ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’
Πέµπτη 3 Μαρτίου 2022
ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9163, 9264
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 9163, 9167, 9168, 9170,
9173, 9174, 9178, 9179, 9180, 9181, 9182, 9183, 9185, 9188,
9189, 9190, 9192, 9194, 9195, 9196, 9200, 9202, 9203, 9205,
9206, 9207, 9208, 9209, 9211, 9214, 9215, 9216, 9218, 9219,
9220, 9222, 9225
3. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 9190
4. Ορκωµοσία του Βουλευτή Θ. Σκυλακάκη σε αντικατάσταση της Μαριέττας Γιαννάκου που απεβίωσε, σελ.9163

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ,
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ. ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε. ,
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 4 Μαρτίου 2022, σελ. 9163

ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ Δ. ,
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων,
των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδοµής και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών», σελ. 9165 - 9237
2. Ενσταση αντισυνταγµατικότητας από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΜέΡΑ 25 επί των άρθρων 1 έως και 14, 18
έως και 20 και 23 έως και 25 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, σελ. 9165 - 9166
3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας, σελ. 9178 - 9183
4. Κατάθεση σχεδίου νόµου: Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών,
καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Εσωτερικών κατέθεσαν στις 3.3.2022 σχέδιο νόµου: «Ενιαία Αρχή
Δηµοσίων Συµβάσεων», σελ. 9176
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
ΒΙΤΣΑΣ Δ. . ,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,

σελ. 9178 - 9201
σελ. 9208 - 9224
σελ. 9201 - 9208
σελ. 9164 - 9178
σελ. 9224 - 9264

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 9180, 9181, 9182, 9183,
9185, 9188, 9189, 9190,
9191, 9192, 9194, 9195,
9196, 9200
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 9208, 9209, 9211, 9214,
9215, 9216, 9218, 9219,
9220, 9222
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 9202, 9203, 9205, 9206,
9207
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 9214
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χ. ,
σελ. 9170, 9179, 9183, 9188,
9190, 9194, 9216
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 9183

ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ Μ. ,
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,

σελ. 9163, 9165, 9167, 9168,
9170, 9173, 9174, 9178
σελ. 9168, 9190
σελ. 9188, 9196
σελ. 9179
σελ. 9225, 9226, 9227, 9228,
9231, 9264
σελ. 9168, 9182, 9189, 9190
σελ. 9188
σελ. 9203, 9207
σελ. 9168, 9178, 9182, 9183,
9189, 9190, 9194, 9196,
9206, 9225
σελ. 9196
σελ. 9168, 9183, 9202, 9206

Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 9190
Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών:
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 9195, 9196
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 9222, 9223
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 9176
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 9183, 9189
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 9174
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 9205
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 9215, 9216, 9217
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χ. ,
σελ. 9168, 9170, 9188, 9197,
9230
ΓΚΑΡΑ Α. ,
σελ. 9203, 9204
ΓΚΟΚΑΣ Χ. ,
σελ. 9170, 9203, 9229
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 9209, 9210, 9211, 9216
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 9214
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ,
σελ. 9190, 9191, 9209, 9225
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 9219
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ. ,
σελ. 9172, 9185, 9188, 9189,
9192, 9196, 9197, 9199,
9210, 9211, 9220, 9231
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χ. ,
σελ. 9212
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε. , σελ. 9188, 9225, 9226
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 9207, 9208, 9209
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. ,
σελ. 9202, 9203
ΛΙΟΥΠΗΣ Α. ,
σελ. 9218
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 9173, 9188, 9228
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Κ. ,
σελ. 9222
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α. ,
σελ. 9209
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 9207, 9226
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γ. ,
σελ. 9201, 9202
ΠΕΡΚΑ Θ. ,
σελ. 9200, 9201
ΠΟΥΛΑΣ Α. ,
σελ. 9194
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ,
σελ. 9192
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 9217
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
σελ. 9205, 9206, 9207
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 9188, 9189, 9190, 9191,
9196, 9197, 9199, 9206,
9207, 9216, 9223, 9225,
9226
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ Δ. ,
σελ. 9199

ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
ΧΕΙΜΑΡΑΣ Θ. ,
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ Ρ. ,

σελ. 9188, 9193, 9194, 9202,
9207
σελ. 9167, 9231
σελ. 9213
σελ. 9228

Δ. Επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας:
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 9178, 9179
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 9181
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ. ,
σελ. 9182
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε. , σελ. 9179, 9180
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 9182
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 9181, 9182
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 9182
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 9180

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
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Πέµπτη 3 Μαρτίου 2022

Αθήνα, σήµερα 3 Μαρτίου 2022, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.15’,
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.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 2-3-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΠΔ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
2 Μαρτίου 2022, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα
του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας
και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν», «Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας στον τοµέα του αθλητισµού µεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κινεζικής Οµοσπονδίας ατόµων µε αναπηρίες
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας», «Κύρωση της Σύµβασης του
Συµβουλίου της Ευρώπης για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση
ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα», «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την ανταλλαγή και αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών»,
«Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στον τοµέα της ακαδηµαϊκής έρευνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από τη Σχολή Εθνικής
Άµυνας (ΣΕΘΑ), και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από το Στρατιωτικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών (CEMISS)», «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς της υδρογραφίας και της ωκεανογραφίας».)
Πριν προχωρήσουµε στη νοµοθετική εργασία, θα τελεστεί η
ορκωµοσία του συναδέλφου κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη του Στεφάνου, που αντικαθιστά τη Μαριέττα Γιαννάκου, η οποία απεβίωσε.
Καλείται ο συνάδελφος κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης να προσέλθει και να δώσει το νενοµισµένο από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής όρκο ενώπιον του εκπροσώπου της Εκκλησίας.
(Στο σηµείο αυτό προσέρχεται ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης και δίνει τον παρακάτω
όρκο:
«Ορκίζοµαι στο όνοµα της Αγίας και Οµοούσιας και Αδιαίρετης
Τριάδος να είµαι πιστός στην πατρίδα και το δηµοκρατικό πολί-

