφορεία
εναλίων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού».
Μήπως δεν διαβάζουµε σωστά ή µήπως θέλουµε να λέµε ότι
αλά καρτ οι διατάξεις διαβάζονται και αποδίδονται; Ή µήπως κάνετε ανεπίτρεπτους συµφυρµούς µόνο και µόνο για να δηµιουργήσετε εντυπώσεις; Γιατί ακόµα και αν δεχτώ ότι επικαλείστε τον
νόµο του 2020 του Υπουργείου Τουρισµού, εάν υπήρχε τέτοιο
θέµα, θα είχε προ πολλού ξεσπάσει. Δεν θα περιµέναµε να φτάσουµε στο τέλος του 2021 µέσα από έναν κώδικα για να το καταλάβουµε.
Το σχέδιο νόµου εν τέλει αποτελείται συνολικά από δέκα τµήµατα…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το είχαµε καταψηφίσει…
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Εσείς µπορεί να το είχατε καταψηφίσει, όµως, είναι νόµος
του κράτους και η κωδικοποίηση λαµβάνει υπ’ όψιν τις διατάξεις
που είναι νόµοι του κράτους.
Το σχέδιο νόµου, λοιπόν, αποτελείται από συνολικά δέκα τµήµατα, στα οποία περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για το πεδίο της
προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τα ακίνητα µνηµεία
και χώρους, τα κινητά µνηµεία, την αρχαιολογική έρευνα και τις
εργασίες προστασίας µνηµείων, τα µουσεία, την πρόσβαση και
τη χρήση µνηµείων και χώρων, τα οικονοµικά κίνητρα, τα συλλογικά όργανα του Υπουργείου, τις ποινικές διατάξεις και τις ειδικές µεταβατικές και τελικές διατάξεις. Με το σύνολο σχεδόν των
άρθρων του σχεδίου κωδικοποιούνται οι υπάρχουσες διατάξεις,
το κείµενο των οποίων µεταφέρθηκε αυτούσιο από τα οικεία νοµοθετήµατα όπου αυτές ανήκουν.
Ορισµένα άρθρα αναδιατυπώθηκαν, προκειµένου οι ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις να διαµορφωθούν συµφώνως µε τις οικείες δικαστικές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Ορισµένα άρθρα των ήδη ισχυόντων νοµοθετηµάτων, τα οποία
έχουν ήδη καταργηθεί µε νεότερες διατάξεις, παραλήφθηκαν και
δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση. Τι εννοώ; Την περί-
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πτωση γ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 50 του 328, η
οποία έχει ήδη καταργηθεί µε το άρθρο 90 του ν.4674/2020 για
τη φράση «κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη»
και για το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου
14, η οποία αφορά σε αξιοποίηση ακινήτων τα οποία ανήκουν
κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισµού
ή στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων, νυν ΟΔΑΠ, καθώς και των
κινητών ή ακινήτων αναψυκτηρίων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή στο τότε Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και βρίσκονται
εντός κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων ή
λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των οργανωµένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων του άρθρου
72 του ν.3028, διότι οι διατάξεις στις οποίες αυτό παραπέµπει
έχουν ήδη καταργηθεί µε την περίπτωση β του άρθρου 44 του
ν.4761.
Επισηµαίνω ότι η διαδικασία κωδικοποίησης δεν προσθέτει
νέες διατάξεις ρυθµιστικού περιεχοµένου. Περιορίζεται στη συστηµατοποίηση των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία
της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Γι’ αυτόν τον λόγο στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου δεν περιλαµβάνεται καµµία διάταξη µε την
οποία να καταργείται ρητώς διάταξη νόµου που ισχύει σήµερα,
παρά µόνο διαγράφονται και τυπικά όσες έχουν καταργηθεί µε
πρωθύστερους νόµους ή ούτως ή άλλως δεν εφαρµόζονται.
Τέλος, το σχέδιο νόµου, εφόσον γίνει αποδεκτό από τη Βουλή,
θα αποκτήσει ισχύ τυπικού νόµου και θα υποκαταστήσει τους νόµους οι διατάξεις των οποίων κωδικοποιούνται, µε συνέπεια στο
εξής τυχόν τροποποιήσεις των κωδικοποιούµενων διατάξεων να
πραγµατοποιούνται επί του νοµοσχεδίου το οποίο θα ψηφιστεί.
Η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς συνιστά, όπως και
κάθε κωδικοποίηση νοµοθεσίας, θεσµική µεταρρύθµιση πολύ σηµαντική για την εύρυθµη λειτουργία του κράτους, τη συµµόρφωση προς τις επιταγές του Συντάγµατος και την υιοθέτηση
πρακτικών καλής νοµοθέτησης. Γι’ αυτόν τον λόγο σάς καλώ να
αποδεχθείτε την πρόταση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και να υπερψηφίσετε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µία
κουβέντα για το άρθρο 71.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μα, δεν
υπάρχει διαδικασία.
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ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι πολύ σηµαντικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Είναι διαδικαστικό;
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πρόκειται για το
άρθρο 71, για παρυφή του άρθρου 71. Δεν είπε τίποτα η Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τι εννοείτε;
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μία εξήγηση, τίποτα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Αφού κατέθεσε νοµοτεχνική. Εγώ τι να κάνω σε αυτό;
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι νοµοτεχνική…
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Για το άρθρο 71 τοποθετήθηκα στην αρχή.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να ξανατοποθετηθείτε, κυρία Υπουργέ. Σας παρακαλώ.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Τοποθετήθηκα στην αρχή και τοποθετήθηκε και ο εισηγητής µας, µε τον οποίο συµφωνώ απόλυτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Άρα είναι
ξεκάθαρο.
Κυρίες και κύριοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της
αρχής και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση Κώδικα νοµοθεσίας για την
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει δύο πεδία,
την αρχή, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ
να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Οι θέσεις
των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Κύρωση Κώδικα νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµίας
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
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ΜέΡΑ25: OXI
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού:
«Κύρωση Κώδικα νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία επί της αρχής και στο σύνολό του και έχει ως εξής:
«Κύρωση Κώδικα νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Κώδικα
ΤΜΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Άρθρο 2
Έννοια όρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 3
Περιεχόµενο της προστασίας
Άρθρο 4
Εθνικό Αρχείο Μνηµείων
Άρθρο 5
Προστασία άυλης πολιτιστικής
κληρονοµιάς
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 6
Διακρίσεις ακινήτων µνηµείων Χαρακτηρισµός
Άρθρο 7
Κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση σε
ακίνητα µνηµεία, οργανωµένους
αρχαιολογικούς χώρους και εν γένει
ακίνητα πολιτιστικής κληρονοµιάς
Άρθρο 8
Δήλωση, υπόδειξη ακινήτων αρχαίων
και αµοιβή
Άρθρο 9
Διατήρηση ακινήτων αρχαίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ
Άρθρο 10
Ενέργειες σε ακίνητα µνηµεία και στο
περιβάλλον τους
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις κυρίων, νοµέων ή
κατόχων ακινήτων µνηµείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΧΩΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 12
Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων
Άρθρο 13
Αρχαιολογικοί χώροι εκτός οικισµών Ζώνες προστασίας
Άρθρο 14
Αρχαιολογικοί χώροι σε οικισµούς Οικισµοί που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους
Άρθρο 15
Επισκέψιµοι ενάλιοι αρχαιολογικοί
χώροι
Άρθρο 15Α
Μη επισκέψιµοι ενάλιοι αρχαιολογικοί
χώροι
Άρθρο 15Β
Ναυάγια
Άρθρο 15Γ
Τέλη φωτογράφισης
Άρθρο 15Δ
Κυρώσεις
Άρθρο 16
Ζώνες Προστασίας - Λιµενικό έργο
Άρθρο 17
Ιστορικοί τόποι
Άρθρο 17Α
Ζώνες Προστασίας γύρω από µνηµεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Άρθρο 18
Απαλλοτριώσεις
Άρθρο 19
Αποζηµίωση για τη στέρηση χρήσης
ακινήτου
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20
Διακρίσεις κινητών µνηµείων Χαρακτηρισµός
Άρθρο 21
Κυριότητα κινητών µνηµείων
Άρθρο 22
Κατάσχεση κινητών µνηµείων
Άρθρο 23
Κατοχή κινητών µνηµείων
Άρθρο 24
Δήλωση, υπόδειξη κινητών µνηµείων
και αµοιβή
Άρθρο 25
Δανεισµός και ανταλλαγή κινητών
µνηµείων που ανήκουν στο Δηµόσιο
Άρθρο 26
Ενέργειες επί κινητών µνηµείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
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Άρθρο 27

Φύλαξη και συντήρηση κινητών
µνηµείων
Άρθρο 28
Μεταβίβαση της κατοχής ή της
κυριότητας κινητών µνηµείων
Άρθρο 29
Υποχρεώσεις κατόχων και κυρίων
κινητών µνηµείων για τη µελέτη
και έκθεσή τους
Άρθρο 30
Αρωγή για την ανεύρεση και
διεκδίκηση κινητών µνηµείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’:
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΣ
Άρθρο 31
Συλλέκτες µνηµείων
Άρθρο 32
Αρχαιοπώλες και έµποροι νεότερων
µνηµείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Άρθρο 33
Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών
Άρθρο 34
Εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών
Άρθρο 34Α
Ορισµοί (άρθρο 2 της Οδηγίας
2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34Β
Πεδίο εφαρµογής (άρθρα 14, 15 παρ. 2
της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34Γ
Αρµόδια κεντρική αρχή (άρθρα 4 εδάφιο
1, 5 περ. 1 έως 6, 17 παρ, 1 της
Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34Δ
Δικαστική προστασία (άρθρα 6, 16 της
Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34Ε
Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις
επιστροφές πολιτιστικών αγαθών
(άρθρο 7 και τρία τελευταία εδάφια του
άρθρου 5 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34ΣΤ
Παραγραφή (άρθρο 8 της Οδηγίας
2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34Ζ
Περιεχόµενο δικαστικής απόφασης Δαπάνες εκτέλεσης (άρθρα 9, 10, 11, 12
της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34Η
Κυριότητα επί του πολιτιστικού αγαθού
µετά την επιστροφή του (άρθρο 13 της
Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Άρθρο 34Θ
Αναφορές σε άλλα νοµοθετήµατα
ΤΜΗΜΑ IV: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ
Άρθρο 35
Έννοια αρχαιολογικού έργου
Άρθρο 35Α
Έννοια αρχαιολογικής έρευνας πεδίου
Άρθρο 36
Συστηµατικές ανασκαφές
Άρθρο 37
Σωστικές ανασκαφές
Άρθρο 38
Άλλης µορφής αρχαιολογικές έρευνες
Άρθρο 39
Δηµοσιεύσεις αποτελεσµάτων
ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών
ερευνών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Άρθρο 40
Εργασίες σε ακίνητα µνηµεία
Άρθρο 41
Προστασία ετοιµόρροπων µνηµείων
Άρθρο 42
Μεταφορά ακινήτου µνηµείου Απόσπαση τµηµάτων
Άρθρο 43
Εργασίες συντήρησης µνηµείων
Άρθρο 44
Δηµοσιεύσεις αποτελεσµάτων
εργασιών
ΤΜΗΜΑ V: ΜΟΥΣΕΙΑ
Άρθρο 45
Ίδρυση και λειτουργία µουσείων
Άρθρο 45Α
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού
Δηµοσίου για την καταβολή αποζηµίωσης σε περίπτωση απώλειας ή
φθορών κινητών µνηµείων και έργων
τέχνης
ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 46
Πρόσβαση και χρήση µνηµείων και
χώρων
ΤΜΗΜΑ VII: OIKONOMIKA KINHTΡΑ
Άρθρο 47
Φορολογικές ρυθµίσεις
Άρθρο 48
Οικονοµικά κίνητρα για ακίνητα
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ΤΜΗΜΑ VIII: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 49
Τοπικά Συµβούλια Μνηµείων
Άρθρο 50
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο Κεντρικό Συµβούλιο Νεοτέρων
Μνηµείων
Άρθρο 51
Συµβούλιο Μουσείων
Άρθρο 52
Κοινοί κανόνες για τη συγκρότηση
και λειτουργία των Συµβουλίων
ΤΜΗΜΑ ΙΧ: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 53
Κλοπή µνηµείων
Άρθρο 54
Υπεξαίρεση µνηµείων
Άρθρο 55
Αποδοχή και διάθεση µνηµείων που
αποτελούν προϊόντα εγκλήµατος
Άρθρο 56
Φθορά µνηµείου
Άρθρο 57
Φθορά µνηµείου από αµέλεια
Άρθρο 58
Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης
µνηµείου
Άρθρο 59
Παράνοµη µεταβίβαση µνηµείου
Άρθρο 60
Παράνοµη εµπορία µνηµείων
Άρθρο 61
Παράνοµη ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα
Άρθρο 62
Παράνοµη χρήση ανιχνευτή µετάλλου
Άρθρο 63
Παράνοµη εξαγωγή πολιτιστικών
αγαθών
Άρθρο 64
Παράνοµη εισαγωγή πολιτιστικών
αγαθών
Άρθρο 65
Παράνοµη µη επιστροφή πολιτιστικών
αγαθών
Άρθρο 66
Παράνοµη επέµβαση ή εκτέλεση έργου
Άρθρο 67
Πληµµελής φύλαξη, διατήρηση ή
συντήρηση µνηµείου
Άρθρο 68
Πράξεις ελεγκτικών οργάνων
Άρθρο 69
Δήµευση και χρηµατική ποινή
Άρθρο 70
Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών
δικαστηρίων - Εφαρµοστέο δίκαιο
Άρθρο 70Α
Ευθύνη νοµικών προσώπων
Άρθρο 71
Εισαγγελέας Προστασίας Πολιτιστικών
Αγαθών
Άρθρο 71Α
Χορήγηση αµοιβών - Εύφηµος µνεία
Άρθρο 72
Τύχη χρηµατικών ποινών και δηµευθέντων πραγµάτων
ΤΜΗΜΑ Χ: ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 73
Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις
Άρθρο 74
Τελική διάταξη
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Κώδικα
Κυρώνεται, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 76 του Συντάγµατος, ο παρών Κώδικας νοµοθεσίας για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
ΤΜΗΜΑ Ι
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Αντικείµενο
1. Στην προστασία που παρέχεται µε τον παρόντα Κώδικα υπάγεται η πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας από τους αρχαιοτάτους χρόνους µέχρι σήµερα. Η προστασία αυτή έχει ως σκοπό
τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης χάριν της παρούσας και των
µελλοντικών γενεών και την αναβάθµιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
2. Η πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας αποτελείται από τα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται εντός των ορίων της Ελληνικής
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Επικράτειας, συµπεριλαµβανοµένων των χωρικών υδάτων, καθώς και εντός άλλων θαλάσσιων ζωνών στις οποίες η Ελλάδα
ασκεί σχετική δικαιοδοσία σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. Η πολιτιστική κληρονοµιά περιλαµβάνει και τα άυλα πολιτιστικά
αγαθά.
3. Στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς δικαίου, το Ελληνικό
Κράτος µεριµνά και για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών
που προέρχονται από την Ελληνική Επικράτεια οποτεδήποτε και
αν αποµακρύνθηκαν από αυτήν. Το Ελληνικό Κράτος µεριµνά
επίσης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την προστασία των
πολιτιστικών αγαθών που συνδέονται ιστορικά µε την Ελλάδα
οπουδήποτε και αν βρίσκονται.
Άρθρο 2
Έννοια όρων
Για την εφαρµογή του παρόντος Κώδικα: α) Ως πολιτιστικά
αγαθά νοούνται οι µαρτυρίες της ύπαρξης και της ατοµικής και
συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου. β) Ως µνηµεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές µαρτυρίες
και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας και των
οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων: βα) Ως αρχαία µνηµεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους,
βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται
έως και το 1830, µε την επιφύλαξη του άρθρου 20. Στα αρχαία
µνηµεία συµπεριλαµβάνονται σπήλαια και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται µε την
ανθρώπινη ύπαρξη. ββ) Ως νεότερα µνηµεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι µεταγενέστερα του 1830 και των οποίων
η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή
επιστηµονικής σηµασίας τους, κατά τις διακρίσεις των άρθρων
6 και 20. βγ) Ως ακίνητα µνηµεία νοούνται τα µνηµεία που υπήρξαν συνδεδεµένα µε το έδαφος και παραµένουν σε αυτό ή στον
βυθό της θάλασσας ή στον πυθµένα λιµνών ή ποταµών, καθώς
και τα µνηµεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στον βυθό της θάλασσας ή στον πυθµένα λιµνών ή ποταµών χωρίς να είναι σταθερά συνδεδεµένα µε αυτούς αλλά δεν είναι δυνατόν να
µετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως µαρτυριών. Στα
ακίνητα µνηµεία συµπεριλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσµητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα τους, καθώς και το άµεσο περιβάλλον τους.
βδ) Ως κινητά µνηµεία νοούνται τα µνηµεία που δεν θεωρούνται
ακίνητα. γ) Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά
ή στη θάλασσα ή στις λίµνες ή στους ποταµούς, οι οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία
µνηµεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από
τους αρχαιοτάτους χρόνους έως και το 1830 µνηµειακά, οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαµβάνουν
και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόµενα µνηµεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα. δ) Ως ιστορικοί τόποι νοούνται είτε εκτάσεις
στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίµνες ή στους ποταµούς που
αποτέλεσαν ή που υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν τον χώρο
εξαίρετων ιστορικών ή µυθικών γεγονότων, ή εκτάσεις που περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται µνηµεία µεταγενέστερα του 1830, είτε σύνθετα έργα του ανθρώπου
και της φύσης µεταγενέστερα του 1830, τα οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και οµοιογενείς χώρους, που είναι δυνατόν να
οριοθετηθούν τοπογραφικά, και των οποίων επιβάλλεται η προστασία λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής,
καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους. ε) Ως άυλα πολιτιστικά αγαθά νοούνται εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώσεις και
πληροφορίες, όπως µύθοι, έθιµα, προφορικές παραδόσεις,
χοροί, δρώµενα, µουσική, τραγούδια, δεξιότητες ή τεχνικές που
αποτελούν µαρτυρίες του παραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου πολιτισµού. στ) Ως Υπηρεσία νοείται η αρµόδια Κεντρική ή Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. ζ)
Ως Συµβούλιο νοείται το κατά περίπτωση αρµόδιο γνωµοδοτικό
συλλογικό όργανο, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 49 έως 51.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 3
Περιεχόµενο της προστασίας
1. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Χώρας συνίσταται κυρίως: α) στον εντοπισµό, την έρευνα, την καταγραφή,
την τεκµηρίωση και τη µελέτη των στοιχείων της, β) στη διατήρηση και στην αποτροπή της καταστροφής, της αλλοίωσης και
γενικά κάθε άµεσης ή έµµεσης βλάβης της, γ) στην αποτροπή
της παράνοµης ανασκαφής, της κλοπής και της παράνοµης εξαγωγής, δ) στη συντήρηση και την κατά περίπτωση αναγκαία αποκατάστασή της, ε) στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της
επικοινωνίας του κοινού µε αυτήν, στ) στην ανάδειξη και την ένταξή της στη σύγχρονη κοινωνική ζωή και ζ) στην παιδεία, την αισθητική αγωγή και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την
πολιτιστική κληρονοµιά.
2. Η προστασία των µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων περιλαµβάνεται στους στόχους οποιουδήποτε επιπέδου χωροταξικού, αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και
πολεοδοµικού σχεδιασµού ή σχεδίων ισοδύναµου αποτελέσµατος ή υποκατάστατών τους.
Άρθρο 4
Εθνικό Αρχείο Μνηµείων
1. Τα µνηµεία καταγράφονται, τεκµηριώνονται και καταχωρίζονται στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων που τηρείται στο Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ρυθµίζονται η οργάνωση
και η λειτουργία του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων και προσδιορίζονται ο τρόπος καταγραφής των µνηµείων, ο τρόπος προστασίας των δεδοµένων, οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος
πρόσβασης σε αυτά για ερευνητικούς και άλλους λόγους και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων καταχωρίζεται, το αργότερο ανά τριετία, το πόρισµα επιθεώρησης για
την κατάσταση κάθε ακινήτου µνηµείου που διενεργείται από την
αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Άρθρο 5
Προστασία άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς
1. Ως άυλη πολιτιστική κληρονοµιά νοούνται οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές, καθώς και τα εργαλεία, αντικείµενα, χειροτεχνήµατα και οι πολιτιστικοί χώροι
που συνδέονται µε αυτές, και τις οποίες οι κοινότητες, οι οµάδες
και, περιπτώσεως δοθείσης, τα άτοµα αναγνωρίζουν ότι αποτελούν µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς τους. Αυτή η άυλη πολιτιστική κληρονοµιά, που µεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά,
αναδηµιουργείται συνεχώς από τις κοινότητες και τις οµάδες σε
συνάρτηση µε το περιβάλλον τους, την αλληλεπίδρασή τους µε
τη φύση και την ιστορία τους, και τους παρέχει µία αίσθηση ταυτότητας και συνέχειας, συµβάλλοντας έτσι στην προώθηση του
σεβασµού της πολιτιστικής πολυµορφίας και της ανθρώπινης δηµιουργικότητας. Η άυλη αυτή πολιτιστική κληρονοµιά λαµβάνεται
υπόψη µόνο αν ανταποκρίνεται στα ήδη υφιστάµενα διεθνή κείµενα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ως και στην απαίτηση για
αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ κοινοτήτων, οµάδων και ατόµων, και
για βιώσιµη ανάπτυξη.
2. Η «άυλη πολιτιστική κληρονοµιά», όπως ορίζεται στην παρ.
1, εκδηλώνεται ειδικότερα στους ακόλουθους τοµείς: α) Στις
προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις, συµπεριλαµβανοµένης
της γλώσσας ως φορέα της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς. β)
Στις τέχνες του θεάµατος. γ) Στις κοινωνικές πρακτικές, στις τελετουργίες και στις εορταστικές εκδηλώσεις. δ) Στις γνώσεις και
πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύµπαν. ε) Στην τεχνογνωσία που συνδέεται µε την παραδοσιακή χειροτεχνία.
3. Η προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς συνίσταται στα µέτρα που αποβλέπουν στη διασφάλιση της βιωσιµότη-

τας της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς, συµπεριλαµβανοµένων
του προσδιορισµού, της τεκµηρίωσης, της έρευνας, της συντήρησης, της προστασίας, της προώθησης, της αξιοποίησης, της
µεταβίβασης, κυρίως µέσω της τυπικής και της µη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και της αναζωογόνησης των διαφόρων πλευρών της κληρονοµιάς αυτής.
4. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού µεριµνά για την
αποτύπωση σε γραπτή µορφή, καθώς και σε υλικούς φορείς
ήχου, εικόνας ή ήχου και εικόνας, την καταγραφή και την τεκµηρίωση άυλων πολιτιστικών αγαθών του παραδοσιακού, λαϊκού
και λόγιου πολιτισµού που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σηµασία. Με
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται ο τρόπος καταγραφής
και αποτύπωσης των άυλων πολιτιστικών αγαθών, οι αρµόδιες
για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών υπηρεσίες ή και φορείς και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 6
Διακρίσεις ακινήτων µνηµείων - Χαρακτηρισµός
1. Στα ακίνητα µνηµεία περιλαµβάνονται: α) τα αρχαία που
χρονολογούνται έως και το 1830, β) τα νεότερα πολιτιστικά
αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό
ετών και χαρακτηρίζονται µνηµεία λόγω της αρχιτεκτονικής, πολεοδοµικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής,
βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής
σηµασίας τους, γ) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται
στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται µνηµεία λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, πολεοδοµικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής,
βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής
σηµασίας τους.
2. Ο χαρακτηρισµός ακινήτου µνηµείου είναι δυνατόν να
αφορά και κινητά που συνδέονται µε ορισµένη χρήση του ακινήτου, τις χρήσεις που είναι σύµφωνες µε τον χαρακτήρα του ως
µνηµείου, καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο ή στοιχεία αυτού.
3. Για τη δυνατότητα µετακίνησης µνηµείων της υποπερ. βγ)
της περ. β) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 και την ιδιότητά
τους ως ακινήτων αποφαίνεται ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου.
4. Τα αρχαία ακίνητα µνηµεία προστατεύονται από τον νόµο
χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης.
Τα ακίνητα των περ. β) και γ) της παρ. 1 χαρακτηρίζονται µνηµεία
µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώµη του Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Η εισήγηση κοινοποιείται απευθείας, µε µέριµνα της Υπηρεσίας, στον κύριο, τον νοµέα ή τον κάτοχο, ο οποίος µπορεί να
υποβάλει αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση.
Εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει κοινοποίηση γιατί ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθεί από την
Υπηρεσία, συντάσσεται ανακοίνωση για την εισήγηση, που δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του νοµού όπου βρίσκεται το υπό
χαρακτηρισµό ακίνητο ή το µεγαλύτερο τµήµα αυτού, και εάν
δεν υπάρχει τέτοια σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της Αθήνας ή της
Θεσσαλονίκης για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα η ανακοίνωση τοιχοκολλάται στο υπό χαρακτηρισµό
ακίνητο και συντάσσεται πρακτικό από την Υπηρεσία για την τοιχοκόλληση. Στην περίπτωση αυτή η προθεσµία για την υποβολή
αντιρρήσεων αρχίζει από τη δηµοσίευση.
6. Ο κύριος ή όποιος έχει εµπράγµατα δικαιώµατα σε ακίνητο
υπό χαρακτηρισµό, καθώς και ο νοµέας, ο κάτοχος ή ο χρήστης
οφείλει και πριν από την έκδοση της απόφασης να επιτρέπει