τευµα, να υπακούω στο Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου.»)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σκυλακάκη, καλορίζικος!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 4 Μαρτίου 2022.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 458/22-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μαγνησίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Μπουκώρου προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Η ενίσχυση οικογενειών υγειονοµικών που χάθηκαν µε αιτία θανάτου COVID-19».
2. Η µε αριθµό 461/25-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη (Πάνου) Σκουρλέτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε
θέµα: «Να µην πουληθεί η Εθνική Ασφαλιστική, να προστατευθούν το δηµόσιο συµφέρον και τα εργασιακά δικαιώµατα».
3. Η µε αριθµό 466/27-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα
Λοβέρδου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Η αποκλιµάκωση του λόγου δηµοσίου χρέους προς ΑΕΠ και οι πρόωρες
εξαγορές υπολοίπων δανείων».
4. Η µε αριθµό 467/28-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικόλαου Παπαναστάση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Τα προβλήµατα στις µεταθέσεις των
λιµενικών και η ανάγκη να προσκληθούν όλοι οι συνδικαλιστικοί
φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους».
5. Η µε αριθµό 464/25-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης κ. Βασιλείου Βιλιάρδου προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εκµετάλλευση του λιγνίτη της «ΛΑΡΚΟ» για ηλεκτροδότηση και περιβαλλοντικά θέµατα».
6. Η µε αριθµό 460/24-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:
«"Στρατηγική επένδυση αιολικό στη Σκύρο και φωτοβολταϊκό
πάρκο στις Σέρρες εντός Περιοχών Άνευ Δρόµων (ΠΑΔ)».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 459/22-2-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευ-
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τού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Ενδυνάµωση
του αστυνοµικού τµήµατος Κυψέλης».
2. Η µε αριθµό 462/25-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικόλαου Συρµαλένιου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Τραγικές ελλείψεις της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ) στα µικρά νησιωτικά αεροδρόµια ενόψει της
τουριστικής περιόδου».
3. Η µε αριθµό 470/28-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μόνο µε γενναία
µέτρα µπορεί να ανασχεθεί η ακρίβεια και να στηριχθούν οι καταναλωτές, οι παραγωγοί και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις».
4. Η µε αριθµό 468/28-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Προβλήµατα του τµήµατος Παθολογικής Ογκολογίας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας».
5. Η µε αριθµό 463/25-2-2022 επίκαιρη ερώτηση της Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Β3 Νότιου Τοµέα Αθηνών
του ΜέΡΑ25 κ. Σοφίας Σακοράφα προς τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών, µε θέµα: «Δικαιώµατα αποζηµιώσεων επιβατών
ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Εφαρµογή Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1371/2007».
6. Η µε αριθµό 472/28-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ρεθύµνου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα
Ξανθού προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Σχέδιο επιστροφής
των εργολαβικών συνεργείων στο ΕΣΥ στους τοµείς της καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης».
7. Η µε αριθµό 469/28-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Άρση των διοικητικών µέτρων για
όλους τους ανεµβολίαστους κατά του COVID-19».
8. Η µε αριθµό 465/26-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε
θέµα: «Θα σεβαστεί η κυβέρνηση την απόφαση του Σ.τ.Ε. που
απαγορεύει τις σφαγές των ζώων χωρίς αναισθησία;».
9. Η µε αριθµό 473/28-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κορινθίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεώργιου Ψυχογιού προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Εξαιρετικά
επείγουσα η ενίσχυση Νοσοκοµείου Κορίνθου και δοµών Υγείας
του Νοµού».
10. Η µε αριθµό 474/28-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος
κ. Ιωάννη Δελή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
µε θέµα: «Οικονοµική και κοινωνική στήριξη των καλλιτεχνών χειροτεχνών».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 2392/94/17-1-2022 ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Αριστεία γαλάζιων παιδιών στο ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ που λαµβάνουν χρυσά
bonus για στόχους που έχουν ήδη επιτευχθεί, εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος και των συµφερόντων των καταναλωτών».
2. Η µε αριθµό 1998/81/21-12-2021 ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ο χειµώνας
βρίσκει την Ελλάδα µε σοβαρά προβλήµατα ενεργειακής επάρκειας».
3. Η µε αριθµό 1682/3-12-2021 ερώτηση της Βουλευτού Βοιωτίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιού
(Γιώτας) Πούλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις καταβολής των ενισχύσεων λόγω
COVID-19 στους δικαιούχους ιδιοκτήτες επαγγελµατικής στέγης».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη
της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδοµής και λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 24ης Φεβρουαρίου 2022, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε
µία συνεδρίαση, ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των
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τροπολογιών. Η εγγραφή των οµιλητών σήµερα θα γίνει ηλεκτρονικά και µέχρι το τέλος της οµιλίας του δεύτερου εισηγητή.
Επί της βασικής αυτής διαδικαστικής πρότασης υποθέτω δεν
υπάρχει αντίρρηση.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα, λοιπόν,
συµφώνησε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι µόλις κατατέθηκε από το ΜέΡΑ25 ένσταση αντισυνταγµατικότητας στα
άρθρα 1 έως και 14, 18 έως και 20 και 23 έως και 25 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
(Η προαναφερθείσα ένσταση αντισυνταγµατικότητας του
ΜέΡΑ25 καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή δεν είναι ενήµερα τα άλλα κόµµατα, τώρα θα φωτοτυπηθεί, θα µοιραστεί και
κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων θα γίνει η ένσταση αντισυνταγµατικότητας, για να έχετε προλάβει να την διαβάσετε.
Παρακαλώ να ανοίξει ο κατάλογος ηλεκτρονικής εγγραφής.
Μπορούµε να ξεκινήσουµε µε τον γενικό εισηγητή της Νέας
Δηµοκρατίας, τον κ. Θεµιστοκλή Χειµάρα.
Ορίστε, κύριε Χειµάρα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Καληµέρα και σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγουµε σήµερα προς ψήφιση στη Βουλή ένα ακόµη σηµαντικό νοµοσχέδιο,
το οποίο αφορά στο θεσµό των πρότυπων προτάσεων για έργα
υποδοµής, στη ρύθµιση διαφόρων θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, καθώς και των εποπτευόµενων φορέων του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Αντικείµενο του προτεινόµενου νοµοσχεδίου είναι η θέσπιση
ενός πλαισίου υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων
καινοτοµίας, µε πρωτοβουλία του ιδιωτικού τοµέα σχετικά µε µεγάλα έργα υποδοµών. Τα έργα αυτά υπερβαίνουν το ποσό των
200.000.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, παρουσιάζουν χαρακτηριστικά
καινοτοµίας και πολυπλοκότητας, προάγουν την περιφερειακή
ανάπτυξη και συµβάλλουν στην εθνική οικονοµία. Πρόκειται να
υλοποιηθούν µέσω συµβάσεων έργων, συµβάσεων παραχώρησης και συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Στο πλαίσιο του προτεινόµενου νοµοσχεδίου ρυθµίζονται ιδίως
το ελάχιστο επίπεδο µιας πρότασης καινοτοµίας, το ελάχιστο
επίπεδο ωρίµανσης, κίνητρα για την υποβολή προτάσεων, καθώς
και ρυθµίσεις που αποσκοπούν στην τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων κατά το
στάδιο δηµοπράτησης των έργων.
Το προτεινόµενο νοµοσχέδιο αποσκοπεί αφ’ ενός στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τοµέα στη σύλληψη καινοτόµων ιδεών που αφορούν σε µεγάλα έργα υποδοµής και αφ’
ετέρου στην επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίµανσης τέτοιων
έργων, µέσω της αξιοποίησης των πόρων και της ευελιξίας του
ιδιωτικού τοµέα. Επιδιώκεται µε λίγα λόγια να αντιµετωπιστεί η
απουσία επαρκούς ωρίµανσης µεγάλων έργων υποδοµής κατά
την τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω της κρίσης χρέους, αλλά
και των γνωστών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του δηµοσίου.
Η ανάγκη αντιµετώπισης του εν λόγω προβλήµατος καθίσταται
ιδιαίτερα πιεστική κατά το παρόν χρονικό σηµείο για δύο λόγους.
Πρώτον, λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού και των δυσµενών
συνεπειών στην εθνική οικονοµία και δεύτερον δεδοµένης της
διαχρονικής αδυναµίας απορρόφησης πόρων για τη χώρα µας,
καθίσταται απαραίτητη η ταχεία αξιοποίηση των κονδυλίων που
θα διατεθούν τα επόµενα χρόνια, µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας, εντός των γνωστών αυστηρών χρονικών
πλαισίων που έχουν τεθεί.
Όλοι γνωρίζουµε πως υπάρχουν έργα τα οποία για χρόνια
φτάνουν σε επίπεδο ωρίµανσης, στην καλύτερη των περιπτώσεων στο επίπεδο της προµελέτης ή της προσωρινής µελέτης ή
της µελέτης που δεν χρηµατοδοτήθηκε ποτέ και την ίδια στιγµή
που αυτή η προµελέτη -για να είµαστε ειλικρινείς- παραµένει
αραχνιασµένη στα συρτάρια κάποιας υπηρεσίας, την ίδια στιγµή,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευρωπαϊκοί πόροι αναζητούν
ώριµα προς χρηµατοδότηση έργα εδώ και δεκαετίες.
Τη στιγµή που αυτή η προµελέτη παραµένει στα συρτάρια κάποιας υπηρεσίας –για να είµαστε ειλικρινείς- την ίδια στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευρωπαϊκοί πόροι αναζητούν ώριµα
προς χρηµατοδότηση έργα εδώ και δεκαετίες. Βεβαίως, την ίδια
στιγµή, ο ελληνικός λαός περιµένει επίσης επί δεκαετίες την
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του τόπου, τη δηµιουργία οικονοµίας εκεί που δεν υπάρχει, τη δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Σήµερα επιχειρούµε την επιτάχυνση του κύκλου της επένδυσης για τα µεγάλα έργα υποδοµών, η οποία θα συµβάλει σηµαντικά στην επιτάχυνση υλοποίησης και βεβαίως στην απορρόφηση
των πόρων. Σ’ αυτό ακριβώς το πλαίσιο των πολιτικών εντάσσεται
και το σηµερινό σχέδιο νόµου. Η θέσπιση του ρυθµιστικού πλαισίου αφορά στην αξιολόγηση της σκοπιµότητας, της αναγκαιό-
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τητας και της ωριµότητας του προτεινόµενου σχεδίου, καθώς και
του κόστους της επένδυσης και του τρόπου χρηµατοδότησης.
Τα προτεινόµενα έργα δύνανται να αφορούν σε νέα έργα υποδοµών ή σε αναδιαµόρφωση υφιστάµενων έργων, µε την προϋπόθεση να φέρουν χαρακτηριστικά καινοτοµίας ή και πολυπλοκότητας. Είναι ξεκάθαρο ότι η τελική απόφαση για την αποδοχή
ή την απόρριψη των επενδυτικών προτάσεων ανήκει στις αρµόδιες υπηρεσίες του δηµοσίου.
Στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, από το άρθρο 1 έως το
άρθρο 14 εισάγεται ο θεσµός των πρότυπων προτάσεων για τη
σύµπραξη ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα στην υλοποίηση µεγάλων έργων υποδοµής. Θεσπίζονται οι αρχές, το πλαίσιο και οι
διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και ανάθεσης των προτάσεων καινοτοµίας µε ιδιωτική πρωτοβουλία. Επίσης, καθορίζονται οι κανόνες που θα διέπουν τη διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων µετά την αποδοχή της πρότυπης πρότασης. Θεσπίζονται
οι κανόνες για τη διαδικασία της αξιολόγησης. Προβλέπεται ότι
για την υλοποίηση ή µη των πρότυπων προτάσεων η απόφαση
ανήκει στις αρµόδιες υπηρεσίες και τα διοικητικά όργανα.
Ειδικά για τα έργα ΣΔΙΤ και µε στόχο την εξοικονόµηση χρόνου
προβλέπεται η συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής. Προσδιορίζονται οι δυνητικοί δικαιούχοι και καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και το περιεχόµενο της πρότασης. Προβλέπεται η σύσταση και η συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την αξιολόγηση των
προτάσεων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις συνεδριάσεών της
και η δυνατότητα αξιοποίησης εξειδικευµένων συµβούλων. Περιγράφεται η διαδικασία λήψης απόφασης από την κυβερνητική
επιτροπή, καθώς και τα αποτελέσµατα της έγκρισης ή της απόρριψης της πρότασης, ενώ καθορίζεται το ελάχιστο επίπεδο δηµοσιότητας της έγκρισης της πρότυπης πρότασης.
Για την ανάθεση των συµβάσεων που αποτέλεσαν αντικείµενο
πρότυπης πρότασης εφαρµόζεται η νοµοθεσία περί ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης, ενώ καθορίζονται ειδικοί κανόνες που εφαρµόζονται υποχρεωτικά µετά
την αποδοχή της πρότυπης πρότασης.
Προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής βελτιωµένων προσφορών σε περίπτωση που ο προτείνων δεν έχει καταστεί πρώτος
στον πίνακα κατάταξης, καθώς και η υποχρέωση καταβολής από
τον οριστικό ανάδοχο της σύµβασης στον προτείνοντα των εξόδων προετοιµασίας της πρότυπης πρότασης. Το γεγονός ότι ο
ιδιώτης καταθέτει την πρότυπη πρόταση δεν σηµαίνει ότι αυτή η
πρόταση γίνεται δεκτή και εκεί δροµολογείται η υλοποίησή της.
Το Υπουργείο διενεργεί διαγωνισµό στη βάση του Εθνικού και
Ενωσιακού Δικαίου.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, στα άρθρα 15 έως 30 περιέχονται διατάξεις που αφορούν ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων του για τη διασφάλιση της
εύρυθµης λειτουργίας και την κάλυψη των αναγκών τους.
Επίσης, µε τις υπόλοιπες διατάξεις επιλύονται τα ζητήµατα
που άπτονται της αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών και εισάγονται ρυθµίσεις της Γενικής Γραµµατείας
Υποδοµών. Εγκρίνεται ο Κανονισµός που διέπει τις διαδικασίες
για την επιθεώρηση και τη συντήρηση των γεφυρών της χώρας
και συστήνεται διοικητική αρχή γεφυρών στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών. Αυξάνονται οι ηµέρες µετακίνησης εκτός
έδρας των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Αντιµετώπισης
Φυσικών Καταστροφών. Βελτιώνονται οι προβλέψεις των δικαιούχων ενιαίας κάρτας, µε στόχο τη διευκόλυνση της διέλευσης ατόµων µε αναπηρία στους αυτοκινητόδροµους. Ρυθµίζεται,
επίσης, η ανάθεση συµβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράµµατος Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας µε την πρόβλεψη εξαιρέσεων από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως προέκυψαν από
την εφαρµογή του νόµου µετά την πρόσφατη τροποποίησή του
µε τον ν.4782/2021.
Εισάγονται διατάξεις για τις δηµόσιες συµβάσεις που ωριµάζει
ή αναθέτει το ΤΑΙΠΕΔ, διατάξεις ρυθµίσεων των εποπτευόµενων
φορέων του Υπουργείου Υποδοµών µε στόχο την ενίσχυση του
δηµόσιου τοµέα Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, κατανοµής της κρατικής επιχορήγησης µεταξύ των εταιρειών «ΟΣΕ Α.Ε.» και «ΕΡΓΑ
ΟΣΕ Α.Ε.», αντιµετώπισης των φαινοµένων κυκλοφοριακής συµφόρησης στις περιοχές αναχωρήσεων και αφίξεων στα αεροδρό-