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ’ - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας την είσοδό τους σε αυτό και
την εξέτασή του. Επίσης οφείλει να τους παρέχει κάθε σχετική
πληροφορία.
7. Τα αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού επέρχονται από την
κοινοποίηση ή τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης στην εφηµερίδα
και αίρονται εάν η απόφαση περί χαρακτηρισµού δεν δηµοσιευθεί εντός ενός (1) έτους από αυτές. Εντός του ίδιου χρονικού
διαστήµατος απαγορεύεται κάθε επέµβαση ή εργασία στο υπό
χαρακτηρισµό ακίνητο.
8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή των
προηγούµενων παραγράφων.
9. Η απόφαση χαρακτηρισµού ακινήτου µνηµείου που εκδίδεται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους µπορεί να ανακληθεί µόνο για πλάνη περί τα πράγµατα. Η απόφαση ανάκλησης
εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παρ. 4 και 5 και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αφότου και επέρχονται τα
αποτελέσµατά της. Η απόφαση για τον χαρακτηρισµό ή η ανακλητική της αποστέλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης του
οικείου δήµου και στο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την
επωνυµία «Ελληνικό Κτηµατολόγιο».
10. Η κατεδάφιση νεότερων ακινήτων που είναι προγενέστερα
των εκάστοτε εκατό τελευταίων ετών ή η εκτέλεση εργασιών για
τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας, ακόµα και αν
τα ακίνητα αυτά δεν έχουν χαρακτηρισθεί µνηµεία, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτόν ο
ενδιαφερόµενος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία ότι προτίθεται να
προβεί σε αυτήν. Η έγκριση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν
µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από τη γνωστοποίηση δεν συντελεστούν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας της εισήγησης για τον χαρακτηρισµό του ακίνητου που προβλέπονται στην παρ. 5.
11. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου κρίνεται εάν
είναι αναγκαία η ολική ή µερική, διαρκής ή προσωρινή άρση της
προστασίας ακινήτου µνηµείου προκειµένου να προστατευθεί
άλλο µνηµείο.
Άρθρο 7
Κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση σε ακίνητα
µνηµεία, οργανωµένους αρχαιολογικούς χώρους
και εν γένει ακίνητα πολιτιστικής κληρονοµιάς
1. Τα αρχαία ακίνητα µνηµεία, κατά την έννοια των άρθρων 2
και 6, που χρονολογούνται έως και το 1453, καθώς και οι οργανωµένοι αρχαιολογικοί χώροι, κατά την έννοια του άρθρου 46,
ανήκουν στο Δηµόσιο κατά κυριότητα και νοµή και είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας.
2. Τα αρχαία ακίνητα µνηµεία, κατά την έννοια των άρθρων 2
και 6, που χρονολογούνται µετά το 1453, είναι πράγµατα εκτός
συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας, εφόσον ανήκουν στο
Δηµόσιο κατά κυριότητα ή νοµή.
3. Τα ακίνητα αρχαία, που αποκαλύφθηκαν ή αποκαλύπτονται
κατά την εκτέλεση ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας,
ανήκουν κατά κυριότητα και νοµή στο Δηµόσιο, είναι εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας.
4. Νεότερα ακίνητα µνηµεία, κατά την έννοια των άρθρων 2
και 6, ακίνητα στα οποία στεγάζονται µουσεία, κατά την έννοια
του άρθρου 45, και ακίνητα εν γένει είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας, εφόσον ανήκουν στο Δηµόσιο κατά κυριότητα ή νοµή και έχουν αποκτηθεί ή
χρησιµοποιούνται ή υπάγονται σε διοίκηση και διαχείριση από το
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού για την εξυπηρέτηση του
δηµόσιου σκοπού της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
5. Το δικαίωµα κυριότητας σε ακίνητα µνηµεία µεταγενέστερα
του 1453, τα οποία δεν εµπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 2 και
4, ασκείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος
Κώδικα.
6. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση τα ακίνητα των παρ. 1 έως 4.
Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 22 εφαρµόζονται αναλόγως.
7. Η διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων των παρ. 1 έως 4
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ασκείται από το Δηµόσιο, σύµφωνα µε τον σκοπό τους.
Άρθρο 8
Δήλωση, υπόδειξη ακινήτων αρχαίων και αµοιβή
1. Κάθε πρόσωπο που ανακαλύπτει ή βρίσκει ακίνητο αρχαίο
οφείλει να το δηλώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πλησιέστερη αρχαιολογική, αστυνοµική ή λιµενική αρχή. Η δήλωση περιέχει την ακριβή τοποθεσία όπου βρίσκεται ή ανακαλύπτεται το
αρχαίο και κάθε άλλη χρήσιµη λεπτοµέρεια. Τα στοιχεία της δήλωσης καταγράφονται σε έκθεση της παραπάνω αρχής. Αν το
αρχαίο ανακαλύπτεται ή βρίσκεται σε ακίνητο όπου εκτελούνται
έργα ή εργασίες, αυτές πρέπει να διακόπτονται αµέσως µέχρις
ότου αποφανθεί η Υπηρεσία.
2. Η Υπηρεσία οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να εξετάζει
και να καταγράφει το αρχαίο και να λαµβάνει όλα τα αναγκαία
µέτρα φύλαξης και προστασίας του, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπου αυτό βρέθηκε, εφόσον
αυτή είναι δυνατή.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου παρέχεται χρηµατική αµοιβή
στο πρόσωπο που δηλώνει την ύπαρξη ακινήτου αρχαίου, σύµφωνα µε την παρ. 1, το ύψος της οποίας καθορίζεται ανάλογα
µε τη σπουδαιότητα του αρχαίου και τη συµβολή εκείνου που το
δηλώνει στην ανεύρεση και διάσωσή του.
4. Αµοιβή µπορεί να παρέχεται µε όµοια απόφαση επίσης σε
όποιον υποδεικνύει τον τόπο όπου υπάρχουν άγνωστα στην Υπηρεσία ακίνητα αρχαία, η καταβολή και το ύψος της οποίας κρίνονται ανάλογα µε τη σπουδαιότητα των αρχαίων, καθώς και µε
τη συµβολή εκείνου που υποδεικνύει τον τόπο όπου βρίσκονται,
στην ανεύρεση και τη διάσωσή τους.
5. Εάν η δήλωση ή η υπόδειξη γίνεται από περισσότερα πρόσωπα, η αµοιβή επιµερίζεται µεταξύ τους σε ποσοστά που καθορίζονται µε την ίδια απόφαση ανάλογα µε τη συµβολή καθενός
και σε περίπτωση αµφιβολίας κατά ίσα µέρη. Αν το αρχαίο ανακαλύπτεται ή βρίσκεται µέσα σε ιδιωτικό ακίνητο και εκείνος που
το δηλώνει δεν είναι κύριος ή µισθωτής του ακινήτου, η αµοιβή
επιµερίζεται µεταξύ εκείνου που το δηλώνει και του κυρίου ή µισθωτή του ακινήτου σε ίσα µέρη. Προκειµένου για ενάλια αρχαία, αν εκείνος που τα δηλώνει δεν είναι κύριος ή µισθωτής του
µέσου µε το οποίο εντοπίστηκαν, η αµοιβή επιµερίζεται µεταξύ
του κυρίου ή µισθωτή του µέσου και εκείνου που τα δηλώνει.
6. Δεν καταβάλλεται αµοιβή: α) εάν το αρχαίο είναι ήδη γνωστό στην Υπηρεσία, β) εάν βρίσκεται ή ανακαλύπτεται σε οριοθετηµένο ή υπό οριοθέτηση αρχαιολογικό χώρο ή κατά τη
διενέργεια ανασκαφών ή την εκτέλεση άλλων εργασιών για τις
οποίες απαιτείται να παρίσταται εκπρόσωπος της Υπηρεσίας, γ)
εάν εκείνος που το δηλώνει ή υποδεικνύει τον τόπο όπου βρίσκεται είναι υπάλληλος του Δηµοσίου, Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου
ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, και ενεργεί στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Δεν καταβάλλεται επίσης
αµοιβή σε όποιον ανακαλύπτει ή βρίσκει αρχαίο προβαίνοντας
σε δραστηριότητες που αντίκεινται στη νοµοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και στην περίπτωση
της παρ. 5, σε όποιον επιχειρεί να αποκρύψει το αρχαίο ή προβαίνει σε ενέργειες που µπορούν να το βλάψουν, οπότε η αµοιβή
καταβάλλεται στον άλλο κατά το ποσοστό που του αναλογεί.
Άρθρο 9
Διατήρηση ακινήτων αρχαίων
1. Για τη διατήρηση ή µη ακινήτου αρχαίου αποφαίνεται η Υπηρεσία µε αιτιολογηµένη έκθεση µετά τη διενέργεια διερευνητικής
ανασκαφής, εάν αυτό είναι αναγκαίο. Εάν το θέµα κρίνεται ως
µείζονος σηµασίας είναι δυνατόν το αργότερο σε δύο (2) µήνες
από την εύρεση ή ανακάλυψη του αρχαίου να παραπέµπεται στο
Συµβούλιο, το οποίο γνωµοδοτεί το αργότερο σε δύο (2) µήνες
από την παραποµπή. Στην περίπτωση αυτή για τη διατήρηση
αποφαίνεται ο Υπουργός.
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2. Σε κάθε περίπτωση που αποφασίζεται να καταχωθεί ή να
µην διατηρηθεί στον τόπο όπου βρίσκεται το αρχαίο, απαιτούνται
η προηγούµενη φωτογράφηση, αποτύπωση και τεκµηρίωσή του,
καθώς και η κατάθεση εκτενούς επιστηµονικής έκθεσης συνοδευόµενης από λεπτοµερή κατάλογο ευρηµάτων.
3. Αν αποφασίζεται να διατηρηθεί το αρχαίο, µπορεί να επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου η υποχρέωση να επιτρέπει
την επίσκεψή του υπό όρους που ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου.
4. Αν το αρχαίο βρίσκεται σε ιδιωτικό ακίνητο, ο έχων δικαίωµα
σε αυτό δικαιούται να λάβει αποζηµίωση για τη στέρηση της χρήσης του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 µετά την πάροδο τριών (3) µηνών από τη δήλωση ή εύρεση του αρχαίου,
εφόσον δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση.
5. Αν έχει αποφασιστεί η διενέργεια διερευνητικής ανασκαφής,
ο έχων δικαίωµα στο ακίνητο δικαιούται να λάβει αποζηµίωση για
τη στέρηση της χρήσης του και για κάθε βλάβη που προκύπτει
σε αυτό από την ανασκαφή το αργότερο µετά την πάροδο ενός
(1) έτους από τη δήλωση ή την εύρεση του αρχαίου.
6. Τα ποσά που δαπανά ο έχων δικαίωµα στο ακίνητο για την
προστασία του αρχαίου σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και µέχρι την έκδοση της απόφασης για τη διατήρησή του,
καταβάλλονται σε αυτόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ
Άρθρο 10
Ενέργειες σε ακίνητα µνηµεία και στο περιβάλλον τους
1. Απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε ακίνητο µνηµείο, η οποία
είναι δυνατόν να επιφέρει µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της µορφής του.
2. Απαγορεύεται η εκµετάλλευση λατοµείου, ο πορισµός οικοδοµικών υλικών, η διενέργεια µεταλλευτικών ερευνών και η εκµετάλλευση µεταλλείων, καθώς και ο καθορισµός λατοµικών
περιοχών, χωρίς έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, η οποία χορηγείται
εντός τριών (3) µηνών από την περιέλευση στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού της αίτησης και των σχεδιαγραµµάτων
που προβλέπονται από τη µεταλλευτική και λατοµική νοµοθεσία.
Εάν τυχόν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προβλεπόµενη προθεσµία θεωρείται ότι δεν υφίστανται απαγορευτικοί λόγοι. Η έγκριση δεν χορηγείται εάν, λόγω της απόστασης από ακίνητο
µνηµείο, της οπτικής επαφής µε αυτό, της µορφολογίας του εδάφους και του χαρακτήρα των ενεργειών για τις οποίες ζητείται,
κινδυνεύει να προκληθεί άµεση ή έµµεση βλάβη στο µνηµείο.
3. Η εγκατάσταση ή η λειτουργία βιοµηχανικής, βιοτεχνικής ή
εµπορικής επιχείρησης, η τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή
άλλων εγκαταστάσεων, η επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή
άλλου έργου ή εργασίας, καθώς και η οικοδοµική δραστηριότητα
πλησίον µνηµείου, επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Συµβουλίου. Η έγκριση χορηγείται εάν η απόσταση από ακίνητο µνηµείο ή το άµεσο περιβάλλον του ή η
σχέση µε αυτά είναι τέτοια ώστε να µην κινδυνεύει να προκληθεί
άµεση ή έµµεση βλάβη αυτών, λόγω του χαρακτήρα του έργου
ή της επιχείρησης ή της εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών µπορεί να καθορίζονται κριτήρια, διαδικασίες
ελέγχου και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας. Η έγκριση δεν απαιτείται προκειµένου περί οικοδοµικών
εργασιών ή τεχνικού ή άλλου έργου στο εσωτερικό υφιστάµενου
κτιρίου, οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων
αυτού και δεν περιλαµβάνουν εκσκαφές.
4. Για κάθε εργασία, επέµβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα
µνηµεία, ακόµη και αν δεν επέρχεται κάποια από τις συνέπειες
της παρ. 1 σε αυτά, απαιτείται έγκριση που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από

γνώµη του Συµβουλίου. Για την υλοποίηση έργων σε κηρυγµένα
µνηµεία, χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς πόρους ή συγχρηµατοδοτούµενων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
διεθνών οργανισµών, από φορείς εκτός των υπηρεσιών του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, απαιτείται απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται κατόπιν
διατύπωσης γνώµης από το αρµόδιο Συµβούλιο. Η έκδοση της
ως άνω υπουργικής απόφασης αποτελεί προαπαιτούµενο όρο
για την παραδεκτή υποβολή πρότασης εκ µέρους του φορέα
υλοποίησης του έργου για την ένταξη οποιουδήποτε έργου σε
επιχειρησιακό πρόγραµµα υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων
έργων ή και σε οποιοδήποτε χρηµατοδοτούµενο από εθνικούς
πόρους πρόγραµµα. Η ως άνω απόφαση εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης στις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
5. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την αποτροπή άµεσου και σοβαρού κινδύνου είναι δυνατή η επιχείρηση εργασιών
αποκατάστασης βλάβης που δεν αλλοιώνει τα υπάρχοντα κτιριολογικά, αισθητικά και άλλα συναφή στοιχεία του µνηµείου χωρίς
την έγκριση που προβλέπεται στις παρ. 3 και 4, µετά από άµεση
και πλήρη ενηµέρωση της Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να διακόψει τις εργασίες µε σήµα της.
6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση σύµφωνα µε τις
προηγούµενες παραγράφους, αυτή προηγείται από τις άδειες
άλλων αρχών που αφορούν την επιχείρηση ή την εκτέλεση του
έργου ή της εργασίας και τα στοιχεία της αναγράφονται µε ποινή
ακυρότητας στις άδειες αυτές. Η έγκριση χορηγείται µέσα σε
τρεις (3) µήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ειδικά
για αιτήµατα αδειοδοτήσεων καταστηµάτων λιανικής πώλησης
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η ανωτέρω έγκριση χορηγείται
µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
7. Για την προστασία των ακινήτων µνηµείων είναι δυνατόν µε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από
γνώµη του Συµβουλίου να επιβάλλονται περιορισµοί στη χρήση
και στον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και στους όρους δόµησής τους κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη.
8. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισµού και Αθλητισµού και γνώµη των οικείων γνωµοδοτικών
οργάνων, είναι δυνατόν να επιβάλλονται ειδικοί όροι δόµησης
και χρήσης µε σκοπό την προστασία των µνηµείων.
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις κυρίων, νοµέων
ή κατόχων ακινήτων µνηµείων
1. Ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος ακινήτου µέσα στο οποίο
διατηρείται ακίνητο αρχαίο, οφείλει να συνεργάζεται µε την Υπηρεσία και να ακολουθεί τις υποδείξεις της για τη διατήρηση, την
ανάδειξη και εν γένει την προστασία του µνηµείου. Οφείλει επίσης να επιτρέπει την περιοδική ή έκτακτη επιθεώρηση του µνηµείου από την Υπηρεσία µετά από έγγραφη ειδοποίηση και να
ειδοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Υπηρεσία για κάθε γεγονός που µπορεί να το θέσει σε κίνδυνο.
2. Ο κύριος ή ο νοµέας µνηµείου υποχρεούται να µεριµνά για
την άµεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή
προστασίας ετοιµόρροπου µνηµείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, µε δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας σύµφωνα και µε τα άρθρα 40 και 41. Αν ο κύριος
ή ο νοµέας αδρανεί, την ίδια υποχρέωση έχει ο κάτοχος, ο
οποίος µπορεί να αναχθεί κατά του κυρίου ή του νοµέα. Αν η
Υπηρεσία κρίνει ότι καθυστερεί η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή στερέωσης για οποιονδήποτε λόγο ή ότι αυτές είναι ανεπαρκείς, µπορεί να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, διατηρώντας
τη δυνατότητα να καταλογίζει το σύνολο ή µέρος της σχετικής
δαπάνης σε βάρος των υποχρέων κατά τις σχετικές περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων διατάξεις. Το Δηµόσιο ή οι Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) υποχρεούνται να καλύπτουν το
σύνολο ή µέρος των δαπανών συντήρησης, στερέωσης ή άλλης
εργασίας προστασίας µνηµείου που δεν τους ανήκει, εφόσον
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αυτές αφορούν µνηµείο που κρίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου
ότι πρέπει να καταστεί επισκέψιµο για το κοινό και υπερβαίνουν
ένα εύλογο ποσό, ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος δεν είναι υπαίτιος για τη φθορά που το µνηµείο έχει υποστεί και η οικονοµική
κατάσταση του υποχρέου δεν του επιτρέπει να καταβάλει τη δαπάνη. Στην περίπτωση αυτή ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος του
µνηµείου οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση του κοινού σε αυτό
υπό προϋποθέσεις και για χρονικό διάστηµα που ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από
γνώµη του Συµβουλίου.
3. Ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος ακινήτου µνηµείου ή ακινήτου µέσα στο οποίο διατηρείται αρχαίο οφείλουν να διευκολύνουν τη φωτογράφιση και τη µελέτη από την Υπηρεσία ή από
ειδικούς επιστήµονες στους οποίους έχει χορηγηθεί σχετική
άδεια από την Υπηρεσία.
4. Οι προηγούµενες παράγραφοι εφαρµόζονται αναλόγως και
ως προς τους δικαιούχους άλλων εµπραγµάτων δικαιωµάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΧΩΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 12
Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων
1. Οι αρχαιολογικοί χώροι κηρύσσονται και οριοθετούνται ή
αναοριοθετούνται µε βάση τα δεδοµένα αρχαιολογικής έρευνας
πεδίου και απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα και δηµοσιεύεται µαζί µε αυτό
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Εάν εντός των περιοχών που πρόκειται να καλύψουν υπό εκπόνηση χωροταξικά πλαίσια ή σχέδια χωρικών ρυθµίσεων οιασδήποτε µορφής, δεν έχουν οριοθετηθεί αρχαιολογικοί χώροι,
αυτοί οριοθετούνται προσωρινά, βάσει σχεδιαγράµµατος κλίµακας τουλάχιστον 1:2.000 που καταρτίζεται από την Υπηρεσία, µε
βάση επαρκή επιστηµονικά στοιχεία και ιδίως ευρήµατα που πιθανολογούν την ύπαρξη µνηµείων και το οποίο εγκρίνεται από
τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού µε απόφασή του που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική
πράξη µε το σχεδιάγραµµα περιέρχεται στην οικεία αρχή µέσα
σε έξι (6) µήνες από την περιέλευση στην Υπηρεσία του σχετικού
ερωτήµατος και ισχύει µέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση της παρ.
1.
3. Εάν δεν έχει γίνει καθορισµός ορίων νοµίµως υφισταµένων
οικισµών, ο οποίος είναι αναγκαίος για την εφαρµογή των άρθρων 13, 14, 16 και 17, ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού
ζητεί από το αρµόδιο για την οριοθέτηση του οικισµού όργανο,
συναποστέλλοντας και σχετικό διάγραµµα, να προβεί κατ' απόλυτη προτεραιότητα στην οριοθέτησή του κατά το µέτρο που
τούτο είναι αναγκαίο για την εφαρµογή των ανωτέρω άρθρων.
Μέχρις ότου αυτό συντελεσθεί, µε κοινή τους απόφαση, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί Πολιτισµού και Αθλητισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον
οριοθετούν προσωρινώς κατά το ανωτέρω µέτρο και ρυθµίζουν
κάθε θέµα που αφορά την προστασία του µέρους του αρχαιολογικού χώρου που εµπίπτει στα προσωρινά του όρια, όπως η αναστολή οικοδοµικών εργασιών και έκδοσης οικοδοµικών αδειών ή
οι επιτρεπόµενες δραστηριότητες.
4. Οι παρ. 1 έως 6 του άρθρου 10 εφαρµόζονται αναλόγως και
για τους αρχαιολογικούς χώρους. Πριν από την έκδοση της απόφασης της παρ. 1, απαιτείται η γνώµη του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού για υφιστάµενες δραστηριότητες της αρµοδιότητάς
του, προκειµένου να καθορισθούν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας τους στο πλαίσιο του άρθρου
10. Η γνώµη αυτή διατυπώνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την
αποστολή του σχετικού ερωτήµατος. Εάν παρέλθει άπρακτη η
παραπάνω προθεσµία, η απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού εκδίδεται χωρίς τη γνώµη αυτή.
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Άρθρο 13
Αρχαιολογικοί χώροι εκτός οικισµών Ζώνες προστασίας
1. Στους χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται
εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων νοµίµως υφισταµένων οικισµών, η άσκηση γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η οικοδοµική δραστηριότητα
είναι δυνατή µετά από άδεια, που χορηγείται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου. Οι όροι άσκησης γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας
ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων µπορεί να τίθενται και κανονιστικά µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η
οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου και η οποία
διατυπώνεται ύστερα από την πραγµατοποίηση αυτοψίας, από
κλιµάκιο µελών του ή επιτροπή που συγκροτείται από µέλη του
και ειδικούς επιστήµονες, συνοδεύεται από σχετικό διάγραµµα
και δηµοσιεύεται µαζί µε αυτό στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να καθορίζεται µέσα στους χώρους της προηγούµενης παραγράφου περιοχή στην οποία απαγορεύεται
παντελώς η δόµηση (Ζώνη Προστασίας Α’). Στην περιοχή αυτή
µπορεί να επιτρέπεται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου, µόνο η κατασκευή κτισµάτων ή προσθηκών σε
υπάρχοντα κτίρια που είναι αναγκαία για την ανάδειξη των µνηµείων ή χώρων καθώς και για την εξυπηρέτηση της χρήσης τους.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η θέση του κτίσµατος
στην περιοχή ή το µέρος του κτιρίου στο οποίο γίνεται η προσθήκη. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου και η οποία
διατυπώνεται ύστερα από την πραγµατοποίηση αυτοψίας από
µέλη του ή επιτροπή που ορίζεται από αυτό, συνοδεύεται από
σχετικό διάγραµµα και δηµοσιεύεται µαζί µε αυτό στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να καθορίζεται µέσα στους
χώρους της παρ. 1, εάν είναι εκτεταµένοι, περιοχή σε µέρος ή
στο σύνολο της οποίας θα ισχύουν, δυνάµει της κοινής απόφασης του επόµενου εδαφίου, ειδικές ρυθµίσεις ως προς τους
όρους δόµησης ή τις χρήσεις γης ή τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες ή και όλους τους πιο πάνω περιορισµούς (Ζώνη Προστασίας Β’). Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού που εκδίδεται ύστερα από γνώµη των οικείων γνωµοδοτικών οργάνων
καθορίζονται στη συνέχεια οι ειδικοί όροι δόµησης, οι χρήσεις
γης, οι επιτρεπόµενες δραστηριότητες, καθώς και η δυνατότητα
και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας υφιστάµενων νόµιµων δραστηριοτήτων. Η κοινή αυτή απόφαση εκδίδεται µέσα
σε τρεις (3) µήνες από την αποστολή του σχεδίου από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού στα συναρµόδια Υπουργεία.
3. Τα όρια των ζωνών προστασίας µπορεί να ανακαθορίζονται
µε την ίδια διαδικασία µε βάση τα δεδοµένα της αρχαιολογικής
έρευνας και τις συνθήκες προστασίας των αρχαιολογικών χώρων
ή µνηµείων. Ακίνητα, στα οποία υπάρχουν ορατά αρχαία και εντάσσονται σε Ζώνη Προστασίας Α’, απαλλοτριώνονται εάν εµπίπτουν στην παρ. 3 του άρθρου 19.
Άρθρο 14
Αρχαιολογικοί χώροι σε οικισµούς - Οικισµοί που
αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους
1. Στους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή των ορίων νοµίµως υφισταµένων ενεργών οικισµών είναι δυνατόν να καθορίζονται ζώνες προστασίας σύµφωνα
µε το άρθρο 13. Σε µη ενεργούς οικισµούς ή σε τµήµατά τους
που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή των ορίων νοµίµως υφισταµένων ενεργών οικισµών και αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους, υπό την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, απαγορεύεται η ανέγερση νέων κτιρίων και επιτρέπεται η αποκατάσταση ερειπωµένων κτισµάτων, καθώς και η κατεδάφιση εκείνων
που έχουν χαρακτηρισθεί ετοιµόρροπα υπό τους όρους των περ.
β) και γ) αντιστοίχως της παρ. 2. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται σε
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αυτούς οι παρ. 2, 3, 4 και 5.
2. Στους ενεργούς οικισµούς ή σε τµήµατά τους που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύονται οι επεµβάσεις που
αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και τον πολεοδοµικό ιστό ή διαταράσσουν τη σχέση µεταξύ των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων.
Επιτρέπεται µετά από άδεια που χορηγείται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται µετά
από γνώµη των οικείου γνωµοδοτικού οργάνου: α) η ανέγερση
νέων κτισµάτων, εφόσον συνάδουν από πλευράς όγκου, δοµικών
υλικών και λειτουργίας µε τον χαρακτήρα του οικισµού, β) η αποκατάσταση ερειπωµένων κτισµάτων, εφόσον τεκµηριώνεται η αρχική τους µορφή και δεν εµπίπτουν σε κοινόχρηστο χώρο του
οικισµού ή του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, γ) η κατεδάφιση υφιστάµενων κτισµάτων, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του συνόλου ή χαρακτηρισθούν ετοιµόρροπα κατά το
άρθρο 41, ή επικινδύνως ετοιµόρροπα κατά το άρθρο 7 του π.δ.
13/22.4.1929 (Κώδικας Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας - Δ’
580/1999, άρθρο 428), δ) η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στα
υφιστάµενα κτίσµατα, στους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους και
τους κοινόχρηστους χώρους, λαµβανοµένου πάντα υπόψη του
χαρακτήρα του οικισµού ως αρχαιολογικού χώρου. Η άδεια δεν
απαιτείται σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου έργου ή οικοδοµικών
εργασιών στο εσωτερικό υφισταµένου κτιρίου, οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού και δεν περιλαµβάνουν
εκσκαφές, καθώς και σε περίπτωση εργασιών στους ιδιωτικούς
ακάλυπτους χώρους, οι οποίες δεν περιλαµβάνουν εκσκαφές. ε)
η χρήση κτίσµατος ή και των ελεύθερων χώρων του, εάν εναρµονίζεται µε τον χαρακτήρα και τη δοµή τους.
3. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την αποτροπή άµεσου κινδύνου είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης
βλάβης χωρίς την παραπάνω άδεια µετά από ενηµέρωση της
Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να διακόψει της εργασίες µε σήµα
της.
4. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο απαιτούµενη άδεια
εκδίδεται πριν από όλες τις άλλες άδειες άλλων αρχών που αφορούν στην εκτέλεση του έργου, σε κάθε περίπτωση µέσα σε
εξήντα (60) ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης τα δε
στοιχεία της αναγράφονται µε ποινή ακυρότητας σε αυτές. Η
άδεια αλλαγής της χρήσης εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες.
5. Στους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύονται
δραστηριότητες, καθώς και χρήσεις των κτισµάτων, των ελεύθερων χώρων τους και των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες δεν
εναρµονίζονται µε τον χαρακτήρα και τη δοµή των επί µέρους
κτισµάτων ή χώρων ή του συνόλου. Για τον καθορισµό της χρήσης κτίσµατος ή ελεύθερου χώρου αυτού ή κοινόχρηστου χώρου
χορηγείται άδεια µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου.
6. Μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους που είναι ενεργοί οικισµοί καθορίζονται, µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του τυχόν άλλου κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ειδικές ρυθµίσεις όσον αφορά
τους περιορισµούς της ιδιοκτησίας, τις χρήσεις γης ή κτιρίων,
τους όρους δόµησης ή τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες.
Άρθρο 15
Επισκέψιµοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι
1. Με κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από γνώµη του αρµόδιου Κεντρικού Συµβουλίου, κηρυγµένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι χαρακτηρίζονται ως
Επισκέψιµοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι (Ε.Ε.Α.Χ.).
2. Με όµοια απόφαση, παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης
προγραµµατικών συµβάσεων πολιτισµικής ανάπτυξης κατ’ εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), µε τις
οποίες εξειδικεύονται τα έργα, προγράµµατα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα εντός των Ε.Ε.Α.Χ., καθώς και τα ζητήµατα
οργάνωσης, διαχείρισης, επίβλεψης και εκµετάλλευσης των επιτρεπόµενων στους χώρους αυτούς δραστηριοτήτων, καθώς και

κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Εάν για τους ιδρυόµενους Ε.Ε.Α.Χ. δεν έχει ορισθεί φορέας
διαχείρισης µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ή µε προγραµµατική σύµβαση του άρθρου 100 του ν.
3852/2012, ως φορέας διαχείρισης νοείται η αρµόδια εφορεία
εναλίων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
4. Η φύλαξη των Ε.Ε.Α.Χ. γίνεται από προσωπικό της αρµόδιας
αρχαιολογικής υπηρεσίας σε συνεργασία µε τη Λιµενική Αρχή,
όπου αυτό απαιτείται, στο πλαίσιο άσκησης των αστυνοµικών της
καθηκόντων.
5. Στους Ε.Ε.Α.Χ. απαγορεύονται η αλιεία και η αγκυροβολία
και επιτρέπονται αποκλειστικά και µόνο: α) η καθοδηγούµενη κατάδυση ή περιήγηση επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα
(snorkelling) µε συνοδεία προσωπικού νοµίµως αδειοδοτηµένων
παροχών καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, β) η περιήγηση και
παρατήρηση του βυθού µε πλοία διαφανούς πυθµένα ή άλλα
µέσα παρατήρησης του βυθού, καθώς και γ) ή αρχαιολογική ή
άλλη, διενεργούµενη υπό τους όρους του π.δ. 67/1981 (Α’ 23)
και των λοιπών οικείων διατάξεων, επιστηµονική έρευνα κατά τη
διάρκεια της οποίας διακόπτεται η δυνατότητα επίσκεψής τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού
και Τουρισµού ορίζονται συγκεκριµένα τυπικά ή άλλα προσόντα
του προσωπικού, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την
απόδειξη της συνδροµής τους, η διαδικασία υποβολής και οι αρµόδιες αρχές υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
6. Τα χρησιµοποιούµενα για καταδύσεις αναψυχής σκάφη αναχωρούν για την κατάδυση από συγκεκριµένο σηµείο και επιστρέφουν στο ίδιο, χωρίς, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στον
Ε.Ε.Α.Χ., να προσεγγίζουν άλλο σηµείο της ξηράς ή άλλο σκάφος. Τα σηµεία αναχώρησης και επιστροφής µπορούν να φυλάσσονται από την αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία.
7. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας του
Ε.Ε.Α.Χ. και τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν από τη διενέργεια καταδύσεων ή περιήγησης σε καταδυτικά πάρκα του άρθρου 13
του ν. 3409/2005 (Α’ 273) οι πάροχοι καταδυτικών υπηρεσιών
αναψυχής υποχρεούνται να ενηµερώνουν εγγράφως, εντύπως ή
ηλεκτρονικά, τον φορέα διαχείρισης µε αναφορά και του χρόνου
και της διάρκειας της κατάδυσης.
8. Το προσωπικό της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας της
παρ. 4 µπορεί να πραγµατοποιεί οποτεδήποτε κατά την κρίση
του σωµατικό έλεγχο και έλεγχο στις αποσκευές των επισκεπτών
και των συνοδών τους, καθώς και στα χρησιµοποιούµενα για καταδύσεις αναψυχής σκάφη, τόσο στο σηµείο αναχώρησης και
επιστροφής, όσο και εντός του χώρου του Ε.Ε.Α.Χ. ή και κατά
τον πλου από και προς αυτόν. Απαγορεύεται στους επισκέπτες
να φέρουν ανιχνευτές µετάλλου στον βυθό. Απαγορεύεται επίσης η ύπαρξη ανιχνευτών µετάλλου στα σκάφη και στα σηµεία
του χώρου του Ε.Ε.Α.Χ. του προηγούµενου εδαφίου.
9. Για έκαστο Ε.Ε.Α.Χ. ή οµάδα Ε.Ε.Α.Χ. καταρτίζεται Κανονισµός Λειτουργίας µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού. Οι πάροχοι καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και
οι επισκέπτες κατά την επίσκεψή τους στους Ε.Ε.Α.Χ. οφείλουν
να συµµορφώνονται µε τους όρους του Κανονισµού.
Άρθρο 15Α
Μη επισκέψιµοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι
Στους µη επισκέψιµους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
απαγορεύονται η αλιεία, η αγκυροβολία και οι επιτρεπόµενες
στους Ε.Ε.Α.Χ. δραστηριότητες, εκτός αν χορηγηθεί άδεια του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Συµβουλίου. Με όµοια απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού ορίζονται οι όροι άσκησης των ανωτέρω δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες περιοχές, λίµνες και ποταµούς για λόγους προστασίας της υποβρύχιας πολιτιστικής
κληρονοµιάς.
Άρθρο 15Β
Ναυάγια
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1. Στα ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών, που έχουν βυθισθεί
προ των τελευταίων πενήντα (50) ετών, επιτρέπονται αποκλειστικά και µόνον η καθοδηγούµενη ή οργανωµένη από παρόχους
καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ελεύθερη ή αυτόνοµη κατάδυση ή περιήγηση επιφάνειας µε µάσκα και αναπνευστήρα
(snorkelling) και η παρατήρηση του βυθού µε πλοία διαφανούς
πυθµένα ή αλλά µέσα παρατήρησης του βυθού, καθώς και η
ιδιωτική περιήγηση επιφανείας µε µάσκα και αναπνευστήρα
(snorkelling).
2. Κατά την κατάδυση στα ναυάγια της παρ. 1 απαγορεύεται
στους καταδυόµενους η οποιαδήποτε επέµβαση ή αλλοίωση στα
ναυάγια, καθώς και η συλλογή, αποκοµιδή ή και απλή µετακίνηση
οποιωνδήποτε αντικειµένων από τα ναυάγια της παρ. 1 ή τον
βυθό πέριξ αυτών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και κατά περίπτωση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, καθορίζονται οι όροι της κατάδυσης στα ναυάγια της παρ. 1 ή σε οµάδα ναυαγίων της παρ. 1
ή σε µεµονωµένο ναυάγιο της παρ. 1, ο τρόπος γνωστοποίησης
των καταδύσεων στην εφορεία ενάλιων αρχαιοτήτων και οι λοιπές υποχρεώσεις των παροχών καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και των επισκεπτών.
4. Επιτρέπεται η πρόσδεση στα ναυάγια της παρ. 1 πλωτήρα
χρώµατος πορτοκαλί µε το ειδικό σήµα ή της διεθνώς αναγνωρισµένης σηµαίας υποδήλωσης καταδύσεων (κόκκινη µε άσπρη
διαγώνια γραµµή).
5. Με άδεια της λιµενικής αρχής, κατόπιν υποβολής µελέτης
αγκύρωσης και τοπογραφικού διαγράµµατος κατά του συστήµατος συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87, επιτρέπεται η εποχιακή πρόσδεση πλησίον των ναυαγίων της παρ. 1 κοινόχρηστων ναυδέτων
για χρήση από τα σκάφη, που χρησιµοποιούνται για τις καταδύσεις, ώστε να αποφεύγεται η αγκυροβολία, υπό τον όρο να µην
επέρχεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή κίνδυνος αλλοίωσης στα
ναυάγια. Η µόνιµη τοποθέτηση ναυδέτων είναι δυνατή σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 14
του
ν. 2971/2001 (Α’ 285). Τα ναύδετα φέρουν την κατάλληλη
σήµανση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υδρογραφικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας φάρων.
6. Κατά τη διενέργεια καταδύσεων στα ναυάγια της παρ. 1
απαγορεύεται η αγκυροβολία οποιουδήποτε σκάφους σε απόσταση εκατό (100) µέτρων από την επιφανειακή σήµανση των καταδύσεων. Σε ναυάγια της παρ. 1, όπου υπάρχουν ποντισµένα
ναύδετα σύµφωνα µε την παρ. 5, απαγορεύεται η αγκυροβολία
οποιουδήποτε σκάφους σε απόσταση εκατό (100) µέτρων από
αυτά.
Άρθρο 15Γ
Τέλη φωτογράφισης
Για τη φωτογράφιση ή κινηµατογράφηση στους επισκέψιµους
ενάλιους, µεσοποτάµιους ή ενδολιµναίους αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους και σε ναυάγια εφαρµόζονται οι παρ.
4 επ. του άρθρου 46. Η φωτογράφιση ή κινηµατογράφηση στους
χώρους του προηγούµενου εδαφίου, η οποία διενεργείται για µη
εµπορικούς σκοπούς, πραγµατοποιείται ατελώς.
Άρθρο 15Δ
Κυρώσεις
1. Στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ή και
σε µέλη του προσωπικού τους, που παραβαίνουν τον παρόντα
Κώδικα ή την απόφαση χαρακτηρισµού ή τον κανονισµό λειτουργίας του Ε.Ε.Α.Χ., πέρα από τις άλλες κυρώσεις, µπορεί, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, να επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριµένο ή συγκεκριµένους Ε.Ε.Α.Χ. ή η κατάδυση σε συγκεκριµένο
ή συγκεκριµένα ναυάγια για χρονικό διάστηµα από δέκα (10)
ηµέρες µέχρι ένα (1) έτος ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης ή τυχόν υποτροπή.
2. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους επιβάλλεται
στον παραβάτη πάροχο ή και µέλος του προσωπικού αυτού µε

2165

απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριµένο η συγκεκριµένους ή και όλους τους Ε.Ε.Α.Χ. ή κατάδυσης σε συγκεκριµένο
η συγκεκριµένα ή και σε όλα τα ναυάγια για χρονικό διάστηµα
από ένα (1) µέχρι πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση επανειληµµένης
τέλεσης της πράξης ή διάπραξης αρχαιοκαπηλίας ή σκόπιµης
καταστροφής αρχαίων επιβάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και
µέλος του προσωπικού αυτού οριστική απαγόρευση εισόδου σε
συγκεκριµένο ή συγκεκριµένους ή και όλους τους Ε.Ε.Α.Χ. ή κατάδυσης σε συγκεκριµένο ή συγκεκριµένα ή και σε όλα τα ναυάγια µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Άρθρο 16
Ζώνες Προστασίας - Λιµενικό έργο
1. Γύρω από τα ναυάγια της παρ. 1 του άρθρου 15Β και άλλα
ενάλια µνηµεία και γύρω από αρχαιολογικούς χώρους είναι δυνατόν να ορίζεται περιοχή, στην οποία δεν επιτρέπονται οι αναφερόµενες στο παρόν Κεφάλαιο δραστηριότητες χωρίς
προηγούµενη άδεια (Ζώνη Προστασίας), που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από
γνώµη του Συµβουλίου. Η ανωτέρω ζώνη προστασίας γύρω από
κάθε ένα από τα ναυάγια είναι τριακόσια (300) µέτρα µε κέντρο
το στίγµα αυτών.
2. Απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε µορφής λιµενικού έργου
χωρίς προηγούµενη άδεια, που χορηγείται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου. Η άδεια αυτή προηγείται από όλες τις άδειες που
αφορούν στην εκτέλεση του έργου και τα στοιχεία της αναγράφονται µε ποινή ακυρότητας στις υπόλοιπες άδειες που απαιτούνται.
Άρθρο 17
Ιστορικοί τόποι
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η
οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, συνοδεύεται από διάγραµµα οριοθέτησης και δηµοσιεύεται µαζί µε αυτό
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτάσεις ή σύνθετα έργα του
ανθρώπου και της φύσης σύµφωνα µε τις ειδικότερες διακρίσεις
του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 2 χαρακτηρίζονται ιστορικοί
τόποι. Στους ιστορικούς τόπους εφαρµόζονται αναλόγως τα
άρθρα 12, 13, 14, 15, 15Α, 15Β, 15Γ.
Άρθρο 17Α
Ζώνες Προστασίας γύρω από µνηµεία
1. Γύρω από µνηµεία µπορεί να καθορίζεται Ζώνη Προστασίας
Α’, σύµφωνα µε το άρθρο 13.
2. Ο καθορισµός χώρου, σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως ή
νοµίµως υφισταµένων οικισµών, ως Ζώνης Α’, συνεπάγεται την
αναγκαστική απαλλοτρίωσή του, εάν αναιρείται η κατά προορισµό χρήση του.
3. Γύρω από µνηµεία µπορεί να καθορίζεται επίσης Ζώνη Προστασίας Β’, σύµφωνα µε το άρθρο 13.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Άρθρο 18
Απαλλοτριώσεις
1. Το Δηµόσιο µπορεί να προβαίνει µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα
από γνώµη του Συµβουλίου, είτε στην ολική ή τη µερική απαλλοτρίωση είτε στην απευθείας εξαγορά µνηµείου ή οποιουδήποτε
ακινήτου µέσα στο οποίο υπάρχουν µνηµεία, καθώς και παρακείµενων ακινήτων ή µνηµείων, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την προστασία των µνηµείων.
2. Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται µε την ίδια διαδικασία,
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είναι δυνατή είτε η ολική ή µερική απαλλοτρίωση είτε η απευθείας εξαγορά ακινήτου, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την
προστασία αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων για τη διενέργεια ανασκαφών. Η εξαγορά γίνεται κατά τη διαδικασία του
άρθρου 2 του ν. 2882/2001 (Α’ 17), στη δε επιτροπή του άρθρου
15 του ίδιου νόµου µετέχει αντί του εµπειρογνώµονα, υπάλληλος
της Υπηρεσίας στην περίπτωση που πρέπει να εκτιµηθεί η αξία
µνηµείου.
3. Τα ακίνητα µνηµεία που βρίσκονται µέσα σε ακίνητα ιδιοκτησίας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εκκλησιαστικών
νοµικών προσώπων διατηρούνται και προστατεύονται µε ευθύνη
της Υπηρεσίας χωρίς το Δηµόσιο να υποχρεούται σε απαλλοτρίωση.
4. Η απαλλοτρίωση ή η απευθείας εξαγορά γίνεται υπέρ του
Δηµοσίου µε δαπάνες αυτού ή άλλου νοµικού ή φυσικού προσώπου.
5. Κατά της απόφασης της παρ. 1 χωρεί ένσταση εντός
τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο, επί της οποίας αποφαίνεται ο Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου.
6. Η εισήγηση της Υπηρεσίας για ολική ή µερική απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά ακινήτου περιλαµβάνει την αιτιολογηµένη απόρριψη άλλων λύσεων προστασίας των µνηµείων,
αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων, καθώς και τις βασικές
κατευθύνσεις για τον τρόπο διατήρησης και ανάδειξής τους
µέσα στο προς απαλλοτρίωση ακίνητο.
7. Το ποσό της αποζηµίωσης µπορεί να καταβάλλεται, εφόσον
συναινεί ο ιδιοκτήτης, σε δόσεις ή σε οµόλογα ή σε είδος ή µε
άλλου είδους διακανονισµό, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
8. Εφόσον συναινεί ο ιδιοκτήτης, είναι δυνατή η ανταλλαγή
ιδιωτικού ακινήτου µε ακίνητο ίσης αξίας του Δηµοσίου ή του
Ο.Τ.Α. ή η αποζηµίωση µε άλλο νόµιµο τρόπο. Στις περιπτώσεις
αυτές εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκτελείται µε µέριµνα της
αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας του Δηµοσίου και είναι δυνατόν
να καταβάλλεται τµήµα της τιµής του ακινήτου ή της αποζηµίωσης που καθορίζεται. Η παρ. 7 εφαρµόζεται αναλόγως. Σε περίπτωση έκδοσης οµολόγων, οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσής τους καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών.
9. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της αποζηµίωσης σε είδος ή των
οµολόγων ή της πρώτης δόσης ή του αντικειµένου του διακανονισµού κατά την παρ. 7 ή του τµήµατος της αποζηµίωσης κατά
την παρ. 8, εξοµοιώνεται µε την έγγραφη συναίνεση.
Άρθρο 19
Αποζηµίωση για τη στέρηση χρήσης ακινήτου
1. Για την προστασία µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων ή για τη διενέργεια ανασκαφών ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορεί να επιβάλλει προσωρινή ή
οριστική στέρηση ή περιορισµό της χρήσης ακινήτου.
2. Σε περίπτωση ουσιώδους προσωρινού περιορισµού ή ουσιώδους προσωρινής στέρησης της κατά προορισµό χρήσης του
όλου ακινήτου, καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία υπολογίζεται
µε βάση τη µέση κατά προορισµό απόδοση του ακινήτου πριν
τον περιορισµό ή τη στέρηση της χρήσης, λαµβανοµένης υπόψη
και της ιδιότητας του ακινήτου ως µνηµείου, εφόσον αυτή συντρέχει.
3. Σε περίπτωση ουσιώδους οριστικού περιορισµού ή οριστικής στέρησης της κατά προορισµό χρήσης του όλου ακινήτου
καταβάλλεται πλήρης αποζηµίωση. Και στην περίπτωση αυτή
λαµβάνεται υπόψη η ιδιότητα του ακινήτου ως µνηµείου, εφόσον
αυτή συντρέχει.
4. Σε περίπτωση προσωρινής στέρησης της κατά προορισµό
χρήσης του όλου ή µέρους ακινήτου µέσα στο οποίο υπάρχουν
µνηµεία ή άλλων παρακείµενων ακινήτων, εάν κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των µνηµείων αυτών, κάθε θιγόµενος

µπορεί να υποβάλει αίτηση για αποζηµίωση, για τον προσδιορισµό της οποίας εφαρµόζεται η παρ. 2.
5. Σε περίπτωση ουσιώδους οριστικού περιορισµού ή οριστικής στέρησης της κατά προορισµό χρήσης τµήµατος του ακινήτου, που απαιτείται για την προστασία του µνηµείου, η
αποζηµίωση καταβάλλεται για το τµήµα αυτό, µόνο εάν ο περιορισµός ή η στέρηση δεν επιφέρει ουσιώδη οριστικό περιορισµό
ή οριστική στέρηση της κατά προορισµό χρήσης του όλου ακινήτου, οπότε καταβάλλεται η αποζηµίωση που προβλέπεται στην
παρ. 3.
6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη επιτροπής, διαπιστώνεται εάν
συντρέχει περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης κατά τις παρ. 1
έως 5, καθώς και το ύψος της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται η συγκρότηση και οι αρµοδιότητες της επιτροπής, η διαδικασία κατά
την οποία γνωµοδοτεί, τα στοιχεία που λαµβάνει υπόψη, το είδος
και ο τρόπος καταβολής της αποζηµίωσης και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που έχει ή προβλέπεται να καταβληθεί ως αποζηµίωση λόγω στέρησης ή περιορισµού χρήσης ακινήτου, προσεγγίζει την αξία του ακινήτου τότε
αυτό κηρύσσεται απαλλοτριωτέο.
8. Η προστασία ή η ανάδειξη µνηµείων που βρίσκονται σε ακίνητα ιδιοκτησίας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εκκλησιαστικών
νοµικών προσώπων, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και ιδρυµάτων ή αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών που έχουν, µεταξύ άλλων, ως
σκοπό την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς,
θεωρείται ότι εντάσσεται στην κατά προορισµό χρήση των ακινήτων αυτών.
9. Σε περίπτωση επιβολής ουσιωδών περιορισµών στους
όρους δόµησης ακινήτου για τους οποίους δεν προβλέπεται
αποζηµίωση ή µεταφορά συντελεστή δόµησης, µπορεί να καταβάλλεται µη χρηµατική αποζηµίωση στον ιδιοκτήτη, το είδος, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία καθορισµού της οποίας καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
10. Οι παρ. 2 έως 9 εφαρµόζονται και στην περίπτωση καθορισµού ζωνών σύµφωνα µε τα άρθρα 13, 14, 16 και 17.
11. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Τµήµατος Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζηµιώσεων του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, δύναται να διαπιστώνεται ότι συντρέχει η περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης κατά τις παρ. 1 έως
5 και να ορίζεται ότι το ύψος αυτής εκτιµάται από ανεξάρτητο
και πιστοποιηµένο εκτιµητή του ν. 4152/2013 (Α’ 107).
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20
Διακρίσεις κινητών µνηµείων - Χαρακτηρισµός
1. Στα κινητά µνηµεία περιλαµβάνονται:
α) αυτά που χρονολογούνται έως και το 1453,
β) τα µεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έως και
το 1830 και αποτελούν ευρήµατα ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας ή που αποσπάσθηκαν από ακίνητα µνηµεία, καθώς
και οι θρησκευτικές εικόνες και λειτουργικά αντικείµενα της ίδιας
περιόδου,
γ) τα µεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έως και
το 1830, δεν υπάγονται στην περ. β) και χαρακτηρίζονται µνηµεία
λόγω της κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής ή
επιστηµονικής σηµασίας τους,
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δ) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των
εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται µνηµεία
λόγω της κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής ή
επιστηµονικής σηµασίας τους και
ε) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στην περίοδο
των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται µνηµεία λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής,
εθνολογικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής,
βιοµηχανικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους.
2. Τα αρχαία κινητά µνηµεία που υπάγονται στις περ. α) και β)
της παρ. 1 προστατεύονται από τον νόµο χωρίς να απαιτείται η
έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης. Τα πολιτιστικά αγαθά
των περ. γ), δ) και ε) της παρ. 1 χαρακτηρίζονται µνηµεία µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώµη του
Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Περίληψη της εισήγησης αποστέλλεται στις τελωνειακές,
λιµενικές και αστυνοµικές αρχές. Η εισήγηση κοινοποιείται στον
κύριο ή και τον κάτοχο, οι οποίοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αντιρρήσεις µέσα σε ένα (1) µήνα από την κοινοποίηση. Τα αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού επέρχονται από την κοινοποίηση
της εισήγησης και αίρονται εάν η απόφαση χαρακτηρισµού δεν
εκδοθεί εντός εξαµήνου από την κοινοποίηση.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή της
διάταξης αυτής. Για τον χαρακτηρισµό µνηµείων της περ. ε) της
παρ. 1 απαιτείται προηγούµενη συναίνεση του δηµιουργού τους,
εφόσον διατηρεί την κυριότητά τους.
5. Η απόφαση χαρακτηρισµού που εκδίδεται σύµφωνα µε τις
προηγούµενες παραγράφους µπορεί να ανακαλείται µόνο για
πλάνη περί τα πράγµατα. Η απόφαση ανάκλησης του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
παρ. 2 και 3 και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η
οποία εκδίδεται µε εισήγηση της Υπηρεσίας, ύστερα από γνώµη
του Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χαρακτηρίζονται µνηµεία, οµοειδείς κατηγορίες κινητών πολιτιστικών αγαθών που
παρουσιάζουν ιδιαίτερη κοινωνική, τεχνική, λαογραφική, εθνολογική ή εν γένει ιστορική, καλλιτεχνική ή επιστηµονική σηµασία,
εφόσον σπανίζουν, ο ατοµικός προσδιορισµός τους είναι δυσχερής και συντρέχει κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής τους.
7. Η ανάκληση της απόφασης χαρακτηρισµού µεµονωµένου
µνηµείου που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε την παρ. 6 επιτρέπεται
µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον το συγκεκριµένο κινητό στερείται της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας για την οποία χαρακτηρίστηκε η κατηγορία µνηµείων.
Άρθρο 21
Κυριότητα κινητών µνηµείων
1. Τα αρχαία κινητά µνηµεία που χρονολογούνται έως και το
1453 ανήκουν στο Δηµόσιο κατά κυριότητα και νοµή, είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας και είναι εκτός συναλλαγής κατά την έννοια του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.).
2. Δικαίωµα κυριότητας σε εισαγόµενα αρχαία που χρονολογούνται έως και το 1453 αναγνωρίζεται υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 33 και των παρ. 5 και 7
του άρθρου 28.
3. Τα αρχαία κινητά µνηµεία που αποτελούν ευρήµατα ανασκαφής ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας ανεξάρτητα από τη χρονολόγησή τους, ανήκουν κατά κυριότητα και νοµή στο Δηµόσιο,
είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας και εκτός συναλλαγής.
4. Το δικαίωµα κυριότητας σε άλλα κινητά µνηµεία µεταγενέστερα του 1453 ασκείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις
του παρόντος Κώδικα.
5. Η εξαίρεση του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 1039 Α.Κ.
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δεν ισχύει για κινητά µνηµεία.
Άρθρο 22
Κατάσχεση κινητών µνηµείων
1. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση και δεν αποτελούν πτωχευτική
περιουσία κινητά αρχαία που χρονολογούνται έως και το 1453.
2. Η κατάσχεση µεταγενέστερων µνηµείων που ανήκουν σε
ιδιώτες γίνεται παρουσία υπαλλήλου της Υπηρεσίας. Προς τούτο
οι εκτελούντες την κατάσχεση υπάλληλοι οφείλουν να τη γνωστοποιούν έγκαιρα στην Υπηρεσία. Η αξία των µνηµείων καθορίζεται από την επιτροπή της παρ. 11 του άρθρου 73.
3. Μεσεγγυούχος ορίζεται το Δηµόσιο, τα δε κατασχεθέντα
παραµένουν στον τόπο όπου βρίσκονται, εκτός αν η Υπηρεσία
ορίσει διαφορετικά. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στην Υπηρεσία αµέσως µόλις περατωθεί η κατάσχεση. Η
Υπηρεσία καλείται στη δίκη για τη διόρθωση της κατασχετήριας
έκθεσης, εάν αυτή αφορά µνηµείο της παρ. 2, οπότε και της κοινοποιείται η σχετική απόφαση.
4. Η επίθεση σφραγίδων σε µνηµεία που αποτελούν πτωχευτική περιουσία γίνεται παρουσία υπαλλήλου της Υπηρεσίας. Μεσεγγυούχος αυτών ορίζεται το Δηµόσιο. Τα µνηµεία παραµένουν
στον τόπο όπου βρίσκονται, εκτός εάν η Υπηρεσία ορίσει διαφορετικά και εκτιµώνται κατά την απογραφή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2. Οποιαδήποτε
απόφαση για την πώλησή τους κοινοποιείται εγκαίρως στην Υπηρεσία.
5. Με αίτηση του Δηµοσίου, που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, καθορίζεται µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, η τιµή µνηµείου που έχει κατασχεθεί ή
ανήκει σε πτωχευτική περιουσία. Με την υποβολή της αιτήσεως
το µνηµείο αναλαµβάνεται από την Υπηρεσία. Στη δίκη καλούνται
ο επισπεύδων δανειστής ή ο σύνδικος της πτωχεύσεως αντιστοίχως, οι οποίοι έχουν το δικαίωµα να επισκεφθούν το µνηµείο µε
πρόσωπο της επιλογής τους για την εκτίµηση της αξίας του. Το
δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του την τιµή που έχει καθορισθεί
από την επιτροπή της παρ. 11 του άρθρου 73, καθώς και τα στοιχεία περί της αξίας του µνηµείου που επικαλούνται ο επισπεύδων
δανειστής ή ο σύνδικος. Το Δηµόσιο αποκτά την κυριότητα του
µνηµείου του οποίου έχει καθορισθεί η τιµή µε την καταβολή του
τιµήµατος στον υπάλληλο του πλειστηριασµού ή τον σύνδικο
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση της αποφάσεως. Μόνο εάν δεν καταβληθεί το τίµηµα το µνηµείο πλειστηριάζεται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και
Αθλητισµού και Δικαιοσύνης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ανωτέρω.
Άρθρο 23
Κατοχή κινητών µνηµείων
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, µπορεί να χορηγείται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο άδεια κατοχής κινητού αρχαίου µνηµείου
του οποίου η κυριότητα ανήκει στο Δηµόσιο.
2. Άδεια κατοχής χορηγείται στο πρόσωπο που δηλώνει, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 24, κινητό αρχαίο που χρονολογείται έως και το 1453, ύστερα από σχετική αίτησή του, εκτός
εάν:
α) το αρχαίο είναι ιδιαίτερα µεγάλης επιστηµονικής ή καλλιτεχνικής σηµασίας και είναι ανάγκη να βρίσκεται υπό την άµεση
προστασία του Δηµοσίου,
β) ο αιτών δεν διασφαλίζει την ικανοποιητική φύλαξη και διατήρησή του, ιδίως εάν δεν δηλώνει κατάλληλο τόπο για τη φύλαξή του ή
γ) ο αιτών δεν παρέχει τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του κατόχου και ιδίως αν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή παράβαση της νοµοθεσίας για την
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς ή για πλαστογραφία,
δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος. Το κώλυµα υπάρχει και για όσο χρόνο εκκρεµεί η ποινική
δίωξη για µια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση µπορεί επίσης
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να απορριφθεί αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής
που επιβλήθηκε για µια από τις παραπάνω πράξεις ή αν η ποινική
δίωξη για µια από αυτές έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν
ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, τα πιο πάνω κωλύµατα πρέπει να
µην συντρέχουν στο πρόσωπο αυτών που ασκούν ή άσκησαν τη
διοίκησή του.
3. Όταν ο κάτοχος αρχαίου που χρονολογείται έως και το 1453
αποβιώσει, χορηγείται άδεια κατοχής στον κληρονόµο του, εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση, εκτός εάν συντρέχουν οι αρνητικές
προϋποθέσεις των περ. β) και γ) της προηγούµενης παραγράφου. Η σχετική απόφαση εκδίδεται µέσα σε εύλογο χρόνο.
4. Η άδεια κατοχής είναι δυνατόν να ανακαλείται µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού εάν παύσει να συντρέχει µια από τις προϋποθέσεις της χορήγησής της σύµφωνα
µε την παρ. 2 ή παραβιαστούν τα άρθρα 27, 28 και 29. Η άδεια
ανακαλείται αυτοδικαίως αν ο κάτοχος καταδικασθεί αµετάκλητα
για ένα από τα αδικήµατα της περ. γ) της παρ. 2. Η άδεια µπορεί
επίσης να ανακαλείται, αν κριθεί εκ των υστέρων ότι το αρχαίο
παρουσιάζει ιδιαίτερα µεγάλη επιστηµονική ή καλλιτεχνική σηµασία και πρέπει να βρίσκεται υπό την άµεση προστασία του
Κράτους. Στην περίπτωση αυτή οφείλεται ως αποζηµίωση η
αµοιβή της παρ. 3 του άρθρου 24. Σε κάθε άλλη περίπτωση ανάκλησης τα αρχαία αναλαµβάνονται χωρίς αποζηµίωση από το Δηµόσιο.
5. Στην περίπτωση που κρίνεται ότι το κινητό αρχαίο που δηλώνεται σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 24 έχει
πολύ µικρή επιστηµονική και εµπορική αξία, καταγράφεται από
την Υπηρεσία και καταλείπεται στην ελεύθερη χρήση του αιτούντος µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου.
Άρθρο 24
Δήλωση, υπόδειξη κινητών µνηµείων και αµοιβή
1. Όποιος βρίσκει ή αυτός στον οποίο περιέρχεται κινητό αρχαίο που χρονολογείται έως και το 1453, οφείλει να το δηλώνει
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πλησιέστερη αρχαιολογική,
αστυνοµική ή λιµενική αρχή και να το θέτει στη διάθεσή της. Η
δήλωση περιέχει την ακριβή τοποθεσία εύρεσης του αρχαίου,
τον τρόπο µε τον οποίο περιήλθε στο πρόσωπο που προβαίνει
σε αυτή, τα στοιχεία του προηγούµενου κατόχου και κάθε άλλη
χρήσιµη λεπτοµέρεια. Τα στοιχεία της δήλωσης καταγράφονται
σε έκθεση της παραπάνω αρχής. Αν το αρχαίο ανακαλύπτεται ή
βρίσκεται σε ακίνητο όπου εκτελούνται έργα ή εργασίες, αυτές
πρέπει να διακόπτονται αµέσως µέχρι να αποφανθεί η Υπηρεσία.
2. Κάθε πρόσωπο το οποίο αποκτά την κυριότητα µνηµείου µεταγενέστερου του 1453, που υπάγεται στην περ. β) της παρ. 1
και στην παρ. 6 του άρθρου 20, οφείλει να υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις αρχές της προηγούµενης παραγράφου
δήλωση για τον τρόπο µε τον οποίο περιήλθε σε αυτό και για τα
στοιχεία του προηγούµενου κατόχου του.
3. Όταν η κατοχή του αρχαίου περιέρχεται στο Δηµόσιο, χορηγείται αµοιβή σε αυτόν που προέβη στη δήλωσή του σύµφωνα
µε την παρ. 1. Το ύψος της αµοιβής ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου, ανάλογα µε τη σπουδαιότητα του αρχαίου και τη
συµβολή του δηλώσαντος στην ανεύρεση και διάσωσή του. Η
Υπηρεσία χορηγεί απευθείας την αµοιβή, αν εκτιµά ότι η χρηµατική αξία του αρχαίου δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500)
ευρώ. Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.
4. Η παραπάνω αµοιβή χορηγείται και σε όποιον υποδεικνύει
τον τόπο όπου βρίσκονται άγνωστα στην Υπηρεσία κινητά αρχαία, µε όµοια απόφαση µετά από εκτίµηση της συµβολής του
στην ανεύρεση και τη διάσωσή τους, καθώς και της σπουδαιότητας των αρχαίων.
5. Εάν η δήλωση ή η υπόδειξη γίνεται από περισσότερα πρόσωπα, η αµοιβή επιµερίζεται µεταξύ τους σε ποσοστά που καθορίζονται µε την ίδια απόφαση ανάλογα µε τη συµβολή του
καθενός ή σε περίπτωση αµφιβολίας κατά ίσα µέρη. Αν το αρχαίο
βρέθηκε σε ιδιωτικό ακίνητο που δεν ανήκει σε αυτόν που το δη-