9168

µια, κάλυψης αναγκών προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ανέφερε ο κύριος Υπουργός στις συνεδρίαση των επιτροπών, σε συνέχεια της ακρόασης
των φορέων και της γόνιµης συζήτησης που αναπτύχθηκε, η Κυβέρνηση και το επισπεύδον Υπουργείο επεξεργάστηκαν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν τόσο από την ΕΑΑΔΗΣΥ, την Επιτροπή
Ανταγωνισµού και τους παραγωγικούς φορείς, επιφέροντας βελτιώσεις σε διατάξεις που ήγειραν ζητήµατα ερµηνείας και εφαρµογής, βελτιώσεις που εστιάζουν στην αποσαφήνιση και την
ισχυροποίηση του προτεινόµενου νόµου.
Στο πλαίσιο αυτό έγιναν αποδεκτές νοµοτεχνικές προτάσεις
της Επιτροπής Ανταγωνισµού και της ΕΑΑΔΗΣΥ, όσον αφορά τις
αρχές της διαφάνειας και του ανταγωνισµού που διέπουν την
υποβολή, τον έλεγχο και την έγκριση µιας πρότυπης πρότασης
µε σχετική προσθήκη στο άρθρο 3.
Επίσης, προστέθηκε η υποχρέωση εκπόνησης µελέτης επιπτώσεων στον ανταγωνισµό στο άρθρο 7. Αναδιατυπώθηκε το άρθρο
18, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΕΑΑΔΗΣΥ και των παραγωγικών φορέων και περιορίστηκαν δραστικά οι εξαιρέσεις για την
υλοποίηση δηµόσιων συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας.
Τέλος. οι στοχευµένες µεταβολές του πλαισίου για δηµόσιες
συµβάσεις επεκτάθηκαν και για τους φορείς της οδηγίας
25/2014. Αποδεικνύεται µε αυτόν τον τρόπο για άλλη µια φορά
πως η Κυβέρνηση σέβεται τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες,
ακούει την κοινωνία και τους φορείς, αποδέχεται ορθολογικές
προτάσεις και προχωρά σε διορθώσεις όπου απαιτείται, προκειµένου τα νοµοθετήµατα να τυγχάνουν της αποδοχής της Κοινωνίας των Πολιτών, των εκπροσώπων των θεσµικών και κοινωνικών
φορέων και βεβαίως των συναδέλφων στο Κοινοβούλιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η εκτέλεση των δηµοσίων έργων
στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από αναποτελεσµατικότητα και µεγάλες καθυστερήσεις εξαιτίας των γραφειοκρατικών διαδικασιών
και των µακροχρόνιων δικαστικών προσφυγών. Δεν νοµίζω πως
πρέπει να συνεχίσουµε να κρυβόµαστε. Δύο είναι οι επιλογές
που έχει µια πολιτική ηγεσία. Η πρώτη είναι να παραµείνει στον
ασφαλή δρόµο, αν θέλετε, της ευηµερίας των αριθµών και των
πλασµατικών στοιχείων απορροφήσεων των ευρωπαϊκών προγραµµάτων και η δεύτερη να αναλάβει δράση και να δηµιουργήσει το νοµοθετικό πλαίσιο που θα ενισχύσει τις προσπάθειες
ουσιαστικής ανάπτυξης, τις πρωτοβουλίες που θα επιταχύνουν
και θα ξεκολλήσουν, αν θέλετε, το όχηµα της ανάπτυξης από τη
λάσπη της απάθειας. Και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
αυτό ακριβώς επιχειρεί από τον Ιούλιο του 2019.
Με το σηµερινό σχέδιο νόµου επιδιώκεται η αντιµετώπιση των
παθογενειών του συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων για µεγάλα
έργα υποδοµής, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και υλοποίησης και, βεβαίως, η βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η Κυβέρνηση αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και προωθεί λύσεις. Ο τοµέας των υποδοµών και των τεχνικών έργων είναι στρατηγικής σηµασίας για τη
χώρα µας. Θα συµβάλει σηµαντικά στην αξιοποίηση των πόρων
του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας και στην προσπάθεια για οικονοµική ανάταξη και ανθεκτικότητα.
Τα νοµοθετήµατα και οι πολιτικές ενίσχυσης της επενδυτικής
δραστηριότητας που εφαρµόζονται στη χώρα µας αποτελούν
µέρος των προεκλογικών µας δεσµεύσεων, στη βάση των οποίων
µας εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Στη βάση αυτών ακριβώς των δεσµεύσεων εισάγουµε µία ακόµη µεταρρυθµιστική παρέµβαση
στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των επενδύσεων, µε στόχους
την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του τόπου µας,
την ορθολογική και άµεση αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου
Ανάκαµψης και τη δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Είναι µία νοµοθετική παρέµβαση την οποία σας καλώ να υπερψηφίσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θέλετε εσείς, κύριε
Σπίρτζη;
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία
ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, πείτε µας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Επειδή ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι έγιναν αποδεκτές οι παρατηρήσεις τόσο της Ανεξάρτητης Αρχής Ανταγωνισµού, όσο και της ΕΑΑΔΗΣΥ, ξέρει
κάτι που δεν ξέρουµε; Εµείς δεν έχουµε ενηµερωθεί για κάτι τέτοιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό δεν είναι ερώτηµα προς το Προεδρείο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι, είναι ερώτηµα προς τον Υπουργό
αν έχει πληροφορήσει τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν ερωτάται ο Βουλευτής. Αυτό, αν θέλετε, είναι ερώτηση προς τον Υπουργό και
όχι προς τον συνάδελφό σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Τον Υπουργό ρωτάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άρα, ο κύριος Υπουργός την κατάλληλη ώρα θα σας απαντήσει για τις αλλαγές οι
οποίες ενδεχοµένως θα γίνουν µε βάση όσα έχετε συζητήσει στη
Διαρκή Επιτροπή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Μέχρι στιγµής δεν έχουµε κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Οι νοµοθετικές βελτιώσεις και αλλαγές, όπως ξέρετε, δεν γίνονται πρωίπρωί. Γίνονται καθ’ οδόν, να πούµε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ο εισηγητής µας τι θα πει τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θέλετε να πείτε κάτι,
κύριε Καραγιάννη;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ο Υπουργός θα απαντήσει στον κ. Σπίρτζη ότι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις θα γίνουν την κατάλληλη στιγµή και θα
ανακοινωθούν από τον Υπουργό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αν δεν ξέρουµε το νοµοσχέδιο, πώς
θα τοποθετηθούν οι εισηγητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φάµελλε, δεν
είναι η πρώτη φορά…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Το νοµοσχέδιο το ξέρετε. Τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις δεν ξέρετε. Το νοµοσχέδιο το ξέρετε, πρέπει να το έχετε
διαβάσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε Καραγιάννη.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Υπουργοί δεν τις καταθέτουν
τις νοµοθετικές αλλαγές στην αρχή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπουκώρο, µιλάει ο Προεδρεύων. Δεν απαντάτε εσείς. Ηρεµία! Θα έχετε τη
δυνατότητα στη δευτερολογία σας, αφού τους ακούσετε, να µιλήσετε.
Ορίστε, κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µας εκπλήσσει ο τρόπος που κυβερνά, αλλά και νοµοθετεί η Πλειοψηφία. Έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι το «άλλα αντ’ άλλων». Στο
«άλλα αντ’ άλλων» προστίθεται ο εισηγητής να γνωρίζει για νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες διαφηµίστηκαν στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου από τον κύριο Υπουργό, αλλά
δεν έκανε τον κόπο να τις παρουσιάσει στο Σώµα. Είναι ένα
ακόµα δείγµα γραφής για τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετείτε
τριάντα έναν µήνες µετά την ανάληψη της εξουσίας.
Βέβαια, ξεκινώντας τη συζήτηση στην Ολοµέλεια αυτού του
νοµοσχεδίου δεν µπορώ να µην πω, εφ’ όσον ο κ. Χειµάρας
κρατά κλειστά τα χαρτιά των αλλαγών, ότι υπάρχει κάτι που είναι
ανοιχτό και διάφανο.
Είχατε πει προχθές, κύριε Καραµανλή, ότι υπάρχουν από κάποιους φορείς κάποιες επιφυλάξεις για αυτό το νοµοσχέδιο.
Θέλω να σας θυµίσω ότι δεν είναι επιφυλάξεις, είναι αντιρρήσεις.
Και ερχόµαστε στα σηµερινά. Η Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής για το άρθρο 18 πριν από λίγη ώρα µε λίγα λόγια σας
λέει ότι αυτό που νοµοθετείτε θέτει σε αµφισβήτηση ευθέως ζητήµατα διαφάνειας, χρηµατοδότησης, αξιόπιστης προοπτικής
έργων υποδοµής. Είναι το δέκατο τρίτο σχόλιο της Επιστηµονι-
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κής Επιτροπής της Βουλής επί του άρθρου 18 του νοµοσχεδίου.
Και αυτό είναι επιφύλαξη; Και αυτό δεν είναι αντίρρηση; Και αυτό
δεν είναι κριτική ή αποτύπωση µε επιστηµονικό τρόπο και γλώσσα ότι αυτό που κάνετε δεν είναι τίποτε άλλο παρά πράξη ενός
δράµατος;
Δεν χρειάζονταν, κύριε Χειµάρα, δώδεκα λεπτά για να µας περιγράψετε τρεις πράξεις του δράµατος. Και το λέω µε απόλυτο
σεβασµό. Η πρώτη πράξη του δράµατος είναι ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο βρίσκουν στέγη η έλλειψη αδιαφάνειας –πρώτο και
κύριο- που πρέπει να διαπερνά τις δηµόσιες συµβάσεις, η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού ενός µοντέλου ανάπτυξης που
δεν είναι «Ό,τι θέλει ο καθένας εισηγείται σε µια κυβέρνηση που
καταργεί κάθε κανόνα προκειµένου να φτάσει στην αξιολόγηση
και στην υλοποίηση».
Βρίσκει στέγη, επίσης, η πλήρης απαξίωση των δηµόσιων
ελεγκτικών µηχανισµών και κυρίως του επιστηµονικού προσωπικού που είτε υπηρετεί στον δηµόσιο τοµέα –αυτόν που τόσο
έχετε συκοφαντήσει ως εµπόδιο στα σχέδια διαφάνειάς σαςαλλά και των επιστηµόνων, των µελετητών, που βρίσκονται που
κινούνται στην ελεύθερη αγορά και χιλιάδων εργοληπτών, τους
οποίους βάζετε στο περιθώριο.
Επίσης, ένα χαρακτηριστικό σηµείο είναι το Ενωσιακό Δίκαιο,
το οποίο για εσάς υποτίθεται ότι είναι και µια πολιτική αξία που
πρέπει να υποστηρίζεται.
Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασµός, κανένα αναπτυξιακό πρόσηµο σε όλα αυτά που νοµοθετείτε, παρά µόνο αποδέχεστε µε
κυνισµό την ύπαρξη κινδύνου ακραίων στρεβλώσεων. Τι θα συµβαίνει; Ποιες είναι αυτές οι πράξεις του δράµατος που περιγράφουµε; Όµιλοι εταιρειών θα προτείνουν χωροταξικές, πολεοδοµικές µεταρρυθµίσεις και θα ευνοούν τις επενδύσεις τους. Τα
ΣΔΙΤ και τα ενεργειακά θα κατασκευάζονται και θα χρηµατοδοτούνται όχι µε βάση το σχέδιο, αλλά µε βάση τα συµφέροντα
αυτών που στο τέλος συγκροτούν και την οµάδα των κοµµατικών
φίλων και χορηγών της παράταξής σας.
Αναφέρει στις αντιρρήσεις η Επιτροπή Ανταγωνισµού –εκεί
που εσείς το θεωρήσατε και το διατυπώσατε ως επιφυλάξεις- ότι
βασικός σκοπός, βασικός στόχος είναι η ταχεία αξιοποίηση των
κονδυλίων που θα διατεθούν στη χώρα µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, αλλά η χρήση των πρότυπων προτάσεων –αυτό που εισηγείστε- έχει νόηµα µόνο εφ’ όσον ο
ιδιωτικός τοµέας επωµιστεί σε συντριπτικό µέρος τη χρηµατοδότηση του έργου και το ανάλογο ρίσκο. Με λίγα λόγια, σας λέει
ότι δεν µπορείτε µε τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας να ευνοείτε µόνο το κέρδος και την επιβίωση των ήδη ισχυρών και µεγάλων που και τώρα απολαµβάνουν τη µεγαλύτερη µερίδα του
λέοντος.
Τριάντα έναν µήνες µετά από την ανάδειξή σας στην Κυβέρνηση, περιγράψατε προχθές στην οµιλία σας ότι ούτε λίγο ούτε
πολύ αυτό που σας στοιχειώνει είναι ότι είστε θύµατα της επιτυχίας σας. Το είπατε έτσι χαρακτηριστικά «Είµαστε θύµατα της
επιτυχίας µας». Μάλιστα. Μπορείτε να µας εξηγήσετε πώς γίνεται να είστε θύµατα της επιτυχίας σας, όταν επιχειρείτε για µία
ακόµη φορά µετά από την πολύµηνη κατάχρηση των απευθείας
αναθέσεων και των πολιτικά υποβοηθούµενων διαγωνιστικών
διαδικασιών στο πλαίσιο της πανδηµίας και εκτός του θεσµικού
πλαισίου πάντα µε τη δικαιολογία της πανδηµίας, το πλαίσιο των
απευθείας αναθέσεων να έχει ξεπεράσει τα 6 δισεκατοµµύρια;
Διότι αναρωτιέται κάποιος για το εξής: Γιατί τώρα; Γιατί τώρα
αυτό το νοµοσχέδιο; Διότι, προφανώς, βλέπετε να πλησιάζει το
τέλος της ανοχής και του κυνισµού µε τις απευθείας αναθέσεις
που αποτελούν ουσιαστικό πρόβληµα για τη δηµοκρατία της
χώρας, για την ανάπτυξη της χώρας, για την κοινοβουλευτική
διαδικασία, για τον τρόπο που λειτουργεί η εκτελεστική εξουσία
και βρίσκετε το νέο εργαλείο για να ενισχυθούν συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα.
Αυτή είναι η ουσία, λοιπόν, αυτού που συζητάµε. Μην αναζητήσουµε την υλοποίηση –υποτίθεται- των προεκλογικών σας δεσµεύσεων, γιατί οι ίδιοι οι ενδιαφερόµενοι αποδόµησαν την
πολιτική σας συνέπεια ότι είχατε σκοπό να βάλετε σε τάξη τις
δηµόσιες συµβάσεις σε αυτή τη χώρα και να ενισχύσετε την ανάπτυξη. Τελικά, το µόνο που επιχειρείτε να κάνετε και µέσω αυτού
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του νοµοσχεδίου είναι να συγκεντρωθεί περισσότερη δύναµη σε
συγκεκριµένους ανθρώπους.
Μας περιγράψατε στη διάρκεια της συζήτησης στις επιτροπές,
κύριε Καραµανλή, το πρώτο βήµα. Το πρώτο βήµα για τις πρότυπες συµβάσεις είναι ότι έρχεται ένας ιδιώτης και υποβάλλει
µια πρόταση για ένα έργο καινοτόµο. Το δεύτερο βήµα είναι να
αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Θυµίζω ότι στην
επιτροπή είναι επικεφαλής ο Υπουργός Υποδοµών ή Ενέργειας
και συντίθεται από πρόσωπα απολύτου πολιτικής επιρροής από
την πλευρά σας. Αυτή είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης.
Τρίτο βήµα για να εγκριθεί ή να απορριφθεί αυτή η πρόταση η
Επιτροπή Στρατηγικών Συµβάσεων. Οι κανόνες σε όλη αυτή τη
διαδικασία µπορείτε να µας πείτε πού βρίσκονται µέσα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Δεν προβλέψατε διαδικασία διατύπωσης
γνώµης από την Επιτροπή Ανταγωνισµού σχετικά µε τις επιπτώσεις των έργων υποδοµής που περιγράφετε. Δεν προβλέψατε
ότι το σύνολο των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνει πληροφορίες, όπως ηµεροµηνίες οικονοµικού κλεισίµατος και µια
σειρά από άλλα δεδοµένα. Είχατε µόνο βιασύνη να έρθει το συγκεκριµένο µοντέλο στη χώρα, που γίνεται υβρίδιο πειραµατικής
εφαρµογής για να επιτευχθεί -το επαναλαµβάνω για µια ακόµη
φορά- ο πραγµατικός πολιτικός στόχος σας.
Το τέταρτο βήµα λέτε ότι είναι και πολύ σηµαντικό. Είναι τεράστια η διαφορά µεταξύ του τι συµβαίνει σε άλλες χώρες και
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται, λέτε, διαγωνιστική
διαδικασία. Και πάλι θα επικαλεστώ όχι τις επιφυλάξεις, αλλά τις
αντιρρήσεις που διατύπωσαν η Επιτροπή Ανταγωνισµού και η
Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων πάνω σε αυτό που εσείς αναφέρεστε, στη διαγωνιστική διαδικασία.
Το ίδιο συµβαίνει και στο άρθρο 18. Απαντήσατε και µάλιστα
µε τη γνωστή αλαζονική συµπεριφορά απέναντι στην Αντιπολίτευση για τις εξαιρέσεις του άρθρου 18. Αυτό για το οποίο η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής -µόλις πριν σας το διάβασα- σας
θέτει µπροστά σε σηµαντικές ευθύνες για το τι είναι αυτό που
επιχειρείτε να κάνετε και τι αρνητικές επιπτώσεις θα έχει.
Χρησιµοποιήσατε τη µανιέρα, όπως συνηθίζω να λέω, τι έγινε
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και µιλήσατε για πενήντα επτά εξαιρέσεις. Θα αναγκαστώ να χρησιµοποιήσω µία έκφραση που εσείς
τη χρησιµοποιείτε σε βαθµό κατάχρησης. Μάλλον δεν πρέπει να
είστε καλά διαβασµένος. Οι εξαιρέσεις του ν.4412, ενός νόµου
που έθεσε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις
ήταν σε συνέχεια του ν.3389/2005, όπου για κάθε έργο σε αυτή
τη χώρα είχαµε και ένα νέο νοµοσχέδιο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η ΠΑΘΕ. Έρχεται ο ν.4416 και θέτει ένα συγκεκριµένο κανονιστικό πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις το οποίο αποδέχονται και οι αρχές, όπως η Επιτροπή Ανταγωνισµού ή η Ενιαία
Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, και τι σας λένε; Ότι φυλλορροώντας
ο ν.4416 µπαίνει σε κίνδυνο αυτό που είχε προσπαθήσει η ελληνική πολιτεία. Μην βλέπετε µόνο πολιτικούς αντιπάλους, µην σας
στοιχειώνει µόνο η πολιτική εντιµότητα και η κοινοβουλευτική
πρακτική και ηθική της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε και την
πραγµατικότητα. Αυτός ο νόµος αποτέλεσε τη βάση και τη δεξαµενή για να υπάρχει συγκεκριµένη λειτουργία αξιοπιστίας και
διαφάνειας σε ό,τι αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις και όχι αυτό
που εισηγείστε να αποφασίζει και να εισηγείται ο Υπουργός, να
αποφασίζει και να αποδέχεται ο Πρωθυπουργός πλαισιωµένος
από κάποιους κοµµατικούς µανδαρίνους ή από τις στρατιές των
µετακλητών, τους οποίους έχετε βαφτίσει πολιτικό προσωπικό
και τεχνοκράτες.
Εµείς, λοιπόν, σε αντίθεση µε άλλες κυβερνήσεις σεβαστήκαµε τις αρχές, σεβαστήκαµε την Επιτροπή Ανταγωνισµού και
αυτό που διατυπώθηκε στο ιστορικό παρελθόν αυτής της χώρας
ως επιφύλαξη ή αντίρρηση µετατράπηκε σε κοινοβουλευτική
πρακτική.
Είπα τώρα «κοινοβουλευτική πρακτική». Μάλιστα. Και στην
δευτερολογία µου θα επανέλθω στα σηµεία όταν µας αποκαλύψετε και τα κρυµµένα µυστικά των νοµοτεχνικών βελτιώσεων που
παραδεχθήκατε µέσω του εισηγητή σας ότι υπάρχουν, αλλά
εµείς πρέπει να τα δούµε σε χρόνο που εσείς κρίνετε ότι πρέπει
να τα δούµε για να µην διαταραχθεί ίσως η ηρεµία ή ο κυνισµός
που συνοδεύει τις κοινοβουλευτικές σας δράσεις.
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Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά -και σας το λέω προκαταβολικάεάν βαρύνεται η παράταξη που εκπροσωπώ µε αυτήν την πρακτική, ζητώ την κατανόηση και στέκοµαι αυτοκριτικά απέναντι
στους πολίτες σε σχέση µε τον εθισµό πλέον, µε το ότι το τερµατίσατε να έρχονται στην Ολοµέλεια τροπολογίες µε γαρνιτούρα νόµων. Δεν µπορεί σε αυτό που συζητάµε σήµερα να
υπάρχουν τριάντα έξι άρθρα τροπολογιών επί ενός νοµοσχεδίου
που έχει τριάντα ένα άρθρα.
Απευθύνοµαι στον πρεσβύτερο που βλέπω σε αυτή την Αίθουσα, τον κ. Σκανδαλίδη και θέλω να πιστεύω ότι οι έµπειροι
πολιτικοί και οι έµπειροι κοινοβουλευτικοί άνδρες και γυναίκες κατατάσσω και εσάς, κύριε Καραµανλή σε αυτό- θα πρέπει να
συµβάλουν στο να θεραπεύονται παθογένειες ή λαθεµένες πρακτικές σε αυτήν την Αίθουσα. Εσείς κάνετε το αντίθετο. Με πρόσχηµα και δικαιολογία ότι το έκαναν και οι άλλοι, το έκαναν και
οι παλιότεροι, εσείς το επιβαρύνετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εξηγήστε µου γιατί δεν είναι νοµοσχέδιο η τροπολογία για τα
υδατοδρόµια µε δώδεκα άρθρα; Ποιος σας δίνει το δικαίωµα,
ακόµα και αν συνέβαινε στο παρελθόν, εσείς προκλητικά να συνεχίζετε αυτή την πρακτική υποτιµώντας και τη νοηµοσύνη των
πολιτών, αλλά και την κοινοβουλευτική πρακτική και αντίληψη
που έχουν κάποιοι γι’ αυτήν την Αίθουσα και αυτές τις διαδικασίες. Τριάντα έξι άρθρα σε τροπολογίες; Και µέσα σε αυτές τις
τροπολογίες παγιδεύετε το Σώµα των συναδέλφων σας. Θα πρέπει για παράδειγµα, να ενισχυθεί η στήριξη µε προσωπικό στον
ΟΣΕ. Μας λοιδορούσατε όταν το λέγαµε και τώρα το φέρνετε µε
fast track διαδικασίες. Είµαι σίγουρος ότι κάπου θα υπάρχει και
το µυστικό της αναξιοπιστίας και του εν δυνάµει κοµµατικού
στρατού σε αυτές τις εκατόν είκοσι προσλήψεις µε την εκδικητική απόφασή σας στην ίδια τροπολογία για τους εργαζόµενους
του ΟΑΣΘ που σήµερα κάνουν στάση εργασίας γιατί συνεργάτη
σας, ο κ. Ξιφαράς, υποσχέθηκε ως άλλος Μαυρογιαλούρος ότι