λώνει, η αµοιβή κατανέµεται σε ίσα µέρη µεταξύ αυτού και του
κυρίου ή µισθωτή του ακινήτου. Προκειµένου για ενάλια αρχαία,
εάν εκείνος που τα δηλώνει ή τα υποδεικνύει δεν είναι κύριος ή
µισθωτής του µέσου µε το οποίο εντοπίζονται, η αµοιβή επιµερίζεται µεταξύ του κυρίου ή µισθωτή του µέσου και εκείνου που τα
υποδεικνύει.
6. Δεν καταβάλλεται αµοιβή: α) εάν το αρχαίο είναι ήδη γνωστό στην Υπηρεσία, β) εάν το αρχαίο ανακαλύπτεται σε οριοθετηµένο ή υπό οριοθέτηση αρχαιολογικό χώρο ή κατά τη
διενέργεια ανασκαφών ή την εκτέλεση άλλων εργασιών για τις
οποίες απαιτείται να παρίσταται εκπρόσωπος της Υπηρεσίας, γ)
εάν εκείνος που δηλώνει ή υποδεικνύει αρχαίο είναι υπάλληλος
του Δηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),
άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, που ενεργεί
στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων του. Δεν καταβάλλεται επίσης αµοιβή σε όποιον βρίσκει αρχαίο προβαίνοντας σε
δραστηριότητα που αντίκειται στη νοµοθεσία για την προστασία
της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και στην περίπτωση της
παρ. 5, σε όποιον επιχειρεί να αποκρύψει το αρχαίο ή προβαίνει
σε ενέργειες που µπορούν να το βλάψουν, οπότε η αµοιβή καταβάλλεται µόνο σε εκείνον που ενεργεί νόµιµα κατά το ποσοστό
που του αναλογεί.
Άρθρο 25
Δανεισµός και ανταλλαγή κινητών
µνηµείων που ανήκουν στο Δηµόσιο
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώµη του Συµβουλίου
µπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέπεται ο δανεισµός
δηµοσιευµένων κινητών µνηµείων που ανήκουν στο Δηµόσιο και
βρίσκονται στην κατοχή του, σε µουσεία ή εκπαιδευτικούς οργανισµούς για εκθεσιακούς ή παιδαγωγικούς σκοπούς. Ο δανεισµός σε µουσεία γίνεται υπό τον όρο της αµοιβαιότητας. Ο
δανεισµός για παιδαγωγικούς σκοπούς µπορεί να επιτρέπεται
εφόσον τα µνηµεία δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας. Ο δανεισµός γίνεται για ορισµένο
χρόνο που δεν µπορεί να υπερβαίνει την πενταετία και µπορεί να
ανανεώνεται µε την ίδια διαδικασία.
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώµη του Συµβουλίου
µπορεί να επιτρέπεται η ανταλλαγή δηµοσιευµένων κινητών µνηµείων που ανήκουν στο Δηµόσιο και βρίσκονται στην κατοχή του,
εφόσον δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας, δεν χρειάζεται να συµπληρωθούν µε αυτά οι
συλλογές άλλων µουσείων της Χώρας και δεν πλήττεται η ενότητα σηµαντικών συλλογών, µε ίσης σηµασίας πολιτιστικά αγαθά
που ανήκουν σε άλλα κράτη ή σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τις
συλλογές των δηµόσιων µουσείων της Χώρας.
Άρθρο 26
Ενέργειες επί κινητών µνηµείων
1. Απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε κινητό µνηµείο η οποία είναι
δυνατόν να επιφέρει µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο καταστροφή,
βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της µορφής του.
2. Αν σκάφος ή όχηµα (όπως ιδίως σιδηρόδροµος συρµός, αυτοκίνητο, άµαξα), το οποίο έχει χαρακτηριστεί µνηµείο, παρουσιάζει εκτεταµένες και µη αναστρέψιµες φθορές ή βλάβες,
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού πενταµελής επιτροπή αποτελούµενη από έναν µηχανολόγο, έναν λαογράφο ή εθνολόγο ή κοινωνικό ανθρωπολόγο,
έναν αρχιτέκτονα ή πολιτικό µηχανικό ή ναυπηγό ή αεροναυπηγό, έναν ιστορικό τέχνης ή ιστορικό και ένα συντηρητή (µε
σχετική σε κάθε περίπτωση ειδίκευση), υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή, αν αυτό δεν καθίσταται εφικτό, από εγνωσµένου κύρους εµπειρογνώµονες. Η επιτροπή
ελέγχει την κατάσταση του µνηµείου και προτείνει µέτρα υπό την
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προϋπόθεση ότι διαφυλάσσεται η αυθεντικότητα του.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η επιτροπή κρίνει ότι η διατήρηση του µνηµείου είναι, στο σύνολο ή σε τµήµα του, αδύνατη,
µπορεί να εισηγηθεί αιτιολογηµένα τη διάλυσή του, η οποία αποφασίζεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού µετά από
γνώµη του Συµβουλίου, αφού προηγηθεί λεπτοµερής περιγραφή
της µορφής και της κατασκευής του, πλήρης φωτογράφηση,
αποτύπωση και τεκµηρίωσή του.
4. Απαγορεύεται η απόσπαση από σκάφος ή όχηµα (όπως
ιδίως σιδηροδροµικό συρµό, αυτοκίνητο, άµαξα), που έχει χαρακτηριστεί µνηµείο, στοιχείων που είναι αναπόσπαστα τµήµατά
του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απόσπαση και αποµάκρυνση
τέτοιων στοιχείων, όπως και η ενσωµάτωσή τους σε µια νέα κατασκευή, όµοια µε την αρχική, µόνο εάν αυτό κριθεί, µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από γνώµη
του Συµβουλίου, ότι είναι απολύτως αναγκαίο για τη διάσωσή
τους. Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε µελέτη
που εγκρίνεται µε την οικεία απόφαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Άρθρο 27
Φύλαξη και συντήρηση κινητών µνηµείων
1. Ο κάτοχος κινητού αρχαίου και ο κύριος αρχαίου ή άλλου
κινητού µνηµείου ευθύνονται για την ασφάλεια και τη διατήρησή
του. Οφείλουν να γνωστοποιούν στην Υπηρεσία τον ακριβή τόπο
φύλαξής του, κάθε µετακίνησή του στην οποία προτίθενται να
προβούν καθώς και τυχόν απώλειά του. Οφείλουν επίσης να επιτρέπουν την περιοδική ή έκτακτη επιθεώρησή του από την Υπηρεσία ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση, να την ειδοποιούν χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση για κάθε γεγονός που είναι δυνατόν να το
θέσει σε κίνδυνο και να ακολουθούν τις υποδείξεις της. Αν το
µνηµείο διατρέχει άµεσο κίνδυνο φθοράς, απώλειας ή καταστροφής, η Υπηρεσία µπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα και να
καταλογίσει τις σχετικές δαπάνες στον κύριο ή τον κάτοχο του
µνηµείου ή να αποφασίσει τη µεταφορά του προς φύλαξη σε δηµόσιο µουσείο ή άλλο κατάλληλο χώρο, µέχρις ότου εκλείψει οριστικά ο κίνδυνος.
2. Ο κάτοχος κινητού αρχαίου και ο κύριος αρχαίου ή άλλου
κινητού µνηµείου υποχρεούνται να λαµβάνουν τα αναγκαία
µέτρα συντήρησης σύµφωνα και µε το άρθρο 43. Αν η Υπηρεσία
κρίνει ότι η συντήρηση είναι ανεπαρκής, λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα, διατηρώντας τη δυνατότητα να καταλογίσει το σύνολο ή
µέρος της σχετικής δαπάνης σε βάρος των υποχρέων, σύµφωνα
µε τις σχετικές περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων διατάξεις.
3. Αν ο κάτοχος κινητού αρχαίου ή ο κύριος αρχαίου ή άλλου
κινητού µνηµείου αποβιώσει, ο κληρονόµος ή ο εκτελεστής της
διαθήκης ή ο κηδεµόνας σχολάζουσας κληρονοµίας υποχρεούνται να ειδοποιήσουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Υπηρεσία
και να διασφαλίσουν προσωρινά τα αντικείµενα µέχρις ότου αυτή
επιληφθεί. Αν λυθεί το νοµικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα
ή κατοχή µνηµείου, τις υποχρεώσεις αυτές έχουν οι νόµιµοι κατά
τον χρόνο λύσης εκπρόσωποί του.
Άρθρο 28
Μεταβίβαση της κατοχής ή της κυριότητας κινητών µνηµείων
1. Ο κάτοχος κινητού αρχαίου που χρονολογείται έως και το
1453, µπορεί να µεταβιβάζει την κατοχή του αφού γνωστοποιήσει
στην Υπηρεσία την πρόθεσή του και τα στοιχεία του υποψήφιου
κατόχου, ο οποίος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για άδεια
κατοχής που χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 23. Η σχετική
πράξη εκδίδεται µέσα σε εύλογο χρόνο. Μεταβίβαση που γίνεται
χωρίς την άδεια αυτή είναι άκυρη και τα κινητά µνηµεία αναλαµβάνονται χωρίς διατυπώσεις από το Δηµόσιο.
2. Η µεταβίβαση αιτία θανάτου της κατοχής µνηµείων της προηγούµενης παραγράφου είναι δυνατή υπό τους όρους και τις
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προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 23, ειδάλλως τα αρχαία
αναλαµβάνονται από το Δηµόσιο.
3. Η µεταβίβαση της κυριότητας κινητού µνηµείου που ανήκει
σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, σε Οργανισµό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε
φορά, είναι δυνατή µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, ειδάλλως είναι
άκυρη. Με την παραπάνω απόφαση µπορεί να επιβάλλονται όροι
ως προς το πρόσωπο προς το οποίο πρόκειται να µεταβιβαστούν
τα µνηµεία. Σε περίπτωση πώλησης, το Δηµόσιο µπορεί να ασκεί
δικαίωµα προτίµησης στην ίδια τιµή εντός τριών (3) µηνών από
την υποβολή της σχετικής αίτησης.
4. Η µεταβίβαση µνηµείων που ανήκουν σε εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα, άλλα νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που
εκπροσωπούν θρησκείες ή δόγµατα επιτρέπεται, µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από γνώµη
του Συµβουλίου, προς άλλα τέτοια πρόσωπα ή ενώσεις, στο Δηµόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που αποτελούν αναγνωρισµένα
µουσεία του άρθρου 45, ειδάλλως είναι άκυρη.
5. Η µεταβίβαση της κυριότητας κινητού µνηµείου, εκτός
αυτών των παρ. 3 και 4, επιτρέπεται µετά από προηγούµενη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία της σχετικής πρόθεσης, των στοιχείων
του προσώπου προς το οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί, και, σε
περίπτωση πώλησης, της τιµής και εφόσον παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από τη γνωστοποίηση χωρίς το Δηµόσιο
να ασκήσει δικαίωµα προτίµησης στην ίδια τιµή. Η µεταβίβαση
που έγινε χωρίς τη γνωστοποίηση αυτή είναι άκυρη.
6. Σε περίπτωση πώλησης µνηµείων µε δηµοπρασία ή δηµόσιο
πλειστηριασµό, προτιµώνται στην ίδια τιµή, κατά σειρά, το Δηµόσιο, τα µουσεία του άρθρου 45 και οι συλλέκτες µνηµείων.
7. Όποιος αποκτά την κυριότητα µνηµείου αιτία θανάτου οφείλει να ειδοποιεί σχετικά την Υπηρεσία χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
8. Ο κύριος µνηµείου µπορεί να το µεταβιβάζει στο Δηµόσιο
σε τιµή που συµφωνείται ή ειδάλλως ορίζεται από την εκτιµητική
επιτροπή της παρ. 11 του άρθρου 73.
Άρθρο 29
Υποχρεώσεις κατόχων και κυρίων κινητών
µνηµείων για τη µελέτη και έκθεσή τους
1. Οι κάτοχοι κινητών αρχαίων που χρονολογούνται έως και το
1453, καθώς και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που
είναι κύριοι ή κάτοχοι κινητών αρχαίων ή νεότερων µνηµείων,
οφείλουν να διευκολύνουν τη φωτογράφηση και µελέτη των µνηµείων από ειδικούς επιστήµονες στους οποίους χορηγείται σχετική άδεια από την Υπηρεσία.
2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο οφείλουν επίσης να θέτουν τα προαναφερόµενα µνηµεία
για εύλογο χρονικό διάστηµα στη διάθεση της Υπηρεσίας αν
αυτή το ζητήσει προκειµένου να εκτεθούν στο κοινό εντός ή
εκτός της ελληνικής επικράτειας. Αν τα µνηµεία υποστούν φθορά
ή απωλεσθούν κατά το χρονικό διάστηµα που δεν βρίσκονται
στην κατοχή τους, το Δηµόσιο υποχρεούται σε αποζηµίωση.
Άρθρο 30
Αρωγή για την ανεύρεση και διεκδίκηση
κινητών µνηµείων
1. Ο κάτοχος κινητού αρχαίου προστατεύεται έναντι τρίτων ως
νοµέας και απολαµβάνει την αυτοδύναµη προστασία της νοµής,
δικαιούται δε να ασκήσει παράλληλα µε το Δηµόσιο τις αγωγές
αποβολής και διαταράξεως της νοµής. Αν το αρχαίο έχει εξαχθεί
παράνοµα, η διεκδίκηση γίνεται από το Δηµόσιο. Ύστερα από
την επιστροφή το αρχαίο αποδίδεται στον κάτοχο εκτός εάν η
εξαγωγή του οφείλεται σε δόλο ή αµέλειά του. Στην περίπτωση
αυτή η κατοχή του αρχαίου που επιστρέφεται περιέρχεται στο
Δηµόσιο χωρίς αποζηµίωση του κατόχου. Ο κάτοχος επιβαρύνε-
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ται µε τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε το Δηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένης της αποζηµίωσης που τυχόν καταβλήθηκε στον
καλόπιστο νοµέα, αν το αρχαίο ύστερα από την επιστροφή αποδοθεί σε αυτόν.
2. Ο κύριος µνηµείου µπορεί να ζητά τη συνδροµή της Υπηρεσίας για την ανεύρεση, καθώς και την απόδοση ή την επιστροφή
του αν κλαπεί ή εξαχθεί παράνοµα. Ύστερα από την επιστροφή,
το µνηµείο αποδίδεται σε αυτόν, εκτός εάν το εξήγαγε ο ίδιος ή
επέτρεψε την εξαγωγή του από δόλο ή βαριά αµέλεια. Στην περίπτωση αυτή η κυριότητα του µνηµείου που επιστρέφεται περιέρχεται στο Δηµόσιο, χωρίς αποζηµίωση. Ο κύριος
υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το
Δηµόσιο για την επιστροφή, συµπεριλαµβανοµένης της αποζηµίωσης που τυχόν καταβλήθηκε στον καλόπιστο νοµέα, εάν το
µνηµείο που επιστρέφεται αποδοθεί σε αυτόν. Ο κύριος και ο κάτοχος µνηµείου που επιστρέφεται κατά τις παραπάνω διατάξεις
υποχρεούνται να επιτρέπουν την έκθεσή του στο κοινό υπό προϋποθέσεις και για χρονικό διάστηµα που ορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από γνώµη
του Συµβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΣ
Άρθρο 31
Συλλέκτες µνηµείων
1. Ο νόµιµος κάτοχος ή κύριος κινητών αρχαίων, καθώς και ο
κύριος νεότερων κινητών µνηµείων που συνθέτουν ενιαίο σύνολο
ή ενιαία σύνολα από καλλιτεχνική, ιστορική ή επιστηµονική
άποψη, µπορεί να αναγνωρίζεται ως συλλέκτης ύστερα από αίτησή του µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. Η σχετική πράξη εκδίδεται
µέσα σε εύλογο χρόνο. Η απόφαση εκδίδεται µετά από εκτίµηση
του χαρακτήρα και της σηµασίας της συλλογής και εφόσον ο
αιτών παρέχει εγγυήσεις για την προστασία και τη διασφάλιση
κατάλληλων συνθηκών φύλαξης και διατήρησης των αντικειµένων της συλλογής, καθώς και για την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του συλλέκτη. Τις εγγυήσεις αυτές δεν παρέχει ο
αιτών, ιδίως αν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή
παράβαση της νοµοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος. Το κώλυµα υπάρχει και
για όσο χρόνο εκκρεµεί η ποινική δίωξη για µια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση µπορεί επίσης να απορριφθεί, αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για
µια από τις παραπάνω πράξεις ή αν η ποινική δίωξη για µια από
τις πράξεις αυτές έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο
αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, το κώλυµα πρέπει να µην συντρέχει
στα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή τους.
2. Φυσικό πρόσωπο του οποίου το επάγγελµα σχετίζεται ή σχετιζόταν µε την προστασία µνηµείων ή είναι αρχαιοπώλης ή έµπορος νεότερων µνηµείων ή υπάλληλος ή συνεργάτης φυσικών ή
νοµικών προσώπων που ασκούν παρόµοια επιχείρηση, δεν µπορεί να αναγνωρισθεί ως συλλέκτης αρχαίων.
3. Οι συλλέκτες έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των
κατόχων ή κυρίων µνηµείων µε την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.
4. Οι συλλέκτες οφείλουν να τηρούν κατάλογο µε πλήρη περιγραφή και φωτογραφίες των αντικειµένων της συλλογής, να καταθέτουν αντίγραφό του στην υπηρεσία και να υποβάλουν σε
αυτήν ανά εξάµηνο τουλάχιστον κατάλογο µε τα νέα αντικείµενα
της συλλογής.
5. Οι συλλέκτες µπορούν να εµπλουτίζουν τις συλλογές τους
µε µνηµεία που εισάγονται από το εξωτερικό ή αποκτώνται στην
Ελλάδα κατά τον παρόντα Κώδικα. Για τα µνηµεία αυτά απαιτείται να υποβάλουν δήλωση του άρθρου 24 ή 33 κατά περίπτωση.
6. Οι συλλέκτες απαγορεύεται να αποκτούν πολιτιστικά αγαθά,
για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι προέρχονται από κλοπή, παράνοµη ανασκαφή ή άλλη παράνοµη ενέργεια ή ότι αποκτήθηκαν
ή έχουν εξαχθεί κατά παράβαση της νοµοθεσίας του κράτους

προέλευσής τους και οφείλουν να ενηµερώνουν χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση την Υπηρεσία για κάθε τέτοια προσφορά.
7. Οι συλλέκτες οφείλουν να διευκολύνουν τη φωτογράφηση
και µελέτη των µνηµείων της συλλογής τους από ειδικούς επιστήµονες στους οποίους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από την
Υπηρεσία. Έχουν δικαίωµα να αναπαράγουν και να διαθέτουν
φωτογραφίες ή άλλες απεικονίσεις των µνηµείων αυτών. Έχουν,
επίσης, δικαίωµα να κατασκευάζουν εκµαγεία ή άλλα αντίγραφά
τους, ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις
οδηγίες της, και να τα διαθέτουν.
8. Οι συλλέκτες µπορούν να παραχωρούν το δικαίωµα της
πρώτης δηµοσίευσης κάθε πρωτοεµφανιζόµενου στη συλλογή
τους αρχαίου για µια τριετία, αφού ενηµερώσουν την Υπηρεσία.
9. Οι συλλέκτες υποχρεούνται να διευκολύνουν την επίσκεψη
συλλογής που κρίνεται σηµαντική από την Υπηρεσία. Για την επίσκεψη είναι δυνατόν να απαιτείται δικαίωµα εισόδου µετά από
έγκριση της Υπηρεσίας.
10. Οι συλλέκτες ευθύνονται για τη διαφύλαξη της ενότητας
της συλλογής. Η διάσπασή της είναι δυνατή µετά από άδεια του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου, αφού εκτιµηθούν η σηµασία της συλλογής και οι
συνέπειες της διάσπασης. Η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί
εάν παρέλθει άπρακτο τετράµηνο από την υποβολή της σχετικής
αίτησης στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας για τη
µεταβίβαση των επί µέρους µνηµείων της συλλογής εφαρµόζεται
αναλόγως το άρθρο 28.
11. Οι συλλέκτες µπορούν να µεταβιβάζουν τα αντικείµενα της
συλλογής τους στο σύνολό τους είτε στο Δηµόσιο είτε σε µουσεία του άρθρου 45 ή σε πρόσωπα που είναι αναγνωρισµένοι
συλλέκτες, αφού γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία την πρόθεσή
τους και τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο πρόκειται να τα
µεταβιβάσουν, καθώς και την τιµή σε περίπτωση πωλήσεως. Η
µεταβίβαση µπορεί να γίνει µετά την παρέλευση έξι (6) µηνών
από τη γνωστοποίηση και εφόσον το Δηµόσιο ή στη συνέχεια,
εάν πρόκειται για πώληση σε συλλέκτες, τα µουσεία δεν ασκήσουν δικαίωµα προτίµησης στην ίδια τιµή. Προκειµένου για συλλογή που ανήκει σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, σε
Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
καθορίζεται κάθε φορά, επιτρέπεται η µεταβίβαση είτε προς το
Δηµόσιο είτε, µετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, σε άλλο τέτοιο
πρόσωπο που έχει τις ιδιότητες που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο.
Το δεύτερο εδάφιο εφαρµόζεται αναλόγως. Εάν δεν τηρηθούν
οι παραπάνω όροι, η µεταβίβαση είναι άκυρη.
12. Εάν αποβιώσει ο συλλέκτης, ο κληρονόµος του δικαιούται
µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την αποδοχή της κληρονοµιάς ή την πάροδο της προθεσµίας αποποίησής της, να υποβάλει αίτηση αναγνώρισής του ως συλλέκτη. Η αναγνώριση
χωρεί, εκτός εάν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύµατα των
παρ. 1 ή 2. Προκειµένου για ιδιαίτερα σηµαντική συλλογή, εάν
είναι απολύτως απαραίτητη η διαφύλαξη της ενότητάς της και
αυτή δεν διασφαλίζεται, το σύνολο των µνηµείων της µπορεί να
περιέλθει στο Δηµόσιο, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στους δικαιούχους αποζηµίωση, το
ύψος της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα µε τη σπουδαιότητα
των αντικειµένων της συλλογής από την εκτιµητική επιτροπή της
παρ. 11 του άρθρου 73.
13. Εάν λυθεί το νοµικό πρόσωπο που έχει αναγνωρισθεί ως
συλλέκτης και πρόκειται να µεταβιβαστούν τα µνηµεία της συλλογής εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 11. Εάν κριθεί απολύτως
απαραίτητη η διαφύλαξη της ενότητας ιδιαίτερα σηµαντικής συλλογής και αυτή δεν διασφαλίζεται, εφαρµόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 12.
14. Εάν δεν συντρέχουν πλέον στο πρόσωπο του συλλέκτη µία
ή περισσότερες προϋποθέσεις, βάσει των οποίων αναγνωρίσθηκε η ιδιότητα αυτή ή παραβιαστεί το παρόν άρθρο, η απόφαση αναγνώρισης µπορεί να ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά.
Η απόφαση ανακαλείται αυτοδικαίως αν ο συλλέκτης καταδικασθεί αµετάκλητα για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1, οπότε
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τα αρχαία που βρίσκονται στην κατοχή του αναλαµβάνονται από
το Δηµόσιο. Εάν η ανάκληση γίνει για άλλο λόγο είναι δυνατή η
διατήρηση της κατοχής τους.
Άρθρο 32
Αρχαιοπώλες και έµποροι νεότερων µνηµείων
1. Αρχαιοπώλης είναι το πρόσωπο που κατά σύστηµα είτε αποκτά την κατοχή ή την κυριότητα κινητών αρχαίων που έχουν αποκτηθεί νοµίµως, µε σκοπό την περαιτέρω µεταβίβασή τους, είτε
µεσολαβεί στη µεταβίβαση της κατοχής ή της κυριότητας αυτών.
Έµπορος νεότερων κινητών µνηµείων είναι το πρόσωπο που
κατά σύστηµα είτε αποκτά την κυριότητα νεότερων κινητών µνηµείων που έχουν αποκτηθεί νοµίµως µε σκοπό την περαιτέρω µεταβίβασή τους είτε µεσολαβεί στη µεταβίβασή τους. Για την
άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται ειδική άδεια.
2. Η άδεια της προηγούµενης παραγράφου χορηγείται,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού µετά από γνώµη του Συµβουλίου, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που:
α) Στην περίπτωση αδείας αρχαιοπώλη, έχουν διετή σχετική
επαγγελµατική εµπειρία σε αρχαιοπωλείο, που αποδεικνύεται
από βεβαίωση του εργοδότη αρχαιοπώλη και του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ή κατέχουν πτυχίο αρχαιολογίας, χωρίς προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία σε αρχαιοπωλείο, ή είναι
επιστήµονες επαγγελµατίες συναφών µουσείων, υπό τον όρο ότι
έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από
την ηµέρα διακοπής άσκησης του επαγγέλµατος. Στην περίπτωση άδειας εµπόρου νεότερων κινητών µνηµείων έχουν διετή
σχετική επαγγελµατική εµπειρία σε κατάστηµα εµπόρου νεότερων κινητών µνηµείων, που αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη εµπόρου νεότερων µνηµείων και του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ή κατέχουν πτυχίο ιστορίας της τέχνης χωρίς προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία σε κατάστηµα εµπόρου νεότερων µνηµείων, ή είναι επιστήµονες επαγγελµατίες συναφών
µουσείων, υπό τον όρο ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα τουλάχιστο πέντε (5) ετών από την ηµέρα διακοπής του επαγγέλµατος.
β) Διαθέτουν κατάλληλο χώρο καταστήµατος και αποθήκευσης. Στις νησιωτικές περιοχές αρχαιοπωλεία και καταστήµατα
εµπορίας νεότερων κινητών µνηµείων ιδρύονται µόνο σε έδρες
Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.
γ) Δεν έχουν αναγνωρισθεί ως συλλέκτες µνηµείων και δεν
ασκούν επάγγελµα που σχετίζεται ή σχετιζόταν µε την προστασία µνηµείων.
δ) Παρέχουν τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αρχαιοπώλη ή εµπόρου νεότερων µνηµείων. Τα εχέγγυα αυτά δεν παρέχει ο αιτών, ιδίως αν έχει καταδικαστεί
αµετάκλητα για κακούργηµα ή παράβαση της νοµοθεσίας για
την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος. Το κώλυµα υπάρχει και για όσο χρόνο εκκρεµεί η
ποινική δίωξη για µια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση µπορεί, επίσης, να απορριφθεί, αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης
της ποινής που επιβλήθηκε για µια από τις παραπάνω πράξεις, ή
εάν η ποινική δίωξη για µια από αυτές τις πράξεις έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, το
κώλυµα πρέπει να µην συντρέχει στο πρόσωπο των διοικητών ή
των µελών των οργάνων διοίκησής τους.
3. Ως προς τα επί µέρους αντικείµενα που βρίσκονται στους
χώρους του καταστήµατος των παραπάνω προσώπων εφαρµόζονται τα άρθρα 21, 23, 27 και 28, καθώς της παρ. 1 του άρθρου
29.
4. Οι αρχαιοπώλες και οι έµποροι νεότερων κινητών µνηµείων
οφείλουν να τηρούν βιβλίο, θεωρηµένο από την Υπηρεσία, στο
οποίο καταχωρίζουν τα κινητά µνηµεία αµέσως µετά την είσοδό
τους στο κατάστηµα. Η καταχώριση περιλαµβάνει την περιγραφή, τη φωτογραφία και την προέλευση του µνηµείου, τα στοιχεία του προηγούµενου κατόχου ή κυρίου του µνηµείου και του
προσώπου προς το οποίο µεταβιβάζεται, τα στοιχεία της άδειας
κατοχής αρχαίου, την τιµή και την ηµεροµηνία της µεταβίβασης.
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Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
στην Υπηρεσία.
5. Για κάθε µεταβίβαση της κατοχής ή της κυριότητας κινητού
µνηµείου, οι αρχαιοπώλες και οι έµποροι νεότερων κινητών µνηµείων εκδίδουν τα νόµιµα παραστατικά στοιχεία, στα οποία αναγράφεται ότι τα παραπάνω κινητά δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν
από τη Χώρα χωρίς άδεια ή ότι είναι δυνατή η εξαγωγή τους σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 34.
6. Οι αρχαιοπώλες και οι έµποροι νεότερων κινητών µνηµείων
απαγορεύεται να αποκτούν ή να διακινούν πολιτιστικά αγαθά, για
τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι προέρχονται από κλοπή, παράνοµη ανασκαφή ή άλλη παράνοµη ενέργεια ή ότι έχουν αποκτηθεί ή εξαχθεί κατά παράβαση της νοµοθεσίας του κράτους
προέλευσής τους και οφείλουν να ενηµερώνουν χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση την Υπηρεσία για κάθε τέτοια προσφορά.
7. Οι αρχαιοπώλες και οι έµποροι νεότερων κινητών µνηµείων
απαγορεύεται να ασκούν στο ίδιο κατάστηµα εµπορία εκµαγείων, απεικονίσεων ή αντιγράφων πολιτιστικών αγαθών.
8. Για τη διοργάνωση δηµοπρασιών ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αφορούν αρχαία ή νεότερα µνηµεία είτε από
πρόσωπα της παρ. 1 είτε από άλλα, απαιτείται άδεια της Υπηρεσίας που χορηγείται για τον συγκεκριµένο κάθε φορά κατάλογο
αντικειµένων.
9. Οι αρχαιοπώλες και οι έµποροι νεότερων κινητών µνηµείων
τελούν υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας και οφείλουν να διευκολύνουν την επιθεώρηση των καταστηµάτων και αποθηκών τους.
10. Αν δεν συντρέχουν πλέον στο πρόσωπο του αρχαιοπώλη
ή του εµπόρου µία από τις προϋποθέσεις της παρ. 2 ή αυτός παραβιάσει άλλες διατάξεις του παρόντος ή προβεί µε δόλο ή από
βαριά αµέλεια σε πώληση πλαστών έργων, η άδεια µπορεί να
ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά. Η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως εάν ο αρχαιοπώλης ή έµπορος καταδικαστεί αµετάκλητα
για κάποιο από τα αδικήµατα της περ. δ) της παρ. 2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 14 του άρθρου 31 εφαρµόζονται αναλόγως.
11. Τα σχετικά µε την καταλληλότητα και τη λειτουργία των
αρχαιοπωλείων ή των καταστηµάτων εµπορίας νεότερων κινητών
µνηµείων, τον τρόπο, τη διαδικασία και τους φορείς διεξαγωγής
των δηµοπρασιών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής των
διατάξεων του παρόντος ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
12. Τα µέλη του προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού και των µουσείων του άρθρου 45 που ανήκουν στο
Δηµόσιο, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή σε
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν, άµεσα ή έµµεσα,
στο εµπόριο µνηµείων ή άλλων πολιτιστικών αγαθών. Δεν επιτρέπεται να χορηγούν πιστοποιητικά γνησιότητας ή να προβαίνουν
σε εκτίµηση της χρηµατικής αξίας τέτοιων αγαθών, παρά µόνο
εάν τους ανατεθεί από την προϊστάµενή τους αρχή ή τους ζητηθεί από άλλη δηµόσια αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Άρθρο 33
Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών
1. Πολιτιστικά αγαθά εισάγονται ελεύθερα στην Ελληνική Επικράτεια υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της Διεθνούς Σύµβασης των Παρισίων, που αφορά στα ληπτέα µέτρα για την
απαγόρευση και παρεµπόδιση της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής και µεταβίβασης της κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών
και έχει κυρωθεί µε τον ν. 1103/1980 (Α’ 297), της Διεθνούς Σύµβασης Unidroit, που έχει κυρωθεί µε τον ν. 3348/2005 (Α’ 144) και
αφορά την επιστροφή των κλαπέντων και παρανόµως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών, των λοιπών κανόνων του διεθνούς δικαίου και των άρθρων 34Α - 34ΣΤ.
2. Ο κάτοχος εισαχθέντων πολιτιστικών αγαθών, που αποτελούν µνηµεία κατά τις περ. α) και β) της παρ. 1 και την παρ. 6
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του άρθρου 20, οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να δηλώνει
στην Υπηρεσία την εισαγωγή και τον τρόπο µε τον οποίο περιήλθαν στην κατοχή του.
3. Το δικαίωµα κυριότητας σε αρχαία, που χρονολογούνται
έως και το 1453 και εισάγονται νοµίµως, διατηρείται, εφόσον
αυτά δεν είχαν εξαχθεί από την Ελληνική Επικράτεια κατά την
πεντηκονταετία πριν την εισαγωγή και εφόσον δεν είχαν παράνοµα αφαιρεθεί από µνηµείο, αρχαιολογικό χώρο, εκκλησία, µουσείο, δηµόσια συλλογή, συλλογή θρησκευτικών µνηµείων, χώρο
αποθήκευσης ευρηµάτων ανασκαφών ή άλλο παρεµφερή χώρο
που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια, ή δεν προέρχονται από
παράνοµη ανασκαφή εντός αυτής, ανεξάρτητα από τον χρόνο
εξαγωγής τους. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία κτήσης ή εισαγωγής, καθώς και να αποδείξει
την προέλευσή τους, αν η Υπηρεσία θεωρεί ότι τα αρχαία είχαν
εξαχθεί από την Ελληνική Επικράτεια κατά την τελευταία πεντηκονταετία πριν την εισαγωγή ή ότι προέρχονται από τις προαναφερόµενες παράνοµες πράξεις. Εάν αποδειχθεί ότι τα
εισαγόµενα αρχαία εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, εξοµοιώνονται πλήρως µε τα αρχαία της παρ. 1 του άρθρου 21. Εάν
δεν καταστεί δυνατή η απόδειξη της προέλευσής τους, σύµφωνα
µε τα παραπάνω, χορηγείται στον ενδιαφερόµενο άδεια κατοχής,
εκτός εάν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύµατα της περ.
γ) της παρ. 2 του άρθρου 23.
4. Το δικαίωµα κυριότητας σε προγενέστερα του 1453 αρχαία,
τα οποία εισάγονται για ορισµένο χρονικό διάστηµα, διατηρείται,
χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της εισαγωγής και της κυριότητας των εισαγόµενων αρχαίων του
παρόντος άρθρου και ρυθµίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Άρθρο 34
Εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών
1. Η εξαγωγή µνηµείων από την Ελληνική Επικράτεια απαγορεύεται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των επόµενων παραγράφων και των αναφερόµενων στην παρ. 1 του άρθρου 33
διεθνών συµβάσεων.
2. Η εξαγωγή µνηµείων επιτρέπεται ύστερα από άδεια, εφόσον
αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την πολιτιστική κληρονοµιά
της Χώρας και δεν πλήττεται η ενότητα σηµαντικών συλλογών.
3. Ειδικά για µνηµεία που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών, µπορεί να χορηγείται άδεια
εξαγωγής, εφόσον δεν κρίνεται απαραίτητη για την πολιτιστική
κληρονοµιά της Χώρας η παραµονή τους σε αυτήν.
4. Η εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών, για τα οποία έχει κινηθεί η
διαδικασία χαρακτηρισµού, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 20, δεν επιτρέπεται πριν από την πάροδο της
προθεσµίας που απαιτείται για την έκδοση της οριστικής απόφασης σχετικά µε τον χαρακτηρισµό τους.
5. Επιτρέπεται η εξαγωγή µνηµείων που πιστοποιείται ότι
έχουν εισαχθεί προσωρινά στη Χώρα και βρίσκονται νοµίµως
στην κατοχή ή την κυριότητα του ενδιαφεροµένου.
6. Επιτρέπεται η εξαγωγή µνηµείων των περ. α) και β) της παρ.
1 και της παρ. 6 του άρθρου 20, τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν
εισαχθεί νοµίµως στην Ελληνική Επικράτεια πριν από διάστηµα
µικρότερο των πενήντα (50) ετών εκάστοτε, εφόσον δεν είχαν
εξαχθεί προηγουµένως από αυτήν. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.
3 του άρθρου 33 εφαρµόζονται αναλόγως.
7. Η άδεια εξαγωγής χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού µετά από γνώµη του Συµβουλίου. Η
απόφαση εκδίδεται εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών ή σε
εξαιρετικές περιπτώσεις εντός έξι (6) µηνών από την υποβολή
της σχετικής αίτησης.
8. Σε περίπτωση που δεν χορηγείται άδεια εξαγωγής µπορεί
να εφαρµοστεί η παρ. 8 του άρθρου 28.
9. Είναι δυνατόν να χορηγείται στους αρχαιοπώλες και εµπόρους νεότερων κινητών µνηµείων άδεια για την εξαγωγή συγκε-

κριµένων µνηµείων ισχύος δύο (2) ετών.
10. Η εξαγωγή µνηµείων που ανήκουν στο Δηµόσιο και βρίσκονται στην κατοχή του, µπορεί να επιτραπεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 25.
11. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, µπορεί να επιτραπεί η προσωρινή εξαγωγή µνηµείων, µε σκοπό την έκθεσή τους σε µουσειακούς ή παρεµφερείς χώρους, εφόσον παρέχονται επαρκείς
εγγυήσεις για την ασφαλή µεταφορά, έκθεση και επιστροφή
τους και αφού σταθµιστεί η σηµασία της έκθεσης για την προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Χώρας ή ενδεχόµενη
αµοιβαιότητα ή µε σκοπό τη συντήρησή τους ή για ερευνητικούς
ή παιδαγωγικούς σκοπούς, εφόσον παρέχονται αντίστοιχες εγγυήσεις και οι σχετικές εργασίες συντήρησης και έρευνας δεν
µπορούν να πραγµατοποιηθούν στην Ελλάδα. Στην ίδια απόφαση
προσδιορίζονται οι όροι της προσωρινής εξαγωγής και ιδίως η
διάρκειά της. Η παρ. 4 εφαρµόζεται και σε περίπτωση προσωρινής εξαγωγής.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζεται η διαδικασία για την εξαγωγή
πολιτιστικών αγαθών κατά τις προηγούµενες παραγράφους.
Άρθρο 34Α
Ορισµοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από έδαφος κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ευρίσκονται σε άλλο κράτος µέλος, ισχύουν τα
άρθρα 34Β-34Θ και οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) «Πολιτιστικό αγαθό»: ένα αγαθό το οποίο, πριν ή µετά την
παράνοµη αποµάκρυνσή του από το έδαφος κράτους µέλους,
έχει χαρακτηριστεί ή οριστεί από το κράτος αυτό ως «εθνικός
θησαυρός καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας» κατ’
εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας ή των εθνικών διοικητικών
διαδικασιών, κατά την έννοια του άρθρου 36 της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) «Παράνοµα αποµακρυνθέν από το έδαφος κράτους µέλους»:
βα) Αποµακρυνθέν από το έδαφος κράτους µέλους, κατά παράβαση των κανόνων του, σχετικά µε την προστασία των εθνικών
θησαυρών ή κατά παράβαση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
116/2009 του Συµβουλίου της 18ης Δεκεµβρίου 2008, σχετικά µε
την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών (L 39 /1) ή
ββ) µη επιστραφέν µετά την παρέλευση της προθεσµίας για
νόµιµη προσωρινή αποµάκρυνση ή κατά παράβαση ενός από
τους άλλους όρους της προσωρινής αυτής αποµάκρυνσης.
γ) «Αιτούν κράτος µέλος»: το κράτος µέλος από το έδαφος
του οποίου έχει αποµακρυνθεί παράνοµα το πολιτιστικό αγαθό.
δ) «Κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση»: το
κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το πολιτιστικό
αγαθό, που έχει αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος άλλου
κράτους µέλους.
ε) «Επιστροφή»: η υλική επαναφορά του πολιτιστικού αγαθού
στο έδαφος του αιτούντος κράτους µέλους.
στ) «Νοµέας»: το πρόσωπο που έχει τη φυσική εξουσία επί του
πολιτιστικού αγαθού για ίδιο λογαριασµό.
ζ) «Κάτοχος»: το πρόσωπο που έχει τη φυσική εξουσία επί του
πολιτιστικού αγαθού για λογαριασµό τρίτου.
η) «Δηµόσιες συλλογές»: οι συλλογές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως δηµόσιες, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους, του οποίου αποτελούν ιδιοκτησία, ή αποτελούν ιδιοκτησία
τοπικής ή περιφερειακής αρχής του εν λόγω κράτους µέλους ή
οργανισµού εδρεύοντος στην Επικράτεια του εν λόγω κράτους
µέλους, υπό την προϋπόθεση ότι ο Οργανισµός αποτελεί ιδιοκτησία του εν λόγω κράτους µέλους ή τοπικής ή περιφερειακής
αρχής ή χρηµατοδοτείται σε σηµαντικό βαθµό από το εν λόγω
κράτος µέλος ή από τοπική ή περιφερειακή αρχή.
Άρθρο 34Β
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Πεδίο εφαρµογής
(άρθρα 14, 15 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Τα άρθρα 34Α έως 34Θ εφαρµόζονται για τα πολιτιστικά
αγαθά που αποµακρύνθηκαν παράνοµα από το έδαφος της Ελλάδας µετά την 1η.1.1993, καθώς και στις αιτήσεις επιστροφής
πολιτιστικών αγαθών που αποµακρύνθηκαν παράνοµα από το
έδαφος άλλων κρατών µελών πριν από την 1η.1.1993.
Άρθρο 34Γ
Αρµόδια κεντρική αρχή
(άρθρα 4, εδάφιο πρώτο, 5 περ. 1 έως 6, 17 παρ. 1 της
Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
Αρµόδια κεντρική αρχή του Ελληνικού Κράτους για την εφαρµογή των άρθρων 34Α έως 34Θ ορίζεται το Τµήµα Τεκµηρίωσης
και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων, Τεκµηρίωσης και Προστασίας
Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, το οποίο έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Αναζητά, µετά από αίτηση κράτους µέλους, συγκεκριµένο
πολιτιστικό αγαθό που έχει αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφός του, καθώς επίσης την ταυτότητα του νοµέα ή του κατόχου
του. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει κάθε πληροφορία
χρήσιµη προς διευκόλυνση της έρευνας σχετικά, ιδίως, µε το
πού βρίσκεται πράγµατι ή εικάζεται ότι βρίσκεται το πολιτιστικό
αγαθό.
β) Απευθύνει κοινοποίηση στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη σε
περίπτωση ανακάλυψης πολιτιστικού αγαθού στην Ελληνική Επικράτεια, εάν ευλόγως µπορεί να συναχθεί ότι το εν λόγω αγαθό
αποµακρύνθηκε παράνοµα από το έδαφος άλλου κράτους µέλους.
γ) Διευκολύνει τις αρµόδιες αρχές του αιτούντος κράτους µέλους να εξακριβώσουν αν το εν λόγω αγαθό αποτελεί πολιτιστικό
αγαθό. Εάν η εξακρίβωση δεν γίνει µέσα σε προθεσµία έξι (6)
µηνών από την κοινοποίηση στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος,
που προβλέπεται στην παρ. 2, δεν εφαρµόζονται οι παρ. 4 και 5.
δ) Λαµβάνει, αν χρειαστεί, και σε συνεργασία µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, τα αναγκαία µέτρα για την υλική συντήρηση του πολιτιστικού αγαθού.
ε) Εµποδίζει µε την λήψη ασφαλιστικών µέτρων, κάθε πράξη
µε την οποία το πολιτιστικό αγαθό µπορεί να διαφύγει από τη
διαδικασία επιστροφής.
στ) Μεσολαβεί µεταξύ του νοµέα ή του κατόχου και του αιτούντος κράτους µέλους για την επιστροφή του πολιτιστικού
αγαθού. Για τον σκοπό αυτόν µπορεί, µε την επιφύλαξη του άρθρου 34Δ, να υποβληθεί η αίτηση στην κρίση διαιτητικής επιτροπής, εφόσον το αιτούν κράτος µέλος και ο νοµέας ή ο κάτοχος
δώσουν ρητή συγκατάθεση. Η Επιτροπή αποτελείται από τον νοµικό σύµβουλο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή
άλλον νοµικό σύµβουλο, υποδεικνυόµενο από τον Πρόεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως πρόεδρο και από δύο διαιτητές, εκ των οποίων ο ένας υποδεικνύεται από το αιτούν κράτος µέλος, και ο άλλος από τον νοµέα ή κάτοχο και αποφασίζει,
σύµφωνα µε τις περί διαιτησίας διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας, όπως ισχύουν. Τα έξοδα της διαιτησίας και η αµοιβή
του προέδρου, των διαιτητών και του γραµµατέα ορίζονται µε
απόφαση της Επιτροπής, προκαταβάλλονται δε από το επισπεύδον µέρος και επιβάλλονται εν όλω ή εν µέρει τελικώς στο ηττώµενο µέρος.
ζ) Απευθύνει αίτηση προς τα κράτη µέλη, αναζητώντας συγκεκριµένο πολιτιστικό αγαθό που έχει αποµακρυνθεί παράνοµα
από το ελληνικό έδαφος, καθώς επίσης και την ταυτότητα του
νοµέα ή του κατόχου του.
η) Διευκολύνει το κράτος µέλος, το οποίο γνωστοποίησε στις
ελληνικές αρχές την ύπαρξη στο έδαφός του πολιτιστικού αγαθού, που έχει αποµακρυνθεί παράνοµα από το ελληνικό έδαφος,
να εξακριβώσει, εάν το εν λόγω αγαθό αποτελεί πολιτιστικό
αγαθό, που υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου.
θ) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την άσκηση αγωγής ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου του κράτους µέλους, στο
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έδαφος του οποίου βρίσκεται πολιτιστικό αγαθό, που έχει παράνοµα αποµακρυνθεί από το ελληνικό έδαφος.
ι) Υποβάλλει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις
18.12.2020 και στη συνέχεια κάθε πέντε (5) έτη έκθεση σχετικά
µε την εφαρµογή των άρθρων 34Α-34Θ και της Οδηγίας
2014/60/ΕΕ.
Άρθρο 34Δ
Δικαστική προστασία
(άρθρα 6, 16 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
1. Το αιτούν κράτος µέλος µπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του
νοµέα, ή του κατόχου, µε αίτηµα την επιστροφή του πολιτιστικού
αγαθού που έχει αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφός του.
Στο δικόγραφο της αγωγής πρέπει µε ποινή το απαράδεκτο να
επισυνάπτονται: α) έγγραφο, στο οποίο περιγράφεται το πολιτιστικό αγαθό και βεβαιώνεται ότι αυτό αποτελεί πολιτιστικό αγαθό
και β) έγγραφη δήλωση των αρµόδιων αρχών του αιτούντος κράτους, ότι αυτό αποτελεί πολιτιστικό αγαθό και ότι αποµακρύνθηκε παράνοµα από το έδαφός του. Η αγωγή αυτή υπάγεται
στην αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου που δικάζει
κατά την τακτική διαδικασία.
2. Το αιτούν κράτος µέλος µπορεί ακόµη να ζητήσει τη λήψη
ασφαλιστικών µέτρων κατά του νοµέα ή του κατόχου. Ιδίως µπορεί να ζητήσει την απαγόρευση πράξεων νοµής ή κατοχής ή και
την επιδίκαση σε αυτό της νοµής του πολιτιστικού αγαθού. Στην
τελευταία περίπτωση εφαρµόζονται τα άρθρα 733 και 734 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
3. Τα άρθρα 34Α-34Θ δεν θίγουν τη δυνατότητα άσκησης, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, αγωγών και ποινικών διώξεων εκ µέρους της Ελλάδας ή και του κυρίου ή του νοµέα του κλαπέντος
πολιτιστικού αγαθού.
Άρθρο 34Ε
Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις επιστροφές
πολιτιστικών αγαθών
(άρθρο 7 και τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 5 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
1. Η κεντρική αρχή, που ορίζεται στο άρθρο 34Γ, ενηµερώνει
αµελλητί την κεντρική αρχή του κράτους µέλους προς το οποίο
απευθύνεται η αίτηση επιστροφής πολιτιστικού αγαθού, ότι
ασκήθηκε αγωγή της Ελληνικής Κυβέρνησης για την επιστροφή
του εν λόγω αγαθού. Η ίδια αρχή ενηµερώνει αµελλητί τις κεντρικές αρχές των λοιπών κρατών µελών όταν λαµβάνει αίτηση µε
αντικείµενο την επιστροφή παρανόµως διακινηθέντος πολιτιστικού αγαθού.
2. Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται µέσω της
µονάδας του συστήµατος πληροφόρησης για την εσωτερική
αγορά, η οποία θεσπίστηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.
1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία
µέσω του Συστήµατος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά
και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («κανονισµός ΙΜΙ»)
(L 316/1), σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα της αρµόδιας κεντρικής
αρχής να προσφεύγει σε άλλους τρόπους ενηµέρωσης πλην του
ΙΜΙ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µετά από σχετική εισήγηση της κεντρικής αρχής του άρθρου
34Γ, µπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση και άλλων υπηρεσιών στο
ΙΜΙ για τους σκοπούς του παρόντος νόµου.
Άρθρο 34ΣΤ
Παραγραφή
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
1. Η αξίωση του άρθρου 34Δ για την επιστολή πολιτιστικού
αγαθού παραγράφεται µετά την παρέλευση τριών (3) ετών από
την ηµεροµηνία κατά την οποία η αρµόδια κεντρική αρχή του αι-
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τούντος κράτους µέλους έλαβε γνώση του τόπου, στον οποίο
βρισκόταν το πολιτιστικό αγαθό και της ταυτότητας του νοµέα ή
του κατόχου του και σε κάθε περίπτωση µετά την παρέλευση
τριάντα (30) ετών από την ηµεροµηνία, κατά την οποία το πολιτιστικό αγαθό αποµακρύνθηκε παράνοµα από το έδαφος του αιτούντος κράτους µέλους.
2. Αν το πολιτιστικό αγαθό αποτελεί τµήµα δηµόσιας συλλογής, όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 34Α, ή ανήκει σε καταλόγους εκκλησιαστικών ή άλλων θρησκευτικών ιδρυµάτων και
υπόκειται σε ειδικό σύστηµα προστασίας στα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, η αγωγή για επιστροφή παραγράφεται
µετά από παρέλευση εβδοµήντα πέντε (75) ετών, εκτός αν υπάρχουν διµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών που ορίζουν
προθεσµία µεγαλύτερη των εβδοµήντα πέντε (75) ετών, ή εάν η
αγωγή είναι απαράγραπτη σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους
µέλους.
3. Η αγωγή για επιστροφή δεν γίνεται δεκτή, εάν η αποµάκρυνση του πολιτιστικού αγαθού από το έδαφος του αιτούντος
κράτους µέλους δεν είναι πλέον παράνοµη κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής.
Άρθρο 34Ζ
Περιεχόµενο δικαστικής απόφασης - Δαπάνες
εκτέλεσης
(άρθρα 9, 10, 11, 12 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 34ΣΤ η επιστροφή πολιτιστικού αγαθού διατάσσεται από το αρµόδιο δικαστήριο, εάν αποδειχθεί ότι αυτό αποτελεί πολιτιστικό αγαθό κατά την έννοια της
παρ. 1 του άρθρου 34Α και ότι αποµακρύνθηκε παράνοµα από
το έδαφος του αιτούντος κράτους µέλους.
2. Εφόσον διαταχθεί η επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού, το
δικαστήριο ορίζει εύλογη αποζηµίωση υπέρ του νοµέα, ανάλογα
µε τις συγκεκριµένες περιστάσεις, µε την προϋπόθεση ότι αυτός
αποδεικνύει ότι επέδειξε τη δέουσα επιµέλεια και προσοχή κατά
την απόκτηση του αγαθού. Για να εξακριβωθεί αν ο νοµέας επέδειξε τη δέουσα επιµέλεια και προσοχή, λαµβάνονται υπόψη
όλες οι συνθήκες απόκτησης και ιδίως η τεκµηρίωση σχετικά µε
την προέλευση του αγαθού, οι άδειες εξαγωγής που απαιτούνται
δυνάµει του δικαίου του αιτούντος κράτους µέλους, ο χαρακτήρας των µερών, το καταβληθέν ποσό, η εξέταση από τον νοµέα
κάθε προσβάσιµου Μητρώου για τα κλαπέντα πολιτιστικά αγαθά
και κάθε άλλη πληροφορία που θα µπορούσε λογικά να είχε αποκτήσει και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στην οποία θα είχε προβεί
ένα λογικό άτοµο υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες.
3. Σε περίπτωση δωρεάς ή κληρονοµικής διαδοχής, ο νοµέας
δεν µπορεί να τύχει ευνοϊκότερης µεταχείρισης από την επιφυλασσόµενη στο πρόσωπο εκείνο από το οποίο απέκτησε το
αγαθό.
4. Το αιτούν κράτος µέλος υποχρεούται να καταβάλει την αποζηµίωση της παρ. 2, ως προϋπόθεση για την επιστροφή του αγαθού.
5. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση της απόφασης που διατάσσει την επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού,
καθώς και το κόστος των µέτρων για την υλική συντήρηση του
πολιτιστικού αγαθού, που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου
34Γ, βαρύνουν το αιτούν κράτος µέλος. Η καταβολή της εύλογης
αποζηµίωσης της παρ. 2 και των δαπανών της παρ. 5 δεν θίγουν
το δικαίωµα του αιτούντος κράτους µέλους να αξιώσει την απόδοση των ποσών αυτών από τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
την παράνοµη αποµάκρυνση του πολιτιστικού αγαθού από το
έδαφός του.
Άρθρο 34Η
Κυριότητα επί του πολιτιστικού αγαθού µετά
την επιστροφή του
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ)
1. Η κυριότητα επί του πολιτιστικού αγαθού µετά την επιστροφή του διέπεται από το δίκαιο του αιτούντος κράτους µέλους.

2. Ο κύριος του επιστραφέντος αγαθού οφείλει να καταβάλει
στο Δηµόσιο τις δαπάνες ή τα έξοδα, στα οποία υποβλήθηκε
αυτό, συµπεριλαµβανοµένης της αποζηµίωσης που τυχόν καταβλήθηκε στον καλόπιστο νοµέα.
Άρθρο 34Θ
Αναφορές σε άλλα νοµοθετήµατα
Νοµοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή άλλες αναφορές στο
π.δ. 133/1998 (Α’106) και στο π.δ. 67/2003 (Α’ 71) (Οδηγία
93/7/ΕΟΚ) λογίζονται ως αναφορές στα άρθρα 34Α έως και 34Η
(Οδηγία 2014/60/ΕΕ).
ΤΜΗΜΑ IV
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ
Άρθρο 35
Έννοια αρχαιολογικού έργου
Όπου, κατά τις κείµενες διατάξεις που αφορούν θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, γίνεται
αναφορά σε αρχαιολογικό έργο, έργα ή εργασίες, περιλαµβάνονται η επιστηµονική, τεχνική, λειτουργική και διαχειριστική
υποστήριξή τους.
Άρθρο 35Α
Έννοια αρχαιολογικής έρευνας πεδίου
Ως αρχαιολογική έρευνα πεδίου νοείται η έρευνα του εδάφους, του υπεδάφους, του βυθού της θάλασσας ή του πυθµένα
λιµνών ή ποταµών που έχει ως σκοπό τον εντοπισµό ή την αποκάλυψη αρχαίων µνηµείων, είτε αυτή συνίσταται σε ανασκαφή,
χερσαία ή ενάλια είτε σε επιφανειακή έρευνα είτε σε επιστηµονική έρευνα που διενεργείται µε γεωφυσικές ή άλλες µεθόδους.
Άρθρο 36
Συστηµατικές ανασκαφές
1. Οι συστηµατικές ανασκαφές διενεργούνται από την Υπηρεσία, από επιστηµονικούς, ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής µε εξειδίκευση στον τοµέα της
αρχαιολογικής ή παλαιοντολογικής έρευνας, ή από ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές που είναι εγκατεστηµένες στην
Ελλάδα. Για τη διενέργεια ανασκαφής απαιτείται απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Συµβουλίου.
2. Οι ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές, που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, µπορούν να διαχειρίζονται κάθε
έτος έως τρεις ανασκαφές ή άλλες αρχαιολογικές έρευνες και
να διενεργούν άλλες τρεις σε συνεργασία µε την Υπηρεσία.
3. Προϋποθέσεις για την έκδοση της απόφασης της παρ. 1
είναι: α) η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης, από την οποία πιθανολογείται βάσιµα η ύπαρξη µνηµείων και µε την οποία οριοθετείται
η προς ανασκαφή περιοχή και τεκµηριώνεται η προσδοκώµενη
συµβολή της συγκεκριµένης έρευνας στην επιστηµονική γνώση,
καθώς και η ανάγκη προσφυγής στην ανασκαφική µέθοδο, β) το
κύρος και η αξιοπιστία του φορέα που αναλαµβάνει τη διενέργεια της ανασκαφής, γ) η ανασκαφική εµπειρία και το επιστηµονικό κύρος του διευθύνοντος, δ) η διεπιστηµονική σύνθεση της
οµάδας συνεργατών, ε) η εµπειρία των µελών της επιστηµονικής
οµάδας στη στερέωση, συντήρηση, προστασία και δηµοσίευση
των ευρηµάτων ανασκαφών, στ) η επάρκεια της τεχνικής υποδοµής και ζ) η επάρκεια του προϋπολογισµού και του προγράµµατος ανασκαφής, συντήρησης και δηµοσίευσης των ευρηµάτων,
καθώς και οι πηγές χρηµατοδότησης της ανασκαφής.
4. Τη διεύθυνση ανασκαφής αναλαµβάνει αρχαιολόγος µε πενταετή τουλάχιστον ανασκαφική εµπειρία και τουλάχιστον δύο (2)
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συνθετικές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις αναφερόµενες σε ανασκαφές ή ανασκαφικά ευρήµατα. Ως ανασκαφική εµπειρία νοείται αυτή που αποκτάται µετά τη λήψη του πτυχίου.
5. Τη διεύθυνση ανασκαφής που αφορά και σε παλαιοντολογικές αποθέσεις, αναλαµβάνουν από κοινού αρχαιολόγος που
έχει τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου και είναι ειδικευµένος στις απώτατες περιόδους και επιστήµονας ειδικευµένος σε θέµατα παλαιοντολογίας µε τριετή τουλάχιστον
ανασκαφική εµπειρία. Αν βρεθούν παλαιοντολογικές αποθέσεις
σε ήδη διενεργούµενη αρχαιολογική ανασκαφή, ο διευθύνων
οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να το γνωστοποιήσει στην
Υπηρεσία. Τη διεύθυνση ανασκαφής, που διενεργείται από την
Υπηρεσία σε συνεργασία µε ξένες αρχαιολογικές σχολές, αναλαµβάνει αρχαιολόγος που ορίζεται από την Υπηρεσία.
6. Τη διεύθυνση ανασκαφής δεν µπορεί να αναλάβει πρόσωπο
που: α) έχει παραβεί τις προθεσµίες κατάθεσης µιας από τις µελέτες του άρθρου 39 ή β) έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή παράβαση της νοµοθεσίας για την προστασία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία,
κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος.
7. Οι ανασκαφές που διενεργούνται από φορείς εκτός της
Υπηρεσίας, τελούν υπό την εποπτεία της, η οποία ασκείται µε εκπρόσωπό της αρχαιολόγο που διαθέτει τριετή τουλάχιστον ανασκαφική εµπειρία.
8. Ο διευθύνων οφείλει να εκτελεί την ανασκαφή στο πλαίσιο
του χρονοδιαγράµµατος, να µεριµνά ώστε να χρησιµοποιούνται,
κατά το δυνατόν, µη καταστροφικές µέθοδοι, να µεριµνά για τη
φύλαξη της περιοχής, τη διατήρηση των ευρηµάτων κατά προτίµηση κατά χώρα, τη στερέωση και τη συντήρησή τους, καθώς
και για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας των εργαζοµένων
και τρίτων. Οφείλει, επίσης, να µεριµνά για τη λήψη κατάλληλων
µέτρων για την αναστήλωση των µνηµείων, εάν αυτή είναι αναγκαία, σε συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες, τεχνικούς ή συντηρητές. Τέλος, οφείλει να µεριµνά για τη διαµόρφωση του
χώρου που έχει ανασκαφεί και, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο,
για την ανάδειξή του, να περατώνει τις εργασίες σε εύλογο
χρόνο και να δηλώνει την περάτωση της ανασκαφής.
9. Ο διευθύνων την ανασκαφή υποχρεούται να διευκολύνει την
πρόσβαση ειδικών επιστηµόνων στον χώρο της ανασκαφής υπό
την επιφύλαξη του άρθρου 39.
10. Τα κινητά ευρήµατα µεταφέρονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο πλησιέστερο συναφές δηµόσιο µουσείο, κατά προτίµηση, ή σε κατάλληλα διαµορφωµένους αποθηκευτικούς
χώρους που τελούν υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας, όπου και
είναι προσιτά υπό τους όρους της παρ. 8 του άρθρου 39.
11. Με την απόφαση της παρ. 1 ορίζεται η διάρκεια της ανασκαφής, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Για την
παράτασή της απαιτείται νέα απόφαση, που εκδίδεται µε την ίδια
διαδικασία, για χρονικό διάστηµα µέχρι πέντε (5) έτη. Προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου
είναι η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης, από την οποία να προκύπτουν: α) τα αποτελέσµατα της πρώτης περιόδου της ανασκαφής, καθώς και η σκοπιµότητα της συνέχισης της έρευνας, β) η
τήρηση των υποχρεώσεων των παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 39, γ) τυχόν αλλαγές στη
σύνθεση της επιστηµονικής οµάδας και η επιµέλεια που επέδειξε
στη στερέωση, συντήρηση και προστασία των ευρηµάτων κατά
την προηγούµενη ανασκαφική περίοδο, δ) η επάρκεια της τεχνικής υποδοµής, ε) ο αναλυτικός απολογισµός της προηγούµενης
ανασκαφικής περιόδου και η επάρκεια του προϋπολογισµού,
καθώς και του προγράµµατος για τη συνέχιση της ανασκαφής,
τη συντήρηση και τη δηµοσίευση των ευρηµάτων.
12. Η απόφαση της παρ. 1 µπορεί να ανακαλείται, εάν ο διευθύνων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις παρ.
8 και 9 του παρόντος άρθρου και την παρ. 3 του άρθρου 39. Η
απόφαση ανακαλείται αυτοδικαίως, εάν ο διευθύνων την ανασκαφή καταδικασθεί αµετάκλητα για κάποιο από τα αδικήµατα
της παρ. 6.
13. Στην περίπτωση που ανασκαφή, η οποία δεν έχει περατωθεί, εγκαταλείπεται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από δύο
(2) έτη (σχολάζουσα ανασκαφή), εκδίδεται νέα απόφαση για τη
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διενέργεια της ανασκαφής, σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα.
Εάν δεν συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της αρχικής απόφασης, η
νέα απόφαση εκδίδεται κατά προτίµηση υπέρ του ίδιου φορέα.
14. Μετά την περάτωση της ανασκαφής, για τη διενέργεια
νέας ανασκαφής στον ίδιο χώρο ισχύουν αναλόγως οι προηγούµενες παράγραφοι. Η απόφαση εκδίδεται κατά προτίµηση υπέρ
του ίδιου διευθύνοντος, εκτός εάν δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις των παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου και της παρ. 3 του
άρθρου 39.
15. Είναι δυνατόν να διενεργούνται ανασκαφές περιορισµένης
χρονικής διάρκειας σε ακίνητο που δεν έχει απαλλοτριωθεί,
ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του ιδιοκτήτη από την Υπηρεσία. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια της
ανασκαφής και δικαιούται αποζηµίωση για την προσωρινή στέρηση της χρήσης του ακινήτου και για κάθε βλάβη που θα µπορούσε να προκύψει στο ακίνητό του, σύµφωνα µε το άρθρο 19.
Μετά την περάτωση της ανασκαφής και εφόσον τα ευρήµατα δεν
κρίνονται διατηρητέα στη θέση εύρεσης, ο φορέας που διενεργεί
την ανασκαφή, υποχρεούται να επαναφέρει τον χώρο στην αρχική του κατάσταση.
16. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δικαιούται
αποζηµίωση για τη διενέργεια ανασκαφής σε ιδιωτικό ακίνητο,
αυτή καταβάλλεται σύµφωνα µε τα άρθρα 18 και 19 από τον
φορέα που διενεργεί την ανασκαφή. Τυχόν απαλλοτρίωση γίνεται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.
Άρθρο 37
Σωστικές ανασκαφές
1. Η ανασκαφή για τη διάσωση µνηµείου, που αποκαλύπτεται
κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου, δηµοσίου ή ιδιωτικού ή εξαιτίας φυσικού φαινοµένου ή τυχαίου γεγονότος ή παράνοµης
ανασκαφικής ενέργειας (σωστική ανασκαφή), διενεργείται από
την Υπηρεσία.
2. Για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής ορίζεται από την
Υπηρεσία αρχαιολόγος που έχει τουλάχιστον τριετή ανασκαφική
εµπειρία και δεν έχει παραβεί τις προθεσµίες κατάθεσης των εκθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 39.
3. Η Υπηρεσία οφείλει να µεριµνά για τη συντήρηση και τη φύλαξη των ευρηµάτων σε συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες,
τεχνικούς και συντηρητές, για τη φύλαξη της περιοχής που έχει
ανασκαφεί, καθώς και για τη λήψη µέτρων ασφάλειας εργαζοµένων και τρίτων. Για τη διατήρηση των ακινήτων ευρηµάτων εφαρµόζεται το άρθρο 9.
4. Η Υπηρεσία υποχρεούται να διευκολύνει την πρόσβαση ειδικών επιστηµόνων στον χώρο της ανασκαφής, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 39.
5. Στην περίπτωση που η σωστική ανασκαφή υπερβαίνει τον
στόχο της άµεσης διάσωσης, εφαρµόζεται το προηγούµενο
άρθρο.
6. Η σωστική ανασκαφή χρηµατοδοτείται από τον κύριο του
έργου, εφόσον πρόκειται για δηµόσιο τεχνικό έργο, υπό την έννοια του ν. 1418/1984 (Α’ 55), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ή
ιδιωτικό έργο προϋπολογισµού µεγαλύτερου των πεντακοσίων
ογδόντα επτά χιλιάδων (587.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η χρηµατοδότηση καλύπτει και το κόστος συντήρησης, µελέτης και δηµοσίευσης των
ευρηµάτων. Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση έργου προϋπολογισµού µικρότερου των πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων
(587.000) ευρώ, µετά από αίτηση του κυρίου του έργου, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από
γνώµη του Συµβουλίου.
Άρθρο 38
Άλλης µορφής αρχαιολογικές έρευνες
1. Το άρθρο 36 εφαρµόζεται αναλόγως στις επιφανειακές ή
άλλης µορφής αρχαιολογικές έρευνες, λαµβανοµένου υπόψη
του µη καταστροφικού χαρακτήρα τους. Ως διευθύνοντες ορίζονται επιστήµονες µε ειδίκευση και εµπειρία που διασφαλίζει
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την ικανοποιητική διενέργειά τους. Τα ιδρύµατα της παρ. 2 του
άρθρου 36 µπορούν να διενεργούν κάθε έτος τρεις (3) επιφανειακές ή άλλης µορφής αρχαιολογικές έρευνες σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 36.
2. Η χρήση ανιχνευτών µετάλλου ή άλλων οργάνων διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθµένα,
δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας. Με απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ρυθµίζονται θέµατα
που αφορούν την κατοχή, τη χρήση τέτοιων οργάνων, καθώς και
τη διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών.
3. Οι διατυπώσεις που απαιτούνται για την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 36, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των
φορέων που εκτελούν τις ανασκαφές ή άλλες αρχαιολογικές
έρευνες, καθώς και των διευθυνόντων συστηµατικές ανασκαφές
ή άλλης µορφής αρχαιολογικές έρευνες ή των διενεργούντων
σωστικές ανασκαφές, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εφαρµογής
της παρ. 6 του άρθρου 37, ο κανονισµός ανασκαφών και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των άρθρων 35Α-38 ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Άρθρο 39
Δηµοσιεύσεις αποτελεσµάτων ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών
1. Οι διευθύνοντες συστηµατικές ανασκαφές ή άλλης µορφής
αρχαιολογική έρευνα και οι διενεργούντες σωστικές ανασκαφές
έχουν υποχρέωση να δηµοσιεύουν τα αποτελέσµατα των ερευνών εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται παρακάτω. Εντός
των ορίων αυτών έχουν αποκλειστικό δικαίωµα δηµοσίευσης.
2. Οι παραπάνω οφείλουν να καταθέτουν στην Υπηρεσία ετήσιες επιστηµονικές εκθέσεις το αργότερο ως τον Απρίλιο του
επόµενου έτους για τη δηµοσίευσή τους σε επιστηµονικό έντυπο
ή την ηλεκτρονική καταχώρισή τους.
3. Ο διευθύνων συστηµατική ανασκαφή υποχρεούται να καταθέτει αρχική παρουσίαση προς δηµοσίευση σε διάστηµα έως
δύο (2) ετών από την έναρξη της ανασκαφής, στην οποία συµπεριλαµβάνονται κατάλογος των κινητών ευρηµάτων και σχέδια
των ακινήτων και τελική δηµοσίευση σε διάστηµα έως πέντε (5)
ετών µετά την περάτωση της ανασκαφής. Σε ανασκαφές που
έχουν µεγάλη διάρκεια, υποχρεούται επιπλέον να καταθέτει
προς δηµοσίευση παρουσίαση της πορείας του ανασκαφικού
έργου κάθε δύο (2) χρόνια, µε αφετηρία τη συµπλήρωση της
προθεσµίας κατάθεσης της αρχικής παρουσίασης, τη δε τελική
δηµοσίευση µε τις επώνυµες συµβολές των µελών της ερευνητικής οµάδας εντός πενταετίας από την περάτωσή τους.
4. Ο διενεργών σωστική ανασκαφή υποχρεούται να καταθέτει
τελική έκθεση, κατάλογο ευρηµάτων, φωτογραφίες και σχέδια
εντός εννέα (9) µηνών από την περάτωσή της. Εάν δεν επιθυµεί
να αναλάβει την τελική δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ανασκαφής, το δηλώνει εγγράφως, οπότε η Υπηρεσία µεριµνά για
την ανάθεση της δηµοσίευσης. Στην αντίθετη περίπτωση, αυτός
που διενήργησε την ανασκαφή, έχει την υποχρέωση να καταθέσει εντός έξι (6) ετών από την περάτωσή της την τελική δηµοσίευση µε τις επώνυµες συµβολές των µελών της ερευνητικής
οµάδας.
5. Ο διευθύνων επιφανειακή ή άλλης µορφής αρχαιολογική
έρευνα υποχρεούται να καταθέτει τελική δηµοσίευση εντός δύο
(2) ετών από την περάτωσή της.
6. Ευρήµατα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ανασκαφής ή
άλλης έρευνας πεδίου, ή τµήµατα αυτών, µπορούν να αποτελούν
αντικείµενο ιδιαίτερων δηµοσιεύσεων µετά από άδεια του έχοντος αποκλειστικό δικαίωµα, εντός πέντε (5) ετών από τη χορήγηση της άδειας, εάν πρόκειται για δηµοσίευση τµήµατος
ανασκαφής και εντός δύο (2) ετών, εάν πρόκειται για δηµοσίευση
µεµονωµένου ευρήµατος.
7. Οι προθεσµίες των προηγούµενων παραγράφων είναι διπλάσιες προκειµένου για ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες.
8. Μετά την παρέλευση άπρακτων των προθεσµιών για την κατάθεση της τελικής δηµοσίευσης των παρ. 3, 4, 5 και 7, παύει να
υφίσταται αποκλειστικό δικαίωµα δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων της ανασκαφής. Ο διενεργών σωστική ανασκαφή οφείλει να
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καταθέτει στην Υπηρεσία το σύνολο του υλικού τεκµηρίωσης που
διαθέτει, ο δε διευθύνων συστηµατική ανασκαφή και άλλη αρχαιολογική έρευνα αντίγραφο του συνόλου. Η Υπηρεσία υποχρεούται να διευκολύνει την πρόσβαση των ενδιαφερόµενων
µελετητών στα ευρήµατα και στο υλικό τεκµηρίωσης που διαθέτει, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν φθορά. Την ίδια
υποχρέωση έχουν και οι φορείς που διεξάγουν ανασκαφή ή άλλη
αρχαιολογική έρευνα ως προς το υλικό που διαθέτουν, για το
οποίο δεν υφίσταται πλέον αποκλειστικό δικαίωµα δηµοσίευσης.
9. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την κατάθεση και τη δηµοσίευση των µελετών του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του. Με την ίδια απόφαση
ρυθµίζονται τα σχετικά µε την ηλεκτρονική καταχώριση των ετήσιων επιστηµονικών εκθέσεων ή άλλων στοιχείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Άρθρο 40
Εργασίες σε ακίνητα µνηµεία
1. Οι εργασίες σε ακίνητα µνηµεία και ιδίως η συντήρηση, η
στερέωση, η αποκατάσταση, η αναστήλωση, η κατάχωση, η τοποθέτηση προστατευτικών στεγών, η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και οι εργασίες που αποβλέπουν σε απόδοση σε
χρήση ή σε φιλοξενία χρήσεων αποσκοπούν στη διατήρηση της
υλικής υπόστασης και της αυθεντικότητάς τους, την ανάδειξη
και εν γένει στην προστασία τους. Διενεργούνται σύµφωνα µε
µελέτη, η οποία εγκρίνεται από την Υπηρεσία ύστερα από γνώµη
του Συµβουλίου, ή αν αυτές είναι µείζονος σηµασίας, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από
γνώµη του Συµβουλίου. Για την έγκριση της µελέτης απαιτείται
να έχει προηγηθεί η τεκµηρίωση του µνηµειακού χαρακτήρα του
ακινήτου.
2. Επείγουσες εργασίες συντήρησης και στερέωσης διενεργούνται µε µέριµνα της Υπηρεσίας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
και χωρίς άλλη διατύπωση.
3. Εάν οι αναφερόµενες στο παρόν και στα άρθρα 41 και 42
εργασίες εκτελούνται από την Υπηρεσία, δεν απαιτείται η έκδοση
οικοδοµικής άδειας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού τίθενται οι ειδικότεροι κανόνες που διέπουν την εκπόνηση των µελετών και την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου. Αυτό αφορά ιδίως την
καταγραφή, αποτύπωση, τεκµηρίωση, τοπογράφηση των µνηµείων, την κατάρτιση των σχετικών αρχιτεκτονικών, δοµοστατικών και διαγνωστικών µελετών, τις µελέτες συντήρησης,
προστασίας, αναστήλωσης, ανάδειξης, διαχείρισης και ολοκληρωµένης χρήσης των µνηµείων, την εφαρµογή συστηµάτων ποιοτικού ελέγχου στα έργα συντήρησης και αναστήλωσης και κάθε
άλλο συναφές ζήτηµα.
Άρθρο 41
Προστασία ετοιµόρροπων µνηµείων
1. Αν ο φέρων οργανισµός ενός µνηµείου µεταγενέστερου του
1453 έχει υποστεί επικίνδυνες βλάβες και είναι έτοιµος να καταρρεύσει, συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού πενταµελής επιτροπή αποτελούµενη από έναν αρχιτέκτονα, έναν συντηρητή και έναν πολιτικό µηχανικό, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, έναν
αρχαιολόγο και έναν ιστορικό ή ιστορικό τέχνης, ή δύο αρχαιολόγους, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, αν το µνηµείο χρονολογείται µέχρι το 1830, ή έναν
αρχιτέκτονα της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής και έναν ιστορικό ή έναν ιστορικό τέχνης, αν το µνηµείο είναι νεότερο. Η επιτροπή ελέγχει την κατάστασή τους και προτείνει µέτρα, υπό την
προϋπόθεση ότι διαφυλάσσεται η αυθεντικότητα του µνηµείου,
στα οποία περιλαµβάνονται και οι αναγκαίες εργασίες για την
υποστύλωση, την προσωρινή στερέωση του κτιρίου, την αποξή-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ’ - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