θα υπάρξει παραγραφή αυτής της οφειλής από την εξοµοίωση
ενιαίου µισθολογίου και αποδοχών. Ο κ. Ξιφαράς στο προεδρείο
των εργαζοµένων του ΟΑΣΘ. Και έρχεστε σήµερα να κάνετε συµψηφισµό παραπολιτικό: «Κοιτάξτε, σας κλείνουµε το µάτι, θα δώσετε µόνο το 10% και θα σας χαρίσουµε το άλλο 90%»; Αυτή
είναι η σύγχρονη Ελλάδα της καινοτοµίας; Αυτή είναι η σύγχρονη
Ελλάδα της ανάπτυξης;
Και κάτι τελευταίο. Οι πράξεις του δράµατος έχουν την προσωπική σας σφραγίδα. Αναφέρθηκα στη θητεία των τριάντα ενός
µηνών της Κυβέρνησης και στον αυτοθαυµασµό σας ότι σας δυσκολεύει το µέγεθος της επιτυχίας γι’ αυτό και είστε θύµατα της
επιτυχίας σας. Αναφέρεστε προφανώς, γιατί έτσι συνδέεται και
η κοινοβουλευτική λαθροχειρία αυτού του νοµοθετήµατος σήµερα, στην επιτυχία σας επί τρία χρόνια να µην έχετε ολοκληρώσει τον διαγωνισµό για τα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Είχατε το µόνο επιχείρηµα ότι φταίει ο νόµος Σπίρτζη. Ακυρώσαµε τον διαγωνισµό Σπίρτζη γιατί η Αρχή του Προδικαστικού
Ελέγχου είχε κρίνει ότι κάποια σηµεία έπρεπε να θεραπεύσουν.
Και το ξαναλέω: Τι κάνατε; Ακυρώσατε την αρχή; Ξεκινήσατε και
πάλι διαγωνισµό και τριάντα έναν µήνες µετά δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε ένα νέο λεωφορείο από τη διαγωνιστική διαδικασία
που διαφηµίζατε στους δρόµους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Θα µάθατε τα νέα, φαντάζοµαι, ότι µετά και τη χθεσινή απόφαση του ΚΑΣ η άλλη πληγή που ανοίξατε στη χώρα και τη Θεσσαλονίκη, το µετρό, θα είµαστε ευτυχείς αν παραδοθεί αφού
συνετελέσθη το πολιτισµικό έγκληµα, µετά το 2025. Δεν ξέρω να
σας τα είπαν αυτά τα νέα; Θα θυµάστε βέβαια τι έχει συµβεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γιαννούλη και
εσείς να θυµάστε ότι πρέπει να κλείνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Βεβαίως και ειδικά µε εσάς από
πάνω έχω ηθική υποχρέωση να το κάνω. Κλείνω.
Θα θυµάστε επίσης τι συνέβη πρόσφατα από αυτές τις ευνοϊκές πολιτικές στάσεις και συγγένειες στην Αττική Οδό. Φθάσατε
στο σηµείο να υποτιµάτε τόσο τη νοηµοσύνη µας λέγοντας ότι
είστε ο εµπνευσµένος Υπουργός που κατάφερε µε νοµοθετική
πρωτοβουλία να επιβληθεί πρόστιµο στην «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ», λες
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και ζούµε σε Μπανανία, λες και στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος
δικαίου, δεν υπάρχει νοµοθεσία για να υπερασπιστείς τα συµφέροντα των πολιτών και πρέπει να προσκυνήσεις την εµπνευσµένη
πολιτική απόφαση για ένα πρόστιµο στην «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ» 2 εκατοµµυρίων και το διχίλιαρο Μητσοτάκη για ανθρώπους που κινδύνευσε η ζωή τους! Και µας µιλάτε για καινοτοµία, ανάπτυξη
και όλα τα συναφή;
Αναφέρθηκα -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- στην κατάχρηση των
απευθείας αναθέσεων. Είναι το νοµοσχέδιο που φέρει την υπογραφή πολιτικών ανδρών οι οποίοι ανέχτηκαν και ανέχονται να
κοιµάσαι την Κυριακή στις Σέρρες επιπλοποιός και να ξυπνάς τη
Δευτέρα προµηθευτής υγειονοµικού υλικού από τις Σέρρες στις
αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, αντισηπτικών και µασκών µε
διπλάσια τιµή απ’ ό,τι οι συγκοινωνίες της Αθήνας προµηθεύονταν µέχρι τότε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, όµως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας
το εξής.
Είδα προχθές ένα βίντεο, κύριε Καραµανλή -το αποκάλυψε ο
κ. Σπίρτζης-όπου αποτυπώνεται πώς η επικοινωνία και η κοπτορραπτική στον δηµόσιο λόγο σας είναι η πολιτική πρακτική. Έχω
ένα παιδί δεκαεπτά ετών. Μπορεί να είναι υποψήφιος για δίπλωµα, κύριε Καραµανλή, µε τον νόµο που θεσπίσατε. Θέλετε
να µας απαντήσετε αντί να κόβετε το βίντεο όπου ένα δεκαεπτάχρονο παιδί εκθέτει τον Υπουργό, ο οποίος ρωτώντας το «πόσα
µαθήµατα έκανες;» εκείνο του απαντάει «πέντε - έξι»; Έρχεται ο
υπόδικος, αν δεν κάνω λάθος, εξεταστής από πίσω και το διορθώνει το παιδί και λέει «είκοσι πέντε - είκοσι έξι». Εσείς ορθά ρωτήσατε στο βίντεο. Εφαρµόστηκε ο νόµος; Ο δεκαεπτάχρονος
λέει την αλήθεια για τα πέντε - έξι µαθήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ελάτε, κύριε Γιαννούλη, παρακαλώ κλείστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ο εµπλεκόµενος σε διαδικασίες
αδιαφάνειας σπεύδει να σας προστατέψει λέγοντας «είκοσι
πέντε - είκοσι έξι». Και εσείς τι κάνετε; Αντί να κόψετε το κεφάλι
του προβλήµατος, αντί να κόψετε τη ρίζα του κακού της αδιαφάνειας και της διαφθοράς, κόβετε και ράβετε το βίντεο. Αυτό αντιστοιχίζεται και στο νοµοσχέδιο -ποιο νοµοσχέδιο!-, στις τροπολογίες συνοδεία νοµοσχεδίου, που καταψηφίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
ειδικός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής, ο συνάδελφος κ. Χρήστος Γκόκας.
Να κλείσει το ηλεκτρονικό σύστηµα εγγραφών, παρακαλώ.
Ορίστε, κύριε Γκόκα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγεται
προς συζήτηση σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής η θεσµοθέτηση ενός νέου πλαισίου και διαδικασιών υλοποίησης έργων υποδοµής µέσα από τις πρότυπες προτάσεις, µαζί και µε άλλες
σοβαρές διατάξεις.
Υπάρχουν ορισµένες βασικές αρχές, κανόνες και θεσµικά
πλαίσια στη λειτουργία της δηµόσιας εν γένει διοίκησης και ειδικότερα στον τοµέα παραγωγής των έργων υποδοµής, που θα
πρέπει να διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, τον υγιή και επαρκή ανταγωνισµό, τα
οφέλη της κοινωνίας, της οικονοµίας και το κόστος ενός έργου
υποδοµής του δηµοσίου, όπως και ίση µεταχείριση για όσους
συµµετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Η οποιαδήποτε νοµοθετική
παρέµβαση, η όποια επιµέρους θεσµοθέτηση θα πρέπει να βασίζεται ανάλογα στο Εθνικό Δίκαιο, στο Ενωσιακό Δίκαιο ή σε αντίστοιχες οδηγίες.
Επίσης, οι δηµόσιες συµβάσεις που αφορούν κατασκευή έργων υποδοµής θα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο του δηµοκρατικού προγραµµατισµού, µε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό δηµόσιο σχεδιασµό.
Στις συνεδριάσεις των επιτροπών και της ακρόασης φορέων
για όλες τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, θεµελιώδεις αρχές και κανόνες, εκφράστηκε µια σειρά προβληµατισµών για την
επιχειρούµενη νοµοθέτηση. Ιδιαίτερα η ακρόαση φορέων ανέδειξε πολλά ζητήµατα, µε κυρίαρχα τα σχετικά µε τη διαφάνεια
και τον ανταγωνισµό, όπως και για όλα τα άλλα επιµέρους θέ-
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µατα, κάτι που ενίσχυσε τις επιφυλάξεις µας για την επιχειρούµενη νοµοθέτηση.
Είναι χαρακτηριστικές οι παρατηρήσεις και οι απόψεις δύο
πολύ σηµαντικών αρχών της πολιτείας, της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και της Επιτροπής Ανταγωνισµού,
αλλά και όσα ακούστηκαν από αρκετούς εκπροσώπους φορέων,
κυρίως αυτών που συµµετέχουν ενεργά, που εµπλέκονται στον
κύκλο κατασκευής δηµοσίων έργων, στη µελέτη και στην κατασκευή. Διαπιστώθηκαν προβλήµατα που αφορούν και σε θέµατα
εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος και του κοινωνικού
οφέλους, της εξασφάλισης της ορθής αξιοποίησης των πόρων
και στη στήριξη µιας βιώσιµης ανάπτυξης, στο κόστος των έργων, σε κινδύνους για φαινόµενα διαφθοράς, αλλά και στο πραγµατικό όφελος για την κοινωνία και το δηµόσιο.
Η ΕΑΑΔΗΣΥ επεσήµανε κενό δικαίου σε σχέση µε το Εθνικό
και Ενωσιακό δίκαιο, αλλά και τον κίνδυνο για τη διαφάνεια από
το πλήθος των εξαιρέσεων και των παρεκκλίσεων που εκτός των
άλλων εισάγονται.
Όπως επισηµάνθηκε, αλλά όπως επίσης προκύπτει ούτε ο
ίδιος ο στόχος της επιτάχυνσης δηλαδή των διαδικασιών υλοποίησης έργων πολυπλοκότητας και καινοτοµίας, µεγάλων έργων
άνω των 200 εκατοµµυρίων ευρώ, που τελικά αποσκοπεί µόνο
στη γρήγορη απορρόφηση πόρων, ούτε αυτό διασφαλίζεται,
πέραν του ότι δεν διασφαλίζεται η ορθή αξιοποίηση των πόρων
και η εξυπηρέτηση του δηµόσιου σχεδιασµού σε όλα τα επίπεδα,
που θα έπρεπε οι δύο αυτοί στόχοι να αποτελούν πρώτη επιλογή
και προτεραιότητα. Στην πράξη καταργείται ο δηµοκρατικός
προγραµµατισµός.
Εισάγετε, λοιπόν, τις πρότυπες προτάσεις για έργα υποδοµής
µε σκοπό την επιτάχυνση κατασκευής έργων, την ιδέα των
οποίων όµως θα συλλάβει ένας ιδιωτικός φορέας, µε φόντο προφανώς την ταχύτερη απορρόφηση πόρων, ιδίως από το Ταµείο
Ανάκαµψης. Δεν λέµε, χρειαζόµαστε όλους τους πόρους. Προβλέπεται όµως οι πρότυπες προτάσεις να αφορούν και επέκταση
έργων που ήδη εκτελούνται ή την αναδιαµόρφωσή τους και µάλιστα το πιθανότερο είναι να είναι έργα των φορέων που προτείνουν την πρότυπη πρόταση.
Οι απανωτές κρίσεις πράγµατι οδηγούν στην ανάγκη απορρόφησης και την αξιοποίηση πόρων, αλλά µε βάση ένα εθνικό σχέδιο, που δεν υπάρχει και δεν συζητήθηκε ποτέ, µε διαβούλευση,
που επίσης δεν υπήρξε και οπωσδήποτε µε διασφάλιση της διαφάνειας και του δηµόσιου συµφέροντος, που φαίνεται ότι δεν
εξυπηρετείται από αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο αντικατοπτρίζει
την κυβερνητική γενικότερη λογική και αντίληψη όσον αφορά
στον προγραµµατισµό και τη διαχείριση πόρων: γρήγορα µεγάλα
έργα, µεγάλες επενδύσεις, άρα υπόθεση για λίγους, σε όλους
τους κλάδους, στην ενέργεια, στις υποδοµές, στην παραγωγή,
µε το δηµόσιο να υποχωρεί και να µην υποστηρίζεται σε πολλούς
τοµείς, όπως η υγεία, η παιδεία, η ενέργεια, τώρα και στα έργα
υποδοµής.
Πρόκειται για µια παρέµβαση που αλλάζει τα χαρακτηριστικά
του πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων. Το πρόβληµα δεν
είναι ο ιδιωτικός τοµέας για εµάς ή ο ιδιωτικός φορέας, αλλά το
πλαίσιο στο οποίο καλείται να συµµετέχει, ενώ όλα στο τέλος καταλήγουν στο επιτελείο του Μαξίµου για τις εγκρίσεις. Ο ιδιωτικός τοµέας έχει τη δική του συµµετοχή στον χώρο της µελέτης
και κατασκευής των δηµοσίων έργων. Είναι σηµαντική, έχει προσφέρει στη γενικότερη ανάπτυξη, αλλά πώς και κατά πόσο πρέπει να επεκταθεί η συµµετοχή του και αυτό µπορούµε και πρέπει
να το συζητήσουµε. Σε κάθε περίπτωση όµως θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου σχεδιασµού, χωρίς
ασάφειες, µε αντικειµενικά κριτήρια για όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου. Είτε είναι µικρό, είτε είναι µεγάλο έργο, είτε
είναι καινοτόµο και πολύπλοκο, είτε δεν είναι πρέπει να υπάρχουν αρχές και κανόνες, όχι εξαιρέσεις που να γίνονται κανόνες.
Γιατί οι διατάξεις του νοµοσχεδίου που συζητάµε, για να δώσουν
πολλά και µεγάλα έργα, που είναι ο στόχος σας, άρα και απορρόφηση πόρων, µόνο αν εφαρµοστούν µέσα από τις εξαιρέσεις
µπορεί να πετύχουν ενδεχοµένως κάτι τέτοιο.
Παράλληλα έχει εγκαταλειφθεί ο κλάδος των δηµόσιων τεχνικών υπηρεσιών στην τύχη του, χωρίς νέες προσλήψεις, κατάρ-
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τιση και τεχνολογική υποστήριξη, παρά τη µεγάλη εµπειρία και
τεχνογνωσία στην παραγωγή µεγάλων δηµοσίων έργων, που κινδυνεύουν να χαθούν. Και προχωράµε χωρίς να έχουµε λύσει τα
θέµατα της γραφειοκρατίας. Πώς θα ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις εγκρίσεων που καθυστερούν την ωρίµανση έργων; Πώς
θα τα ξεπεράσουν αυτά οι πρότυπες προτάσεις;
Είναι δε χαρακτηριστική η γνώµη της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε την αναφορά σε αντίστοιχα εργαλεία που αφορούν τη
Μεγάλη Βρετανία, όπου όµως ο ιδιωτικός τοµέας χρηµατοδοτεί
το έργο, και κατά την Επιτροπή Ανταγωνισµού µόνο σε αυτήν την
περίπτωση έχει νόηµα αυτό το σύστηµα, όταν δηλαδή ο ιδιωτικός
τοµέας αναλαµβάνει και το ρίσκο. Και γενικότερα επισηµαίνει ότι
αυτό το σύστηµα θα πρέπει να χρησιµοποιείται ούτως ή άλλως
µε φειδώ. Αλλά και το σύστηµα της Ιταλίας, που έγινε αναφορά,
οδεύει επίσης προς κατάργηση, που είναι όµως κάτι διαφορετικό.
Φαίνεται, όπως ακούστηκε και από εκπρόσωπο φορέων, ότι
δηµιουργούµε µια δική µας ελληνική πατέντα, ενώ έχουµε ήδη
τους τρόπους κατασκευής δηµοσίων έργων, µε σύµβαση έργων,
µε ΣΔΙΤ, µε σύµβαση παραχώρησης. Δεν είµαστε κατά σε τίποτα
από όλα αυτά. Και το ΣΔΙΤ το χρειαζόµαστε, είναι αναγκαίο όπου
υπάρχει ανταποδοτικότητα, όπου ο ιδιωτικός τοµέας µπορεί να
εισφέρει τεχνογνωσία, να αντιµετωπίσει ειδικές συνθήκες ή να
συµπληρώσει κεφάλαια. Η ανεξέλεγκτη όµως χρήση µειώνει τον
ανταγωνισµό και αυξάνει το κόστος.
Να επισηµανθεί δε ότι η έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού
αναφέρει ότι κοστίζουν πολλές φορές περισσότερο τα έργα
αυτά από τα έργα δηµοσίων συµβάσεων έως και 40%, ενώ υπάρχει και η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου που θεσπίστηκε µε τον ν.4412/2016. Αυτή τουλάχιστον αφορά σε έργα και
επιλογές του αναθέτοντα φορέα. Άρα λοιπόν γιατί δεν ενσωµατώνουµε αυτές τις διαδικασίες επιτάχυνσης της ωρίµανσης µέσα
στο υπάρχον θεσµικό πλαίσιο;
Εµείς εκτιµούµε ότι αυτό µπορεί να γίνει. Οι όποιες προτάσεις
θα µπορούν να ενταχθούν, να αξιοποιηθούν, χωρίς να έχουν δηµιουργηθεί δεσµεύσεις, υποχρεώσεις και άλλα δεδοµένα σε
βάρος των βασικών αρχών και χαρακτηριστικών των δηµοσίων
έργων, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και τον ανταγωνισµό.
Και να δούµε και τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο, που
οδηγούν στο περιθώριο τους µικρότερους, που είναι και οι συντριπτικά περισσότεροι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νέα αυτή διαδικασία προβλέπει τέσσερα στάδια: την υποβολή της πρότυπης πρότασης, την
αξιολόγηση, την έγκριση και τέλος την ανάθεση της εκτέλεσης
µε διαγωνιστική διαδικασία µε ένα από τα τρία συστήµατα που
υπάρχουν, για να υλοποιηθούν έργα υποδοµής, επαναλαµβάνω,
µε πρωτοβουλία του ιδιωτικού φορέα και επέκταση της συµµετοχής του, αφού πλέον συµµετέχει και στη σύλληψη της ιδέας,
και στον σχεδιασµό, και στην ωρίµανση, ενώ δεν δίνεται η δυνατότητα στον ίδιο τον αναθέτοντα φορέα να έχει αυτήν την πρωτοβουλία για να µπει στη διαδικασία µιας τέτοιας ωρίµανσης
ενός έργου που ο ίδιος έχει επιλέξει.
Εποµένως τα ερωτήµατα και οι αντιφάσεις είναι πάρα πολλές.
Παρ’ ότι, κύριοι Υπουργοί, µιλάτε συνέχεια και επαναλαµβάνετε
εξαγγελίες για πολλά έργα, χωρίς βέβαια ακόµη να δούµε εργοτάξια, επικαλείστε παράλληλα την ανάγκη υλοποίησης περισσότερων έργων, για επιταχυντές εξελίξεων στα µεγάλα έργα άνω
των 200 εκατοµµυρίων ευρώ, αλλά και µε στοιχεία συγχρόνως
καινοτοµίας και πολυπλοκότητας µέσα από τις πρότυπες προτάσεις.
Τελικά έχουµε ή δεν έχουµε σχεδιασµένα έργα που πρέπει να
προχωρήσουν και περιµένουµε κάποιες νέες ιδέες; Θα λυθεί το
πρόβληµα των καθυστερήσεων µε τις πρότυπες προτάσεις στα
δροµολογηµένα έργα; Αφού αυτές αφορούν συγκεκριµένων
προϋποθέσεων έργα, πώς θα λυθεί αυτό το πρόβληµα; Ή πόσες
θα είναι τελικά οι πρότυπες προτάσεις που θα προχωρήσουν για
να πετύχετε τον στόχο όπως εσείς τον τοποθετείτε για γρήγορη
απορρόφηση πόρων; Ή τελικά θα µετατραπούν, θα βαφτιστούν
όλα τα µεγάλα έργα που καθυστερούν πρότυπες προτάσεις; Αλλιώς δεν µπορεί να προκύψει λογική εξήγηση. Μόνο αν οι εξαιρέσεις του άρθρου 3 γίνουν κανόνες.
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Και βέβαια µε αφορµή αυτό να πω ότι πρέπει να σταµατήσει
κάποια στιγµή στο όνοµα της πανδηµίας να περιορίζουµε τη διαφάνεια, όπως µε την πρόβλεψη στο άρθρο 3 να παρακάµπτονται
οι προϋποθέσεις καινοτοµίας και πολυπλοκότητας για οκτώ
µήνες ακόµη λόγω COVID και να εντάσσονται έργα στις πρότυπες προτάσεις. Αλλά και οι άλλες εξαιρέσεις που προβλέπουν οι
αναθέτοντες φορείς να είναι και άλλοι, πέρα από τα Υπουργεία
Υποδοµών και Μεταφορών και Ενέργειας ή και έργα που απλώς
δεν έχουν προχωρήσει.
Και βέβαια το ερώτηµα είναι ποιος θα πάρει και για ποιον λόγο
το ρίσκο για µια πρόταση που αν δεν εγκριθεί δεν θα έχει κανένα
όφελος; Μήπως τελικά η όλη συζήτηση είναι προσχηµατική; Και
γιατί να µην πάµε και σε έργα κάτω των 200 εκατοµµυρίων ευρώ
που έχουν χαρακτηριστικά καινοτοµίας και πολυπλοκότητας; Δεν
υπάρχουν τέτοια έργα; Αν και βέβαια είπα και πριν ότι είναι
ασαφή τα κριτήρια και οι προδιαγραφές για έναν τέτοιο χαρακτηρισµό.
Εάν θέλετε λοιπόν, µπορούµε να βρούµε ένα καλύτερο σχέδιο
για το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας στο οποίο να εντάξουµε όλους όσοι µπορούν να συµβάλουν και τον ιδιωτικό τοµέα,
και τους φορείς, και τον δηµόσιο τοµέα, αλλά µε ένα πιο καθαρό
πλαίσιο για τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην ωρίµανση
των έργων.
Διότι υπάρχουν και δύο ακόµη πολύ σοβαρά ζητήµατα που
αφορούν στην αξιολόγηση και στη διαγωνιστική διαδικασία. Η
αξιολόγηση προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10 µε τις αντίστοιχες επιτροπές και κριτήρια αξιολόγησης. Η επιτροπή είναι τετραµελής και πενταµελής για έργα ΣΔΙΤ, προεδρεύει ο Υπουργός
και απουσιάζει η γνώµη των φορέων, της περιφέρειας και των
δήµων. Έτσι µπορούν να ενταχθούν έργα που για έναν ιδιωτικό
φορέα έχουν ενδιαφέρον, αλλά να µην αποτελούν προτεραιότητα για τις τοπικές κοινωνίες, µε την έγκριση ουσιαστικά του
Υπουργού, ο οποίος εγκρίνει δηλαδή τη δική του εισήγηση ως
προέδρου της επιτροπής και του Πρωθυπουργού στη συνέχεια
µέσα από την Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής
Σηµασίας. Ουσιαστικά, όπως είπα και πριν, αποφασίζει το επιτελείο Μαξίµου.
Επίσης στη διαγωνιστική διαδικασία ο προτείνων έχει προνοµιακή µεταχείριση µέσα από τη δεύτερη ευκαιρία, το λεγόµενο
«δικαίωµα διεκδίκησης» και αν δεν είναι ο ίδιος µειοδότης, και µε
το πλεονέκτηµα ότι γνωρίζει καλύτερα το αντικείµενο του έργου
αφού αυτός το µελέτησε. Άρα έχουµε διπλή παραβίαση του κανόνα της ίσης µεταχείρισης για τους συµµετέχοντες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κριτική στο νοµοσχέδιο είναι
ουσιαστική. Απόδειξη είναι οι διατάξεις του άρθρου 18, που περιµένουµε βέβαια να δούµε και εµείς τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις
που δεν γνωρίζουµε. Αλλά πιστεύω δύσκολα µπορεί να παραµείνει αυτό το άρθρο, που συγκέντρωσε τις περισσότερες αρνητικές κρίσεις. Εισάγεται η εξαίρεση από ορισµένες διατάξεις του
ν.4412/2016 και των τροποποιήσεών του κατά την ανάθεση των
συµβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράµµατος Στρατηγικής Σηµασίας.
Οι συµβάσεις αυτές αφορούν σε µια ευρεία κατηγορία έργων
µε συνολικό προϋπολογισµό πάνω από 50 εκατοµµύρια ευρώ,
αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που προβλέπεται η εφαρµογή
αντίστοιχης διαδικασίας και σε µικρότερους προϋπολογισµούς
πάνω από 30 εκατοµµύρια ευρώ. Ωστόσο και εδώ, σύµφωνα µε
την εισήγηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, δεν υπάρχει καµµία αιτιολόγηση για όλες αυτές τις παρεκκλίσεις και δεν προκύπτει από πουθενά ότι αυτές θα συµβάλλουν
στην επιτάχυνση της διαδικασίας εκκίνησης και ολοκλήρωσης
των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών.
Αντίθετα, δηµιουργείται κενό δικαίου, όπως αναφέρεται στη