λωση ετοιµόρροπων τµηµάτων, τη συλλογή αρχιτεκτονικών
µελών, την αποµάκρυνση διακοσµητικών στοιχείων που κινδυνεύουν, καθώς και την ασφάλεια των ενοίκων ή των διερχοµένων.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η επιτροπή κρίνει ότι η διατήρηση του µνηµείου είναι στο σύνολο ή σε τµήµα του αδύνατη,
µπορεί να εισηγηθεί βάσει µελέτης τη µερική ή ολική κατεδάφισή
του, η οποία αποφασίζεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού µετά από γνώµη του Συµβουλίου, αφού προηγηθεί
λεπτοµερής περιγραφή της µορφής και της σύνθεσής του, πλήρης φωτογράφηση, αποτύπωση και τεκµηρίωσή του και έχουν
συλλεγεί όλα τα αρχιτεκτονικά µέλη και τα διακοσµητικά στοιχεία.
3. Επείγουσες εργασίες προστασίας ετοιµόρροπων µνηµείων
γίνονται µε µέριµνα της Υπηρεσίας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
και χωρίς άλλη διατύπωση.
4. Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η κατεδάφιση του
µνηµείου, σύµφωνα µε την παρ. 2 και ο ιδιοκτήτης το έχει εσκεµµένα καταστήσει ή το έχει αφήσει να καταστεί ετοιµόρροπο, επιτρέπεται να ανεγερθεί νέα οικοδοµή µόνον εφόσον έχει το πολύ
τον ίδιο όγκο και ωφέλιµη επιφάνεια µε αυτό. Η σχετική οικοδοµική άδεια εκδίδεται µετά από γνώµη της επιτροπής της διάταξης της παρ. 1.
5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων.
Άρθρο 42
Μεταφορά ακινήτου µνηµείου - Απόσπαση τµηµάτων
1. Απαγορεύεται η µεταφορά ακινήτου µνηµείου ή τµήµατός
του χωρίς άδεια του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, που
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, εφόσον διασφαλίζονται οι απαραίτητες εγγυήσεις για τη µεταφορά και την επανατοποθέτησή του σε κατάλληλο µέρος. Προκειµένου για
µνηµεία ιδιαίτερης σηµασίας, που χαρακτηρίζονται µε απόφαση
του Υπουργού µετά από γνώµη του Συµβουλίου, η άδεια µπορεί
να χορηγηθεί, κατ' εξαίρεση, εάν κριθεί ότι η µετακίνησή τους
είναι απολύτως αναγκαία για να διασωθούν από κίνδυνο εξαιτίας
φυσικών φαινοµένων ή λόγω εκτέλεσης µεγάλων τεχνικών έργων
τα οποία είναι απαραίτητα για την εθνική άµυνα ή έχουν µείζονα
σηµασία για την εθνική οικονοµία και ικανοποιούν ζωτικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Η µετακίνηση µνηµείου λόγω τεχνικού έργου εξετάζεται µόνο όταν µετά από σχετικό επιστηµονικό
έλεγχο αποκλείεται κάθε δυνατότητα διατήρησής του στο περιβάλλον του.
2. Απαγορεύεται η απόσπαση από ακίνητο µνηµείο γλυπτικών,
ζωγραφικών, ψηφιδωτών διακοσµητικών ή άλλων στοιχείων που
είναι αναπόσπαστα τµήµατά του.
Κατ' εξαίρεση, µπορεί να επιτραπεί η απόσπαση και αποµάκρυνση τέτοιων στοιχείων, µόνο εάν αυτό κριθεί µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου ότι είναι απολύτως αναγκαίο για τη διάσωσή τους.
3. Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε µελέτη που
εγκρίνεται µε την οικεία απόφαση.
4. Αν παρίσταται επείγουσα ανάγκη, οι εργασίες διενεργούνται
µε µέριµνα της Υπηρεσίας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς
άλλη διατύπωση.
Άρθρο 43
Εργασίες συντήρησης µνηµείων
1. Οι εργασίες συντήρησης σε κινητά µνηµεία και σε γλυπτικά,
ζωγραφικά, διακοσµητικά ή άλλα στοιχεία που είναι αναπόσπαστα τµήµατα ακινήτων µνηµείων διενεργούνται από την Υπηρεσία
ή από πρόσωπα που κατέχουν την προβλεπόµενη στην παρ. 3
άδεια υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας, ύστερα από µελέτη που
εγκρίνεται από αυτήν ή, αν είναι µείζονος σηµασίας, µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από γνώµη
του Συµβουλίου. Για την έγκριση της µελέτης απαιτείται να έχει
προηγηθεί τεκµηρίωση του µνηµειακού χαρακτήρα του κινητού
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ή του ακινήτου.
2. Αν παρίσταται επείγουσα ανάγκη, οι εργασίες διενεργούνται
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση επί τόπου
από τον συντηρητή που ορίζει η Υπηρεσία.
3.α. Για τη µελέτη, την ανάληψη και την επίβλεψη έργου συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων απαιτείται
άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, έπειτα από γνώµη τριµελούς επιτροπής, που αποτελείται
από τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή τον αναπληρωτή του, τον Προϊστάµενο
της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων
του ανωτέρω Υπουργείου ή τον αναπληρωτή του και ένα µέλος
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συντηρητή Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης, του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ή τον αναπληρωτή του.
β. Η άδεια χορηγείται σε κάθε περίπτωση, εφόσον πληρούνται
οι παρακάτω προϋποθέσεις:
βα) Σε όσους διαθέτουν βασικό τίτλο σπουδών από Σχολή ή
Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ανώτατης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού
τοµέα) της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής και έχουν συµπληρώσει διετή αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία µετά τη
λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.
ββ) Στους κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελµατικών
προσόντων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης από το
Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας
(Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι
οποίοι έχουν συµπληρώσει διετή αποδεδειγµένη επαγγελµατική
εµπειρία µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.
βγ) Η άδεια χορηγείται σύµφωνα µε την ειδικότητα του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Ενδεικτικά αναφέρονται
οι εξής ειδικότητες: συντήρηση πέτρας, κεραµικού, γυαλιού, ψηφιδωτού, υφάσµατος, µετάλλου, οργανικών ανασκαφικών ευρηµάτων, ξύλου, ζωγραφικών έργων σε ύφασµα, βιβλίου, χαρτιού,
τοιχογραφίας, φορητών εικόνων, δέρµατος, φωτογραφικού υλικού, οπτικοακουστικού υλικού, εικαστικών έργων µε σύγχρονα
υλικά. Η ειδικότητα προσδιορίζεται από τον βασικό ή και τον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τη βεβαίωση προγράµµατος
σπουδών που τον συνοδεύει, καθώς και από αποδεδειγµένη
διετή επαγγελµατική εµπειρία µετά τη λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών, ανά ειδικότητα. Δυνατότητα επέκτασης της άδειας και
σε άλλες ειδικότητες είναι δυνατή, έπειτα από νέα γνωµοδότηση
της επιτροπής βάσει του βασικού ή και του µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών και την αντίστοιχη βεβαίωση προγράµµατος σπουδών,
καθώς και από αποδεδειγµένη µονοετή επαγγελµατική εµπειρία
σε κάθε πρόσθετη ειδικότητα. Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τη
χορήγηση της άδειας πρέπει να εξετάζονται το αργότερο εντός
δύο (2) µηνών από την ηµέρα συµπλήρωσης του φακέλου µε όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και µέσα στο ίδιο χρονικό διάστηµα πρέπει να λαµβάνεται απόφαση περί της χορήγησης ή µη
της άδειας.
βδ) Οι κάτοχοι της παραπάνω άδειας εγγράφονται αυτοδικαίως στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
που τηρείται στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων
Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Στο µητρώο αναγράφονται υποχρεωτικά η ειδικότητα, καθώς και η
επαγγελµατική κατάσταση/ιδιότητα του αδειούχου συντηρητή.
Όποιος είναι τακτικός ή αορίστου χρόνου υπάλληλος του στενού
ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, δεν µπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο, ούτε να καταστεί ανάδοχος δηµόσιας ή ιδιωτικής σύµβασης για τη µελέτη, την ανάληψη και την επίβλεψη έργου
συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων συντήρησης. Το µητρώο επικαιροποιείται ανά τρεις (3) µήνες.
βε) Ως επαγγελµατική εµπειρία νοείται η εργασία σε έργα συντήρησης είτε του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού είτε
κάθε άλλου δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα, εφόσον υπάρχει επιβλέπων συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης εγγεγραµµένος στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
καθώς και η αποκτηθείσα σε αντίστοιχους φορείς σε κράτη µέλη
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
βστ) Συστήνεται τριµελής επιτροπή πειθαρχικού ελέγχου των
εγγεγραµµένων στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης, η οποία αποτελείται από τον Νοµικό Σύµβουλο
του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή τον
αναπληρωτή του, τον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή τον αναπληρωτή του, και τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων του ανωτέρω Υπουργείου ή τον αναπληρωτή του.
Ο κανονισµός λειτουργίας του οργάνου καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντός έξι (6) µηνών.
βζ) Η άδεια δεν µεταβιβάζεται και ανακαλείται, αυτοδικαίως,
σε περίπτωση παράβασης της σχετικής νοµοθεσίας και ειδικότερα του παρόντος Κώδικα και της υπό στοιχεία
ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/11371/7.3.2000 απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού (Β’ 382), κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οργάνου
πειθαρχικού ελέγχου.
γ. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού και Δικαιοσύνης, καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης. Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιέχει τις αρχές, τις
υποχρεώσεις και τη συµπεριφορά που πρέπει να ακολουθεί αυστηρώς κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του ο Συντηρητής
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των όρων που θέτει ο Κώδικας.
4. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί µε βάση την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 2557/1997 (Α’ 271), όπως ίσχυε µέχρι την αντικατάστασή της µε την προηγούµενη παράγραφο, εξακολουθούν να
ισχύουν. Οι κάτοχοι των αδειών αυτών εγγράφονται αυτοδικαίως
στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, εκτός
εάν συντρέχει στο πρόσωπό τους το ασυµβίβαστο της υποπερ.
βδ) της υποπαρ. β’ της παρ. 3.
5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
των εργαστηρίων συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
Άρθρο 44
Δηµοσιεύσεις αποτελεσµάτων εργασιών
Οι διενεργούντες τις εργασίες, που αναφέρονται στα άρθρα
40 έως 43, έχουν υποχρέωση να καταθέτουν ετήσιες εκθέσεις
εργασιών της ειδικότητάς τους το αργότερο έως τον Απρίλιο του
επόµενου έτους και τελική έκθεση ή δηµοσίευση εντός δεκαπέντε (15) µηνών από την περάτωσή τους.
ΤΜΗΜΑ V
ΜΟΥΣΕΙΑ
Άρθρο 45
Ίδρυση και λειτουργία µουσείων
1. Ως µουσείο νοείται η υπηρεσία ή ο οργανισµός µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε ή χωρίς ίδια νοµική προσωπικότητα,
που αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκµηριώνει, ερευνά, ερµηνεύει και κυρίως εκθέτει και προβάλλει στο
κοινό συλλογές αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, εθνολογικών ή
άλλων υλικών µαρτυριών του ανθρώπου και του περιβάλλοντός
του, µε σκοπό τη µελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Ως
µουσεία µπορούν να θεωρηθούν επίσης υπηρεσίες ή οργανισµοί
που έχουν παρεµφερείς σκοπούς και λειτουργίες, όπως τα µουσεία ανοικτού χώρου.
2. Για την ίδρυση και λειτουργία µουσείου από το Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού εκδίδεται απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από
γνώµη του Συµβουλίου, εφόσον διασφαλίζονται οι λειτουργίες
και οι σκοποί της παρ. 1, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής
µουσείων. Προς τούτο, απαιτούνται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη
µίας ή περισσότερων συλλογών και η επάρκεια και καταλληλό-

τητα των εγκαταστάσεων, του απασχολούµενου προσωπικού και
των άλλων µέσων για την επίτευξη των στόχων του µουσείου.
3. Τα µουσεία που ιδρύονται και λειτουργούν από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού οφείλουν να διατηρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2. Η διατήρηση πιστοποιείται µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου.
Προς τούτο συνεκτιµώνται, ιδίως, το ποσοστό των συλλογών των
µουσείων που έχουν καταχωρισθεί στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων
κατά την παρ. 8, η ποιότητα των, εκ µέρους τους, παρεχόµενων
υπηρεσιών προς το κοινό και η εξωστρέφεια.
4. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου, είναι δυνατή η αναγνώριση µουσείων, πλην αυτών
της παρ. 2, µετά από αίτησή τους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1. Προς τούτο συνεκτιµώνται, ιδίως, το ενδιαφέρον των συλλογών, η επάρκεια και η καταλληλότητα των
εγκαταστάσεων, του απασχολούµενου προσωπικού και των
άλλων µέσων και τρόπων επίτευξης των στόχων του µουσείου.
5. Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση
και λειτουργία µουσείων της παρ. 2, καθώς και για την πιστοποίηση, τη διάρκεια και την ανανέωση αυτής, κατά την παρ. 3, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η
οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου και εξειδικεύει τις µελέτες, πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται, καθώς και τη δηµοσιότητα που λαµβάνει η πιστοποίηση. Με
όµοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση µουσείων, η διάρκεια και η ανανέωση
αυτής κατά την παρ. 4 και εξειδικεύονται οι µελέτες, πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται, καθώς και η δηµοσιότητα που λαµβάνει η αναγνώριση. Η διαδικασία, οι όροι, οι
προϋποθέσεις και τα στοιχεία των εδαφίων πρώτου και δεύτερου
µπορούν να προσδιορίζονται κατά κατηγορίες µουσείων, οι
οποίες καθορίζονται µε κριτήρια, όπως, ενδεικτικά, το περιεχόµενο των συλλογών, η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν ή οι
φορείς στους οποίους ανήκουν.
6. Τα µουσεία οφείλουν να είναι ανοικτά στο κοινό σε προκαθορισµένες ηµέρες και ώρες. Οφείλουν επίσης να διευκολύνουν
την πρόσβαση στις συλλογές τους για λόγους µελέτης και έρευνας.
7. Τα µουσεία διέπονται από εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος, προκειµένου για τα µουσεία της παρ. 2, καταρτίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από γνώµη του Συµβουλίου και
προκειµένου για τα αναγνωρισµένα µουσεία της παρ. 4, καταρτίζεται από το αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τις οικείες για τα
µουσεία αυτά διατάξεις και κοινοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού.
8. Τα αντικείµενα που φυλάσσονται στα µουσεία της παρ. 2 και
στα αναγνωρισµένα µουσεία της παρ. 4, καταχωρίζονται στο
Εθνικό Αρχείο Μνηµείων, µε ευθύνη της διοίκησης αυτών.
9. Τα µουσεία της παρ. 2 και τα αναγνωρισµένα, κατά την παρ.
4, µουσεία οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως την αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για κάθε
µεταβολή του αριθµού και της κατάστασης των αντικειµένων των
συλλογών τους. Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται τακτικά κατά
τον τελευταίο µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους και σε έκτακτες
περιστάσεις, όπως, ενδεικτικά φθορά, απώλεια, κλοπή, αµέσως
µετά το γεγονός της µεταβολής. Αν κάποιο αντικείµενο διατρέχει
άµεσο κίνδυνο φθοράς, απώλειας ή καταστροφής, εφαρµόζεται
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27. Σε περίπτωση
κλοπής ή και παράνοµης εξαγωγής, εφαρµόζεται το άρθρο 30.
10. Για τον εµπλουτισµό των συλλογών των µουσείων µε µνηµεία εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 31. Τα µουσεία αυτά απαγορεύεται να αποκτούν ή να δέχονται ως δάνειο ή
παρακαταθήκη πολιτιστικά αγαθά, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι προέρχονται από κλοπή, παράνοµη ανασκαφή ή από
άλλη παράνοµη ενέργεια ή ότι έχουν αποκτηθεί ή εξαχθεί κατά
παράβαση της νοµοθεσίας του κράτους προέλευσής τους και
οφείλουν να ενηµερώνουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Υπηρεσία για κάθε τέτοια προσφορά.
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11. Τα αντικείµενα των συλλογών των µουσείων δεν υπόκεινται
σε κατάσχεση.
12. α. Η µεταβίβαση της κυριότητας των αντικειµένων των συλλογών των µουσείων της παρ. 2 δεν επιτρέπεται, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25, που εφαρµόζεται αναλόγως
προκειµένου για πολιτιστικά αγαθά που δεν αποτελούν µνηµεία.
β. Η µεταβίβαση της κυριότητας αντικειµένων συλλογών µουσείων που ανήκουν σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και είναι αναγνωρισµένα κατά την παρ. 4, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, είτε
προς το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού είτε, µετά από
έγκριση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου,
ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, κατά προτίµηση προς άλλα
τέτοια νοµικά πρόσωπα, προκειµένου να κατατεθούν σε συλλογή
µουσείου. γ. Η µεταβίβαση της κυριότητας αντικειµένων των συλλογών άλλων αναγνωρισµένων κατά την παρ. 4 µουσείων είναι
δυνατή, κατ’ εξαίρεση, είτε προς το Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού είτε µετά από έγκριση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που χορηγείται ύστερα
από γνώµη του Συµβουλίου, κατά προτίµηση προς άλλα νοµικά
πρόσωπα, προκειµένου να κατατεθούν σε συλλογή µουσείου. δ.
Η ανταλλαγή αντικειµένων συλλογών αναγνωρισµένων µουσείων, τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία για αυτές ή για την
πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας µε αντικείµενα συλλογών µουσείων της αλλοδαπής που έχουν ιδιαίτερη σηµασία, µπορεί να
επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από γνώµη
του Συµβουλίου. ε. Οι περιορισµοί της παρ. 12 δεν ισχύουν προκειµένου για ανανεώσιµα και αντικαταστατά δείγµατα συλλογών
φυσικής ιστορίας. στ. Η µεταβίβαση που πραγµατοποιείται κατά
παράβαση της παρ. 12 είναι άκυρη.
13. α. Ο δανεισµός και η προσωρινή εξαγωγή αντικειµένων των
συλλογών των µουσείων της παρ. 2 και των αναγνωρισµένων
µουσείων της παρ. 4 επιτρέπονται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 25 και της παρ. 11 του άρθρου
34 αντίστοιχα. β. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Συµβουλίου, επιτρέπεται, για την προβολή της
πολιτιστικής κληρονοµιάς της Χώρας και εφόσον παρέχονται
επαρκείς εγγυήσεις για την ασφαλή µεταφορά, έκθεση και επιστροφή τους, η µακρόχρονη εξαγωγή αντικειµένων των συλλογών µουσείων πλην αυτών της παρ. 2, προκειµένου να εκτεθούν
σε µουσεία, µουσειακούς ή εκθεσιακούς χώρους, ιδίως όταν η
ονοµασία του τόπου έκθεσής τους ταυτίζεται µε ή περιέχει εκείνη
του εξάγοντος µουσείου και εκτίθενται µόνο δικές τους συλλογές. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι
της εξαγωγής, καθώς και η διάρκειά της, η οποία δεν µπορεί να
υπερβεί τα είκοσι πέντε (25) έτη, δυνάµενη να ανανεώνεται ανά
πενταετία και έως είκοσι πέντε (25) έτη. Η παρ. 4 του άρθρου 34
εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή.
14. Η λειτουργία των αναγνωρισµένων µουσείων, κατά την
παρ. 4, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού, η δε απόφαση αναγνώρισης δύναται να ανακαλείται, µετά από γνώµη του Συµβουλίου, εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσής της ή παραβιασθούν άλλες
διατάξεις του παρόντος.
15. Τα αναγνωρισµένα µουσεία, κατά την παρ. 4, µπορούν να
τυγχάνουν οικονοµικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού, προτίµησης ως προς την ένταξη σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ή στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων - Εθνικό Σκέλος, καθώς και των προνοµίων των παρ. 6
του άρθρου 28 και 11 του άρθρου 31. Τα µνηµεία, κατά τις διατάξεις αυτές, αποκτώνται από αναγνωρισµένα µουσεία που
έχουν ίδια νοµική προσωπικότητα ή από νοµικά πρόσωπα στα
οποία ανήκουν αναγνωρισµένα µουσεία, υπό τον όρο ότι κατατίθενται στις συλλογές τους.
16. Για τις ανάγκες ανέγερσης, επέκτασης, εγκατάστασης,
ανάδειξης και λειτουργίας µουσείου της παρ. 2 µπορεί να γίνει
απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά κτιρίων ή εκτάσεων γης,