γνώµη της αρχής αυτής, που δεν συµβάλλει στη διαφάνεια και
την εµπέδωση ασφάλειας δικαίου. Άρα λοιπόν καταστρατηγούνται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης, που θα
πρέπει έτσι και αλλιώς να διέπουν όλες τις συµβάσεις ανεξαρτήτως εκτιµώµενης αξίας.
Στο άρθρο 19 προβλέπεται η παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ της
δυνατότητας αναθέσεων εξειδικευµένων εργασιών σε δηµόσιες
συµβάσεις άνω των 30 εκατοµµυρίων ευρώ, µε προσφυγή στη
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διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση της προκήρυξης. Έχουµε ήδη εκφράσει την αντίθεσή µας για τη χορήγηση
αυτής της αρµοδιότητας ως επέκτασης µια αµιγώς δηµοσίας αρµοδιότητας του Υπερταµείου µέσω του ΤΑΙΠΕΔ και προφανώς
και εδώ η αποφυγή της δηµόσιας προκήρυξης για την ανάθεση
υπηρεσιών συµβούλων είναι κάτι που δεν µας βρίσκει σύµφωνους.
Θα αφήσω την αναφορά σε ορισµένα επιµέρους ακόµη άρθρα
και τροπολογίες για τη δευτερολογία µου. Όµως δεν µπορώ να
µην επισηµάνω ότι για µια ακόµη φορά έρχονται πέντε υπουργικές τροπολογίες µε τριάντα έξι άρθρα συνολικά -πράγµατι
τριάντα έχει το νοµοσχέδιο- που πρέπει να ψηφιστούν και µάλιστα ενιαία.
Κύριε Γιαννούλη, µας αντιγράψατε αυτήν τη φορά, καθώς είµαστε οι πρώτοι που φωνάζουµε εδώ και καιρό για αυτό το πρόβληµα, δηλαδή πότε επιτέλους θα σταµατήσει αυτή η τακτική
εκβίασης ψήφου των Βουλευτών και παραπλάνησης των πολιτών
µέσα από επικοινωνιακή διαχείριση, όταν συνυπάρχουν άρθρα
θετικά και αρνητικά. Δηµιουργούν σύγχυση στους πολίτες για το
τι ψηφίζει ο καθένας, πέραν του ότι έρχονται τελευταία στιγµή
τόσα άρθρα, που είναι πολύ περισσότερα από τα άρθρα του νοµοσχεδίου που συζητάµε τόσες ηµέρες.
Όµως, πριν κλείσω, θα κάνω µόνο µια αναφορά για τους εργαζοµένους του ΟΑΣΘ. Τους έχετε ακόµα χωρίς συλλογική σύµβαση εργασίας, δεν έχουν πάρει µη µισθολογικές παροχές, που
πήραν συνάδελφοί τους που εκτελούν το ίδιο έργο σε άλλους
οµοειδείς φορείς και καλώς, και τους ζητάτε εν µέσω του κύµατος ακρίβειας επιστροφές χρηµάτων. Έχουµε κάνει και σχετική
ερώτηση.
Να αποσύρετε αυτό το άρθρο, γιατί στη συγκεκριµένη τροπολογία υπάρχουν και άρθρα που µπορούµε να ψηφίσουµε.
Κλείνοντας, κυρίες κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που εισάγεται στην Ολοµέλεια προς ψήφιση, όπως το αναλύσαµε, δηµιουργεί ένα πλαίσιο που καµµία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει
θεσµοθετήσει, ένα πλαίσιο που δεν εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισµό
αλλά ούτε τον έλεγχο του κόστους υλοποίησης δηµοσίων έργων.
Δεν διασφαλίζεται η σύνδεση µε τις πραγµατικές αναπτυξιακές
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τον σχεδιασµό των τοπικών
φορέων.
Εν τέλει ακόµα, δεν εξασφαλίζει ούτε την προσδοκώµενη γρήγορη απορρόφηση πόρων, που προκρίνεται από την Κυβέρνηση
σε βάρος της πραγµατικής αξιοποίησης αυτών των πόρων για
δηµιουργία βιώσιµης ανάπτυξης, µε προστιθέµενη αξία, µε περιφερειακή και παραγωγική διάσταση. Παράλληλα, υπονοµεύει
την προοπτική του κατασκευαστικού κλάδου, αφού σταδιακά
ολοένα και περισσότεροι κατασκευαστές δηµοσίων έργων µπαίνουν στο περιθώριο και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες και τα προβλήµατα που συσσωρεύονται στον τοµέα κατασκευής δηµόσιων έργων.
Καταψηφίζουµε επί της αρχής, γιατί δεν συµφωνούµε µε
αυτήν τη λογική και αντίληψη στη διαχείριση του προγράµµατος
ανάπτυξης δηµόσιων έργων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο Υπουργός κ. Καραµανλής για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ, θα είµαι
πολύ σύντοµος.
Θα καταθέσουµε, λοιπόν, τις νοµοθετικές βελτιώσεις. Κάποιες
είναι τυπικές. Υπάρχουν δύο µέρη.
Το πιο βασικό έχει να κάνει, όπως είπαµε και στην επιτροπή,
µε το άρθρο 18, όπου πλέον περιορίζουµε δραστικά τις εξαιρέσεις και αυτό νοµίζω είναι κάτι το οποίο επισηµάνθηκε στην επιτροπή, τόσο από την ΕΑΑΔΗΣΥ όσο και από την Επιτροπή
Ανταγωνισµού.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σεβόµαστε τις ανεξάρτητες αρχές και κάνουµε αυτήν τη διόρθωση, γιατί αυτή άλλωστε, κύριε Πρόεδρε, είναι και η ουσία αυτού του διαλόγου σε µια
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νοµοθετική διαδικασία, η Κυβέρνηση να λαµβάνει σοβαρά υπ’
όψιν της όταν υπάρχουν ενστάσεις.
Οπότε θα σας τις καταθέσω και είµαι στη διάθεση των συναδέλφων για ό,τι χρειαστεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε. Παρακαλώ να φωτοτυπηθούν τότε και να µοιραστούν. Και µετά
όποιος θέλει διευκρίνιση, θα πάρει τον λόγο.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Διαµάντω Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το νοµοσχέδιο αυτό για τις πρότυπες προτάσεις για έργα υποδοµής είναι η χαρά των µεγαλοκατασκευαστικών οµίλων, αφού τους εξασφαλίζει όρους και
προϋποθέσεις συµµετοχής στον σχεδιασµό, την υλοποίηση και
τον έλεγχο κρατικών έργων υποδοµών.
Συνεπώς η ιεράρχηση αυτών των έργων δεν µπορεί να γίνεται
µε βάση τις ανάγκες του λαού, που πνίγεται τον χειµώνα και καίγεται το καλοκαίρι, αλλά θα είναι έργα υποδοµών που συνδέονται µε τους στόχους του κεφαλαίου, δηλαδή της µέγιστης κερδοφορίας τους. Είναι έργα πνοής για τα κέρδη του κεφαλαίου
και ασφυξίας για τους εργαζοµένους και τον λαό, αφού έτσι γίνονται όχι µόνο πανάκριβα τα διάφορα έργα, που ίσως να µην ιεραρχούνται στις πρώτες ανάγκες για τον λαό και τη χώρα, όµως
εξασφαλίζουν µεγάλα κέρδη στους οµίλους. Διότι και κατά την
κατασκευή τους ενισχύονται και ωφελούνται από το µειωµένο
εργασιακό κόστος που έχει εξασφαλίσει το αντεργατικό νοµοθετικό έκτρωµα του νόµου Χατζηδάκη, ικανοποιώντας βεβαίως τις
αξιώσεις των επιχειρηµατικών οµίλων για ένταση της εκµετάλλευσης, µε δουλειά χωρίς δικαιώµατα, κατάργηση του σταθερού
ηµερήσιου χρόνου εργασίας, µεροκάµατα πείνας και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν δεν ιεραρχούνται έργα υποδοµών για τη βελτίωση της ζωής του λαού και την προστασία της υγείας του, αλλά
υποδοµές που επιλέγουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Μάλιστα βάζετε πλαφόν για κάθε έργο πάνω από 200 εκατοµµύρια ευρώ, που αυτό από µόνο του σηµαίνει ότι αφορά µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, εγχώριους µέσω συµπράξεων ή
ξένους, ευνοώντας τη συγκέντρωση του κατασκευαστικού κεφαλαίου. Εξάλλου στους όρους του Ταµείου Ανάκαµψης για την έγκριση ένταξης έργων, που συµφωνήσατε όλοι, επιβάλλεται να
είναι µέσω ΣΔΙΤ ή ό,τι άλλο θα ευνοεί και θα εξασφαλίζει την κερδοφορία των οµίλων.
Αυτό λοιπόν το νοµοσχέδιο εσείς το ονοµάζετε «επιταχυντή
των έργων υποδοµών» και εµείς το αποκαλούµε «επιταχυντή καπιταλιστικής κερδοφορίας σε βάρος των λαϊκών αναγκών».
Παραδείγµατος χάριν, στις προτεραιότητές σας, όχι µόνο
εσάς αλλά και όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ δεν ήταν τα αντιπληµµυρικά έργα, γιατί
ισχύουν οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλοι σας προσκυνάτε.
Τι λένε λοιπόν; Θα γίνονται µελέτες που να προσδιορίζουν
απλώς τα επικίνδυνα σηµεία για τις πληµµύρες, αλλά δεν θα κατασκευάζονται τα αντίστοιχα αντιπληµµυρικά έργα, αφού υπάρχει λογική κόστους-οφέλους και ακριβώς αυτό υλοποιεί η κάθε
κυβέρνηση, δηλαδή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
καθορίζει την προστασία της ζωής του λαού, θεωρώντας προτιµότερο να δοθούν αποζηµιώσεις σε λαϊκές συνοικίες, ακόµα και
αν χαθούν ζωές, από το να γίνουν αντιπληµµυρικές υποδοµές
για να αποφευχθούν καταστροφές. Ή στα σχολεία, σοφάδες πέφτουν, σκεπές καταρρέουν, σχολεία κρέµονται στο κενό, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο µε δραµατικό τρόπο τα κρίσιµα
ζητήµατα κτηριακών και υλικοτεχνικών υποδοµών, που µερικά
είναι από τον περασµένο αιώνα. Ή χρειάζονται νοσοκοµεία και
ούτω καθεξής. Όλα αυτά δεν είναι στις προτεραιότητές σας.
Τι κάνετε λοιπόν µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο; Πρώτον,
εφαρµόζετε µια νέα διαδικασία που σφίγγει πιο πολύ, πιο στενά
τη σύνδεση του δηµοσίου µε τους επιχειρηµατικούς οµίλους,
γιατί τους παραχωρείτε συµµετοχή και στον σχεδιασµό κατασκευής των δηµόσιων υποδοµών, αντικείµενο που εξολοκλήρου
ανήκε στο δηµόσιο και στην πολιτική του κάθε υπουργείου. Αντί
να στελεχώνετε δηµόσιες υπηρεσίες µε µηχανικούς και άλλο
προσωπικό, τους αφαιρείτε αντικείµενο και τις συρρικνώνετε.
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Έτσι προωθείτε έργα που συµφέρουν στους κατασκευαστικούς
οµίλους και το ονοµάζετε πρωτοπορία.
Είναι όµως ακόµα πιο αντιλαϊκή και αντιδραστική πολιτική.
Αυτό ακριβώς δηµόσια το αποκάλεσε «ευτυχή γάµο» µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα ένας γενικός διευθυντής µεγάλου
γαλλικού κατασκευαστικού οµίλου, που δραστηριοποιείται και
έχει πάρει πολλά και µεγάλα έργα στη χώρα µας. Και βεβαίως
αυτός ήταν ευτυχέστατος που συνεχίζονται ακόµη ευνοϊκότεροι
όροι.
Δεύτερον, βάζετε πλαφόν, ώστε η αξία του κάθε έργου να
υπερβαίνει τα 200 εκατοµµύρια χωρίς ΦΠΑ και παράβολο υπέρ
του δηµοσίου που θα αντιστοιχεί στο ένα τοις χιλίοις της προϋπολογιζόµενης αξίας του έργου, δηλαδή πάνω από 200.000
ευρώ. Και ποιος µπορεί να το διαθέτει; Μόνο µεγάλες επιχειρήσεις, όµιλοι και µε ρίσκο εάν δεν εγκριθεί να χάσουν µέρος τους
ή και ολόκληρο το παράβολο.
Συνεπώς µόνο από αυτήν την προϋπόθεση κάνετε διαχωρισµό,
από τη µια η µεγάλη µάζα µικρών και µεσαίων που στερούνται