2179

σύµφωνα µε το άρθρο 18 και να ορίζεται ζώνη προστασίας στον
περιβάλλοντα χώρο τους, σύµφωνα µε το άρθρο 17.
Άρθρο 45Α
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου για την
καταβολή αποζηµίωσης σε περίπτωση απώλειας
ή φθορών κινητών µνηµείων και έργων τέχνης
1. Επιτρέπεται η παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου,
µε την οποία αναλαµβάνεται η υποχρέωση να καταβληθεί χρηµατική αποζηµίωση για απώλειες ή φθορές που είναι δυνατόν να
προκληθούν σε αρχαιότητες, έργα τέχνης, έργα πολιτιστικής και
ιστορικής αξίας, κινητά µνηµεία, τα οποία: α) Εκτίθενται, µεµονωµένα ή ως µέρος συνόλου, δυνάµει συµβάσεων προσωρινού
ή µακροχρόνιου δανεισµού από αλλοδαπά µουσεία ή από φορείς
της αλλοδαπής σε εκθέσεις περιοδικού χαρακτήρα στην ηµεδαπή, οι οποίες διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από το
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή από ηµεδαπά δηµόσια
µουσεία ή από µουσεία που έχουν ιδρυθεί µε νόµο. β) Εκτίθενται
σε εκθέσεις περιοδικού χαρακτήρα στην αλλοδαπή, οι οποίες
διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή από µουσεία της περ. α).
2. Οι εκθέσεις των περ. α) ή β) της παρ. 1 πρέπει να έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική ή ιστορική αξία ή να αποσκοπούν στην προβολή του ελληνικού πολιτισµού ή να αποβλέπουν στην
εκπλήρωση σχετικών υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από
διεθνείς ή διακρατικές συµβάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, καταρτίζεται ο Γενικός Κανονισµός Εγγύησης και Προδιαγραφών
Ασφαλείας Συλλογών και Εκθεµάτων για τα µουσειακά αντικείµενα και τα εκθέµατα του παρόντος. Με τον Κανονισµό αυτόν
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις παροχής της
εγγύησης της παρ. 1, όπως η διάρκεια της παρεχόµενης εγγύησης, οι δικαιούχοι της αποζηµίωσης, οι κίνδυνοι και οι περιπτώσεις απώλειας ή φθοράς η επέλευση των οποίων γεννά
υποχρέωση αποζηµίωσης, οι λόγοι και περιπτώσεις απαλλαγής
από την ανωτέρω υποχρέωση, η διαδικασία καταβολής της αποζηµίωσης και τα αρµόδια όργανα, η διαδικασία διοικητικής επίλυσης διαφορών σε περίπτωση αµφισβήτησης του ύψους της
καταβλητέας αποζηµίωσης και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής των παρ. 7, 8, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με το
ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται και οι προδιαγραφές
ασφαλείας, όπως οι όροι συσκευασίας, αποσυσκευασίας, µεταφοράς, εγκατάστασης, επιθεώρησης, διαµόρφωσης ειδικών περιβαλλοντικών συνθηκών, πυρασφάλειας και συστηµάτων
φύλαξης και συναγερµού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Μεταξύ των µουσειολογικών προδιαγραφών προστασίας και
ασφάλειας, που πρέπει να πληρούν τα µουσεία της περ. α) της
παρ. 1, προκειµένης της παροχής εγγύησης για φθορές ή απώλειες µουσειακών αντικειµένων αυτών, περιλαµβάνονται υποχρεωτικά κατάλληλες συνθήκες µέτρησης υγρασίας, θερµοκρασίας
και φωτισµού, πυρανίχνευση και πυροπροστασία, καθώς και ικανοποιητική λειτουργία συστηµάτων εικοσιτετράωρης παρακολούθησης και συναγερµού. Για την πιστοποίηση της συνδροµής
των εν λόγω προδιαγραφών τα ενδιαφερόµενα για την υπαγωγή
τους στις ρυθµίσεις του παρόντος µουσεία υποβάλλουν σχετική
µουσειολογική αναφορά στην επιτροπή της παρ. 8.
4. Για την εγγύηση της παρ. 1 προβλέπεται στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό αυτοτελής Κωδικός Αριθµός Εξόδων
(Κ.Α.Ε.). Το ύψος της ετήσιας πίστωσης που εγγράφεται στον
ανωτέρω Κωδικό καθορίζεται ύστερα από γνώµη της γνωµοδοτικής επιτροπής της παρ. 8, η οποία διατυπώνεται εντός του
πρώτου τετραµήνου κάθε έτους, µε βάση την αποτίµηση της
αξίας των µουσειακών αντικειµένων και των εκθεµάτων των εκθέσεων που πρόκειται να διοργανωθούν το επόµενο έτος.
5. Η εγγύηση της παρ. 1 παρέχεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της επιτροπής της παρ. 8, η οποία
αποφαίνεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 και οι
όροι του Κανονισµού της παρ. 3. Για τη διαπίστωση της συνδρο-
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µής των όρων του Κανονισµού στην περίπτωση αντικειµένων που
εκτίθενται σε δηµοσίου χαρακτήρα µουσεία ως τµήµατα συλλογών αυτών, η επιτροπή της παρ. 8 µπορεί να διενεργεί αυτοψία.
Με την κοινή υπουργική απόφαση για την παροχή εγγύησης µπορεί να τίθενται και πρόσθετοι όροι, πέραν εκείνων που περιλαµβάνονται στον Γενικό Κανονισµό Προδιαγραφών Ασφαλείας, για
την πληρέστερη προστασία των εκθεµάτων ή µουσειακών αντικειµένων.
6. Για την καταβολή αποζηµίωσης στους δικαιούχους για απώλειες ή φθορές που καλύπτονται από την εγγύηση της παρ. 1,
καθώς και για τον καθορισµό του ύψους αυτής εκδίδεται κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής της παρ. 8. Η
επιτροπή αποφαίνεται για την έκταση της φθοράς και το ύψος
του ποσού της αποζηµίωσης που αναλογεί για την αποκατάστασή της, καθώς και για το ύψος του ποσού της αποζηµίωσης
σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής εκθέµατος.
7. Η καταβολή της αποζηµίωσης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που έχει εγγραφεί στον αντίστοιχο αυτοτελή Κωδικό Αριθµό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του Κρατικού Προϋπολογισµού,
συνεπάγεται απόσβεση της υποχρέωσης του Ελληνικού Δηµοσίου, η οποία έχει αναληφθεί, σύµφωνα µε την παρ. 1.
8. Στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού συνιστάται Γνωµοδοτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον προϊστάµενο
της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, β) τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Μουσείων, γ) τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέµατος
και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, δ) τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισµού, ε) τον προϊστάµενο
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, στ) τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων
Μνηµείων, ζ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών, ο
οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών, η) δύο (2)
πρόσωπα µε εµπειρία στον τοµέα συντήρησης και διοργάνωσης
εκθέσεων, που ορίζονται µε διετή θητεία από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η Επιτροπή σύµφωνα µε τα ανωτέρω διατυπώνει γνώµη σχετικά µε: α) το ύψος της ετήσιας πίστωσης που
εγγράφεται στον Κρατικό Προϋπολογισµό για την εγγύηση της
παρ. 1, β) τη συνδροµή των προϋποθέσεων παροχής της εγγύησης αυτής, γ) τη θέση πρόσθετων όρων που απαιτούνται για την
παροχή κρατικής εγγύησης, δ) την καταβολή αποζηµίωσης
στους δικαιούχους για απώλειες ή φθορές που καλύπτονται από
την εγγύηση αυτή, καθώς και τον καθορισµό του ύψους της, ε)
κάθε άλλο ζήτηµα για το οποίο ο Γενικός Κανονισµός Εγγύησης
και Προδιαγραφών Ασφαλείας Συλλογών και Εκθεµάτων της
παρ. 3 προβλέπει γνωµοδότηση της Επιτροπής. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος της
Επιτροπής, καθώς και η υπηρεσία ή οι υπάλληλοι του υπουργείου που αναλαµβάνουν τη γραµµατειακή υποστήριξή της.
9. Κατά τους πρώτους δώδεκα (12) µήνες ισχύος της παρούσας διάταξης µετά την έκδοση του Γενικού Κανονισµού Εγγύησης και Προδιαγραφών Ασφαλείας της παρ. 3, η εγγύηση του
Ελληνικού Δηµοσίου αφορά αποκλειστικά τις εκθέσεις που οργανώνει ή συνδιοργανώνει το Ελληνικό Δηµόσιο στην ηµεδαπή
ή στην αλλοδαπή. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού
διαστήµατος, η εγγύηση θα αφορά και τις υπόλοιπες εκθέσεις,
οι οποίες διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από ηµεδαπά
δηµόσια µουσεία ή από µουσεία που έχουν ιδρυθεί µε νόµο.
ΤΜΗΜΑ VI
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 46
Πρόσβαση και χρήση µνηµείων και χώρων
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η
οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµόδιου κατά περίπτωση Συµβουλίου, καθορίζονται, για το σύνολο ή κατηγορία οργανωµένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, ακινήτων
µνηµείων, µουσείων ή µεµονωµένα για σηµαντικούς χώρους, ακί-

νητα µνηµεία ή µουσεία: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις επίσκεψης του κοινού σε αυτούς, β) οι πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις
που µπορεί να πραγµατοποιούνται σε αυτούς, συµβατές µε τον
χαρακτήρα τους ως µνηµείων, προστατευόµενων χώρων ή µουσείων και γ) οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το όργανο
χορήγησης άδειας για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης ή για την
παραχώρηση της χρήσης ενός ή περισσότερων αρχαιολογικών
χώρων, ιστορικών τόπων, ακινήτων µνηµείων ή µουσείων για την
πραγµατοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων. Ως οργανωµένος αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος µπορεί να είναι και ανασκαφικός χώρος, ορίζεται αυτός που ανήκει στην κυριότητα του
Δηµοσίου και αποτελεί αντικείµενο ιδιαίτερης µέριµνας για την
ανάδειξη και προβολή του. Ένας αρχαιολογικός χώρος χαρακτηρίζεται ως οργανωµένος µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµόδιου κατά περίπτωση Συµβουλίου.
2. α. Η άδεια για την πραγµατοποίηση πολιτιστικών ή άλλων
εκδηλώσεων ή για την παραχώρηση της χρήσης µουσείων που
ανήκουν στο Δηµόσιο, ακινήτων µνηµείων, οργανωµένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις, χορηγείται έναντι
τέλους που καταβάλλεται στον Οργανισµό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.). Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται το ύψος του τέλους, καθώς και οι όροι και η διαδικασία
απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του για εκδηλώσεις
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
β. Με άδεια της αρµόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας επιτρέπεται η πρόσβαση ειδικών επιστηµόνων σε κινητά µνηµεία που
βρίσκονται σε δηµόσια µουσεία και αποθηκευτικούς χώρους υπό
την εποπτεία της, µε σκοπό τη φωτογράφιση ή την κινηµατογράφηση, τη µελέτη ή τη δηµοσίευσή τους, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν φθορά τα µνηµεία και µε την επιφύλαξη του
άρθρου 39 ως προς τα δικαιώµατα δηµοσίευσης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζεται το ύψος του αντιτίµου που καταβάλλεται από το κοινό για την επίσκεψη ιστορικών τόπων,
οργανωµένων αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων
που ανήκουν στο Δηµόσιο. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι γενικοί όροι και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του ως άνω αντιτίµου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµόδιου, κατά περίπτωση, Συµβουλίου, καθορίζονται για φορείς ή πρόσωπα, πλην
των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και
του Ο.Δ.Α.Π., οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα όργανα και η διαδικασία χορήγησης της άδειας για την παραγωγή, αναπαραγωγή
και διάδοση στο κοινό απεικονίσεων και αντιγράφων µνηµείων,
έναντι τέλους υπέρ του Ο.Δ.Α.Π., κατά τα οριζόµενα στις παρ.
4Α έως 4Δ.
4Α. Η παραγωγή απεικονίσεων και αντιγράφων µνηµείων απαιτεί προηγούµενη άδεια στις εξής περιπτώσεις: α) όταν αφορά σε
µνηµείο, του οποίου η φύση ή η κατάσταση διατήρησης, έκθεσης, φύλαξης, συντήρησης ή αναστήλωσης επιβάλλουν πρόσβαση υπό ειδικούς όρους, προϋποθέσεις ή συνθήκες που θα
ορίζει η αρµόδια υπηρεσία και β) όταν θα διενεργηθεί: βα) µε
χρήση εξοπλισµού σύνθετου ή ογκώδους ή απαιτούντος ειδικές
συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας, ββ) µέσω σάρωσης µε
χρήση laser, µε φωτογραµµετρικές µεθόδους ή συναφείς τεχνολογίες για τη δηµιουργία τρισδιάστατου µοντέλου ή βγ) στο πλαίσιο διαδικασίας, η οποία απαιτεί ειδικές συνθήκες παραγωγής
που επηρεάζουν την ασφάλεια, τη φύλαξη, το ωράριο λειτουργίας, την προσβασιµότητα του κοινού ή άλλες εξαιρετικές συνθήκες.
4Β. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται λήψη προηγούµενης άδειας
για την παραγωγή ή αναπαραγωγή προς διάδοση στο κοινό απεικονίσεων µνηµείων, µε σκοπό το κέρδος.
4Γ. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, το δικαίωµα παραγωγής ακριβών αντιγράφων των µνηµείων ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και στον
Ο.Δ.Α.Π.. Τα ακριβή αντίγραφα φέρουν ειδική σχετική σήµανση
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από τον φορέα παραγωγής τους. Η παραγωγή ακριβούς αντιγράφου µνηµείου, καθώς και η εµπορική διάθεση αυτού από
άλλο πρόσωπο τιµωρούνται µε την ποινή της παρ. 1 του άρθρου
66 και το αντικείµενο κατάσχεται.
4Δ. Για τις ανάγκες των παρ. 4Α έως και 4Γ: α. ως µνηµεία νοούνται τα ακίνητα µνηµεία που ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο
και βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους ή σε ιστορικούς τόπους ή είναι µεµονωµένα, καθώς και τα κινητά µνηµεία που ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο και βρίσκονται σε µουσεία ή
συλλογές του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή σε νόµιµη κατοχή φυσικών ή νοµικών προσώπων, κατά το άρθρο 23.
β. ως απεικόνιση µνηµείου νοείται η πιστή αποτύπωση της υφιστάµενης εικόνας του µνηµείου συνολικά ή τµηµατικά, µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο επί υλικού φορέα (ενδεικτικά επί
εντύπων ή αντικειµένων) ή επί άυλου φορέα (ενδεικτικά οπτικοακουστικό υλικό, ηλεκτρονικές εκδόσεις, διαδίκτυο, ψηφιακές
εφαρµογές). Η αποτύπωση που έχει µεν ως αφετηρία την υφιστάµενη εικόνα του µνηµείου αλλά την υπερβαίνει δηµιουργικά,
προσθετικά, αφαιρετικά ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως,
µε επιστηµονική ερµηνεία, καλλιτεχνική δηµιουργία ή φανταστική
έµπνευση του δηµιουργού, υπόκειται σε προηγούµενη αδειοδότηση µόνο στις περιπτώσεις της παρ. 4Α. γ. ως ακριβές αντίγραφο µνηµείου νοείται το οµοίωµα που έχει τις ίδιες διαστάσεις,
το ίδιο χρώµα και την ίδια πατίνα, αποδίδοντας αυστηρά και µε
ακρίβεια τις λεπτοµέρειες και τις φθορές, χωρίς να φέρει συµπληρώσεις.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται, σχετικά µε το τέλος της παρ.
4, ο τρόπος υπολογισµού, το ύψος, οι περιπτώσεις απαλλαγής
και έκπτωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Το τέλος
προσδιορίζεται στην απόφαση χορήγησης της άδειας και προκαταβάλλεται υπέρ του Ο.Δ.Α.Π., κατά τις ισχύουσες διαδικασίες
αυτού.
ΤΜΗΜΑ VII
OIKONOMIKA KINHTΡΑ
Άρθρο 47
Φορολογικές ρυθµίσεις
1. Σε περίπτωση επιβολής φόρου κληρονοµιάς, κληροδοσίας
ή δωρεάς, µε αντικείµενο κινητά µνηµεία ή εικαστικά ή άλλα έργα
τέχνης ο φόρος που αναλογεί µπορεί να καταβάλλεται από τους
υπόχρεους σε είδος µε τη µεταβίβαση ίσης αξίας κινητών µνηµείων ή εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης στο Δηµόσιο. Η αξία
του κινητού καθορίζεται από ειδική εκτιµητική επιτροπή. Ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία, τα αρµόδια όργανα,
τα µουσεία ή άλλους επιστηµονικούς ή πολιτιστικούς φορείς
στους οποίους κατατίθενται τα µνηµεία ή άλλα πολιτιστικά αγαθά
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, ρυθµίζονται µε την απόφαση της επόµενης παραγράφου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται η σύνθεση της ειδικής εκτιµητικής επιτροπής που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος
για τη χρηµατική αποτίµηση της αξίας των µνηµείων, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 48
Οικονοµικά κίνητρα για ακίνητα
1. Ο ιδιοκτήτης ακινήτου µνηµείου δικαιούται µεταφορά του
συντελεστή δόµησης που δεν έχει καλυφθεί από το ακίνητο, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Πολιτισµού και Αθλητισµού, ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και
οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιχορήγηση ή και την
παροχή άλλων οικονοµικών κινήτρων σε κυρίους ή νοµείς κτιρίων
που έχουν χαρακτηρισθεί ως µνηµεία, σύµφωνα µε τον παρόντα
Κώδικα ή εµπίπτουν στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν.
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4067/2012 (Α’ 79) ή βρίσκονται σε εκτάσεις ή σε οικιστικά σύνολα
που έχουν χαρακτηρισθεί ως αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικοί
τόποι σύµφωνα µε τον παρόντα. Τα παραπάνω κίνητρα και επιχορηγήσεις παρέχονται, όταν λόγω φθοράς ή καταστροφής των
κτιρίων του προηγούµενου εδαφίου ακόµα και αν αυτή οφείλεται
σε ανώτερη βία, παρίσταται ανάγκη συντήρησης, αναστήλωσης,
αποκατάστασης, ανακατασκευής και ανάδειξής τους ή ανάγκη
διατήρησης επί µέρους αρχιτεκτονικών, στατικών ή άλλων στοιχείων τους µε ιστορική, καλλιτεχνική σηµασία, καθώς και ανάγκη
διενέργειας εργασιών µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης
σε αυτά εάν πρόκειται για µνηµεία. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα είναι δυνατόν να ορίζεται, ότι τα κριτήρια επιλογής των
κτιρίων καθορίζονται ειδικότερα σε προκήρυξη, όπου αυτή προβλέπεται, καθώς και το ύψος της χορηγούµενης επιχορήγησης,
σε ποσοστό της απαιτούµενης δαπάνης των εργασιών για τους
παραπάνω σκοπούς. Το ποσοστό αυτό µπορεί να κυµαίνεται ανάλογα µε την περίπτωση, όταν τα κτίρια βρίσκονται σε οικισµούς
βάσει κριτηρίων που ανάγονται στην πυκνότητα ή τη σπανιότητα
των κτιρίων σε αυτούς, τον χαρακτήρα του οικισµού σε συνάρτηση µε τον κίνδυνο, τον βαθµό και τον ρυθµό αλλοιώσεώς του,
καθώς και την οικονοµική κατάσταση του κυρίου ή νοµέα. Τέλος,
µε το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται για πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες προς τις ρυθµίσεις του.
ΤΜΗΜΑ VIII
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 49
Τοπικά Συµβούλια Μνηµείων
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
συγκροτούνται Τοπικά Συµβούλια Μνηµείων (Τ.Σ.Μ.) στην έδρα
κάθε διοικητικής περιφέρειας και στις νησιωτικές περιοχές, όπου
αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα Τοπικά Συµβούλια Μνηµείων αποτελούνται από έντεκα (11) µέλη ως εξής: α) Έναν (1) Πάρεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που αναπληρώνεται από
άλλον Πάρεδρο, ως Πρόεδρο. β) Τρεις (3) αρχαιολόγους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που αναπληρώνονται από υπαλλήλους της ίδιας ειδικότητας. γ) Έναν (1)
αρχιτέκτονα υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που αναπληρώνεται από υπάλληλο της ίδιας ειδικότητας.
δ) Έναν (1) συντηρητή (ΠΕ ή ΤΕ) υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που αναπληρώνεται από υπάλληλο της
ίδιας ειδικότητας. ε) Έναν (1) αρχιτέκτονα υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αναπληρώνεται από
υπάλληλο της ίδιας ειδικότητας, τον οποίο ορίζει ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. στ) Τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ή ερευνητές σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή ειδικούς επιστήµονες µε πενταετή τουλάχιστον
ερευνητική εµπειρία µετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος στο πεδίο της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής, της εθνολογίας, της λαογραφίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της
ιστορίας της τέχνης ή άλλο κλάδο που σχετίζεται µε την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, που αναπληρώνονται από
πρόσωπα µε τα ίδια προσόντα. ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος που ορίζεται µε τον αναπληρωτή
του. Στις περ. β), γ) και δ), ως µέλη των Τοπικών Συµβουλίων
Μνηµείων, µπορούν να ορίζονται και οι αρµόδιοι για την έκδοση
των σχετικών εκτελεστών διοικητικών πράξεων Προϊστάµενοι των
Περιφερειακών ή Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή οι νόµιµοι αναπληρωτές τους,
οι οποίοι σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται να εισηγούνται και τα
σχετικά θέµατα.
2. Τα Τ.Σ.Μ. είναι αρµόδια να γνωµοδοτούν για όλα τα ζητήµατα που αφορούν σε µνηµεία, χώρους και τόπους της περιφέρειάς τους, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην περ. γ) της
παρ. 5 του άρθρου 50. Τα Τοπικά Συµβούλια είναι δυνατόν να
εξετάζουν εκ νέου, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, ένα
ζήτηµα που έχει ήδη κριθεί, µόνο εάν διαπιστώνουν ότι προέκυψαν εκ των υστέρων νέα ουσιώδη στοιχεία.
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Άρθρο 50
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο - Κεντρικό
Συµβούλιο Νεοτέρων Μνηµείων
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
συγκροτείται Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (Κ.Α.Σ.), που
αποτελείται από δεκαεπτά (17) µέλη ως εξής: α) Τον Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ως Πρόεδρο. β) Τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, αναπληρούµενο από άλλον Νοµικό
Σύµβουλο ή Πάρεδρο του γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. γ) Έξι (6) αρχαιολόγους
Προϊσταµένους περιφερειακών ή ειδικών περιφερειακών οργανικών µονάδων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού επιπέδου Διεύθυνσης µε ειδικότητες που σχετίζονται µε τις
αρµοδιότητες του Κ.Α.Σ., αναπληρούµενους από πρόσωπα µε τα
ίδια προσόντα. δ) Οκτώ (8) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητές αναγνωρισµένων
ερευνητικών ιδρυµάτων ή άλλους έγκριτους επιστήµονες, υπαλλήλους ή µη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
υπερδεκαετή επαγγελµατική και επιστηµονική εµπειρία µετά την
απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος στην αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, την ιστορία της τέχνης, τη γεωλογία, την επιστήµη
και τεχνική των υλικών, τη δοµοστατική, την εδαφοµηχανική ή
άλλη επιστήµη σχετική µε την προστασία των αρχαίων µνηµείων
και χώρων, αναπληρούµενους από πρόσωπα µε τα ίδια προσόντα. ε) Έναν αρχιτέκτονα υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και Ενέργειας αναπληρούµενο από υπάλληλο µε την ίδια
ειδικότητα, οριζόµενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
συγκροτείται Κεντρικό Συµβούλιο Νεοτέρων Μνηµείων
(Κ.Σ.Ν.Μ.), που αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη ως εξής: α)
Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ως Πρόεδρο. β) Τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, αναπληρούµενο από
άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του γραφείο του Νοµικού
Συµβούλου στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. γ) Τρεις
(3) προϊσταµένους περιφερειακών ή ειδικών περιφερειακών οργανικών µονάδων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
επιπέδου διεύθυνσης µε ειδικότητες που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες του Κ.Σ.Ν.Μ., αναπληρούµενους από πρόσωπα µε τα
ίδια προσόντα. δ) Οκτώ (8) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητές αναγνωρισµένων
ερευνητικών ιδρυµάτων ή άλλους έγκριτους επιστήµονες, υπαλλήλους ή µη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
υπερδεκαετή επαγγελµατική και επιστηµονική εµπειρία, µε ειδικότητα στην αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, τη συντήρηση
έργων τέχνης, την ιστορία της τέχνης, την επιστήµη και τεχνική
των υλικών, τη δοµοστατική, την εδαφοµηχανική ή άλλη επιστήµη σχετική µε την προστασία των αρχαίων µνηµείων και
χώρων, αναπληρούµενους από πρόσωπα µε τα ίδια προσόντα.
ε) Έναν (1) αρχιτέκτονα υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναπληρούµενο από υπάλληλο µε την ίδια ειδικότητα, τον οποίο ορίζει Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. στ) Έναν (1) αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος, αναπληρούµενο από πρόσωπο µε τα
ίδια προσόντα.
3. Με την απόφαση συγκρότησης των Κεντρικών Συµβουλίων
ορίζεται και ο αναπληρωτής Πρόεδρος αυτών. Όταν τον Γενικό
γραµµατέα αναπληρώνει άλλο µέλος του Συµβουλίου, στη θέση
του καλείται ο αναπληρωτής του µέλους αυτού. Εισηγητές στα
Κεντρικά Συµβούλια ορίζονται οι Προϊστάµενοι των καθ’ ύλην αρµόδιων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
4. Στην αρµοδιότητα του Κ.Α.Σ. ανήκουν θέµατα που αφορούν
στην προστασία αρχαίων µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και
ιστορικών τόπων που αποτέλεσαν το χώρο εξαίρετων ιστορικών
ή µυθικών γεγονότων έως το 1830. Στην αρµοδιότητα του
Κ.Σ.Ν.Μ. ανήκουν θέµατα που αφορούν στην προστασία νεοτέρων µνηµείων και των λοιπών ιστορικών τόπων.

5. Υπό την επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου, τα Κεντρικά Συµβούλια: α) Εισηγούνται στον Υπουργό για ζητήµατα
που αφορούν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς,
σύµφωνα µε το άρθρο 3. β) Εισηγούνται στον Υπουργό για τα
ετήσια προγράµµατα απαλλοτριώσεων ή απευθείας αγορών,
ανασκαφών, αναστηλώσεων, εργασιών συντήρησης, καθώς και
άλλων εργασιών επί των µνηµείων. γ) Γνωµοδοτούν για ζητήµατα
που σχετίζονται µε: γα) µνηµεία, χώρους και τόπους που βρίσκονται σε περισσότερες από µία περιφέρειες, καθώς και στη
θάλασσα ή σε ποταµούς ή σε λίµνες, γβ) την προστασία των µνηµείων που είναι εγγεγραµµένα στον Κατάλογο της Παγκόσµιας
Κληρονοµιάς, καθώς και των άλλων µείζονος σηµασίας µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, γγ) επεµβάσεις µείζονος σηµασίας σε µνηµεία, χώρους και τόπους, γδ) την
οριοθέτηση και τον καθορισµό αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών
τόπων και ζωνών προστασίας σύµφωνα τα άρθρα 12 έως 17, γε)
την αναγκαστική απαλλοτρίωση ή απευθείας αγορά ή ανταλλαγή
ακινήτων χάριν της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς,
γστ) την µεταφορά ακινήτων µνηµείων ή τµήµατος αυτών ή την
απόσπαση στοιχείων από µνηµεία µείζονος σηµασίας, γζ) τη χορήγηση άδειας για κατεδάφιση σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 6, γη) τον χαρακτηρισµό κατηγοριών κινητών µνηµείων, γθ)
τη εξαγωγή µνηµείων, γι) τον δανεισµό και την ανταλλαγή κινητών µνηµείων που ανήκουν στο Δηµόσιο, για) την αναγνώριση
συλλεκτών και την περιέλευση συλλογών στο Δηµόσιο σύµφωνα
µε το άρθρο 31, γιβ) τον δανεισµό, την προσωρινή εξαγωγή, την
ανταλλαγή και τη µεταβίβαση αρχαίων αντικειµένων συλλογών
µουσείων του άρθρου 45, γιγ) για κάθε άλλο µείζον θέµα που παραπέµπεται σε αυτά από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού.
6. α) Για την εφαρµογή της παρ. 11 του άρθρου 6, εάν και τα
δύο µνηµεία είναι αρχαία, αρµόδιο είναι το Κ.Α.Σ., ενώ εάν και τα
δύο µνηµεία είναι νεότερα, το Κ.Σ.Ν.Μ. β) Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρµογής της διάταξης αυτής αρµόδιο είναι ειδικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Ολοµέλεια του Κ.Α.Σ. και
την Ολοµέλεια του Κ.Σ.Ν.Μ. που συνεδριάζουν από κοινού. Όλα
τα µέλη του έχουν µία (1) ψήφο. Στην περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το όργανο αυτό είναι επίσης
αρµόδιο να γνωµοδοτεί ως προς τον χαρακτηρισµό ακινήτου που
βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο ή πάνω σε αρχαίο, ως µνηµείου,
σύµφωνα µε τις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 6.
7. Για επεµβάσεις ελάσσονος σηµασίας σε µνηµεία που αποτελούν οικιστικά σύνολα, όπως εξωτερικοί χρωµατισµοί κτηρίων,
αντικαταστάσεις πεζοδροµίων, επιχρίσµατα και σχετικές εργασίες που δεν θίγουν τη µορφή και το κέλυφος των υπαρχόντων
κτηρίων, οι αρµοδιότητες των Κεντρικών Συµβουλίων της παρ. 5
για τα ζητήµατα αυτά ασκούνται από τις τοπικές Εφορείες.
Άρθρο 51
Συµβούλιο Μουσείων
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
συγκροτείται Συµβούλιο Μουσείων που αποτελείται από δεκαεννέα (19) µέλη ως εξής: α) Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού ως Πρόεδρο. β) Τρεις (3) επιστήµονες αρχαιολόγους ή αρχιτέκτονες ή µουσειολόγους ή ιστορικούς
τέχνης, κατόχους διδακτορικών διπλωµάτων, υπαλλήλους του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
ή µέλη των Ερευνητικών Ιδρυµάτων και τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
αναπληρούµενους από πρόσωπα µε ανάλογα προσόντα. γ) Έξι
(6) διευθύνοντες µουσείων, διαφόρων κατηγοριών, από τους
οποίους οι τρεις (3) τουλάχιστον κρατικών µουσείων, εκ των
οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον προερχόµενοι από αρχαιολογικά
Μουσεία, αναπληρούµενους από πρόσωπα µε την ίδια ιδιότητα.
δ) Δύο (2) πρόσωπα µε επιστηµονική ειδίκευση ή επαγγελµατική
εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας µουσείων, αναπληρούµενα από πρόσωπα µε τα ίδια προσόντα. ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Τµήµατος του Διεθνούς Συµβουλίου
Μουσείων (ICOM), µε τον αναπληρωτή του. στ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), µε επι-
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στηµονική ειδίκευση ή επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας µουσείων, µε τον αναπληρωτή του. ζ)
Τρεις (3) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων µε βαθµό Α’
και επιστηµονική ειδίκευση ή επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας µουσείων και η) Έναν (1) Αρχαιολόγο, µέλος Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής.
2. Το Συµβούλιο Μουσείων: α) εισηγείται στον Υπουργό για τις
αρχές που διέπουν τη µουσειακή πολιτική του Κράτους, τα µέτρα
υποστήριξης και εξειδίκευσης αυτής, καθώς και τη συνεργασία
µεταξύ των µουσείων και τον συντονισµό των δραστηριοτήτων
τους, β) γνωµοδοτεί για τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την
εφαρµογή του άρθρου 45, µε την επιφύλαξη της υποπερ. γιβ)
της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 50, γ) γνωµοδοτεί για θέµατα
εφαρµογής της αρχής της αµοιβαιότητας, σε περίπτωση δανεισµού για τη διοργάνωση εκθέσεων σε Μουσεία, δ) γνωµοδοτεί
για τη συγκρότηση κρατικών µουσείων ως ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
σύµφωνα µε την παρ. 28 του άρθρου 7 του
ν. 2557/1997
(Α’ 271), ε) γνωµοδοτεί για κάθε θέµα, που αφορά Μουσεία και
παραπέµπεται σε αυτό.
Άρθρο 52
Κοινοί κανόνες για τη συγκρότηση
και λειτουργία των Συµβουλίων
1. Η θητεία των µελών των Συµβουλίων των άρθρων 49 έως 51
είναι τριετής. Η θητεία των µισών τουλάχιστον από τα µέλη των
Συµβουλίων που δεν συµµετέχουν σε αυτά αυτοδικαίως ανανεώνεται κάθε έξι (6) έτη.
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Συµβουλίων, προκειµένου για την εξέταση επιµέρους ζητηµάτων, το έργο των Συµβουλίων µπορεί να υποβοηθείται από επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από ορισµένα από τα µέλη τους ή άλλους ειδικούς επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες και γνωµοδοτούν σε αυτά.
3. Η επιστηµονική και γραµµατειακή υποστήριξη των Συµβουλίων εξασφαλίζεται από Γραµµατεία που συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού στην έδρα κάθε Συµβουλίου.
4. Στους εισηγητές, στα µέλη των Συµβουλίων και της Γραµµατείας τους καταβάλλεται αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
ρυθµίζονται τα σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία των Συµβουλίων και της Γραµµατείας τους, τη δυνατότητα συγκρότησης
και λειτουργίας τους κατά τµήµατα και κάθε άλλη συναφή λεπτοµέρεια. Με διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µπορεί να ιδρύονται νέα
συµβούλια, να καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται Συµβούλια και να ρυθµίζεται κάθε
σχετική λεπτοµέρεια.
6. Στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων µετέχουν τα µέλη τους
και οι εισηγητές. Στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Συµβουλίων
οι εισηγητές µετέχουν άνευ ψήφου. Πρόσωπα των οποίων οι
υποθέσεις άγονται ενώπιον του Συµβουλίου µπορούν να παρίστανται και µε ή δια δικηγόρου και να χρησιµοποιούν τεχνικούς
συµβούλους, προκειµένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και να
απαντήσουν σε ερωτήσεις των µελών ή εισηγητών.
7. Ο Πρόεδρος και τα µέλη των Συµβουλίων δεν ευθύνονται,
δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώµη που διατύπωσαν ή
πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Δίωξη επιτρέπεται κατόπιν εγκλήσεως µόνο για συκοφαντική δυσφήµιση, εξύβριση ή παραβίαση του απορρήτου.
ΤΜΗΜΑ ΙΧ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 53
Κλοπή µνηµείων
1. Με κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών τιµωρείται η κλοπή
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(άρθρο 372 του Ποινικού Κώδικα), αν έχει αντικείµενο µνηµείο
ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ή µνηµείο που αφαιρέθηκε από ακίνητο
µνηµείο, από χώρο ανασκαµµένο, από µουσείο, από αποθηκευτικούς χώρους αρχαίων ευρηµάτων ή από χώρο όπου φυλάσσεται συλλογή.
2. Εάν η πράξη τελέστηκε από πρόσωπα ενωµένα για τη διάπραξη κλοπών ή ληστειών ή για τη διάπραξη εγκληµάτων που
προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα επιβάλλεται κάθειρξη. Η
ίδια ποινή επιβάλλεται εάν ο δράστης διαπράττει κατά συνήθεια
ή κατ’ επάγγελµα κλοπές µνηµείων.
Άρθρο 54
Υπεξαίρεση µνηµείων
Με κάθειρξη µέχρι (10) δέκα ετών τιµωρείται η υπεξαίρεση
(άρθρο 375 του Ποινικού Κώδικα), αν έχει αντικείµενο µνηµείο
µε ιδιαίτερα µεγάλη αξία ή αν ο δράστης τελεί την πράξη της
υπεξαίρεσης µνηµείων κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια.
Άρθρο 55
Αποδοχή και διάθεση µνηµείων
που αποτελούν προϊόντα εγκλήµατος
Η πράξη της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήµατος
(παρ. 1 του άρθρου 394 του Ποινικού Κώδικα) τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών, αν έχει αντικείµενο µνηµείο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και ο υπαίτιος γνώριζε, ότι αυτό προέρχεται
από αξιόποινη πράξη. Επιβάλλεται κάθειρξη, αν ο υπαίτιος επιχειρεί την πράξη του προηγούµενου εδαφίου κατ' επάγγελµα ή
κατά συνήθεια.
Άρθρο 56
Φθορά µνηµείου
1. Όποιος καταστρέφει, βλάπτει, ρυπαίνει, καθιστά ανέφικτη
ή δυσχερή τη χρήση ή αλλοιώνει τη µορφή µνηµείου ή ανήκοντος
σε συλλογή µουσείου πολιτιστικού αγαθού ή πολιτιστικού αγαθού που έχει τοποθετηθεί σε ανοικτό ή κλειστό δηµόσιο, δηµοτικό ή κοινόχρηστο χώρο τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη. Αν το µνηµείο ανήκει στον δράστη, επιβάλλεται φυλάκιση
µέχρι τριών (3) ετών.
2. Αν πρόκειται για µνηµείο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και η
πράξη έγινε στο πλαίσιο οργανωµένης εγκληµατικής δραστηριότητας ή από πολλούς ενωµένους για την τέλεσή της, επιβάλλεται
κάθειρξη µέχρι (10) δέκα ετών.
Άρθρο 57
Φθορά µνηµείου από αµέλεια
Με φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών τιµωρείται η πράξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 56, αν τελέσθηκε από αµέλεια.
Άρθρο 58
Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης µνηµείου
Όποιος παραλείπει τη δήλωση που επιβάλλεται από την παρ.
1 του άρθρου 8 και την παρ. 1 του άρθρου 24 τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών (3) ετών. Όποιος παραλείπει τη δήλωση που
επιβάλλεται από την παρ. 2 του άρθρου 24 ή την παρ. 2 του άρθρου 33 τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών. Στην περίπτωση των µνηµείων που χαρακτηρίζονται κατά την παρ. 6 του
άρθρου 20, το έγκληµα του προηγούµενου εδαφίου τελείται
µόνο, εφόσον ο υπόχρεος προς δήλωση έλαβε αποδεδειγµένα
γνώση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού. Στην περίπτωση
του προηγούµενου εδαφίου ο δράστης τιµωρείται µε χρηµατική
ποινή έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών.
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Άρθρο 59
Παράνοµη µεταβίβαση µνηµείου
Όποιος µεταβιβάζει την κυριότητα ή την κατοχή µνηµείου ή
αποκτά την κυριότητα ή αποδέχεται να περιέλθει στην κατοχή
του µνηµείο χωρίς την αναγκαία από τον νόµο άδεια, έγκριση ή
γνωστοποίηση, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών. Επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν πρόκειται για
αρχαίο µνηµείο που δεν έχει δηλωθεί νόµιµα. Οι ποινές αυτές
επιβάλλονται, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
Άρθρο 60
Παράνοµη εµπορία µνηµείων
Όποιος ασκεί δραστηριότητα αρχαιοπώλη ή εµπόρου νεότερων µνηµείων κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 32 χωρίς
άδεια τιµωρείται µε φυλάκιση.
Άρθρο 61
Παράνοµη ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα
1. Όποιος χωρίς προηγούµενη άδεια διενεργεί ανασκαφή µε
σκοπό την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών.
2. Αν οι πράξεις της προηγούµενης παραγράφου τελέσθηκαν
µέσα σε αρχαιολογικούς χώρους ή αν ο υπαίτιος τις επιχειρεί
κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια, επιβάλλεται κάθειρξη.
3. Όποιος χωρίς προηγούµενη άδεια διενεργεί άλλης µορφής
παράνοµη αρχαιολογική έρευνα µε σκοπό την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1)
έτους. Αν ο δράστης διαπράττει την πράξη του προηγούµενου
εδαφίου κατά συνήθεια ή κατ’ επάγγελµα, επιβάλλεται κάθειρξη
έως δέκα (10) ετών.
Άρθρο 62
Παράνοµη χρήση ανιχνευτή µετάλλου
1. Όποιος χρησιµοποιεί ανιχνευτή µετάλλων ή άλλα όργανα
διασκόπησης χωρίς την άδεια που απαιτείται από την παρ. 2 του
άρθρου 38 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τελέσθηκε
µέσα σε αρχαιολογικούς χώρους ή αν ο υπαίτιος της πράξης την
επιχειρεί κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια επιβάλλεται φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) ετών.
Άρθρο 63
Παράνοµη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών
1. Όποιος εξάγει ή επιχειρεί να εξαγάγει από την Ελλάδα, κατά
παράβαση του παρόντος Κώδικα, µνηµείο ή πολιτιστικό αγαθό
για το οποίο έχει κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισµού, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20, τιµωρείται
µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών. Η προέλευση του µνηµείου
κατ’ αξιόποινο τρόπο συνιστά επιβαρυντική περίσταση.
2. Όποιος παραβαίνει τους όρους της απόφασης µε την οποία
έχει χορηγηθεί άδεια προσωρινής εξαγωγής µνηµείου ή πολιτιστικού αγαθού που ανήκει σε συλλογή µουσείου και ιδίως, αν
δεν το επανεισάγει µέσα στην προθεσµία που τάχθηκε, τιµωρείται µε φυλάκιση. Αν όµως η παράβαση του όρου δεν είναι ουσιώδης, το δικαστήριο µπορεί να αφήσει την πράξη ατιµώρητη. Το
αξιόποινο της πράξης της µη εµπρόθεσµης επανεισαγωγής εξαλείφεται, αν ο υπαίτιος µε δική του θέληση και πριν ακόµα εξετασθεί µε οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρχές,
επανεισαγάγει το µνηµείο ή το πολιτιστικό αγαθό.
3. Με κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών τιµωρείται ο υπαίτιος της
πράξης του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου,
εφόσον η πράξη τελέστηκε µε σκοπό την οριστική αποµάκρυνση
του µνηµείου από τα όρια της ελληνικής επικράτειας.
4. Όποιος εξάγει ή επιχειρεί να εξαγάγει από την Ελλάδα
εκτός των ορίων του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, κατά παράβαση του Κανονισµού (ΕΚ) 116/2009 του
Συµβουλίου της 18ης Δεκεµβρίου 2008 σχετικά µε την εξαγωγή
πολιτιστικών αγαθών (L 39/ 1) και του Εκτελεστικού Κανονισµού
(ΕΕ) 1081/2012 της Επιτροπής της 9ης Νοεµβρίου 2012 περί διατάξεων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συµβουλίου σχετικά µε την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών (L 324/1)
και των προεδρικών διαταγµάτων εφαρµογής τους, όπως εκάστοτε ισχύουν, πολιτιστικά αγαθά κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ) 116/2009, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών
(3) µηνών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
Άρθρο 64
Παράνοµη εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών
Όποιος εισάγει στην Ελλάδα πολιτιστικά αγαθά κατά την έννοια της από 17 Νοεµβρίου 1980 διεθνούς συµβάσεως των Παρισίων που κυρώθηκε µε τον ν. 1103/1980 (Α’ 297), τα οποία
έχουν αφαιρεθεί παράνοµα από µουσεία ή άλλα παρόµοια ιδρύµατα ή θρησκευτικά ή δηµόσια µνηµεία που βρίσκονται στην επικράτεια άλλων κρατών µερών της ίδιας συµβάσεως και τα οποία
αποτελούν αποδεδειγµένα τµήµα της απογραφής των ιδρυµάτων
αυτών, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν η
πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
Άρθρο 65
Παράνοµη µη επιστροφή πολιτιστικών αγαθών
Όποιος δεν συµµορφώνεται µε εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητών, η οποία διατάσσει την επιστροφή πολιτιστικών
αγαθών που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος
άλλου κράτους, κατ’ εφαρµογή των διεθνών συµβάσεων που κυρώνονται και ισχύουν στην Ελλάδα ή της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιµωρείται µε φυλάκιση.
Άρθρο 66
Παράνοµη επέµβαση ή εκτέλεση έργου
1. Όποιος χωρίς την αναγκαία από τον νόµο άδεια ή καθ’
υπέρβαση αυτής διενεργεί σε µνηµείο, σε αρχαιολογικό χώρο ή
σε ιστορικό τόπο, πράξη από αυτές που αναφέρονται στις παρ.
2 έως 4 του άρθρου 10, στα άρθρα 13 και 14, στην παρ. 5 του
άρθρου 15 και στα άρθρα 15Α και 16, τιµωρείται µε φυλάκιση
µέχρι τριών (3) ετών. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος διενεργεί πράξη ή δραστηριότητα σε ζώνες προστασίας γύρω από µνηµεία ή χώρους, όπως ορίζονται στα άρθρα 16 και 17Α, κατά
παράβαση των όρων και περιορισµών που ισχύουν σε αυτές. Η
ίδια ποινή επιβάλλεται σε όποιον, χωρίς την αναγκαία από τον
νόµο άδεια ή καθ’ υπέρβασή της, διενεργεί τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 42, στην παρ. 1 του άρθρου 43 και στην
παρ. 4 του άρθρου 46.
2. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους τιµωρείται
όποιος εισάγει, εξάγει, κατέχει εκµαγεία, αντίγραφα ή αποµιµήµατα µνηµείων µε σκοπό να τα διαθέσει ως γνήσια ή εν γνώσει
του πιστοποιεί τα αντικείµενα αυτά ως γνήσια µέσω δηλώσεων,
αξιολογήσεων, δηµοσιοποιήσεων, αποτυπώσεων σε σφραγίδες
ή επιγραφές ή µε κάθε άλλο µέσο ή παράσταση, εκτός εάν η
πράξη τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη. Η διάθεση των
ανωτέρω αντικειµένων ως γνησίων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε
άλλη διάταξη. Τα αντίγραφα, τα αποµιµήµατα και τα όργανα κατασκευής αυτών κατάσχονται και δηµεύονται.
Άρθρο 67
Πληµµελής φύλαξη, διατήρηση ή συντήρηση µνηµείου
Ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος µνηµείου, ο οποίος εκτελεί τις
υποχρεώσεις του για φύλαξη, διατήρηση ή συντήρησή του πληµµελώς και έτσι εκθέτει το µνηµείο σε κίνδυνο, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών (3) ετών.
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Άρθρο 68
Πράξεις ελεγκτικών οργάνων
Το άρθρο 28 του ν. 4139/2013 (Α’ 74) εφαρµόζεται αναλόγως
και στα εγκλήµατα της κλοπής µνηµείων, της υπεξαίρεσης µνηµείων, της φθοράς µνηµείων, της αποδοχής και διάθεσης µνηµείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήµατος, της παράνοµης
ανασκαφής ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας και της παράνοµης
εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών. Η ενέργεια του ελεγκτικού οργάνου περιορίζεται στις πράξεις που είναι απολύτως αναγκαίες
για τη διακρίβωση των εγκληµάτων αυτών, η τέλεση των οποίων
θα πρέπει πάντως να είχε προαποφασισθεί από τον δράστη.
Άρθρο 69
Δήµευση και χρηµατική ποινή
1. Η δήµευση των πολιτιστικών αγαθών που αποτελούν αντικείµενο παράνοµης εξαγωγής ή επιχειρούµενης παράνοµης εξαγωγής, καθώς και των µέσων τέλεσης της πράξης αυτής και της
παράνοµης ανασκαφής ή άλλης έρευνας µε σκοπό την ανεύρεση
ή αποκάλυψη αρχαίων επιβάλλεται υποχρεωτικά εφόσον ανήκουν στον δράστη ή σε συµµέτοχο.
2. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιβληθεί δήµευση των
µέσων τέλεσης των εγκληµάτων που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα, επιβάλλεται χρηµατική ποινή που µπορεί να ανέλθει στο ήµισυ (1/2) της αξίας των µέσων αυτών.
Άρθρο 70
Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων Εφαρµοστέο δίκαιο
1. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία να εκδικάζουν διαφορές που αναφέρονται σε θέµατα κυριότητας, νοµής και κατοχής κινητών µνηµείων κατά την έννοια
του παρόντος Κώδικα.
2. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία να διατάξουν κάθε πρόσφορο ασφαλιστικό µέτρο που αποσκοπεί στη
συντήρηση ή διασφάλιση δικαιώµατος που αφορά σε κινητά µνηµεία κατά την έννοια του παρόντος Κώδικα.
3. Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα εφαρµόζονται ανεξαρτήτως του εφαρµοστέου στην ένδικη σχέση δικαίου, στην περίπτωση κατά την οποία η ένδικη σχέση αφορά σε κινητά µνηµεία
κατά την έννοια του παρόντος Κώδικα.
4. Τα αδικήµατα που προβλέπονται στις ποινικές διατάξεις του
Κεφαλαίου 9 του παρόντος Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει, διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς
νόµους ακόµη και στην περίπτωση που τελέσθηκαν στην αλλοδαπή.
Άρθρο 70Α
Ευθύνη νοµικών προσώπων
1. Αν κάποιο από τα εγκλήµατα των άρθρων 53 έως 67 τελείται
προς όφελος ή για λογαριασµό νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας, από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατοµικά είτε ως
µέλος οργάνου του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας
και κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτών ή έχει εξουσία εκπροσώπησής τους ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασµό τους ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτών,
επιβάλλονται αιτιολογηµένα στο νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι εξής κυρώσεις: α) Διοικητικό
πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ. β) Οριστική ή προσωρινή, για χρονικό διάστηµα από έναν (1) µήνα έως δύο (2) έτη, ανάκληση ή αναστολή
της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. γ) Απαγόρευση διαζευκτικά της άσκησης
ορισµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή της εγκατάστασης υποκαταστηµάτων ή της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου,
για χρονικό διάστηµα από έναν (1) µήνα έως δύο (2) έτη. δ) Οριστικός ή προσωρινός, για χρονικό διάστηµα από έναν (1) µήνα
έως δύο (2) έτη, αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές, ενισχύ-
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σεις, επιδοτήσεις και διαφηµίσεις του Δηµοσίου ή των νοµικών
προσώπων του δηµόσιου τοµέα. Το διοικητικό πρόστιµο της περ.
α’ επιβάλλεται πάντοτε και ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και όταν φυσικό πρόσωπο που έχει κάποια από τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο
ιδιότητες είναι ηθικός αυτουργός ή συνεργός στις ίδιες πράξεις.
2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό πρόσωπο
που αναφέρεται στην παρ. 1 κατέστησε δυνατή την τέλεση από
ιεραρχικά κατώτερο στέλεχος ή από εντολοδόχο του νοµικού
προσώπου ή της νοµικής οντότητας, κάποιου από τα εγκλήµατα
των άρθρων 53 έως 67 προς όφελος ή για λογαριασµό του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, επιβάλλονται αιτιολογηµένα στο νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα, σωρευτικά ή
διαζευκτικά, οι εξής κυρώσεις: α) Διοικητικό πρόστιµο από πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
β) Οι προβλεπόµενες στις περ. β), γ) και δ) της παρ. 1 κυρώσεις
για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος.
3. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που
προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 και για την επιµέτρηση των κυρώσεων αυτών λαµβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις
και ιδίως: α) Η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης, β) ο βαθµός ευθύνης του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας,
γ) η οικονοµική επιφάνεια του νοµικού προσώπου ή της νοµικής
οντότητας, δ) το ύψος των παράνοµων εσόδων ή του προκύψαντος οφέλους, ε) οι ζηµίες τρίτων που προέκυψαν από το αδίκηµα,
στ) οι ενέργειες του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας
µετά την τέλεση της παράβασης, ζ) η υποτροπή του νοµικού
προσώπου ή της νοµικής οντότητας.
4. Καµία κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούµενη κλήτευση των νοµίµων εκπροσώπων του νοµικού προσώπου ή της
νοµικής οντότητας για παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται
στον ενδιαφερόµενο τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες πριν
από την ηµέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι
παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α’ 45). Για τη διαπίστωση της τέλεσης των παραβάσεων και για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων, οι
αρµόδιες αρχές ασκούν τις ελεγκτικές αρµοδιότητες, σύµφωνα
µε τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους.
5. Η εφαρµογή των παρ. 1 έως 4 είναι ανεξάρτητη από την
αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των φυσικών προσώπων που
αναφέρονται σε αυτές.
6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται περαιτέρω ο τρόπος, τα όργανα, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων των προηγούµενων παραγράφων, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή τους.
7. Οι εισαγγελικές αρχές ενηµερώνουν αµέσως το Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού για την άσκηση ποινικής δίωξης επί
υποθέσεων στις οποίες υπάρχει εµπλοκή νοµικού προσώπου ή
οντότητας, σύµφωνα µε την έννοια των παρ. 1 και 2 και του αποστέλλουν αντίγραφο της σχετικής δικογραφίας. Σε περίπτωση
καταδίκης φυσικού προσώπου για τις αξιόποινες πράξεις που
αναφέρονται στις παρ. 1 και 2, το δικαστήριο µπορεί αντίστοιχα
να διατάξει την αποστολή αντιγράφου της καταδικαστικής απόφασης και της σχετικής δικογραφίας στο Υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού.
Άρθρο 71
Εισαγγελέας Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών
Στην Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Αθηνών ορίζεται από τον
Διευθύνοντα αυτήν, εισαγγελικός λειτουργός, µε τον αναπληρωτή του, αρµόδιος για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών,
ο οποίος εποπτεύει όλη την προανακριτική διαδικασία, ασκεί την
ποινική δίωξη για αδικήµατα που προβλέπονται στη νοµοθεσία
περί προστασίας των πολιτιστικών αγαθών, επιµελείται δε την
εκτέλεση των κύριων και παρεπόµενων ποινών που επιβάλλονται.
Άρθρο 71Α
Χορήγηση αµοιβών - Εύφηµος µνεία
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πολιτισµού
και Αθλητισµού και Εσωτερικών, καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι
προϋποθέσεις, τα κριτήρια υπολογισµού, η προθεσµία και η διαδικασία χορήγησης της χρηµατικής αµοιβής σε όποιον συµβάλλει στην ανάκτηση µνηµείων, τα οποία κατέχονται παρανόµως ή
στην καταστολή των ποινικών αδικηµάτων του παρόντος κεφαλαίου. Η ως άνω διαδικασία χορήγησης χρηµατικής αµοιβής,
είναι απόρρητη και εξαιρείται από κάθε υποχρέωση δηµοσιότητας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
2. Για τη χορήγηση των αµοιβών αυτών, εγγράφονται κατ’
έτος στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού και σε ιδιαίτερο κωδικό αριθµό οι απαραίτητες
πιστώσεις.
3. Χρηµατική αµοιβή δεν καταβάλλεται, όταν ο δικαιούχος έχει
ήδη αµειφθεί µε βάση άλλη διάταξη για την ίδια πληροφορία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
είναι δυνατόν να απονέµεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εύφηµος µνεία σε όποιον συµβάλλει στην ανάκτηση µνηµείων ή στην
πρόληψη και καταπολέµηση αδικηµάτων του παρόντος κεφαλαίου.
Άρθρο 72
Τύχη χρηµατικών ποινών και δηµευθέντων πραγµάτων
1. Οι χρηµατικές ποινές, τα πρόστιµα, τα ποσά που προέρχονται από µετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών σε
χρηµατικές ποινές, καθώς και τα ποσά χρηµατικής ικανοποίησης
του Δηµοσίου λόγω ηθικής βλάβης, που επιβάλλονται κατά τη
νοµοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς αποτελούν πόρο του Οργανισµού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.). Πράγµατα που δηµεύονται ως µέσα
για την τέλεση εγκληµατικών πράξεων, που τιµωρούνται κατά
τον νόµο, περιέρχονται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης και Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης στον Ο.Δ.Α.Π. των πιο πάνω
ποσών και ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
ΤΜΗΜΑ Χ
ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 73
Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις
1. Τα υπάρχοντα την 28η.6.2002 δικαιώµατα κυριότητας των
εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδας,
της Εκκλησίας της Κρήτης, των Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, του Οικουµενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως,
των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύµων,
της Ιερής Μονής του Σινά, των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους,
των Ιερών Μονών της Αγίας Αναστασίας της Φαρµακολύτριας
στη Χαλκιδική, των Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη και του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτµο, άλλων νοµικών προσώπων ή άλλων ενώσεων προσώπων που εκπροσωπούν θρησκείες
ή δόγµατα, σε αρχαία µνηµεία θρησκευτικού χαρακτήρα, ακόµη
και αν χρονολογούνται µέχρι και το 1453, διατηρούνται.
2. Με τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται ισχύουσες ειδικές διατάξεις περί του Αγίου Όρους.
3. Όποιος έχει στην κατοχή του αρχαίο κινητό από αυτά που
αναφέρονται στις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 20, υποχρεούται να το δηλώσει στην Υπηρεσία έως την 28η.6.2003. Η
εµπρόθεσµη δήλωση αποτελεί, για όποιον προβαίνει σε αυτήν,
λόγο απαλλαγής από την ποινική δίωξη για τη µη έγκαιρη δήλωση. Αυτός που δηλώνει σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο,
ότι κατέχει αρχαίο που χρονολογείται έως και το 1453, είναι δυνατόν να υποβάλλει, παράλληλα µε τη δήλωση, αίτηση για τη χορήγηση άδειας κατοχής του αρχαίου σύµφωνα µε τον παρόντα
Κώδικα. Η άδεια χορηγείται εκτός εάν συντρέχει η περ. γ) της
παρ. 2 του άρθρου 23. Κατά τη χορήγηση της άδειας κατοχής
ορίζονται τα αναγκαία µέτρα για τη φύλαξη και τη διατήρηση του

µνηµείου.
4. Αν σύµφωνα µε την παρ. 2 δηλωθεί η κατοχή αρχαίου που
έχει εισαχθεί από την αλλοδαπή και που χρονολογείται έως και
το 1453, αναγνωρίζεται το δικαίωµα κυριότητας υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 33.
5. Όσοι έχουν άδεια ιδιωτικής συλλογής αρχαίων κατά τον κ.ν.
5351/1932 (Α’ 275) µπορούν να ζητήσουν να αναγνωριστούν ως
συλλέκτες σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα. Οι αιτούντες αναγνωρίζονται ως συλλέκτες εκτός εάν συντρέχουν τα κωλύµατα
της παρ. 1 ή της παρ. 2 του άρθρου 31. Με την απόφαση αναγνώρισης ορίζονται τα αναγκαία µέτρα, τα οποία οφείλει ο συλλέκτης να λάβει, για τη φύλαξη και διατήρηση των αντικειµένων
της συλλογής το αργότερο µέσα σε προθεσµία δεκαοκτώ (18)
µηνών από την αναγνώριση. Την 29η.12.2003 λήγει αυτοδίκαια η
ισχύς αδειών ιδιωτικής συλλογής αρχαίων που έχουν χορηγηθεί
κατά τον κ.ν. 5351/1932, εκτός εάν εκκρεµεί αίτηση αναγνώρισης
ως συλλέκτη κατά το προηγούµενο εδάφιο.
6. Όσοι έχουν άδεια εµπορίας αρχαίων κατά τον
κ.ν.
5351/1932, αν επιθυµούν να ασκούν τη δραστηριότητα του αρχαιοπώλη, οφείλουν να ζητήσουν τη χορήγηση της σχετικής
άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος έως την
28η.12.2003. Μετά από την παρέλευση της προθεσµίας αυτής,
λήγει αυτοδίκαια η ισχύς αδειών εµπορίας αρχαίων που έχουν
χορηγηθεί κατά τον κ.ν. 5351/1932, εκτός εάν εκκρεµεί αίτηση
για τη χορήγηση άδειας αρχαιοπώλη κατά τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου.
7. Ο διευθύνων συστηµατική ανασκαφή που βρίσκεται σε εξέλιξη υποχρεούται να καταθέτει προς δηµοσίευση αρχική παρουσίαση έως την 28η.6.2004. Εάν η ανασκαφή έχει περατωθεί, ο
διευθύνων έχει την υποχρέωση να καταθέσει την τελική δηµοσίευση έως την 28η.6.2007.
8. Τα λειτουργούντα την 28η.6.2002 µουσεία, τα οποία έχουν
ιδρυθεί µε νόµο, λογίζονται ως αναγνωρισµένα κατά την έννοια
της παρ. 3 του άρθρου 45. Οφείλουν όµως να προσαρµοσθούν
στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού και των κανονιστικών πράξεων
που προβλέπονται σε αυτό, µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.
8α. Η ιδιωτική µουσειακή συλλογή που συγκροτήθηκε µε την
υπ’ αρ. 131086/4472/162/23.1.1952 απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συνιστά ενιαίο και αµετάβλητο σύνολο, το οποίο στεγάζεται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και δεν επιτρέπεται η διάσπασή του.
9. Οι υφιστάµενες νόµιµα λειτουργούσες εξορυκτικές δραστηριότητες µεταλλείων ή λατοµείων µετά την ισχύ του παρόντος
Κώδικα συνεχίζουν νοµίµως τη λειτουργία τους µέχρι τη λήξη της
σχετικής άδειας, η οποία µπορεί µετά να ανανεωθεί, εκτός αν
ασκούνται σε περιοχές εντός αρχαιολογικών ζωνών προστασίας
όπου οι δραστηριότητες αυτές απαγορεύονται.
10. Πολιτιστικά αγαθά που έχουν χαρακτηρισθεί ως προστατευόµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις της προϊσχύουσας νοµοθεσίας προστατεύονται στο εξής κατά τις διατάξεις του παρόντος,
χωρίς να απαιτείται ο εκ νέου χαρακτηρισµός τους. Κινητά πολιτιστικά αγαθά που έχουν ήδη χαρακτηρισθεί κατά κατηγορίες
χαρακτηρίζονται εκ νέου σύµφωνα µε τη διαδικασία και υπό τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. Έως τότε προστατεύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος που εφαρµόζονται αναλόγως.
11. Η χρηµατική αξία κινητών µνηµείων καθορίζεται από τριµελή επιτροπή ειδικών επιστηµόνων, που συνιστάται µε απόφαση
του Υπουργού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. Εάν ο ιδιώτης
δεν αποδεχθεί την τιµή που καθορίζεται από την παραπάνω επιτροπή, συνιστάται επιτροπή αποτελούµενη από έναν ειδικό επιστήµονα εκπρόσωπο του ιδιώτη, έναν προϊστάµενο υπηρεσιακής
µονάδας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή έναν διευθυντή µουσείου οριζόµενο από τον Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού και έναν ειδικό επιστήµονα που ορίζεται από τον
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
12. Προκειµένου περί ακινήτων ή εκτάσεων πολλαπλώς χαρακτηρισµένων υπερισχύει ο παρών Κώδικας, εφόσον πρόκειται για
µνηµεία, αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους.
13. Κηρυγµένοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 3028/2002 αρ-
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χαιολογικοί χώροι που δεν έχουν οριοθετηθεί σύµφωνα µε τους
όρους της παρ. 1 του άρθρου 12, οριοθετούνται οριστικά εντός
τριετίας από αυτήν, στο πλαίσιο προγράµµατος που καταρτίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα
από γνώµη του Συµβουλίου. Προκειµένου για ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους η παραπάνω προθεσµία είναι διπλάσια.
14. Όπου στον παρόντα Κώδικα και γενικότερα στη νοµοθεσία
για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς προβλέπεται:
α) ότι απαιτείται άδεια ή έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας ή του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού για την εκτέλεση εργασίας
ή για τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, ή β) ότι απαγορεύεται ή επιβάλλεται η διενέργεια εργασιών ή οποιασδήποτε
άλλης πράξης είτε εκ του νόµου είτε επειδή αυτό προβλέπεται
σε πράξη της Υπηρεσίας ή του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ή γ) ότι επέρχονται συγκεκριµένες έννοµες συνέπειες
λόγω της παραβίασης διατάξεων, µπορούν να εκδίδονται προσωρινώς µεν σήµατα, οριστικώς δε πρωτόκολλα µε τα οποία διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων από τις οποίες
απορρέουν οι έννοµες συνέπειες που προβλέπονται από το νόµο
ή τις δυνάµει αυτού εκδιδόµενες ατοµικές ή κανονιστικές πράξεις, ιδίως, η διακοπή εργασιών, η εγκατάσταση εργολάβων ή
συνεργείων για τη διενέργεια εργασιών, η επιβολή αποζηµίωσης
ή τέλους, η αποβολή από ακίνητο, η κατάσχεση κινητού ή ακινήτου µνηµείου. Τα σήµατα και τα πρωτόκολλα αυτά εκδίδονται
από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, ο οποίος µπορεί
να εξουσιοδοτεί σχετικά τον Γενικό Γραµµατέα ή υπαλλήλους
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Οι αστυνοµικές
αρχές και κάθε άλλη δηµόσια αρχή ή αρχή της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδροµή
για την εκτέλεση των σηµάτων και των διοικητικών πρωτοκόλλων
της παρούσας.
15. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ορίζονται οι πρόσθετες
διοικητικές κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται για πράξεις ή παραλείψεις που είναι αντίθετες µε τον παρόντα Κώδικα ή τις κανονιστικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή
του.
Άρθρο 74
Τελική διάταξη
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόµου αντίθετη µε τον παρόντα
Κώδικα καταργείται, µη θιγοµένης πάντως της αρµοδιότητας τελικής υπογραφής των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων κατ’
εφαρµογή του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

5. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

16. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
17. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

19. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

23. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το
Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της
σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του
παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.13’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο, ηµέρα Τετάρτη 17 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) αναφορά στην επέτειο της
17 Νοεµβρίου για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τήρηση
ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των αγωνιστών και θυµάτων της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου και της Δηµοκρατίας και β) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων.

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