δικαιωµάτων και από την άλλη οι πολύ-πολύ µεγάλοι όµιλοι, που
θα δίνουν τις απαραίτητες µελέτες, µε πλήρη στοιχεία όπως λέτε
στις αναθέτουσες αρχές, έργα µε το κλειδί στο χέρι, όπως λένε
οι ίδιες οι µεγαλοεταιρείες .
Φυσικό είναι, λοιπόν, οι αρµόδιοι να εγκρίνουν τη µελέτη και
να αναθέσουν σε αυτήν την εταιρεία και την κατασκευή του
έργου. Έτσι προωθείτε τη συγκεντροποίηση στον κατασκευαστικό κλάδο.
Μάλιστα, αν δούµε και τα στοιχεία που αναφέρουν οι συλλογικοί φορείς από τους εργολήπτες δηµοσίων έργων, τι λένε; Ότι
υπάρχουν σήµερα τριάντα δύο εταιρείες έκτης και έβδοµης
τάξης που αποτελούν το 0,0005% του κατασκευαστικού κλάδου
από τις πεντέµισι χιλιάδες εργοληπτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δηµοσίων έργων. Κι αν προστεθούν σε αυτές τις εταιρείες οι πέµπτης τάξης, ανεβάζουν το
ποσοστό σε 0,01%. Τα στοιχεία µιλούν από µόνα τους.
Τρίτον, δηµιουργείτε Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων µε τέσσερα µέλη, πλήρως ελεγχόµενη από την κάθε κυβέρνηση, αφού τα τέσσερα µέλη είναι ο Υπουργός, ο γενικός
διευθυντής, ο προϊστάµενος της διεύθυνσης του αρµόδιου Υπουργείου κι ένας εµπειρογνώµονας που θα ορίζεται από τον αρµόδιο Υπουργό Μεταφορών ή Περιβάλλοντος.
Συνεπώς, οι όµιλοι που θα έχουν την πρωτοβουλία και το αντικείµενο στη µελέτη, την κατασκευή και τον έλεγχο αυτών των
έργων υποδοµών, θα έχουν και µία φιλοκυβερνητική επιτροπή
που θα τους αξιολογήσει µε ευνοϊκούς όρους που θεσπίζετε. Δηλαδή, αυτή η επιτροπή αξιολόγησης µπορεί να καλεί τον προτείνοντα να δίνει διευκρινίσεις µε πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ως προς την πρόταση του µέχρι τριάντα ηµέρες τυπικά.
Ουσιαστικά, όµως, του δίνετε πρόσθετη προθεσµία µέχρι εκατόν
είκοσι µέρες.
Οι διευκολύνσεις είναι πολλές και µε τα όλα τους, µέχρι αυτός
που προτείνει το έργο να το αναλάβει στα σίγουρα. Και φυσικά,
όταν εγκριθεί, τα έξοδά του θα έχουν συµπεριληφθεί, δηλαδή,
το κόστος µελετών και συνολικά για την υποβολή της πρότασής
του. Βέβαια, βάζετε κι ένα όριο, ότι δεν µπορεί να είναι πάνω από
το 3% της αξίας του έργου κι αν πάρουµε το ελάχιστο δυνατό,
δηλαδή, του δίνετε τουλάχιστον 6 εκατοµµύρια για την προετοιµασία του φακέλου. Αµείβεται πλουσιοπάροχα.
Μάλιστα, εάν υπάρξει και άλλος που θα διεκδικήσει το συγκεκριµένο έργο, τότε έχετε φροντίσει να θεσπίσετε το δικαίωµα
διεκδίκησης και αποζηµίωσης, ώστε αυτός που κάνει την πρόταση, να κάνει βελτιωµένη οικονοµική προσφορά και να πάρει
και την κατασκευή του έργου µε κάθε τρόπο. Μυρίζει ρουσφετολογία στο τετράγωνο.
Τέταρτον, υπάρχει πληθώρα διατάξεων για παρεκκλίσεις και
εξαιρέσεις. Πριν από λίγο µας είπε ο κύριος Υπουργός ότι στο
άρθρο 16 µειώνονται οι εξαιρέσεις. Δεν είναι όµως µόνο στο
άρθρο 18, είναι και σε άλλα άρθρα οι παρεκκλίσεις και για απευθείας αναθέσεις, που επεσήµαναν ορισµένοι φορείς στην ακρόαση. Ακόµα και αυτοί που συµφωνούσαν µε το νοµοσχέδιο
τόνιζαν καθαρά και φωναχτά για αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει
αυτό το νοµοσχέδιο.
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Μάλιστα, καµµία αναφορά δεν κάνετε τουλάχιστον για το περιεχόµενο αυτών των παρεκκλίσεων. Για ποιον λόγο; Οι παρεκκλίσεις αυτές ταξινοµούνται σε δώδεκα οµάδες και αναφέρονται
σε βασικές διατάξεις του νόµου που διέπουν, κυρίως, τη διαδικασία ανάθεσης των συµβάσεων. Είναι η πλήρης διευκόλυνση
και άνευ όρων επιτάχυνση των προβλεπόµενων διαδικασιών των
στρατηγικών επενδύσεων.
Εµείς λέµε ότι πρόκειται για λευκή επιταγή στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης, τώρα της Νέας Δηµοκρατίας, για να µοιράζει
σε οµίλους κατά βούληση και µε fast track διαδικασίες τα κοµµάτια της πανάκριβης πίτας των συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας
µε δεδηλωµένο στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών. Και ο
νοών νοείτω. Είναι το άλλοθι.
Μάλιστα, επεκτείνεται και στο ΤΑΙΠΕΔ -που δεν είναι το άρθρο
18- δηλαδή, να αναθέτει χωρίς δηµοσίευση της προκήρυξης συµβάσεις παραχώρησης έργων συνολικού κόστους µεγαλύτερου
από 30 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι µετάθεση απευθείας σε τρίτους
και η όποια διαφάνεια πάει περίπατο ξεδιάντροπα.
Πέµπτον, ιδιωτικοποιείτε παραπέρα τον έλεγχο των κρατικών
έργων µε τον θεσµό του ιδιώτη ελεγκτή ως προς την επίβλεψη
έργων. Ουσιαστικά, υποκαθιστάτε τον κρατικό έλεγχο από ιδιώτη
µηχανικό, αντί για άµεση στελέχωση των κρατικών ελεγκτικών
αρχών και αλλαγή του πλαισίου περί διαπιστευµένων µηχανικών.
Όπως λέει στην ανακοίνωσή της η οµοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των διπλωµατούχων µηχανικών του δηµοσίου, οι
ιδιώτες θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα,
οι ιδιώτες θα καθορίζουν τις τιµές των υλικών και των εργασιών,
δηλαδή, το κόστος των έργων. Τις µελέτες θα τις εκπονούν ιδιώτες µελετητές και θα τις επιβλέπουν οι πιστοποιηµένοι ιδιωτικοί
φορείς. Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι ιδιώτες εργολάβοι και
θα τα επιµετρούν και επιβλέπουν ιδιώτες, οι οποίοι θα επιλέγονται και θα πληρώνονται από τους ίδιους εργολάβους.
Βλέπετε, λοιπόν, πώς ιδιωτικοποιείτε παραπέρα σκανδαλωδώς
τον δηµόσιο τοµέα, για να εξασφαλίσετε επιπλέον σίγουρα
κέρδη και προνόµια στους επιχειρηµατικούς οµίλους, πώς εντείνετε τη συγκεντροποίηση του κατασκευαστικού τοµέα και των
έργων; Και επίσης, θα ιεραρχούνται ακόµα πιο πολύ στην κατασκευή υποδοµών οι προτεραιότητες του κεφαλαίου και όχι οι
ανάγκες του λαού που βασανίζεται, όχι µόνο από την ακρίβεια,
τον πληθωρισµό, το ενεργειακό, τους µισθούς και τις συντάξεις
φτώχειας, τις συνέπειες του ιµπεριαλιστικού πολέµου, αλλά και
από καταστροφές, πληµµύρες, σεισµούς, δηλαδή, έλλειψη υποδοµών.
Φυσικά, το αστικό κράτος και η διοίκηση πάντα έβαζαν µπροστά τα συµφέροντα των µεγαλοεπιχειρηµατιών, όλες οι κυβερνήσεις. Αλλά τώρα προχωράτε κυνικά και προκλητικά ένα
σκαλοπάτι παραπάνω.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, γιατί το ΚΚΕ θεωρεί ότι ο τοµέας του
χωροταξικού σχεδιασµού και κατασκευών θα πρέπει να προχωρά
µε επιστηµονικό κεντρικό σχεδιασµό που θα βασίζεται σε αποτελέσµατα ερευνών για τη διάγνωση νέων αναγκών, την εκπόνηση κανονισµών και προδιαγραφών, καθώς και εθνικού σχεδίου
διαχείρισης αποβλήτων, ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων για την προστασία και την αξιοποίησή τους, µε κριτήριο τη λαϊκή ευηµερία και τη διαµόρφωση φιλικών πόλεων στον
άνθρωπο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα προωθείται ισόµετρη ανάπτυξη
του κλάδου των κατασκευών για την κάλυψη αναγκών στέγασης
δηµοσίων έργων υποδοµής, τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, της βιοµηχανίας, των κοινωνικών υπηρεσιών και µε αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας, ώστε να είναι πιο φθηνές και σε
επάρκεια και σε σύνδεση µε τη βιοµηχανική παραγωγή που µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου των κατασκευών σε τσιµέντο και δοµικά υλικά. Όλα αυτά θα πηγαίνουν µαζί και αγκαλιά.
Ο κλάδος των κατασκευών θα εγγυάται τη διασφάλιση λαϊκής
στέγης, σύγχρονων προδιαγραφών που θα καλύπτει το σύνολο
των σύγχρονων αναγκών για υψηλής ποιότητας στέγαση, επαρκούς σε χώρο, µε κατάλληλα υλικά που θα καλύπτουν το σύνολο
των προδιαγραφών φωτισµού, υγιεινής, εσωτερικής εργονοµίας,
προστασίας από φυσικά φαινόµενα. Ο κοινωνικοποιηµένος κλάδος των κατασκευών, επίσης, θα προχωράει στην αναµόρφωση
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των πόλεων και της υπαίθρου µε κατασκευές υποδοµών στήριξης γρήγορης και ασφαλούς µεταφοράς, αλλά και υποδοµές µεγάλης κλίµακας προστασίας από πληµµύρες, πυρκαγιές, σεισµούς.
Παράλληλα, θα προωθείται η διασφάλιση επαρκών πνευµόνων
πρασίνου σε συνδυασµό µε ζώνες λαϊκού αθλητισµού, πολιτισµού και ψυχαγωγίας, σε πλήρη αντιδιαστολή µε τη σηµερινή
κατάσταση της αξιοποίησης των ελεύθερων χώρων από το κατασκευαστικό και τουριστικό κεφάλαιο, τόσο µέσα στις πόλεις
όσο και στην ύπαιθρο, µε κριτήριο την κερδοφορία τους.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, συνεχίζετε την ίδια απαράδεκτη µεθοδολογία. Είναι ενενήντα εννιά σελίδες το νοµοσχέδιο και εκατόν δύο οι τροπολογίες, τριάντα ένα άρθρα το
νοµοσχέδιο, τριάντα έξι άρθρα οι τροπολογίες. Δηλαδή, είναι ένα
άλλο νοµοσχέδιο, που όµως δεν θα συζητηθεί, δεν θα ακούσει ο
κόσµος το περιεχόµενό του, αλλά ένα ξερό «ναι» ή «όχι» µέσα
από τρίλεπτη ή πεντάλεπτη τοποθέτηση. Είναι διαδικασία καταδικαστέα, όπως και το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο συνάδελφος κ. Βασίλειος Βιλιάρδος, ειδικός αγορητής από την
Ελληνική Λύση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Στις τροπολογίες δεν θα αναφερθώ. Τα είπαν, άλλωστε, οι συνάδελφοι. Δεν χρειάζεται να επαναλαµβάνεται κανείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε και τη δευτερολογία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ναι, είναι η ίδια διαδικασία. Την έχουµε πια κατηγορήσει πολλές φορές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, θα ξεκινήσουµε από το ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί µια ακόµη
πρόταση για την προώθηση έργων που θα ωφελήσουν τους µεγαλοεργολάβους, οι οποίοι έχουν προετοιµαστεί µεθοδικά για
την αποµύζηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, ακόµη και µε
την αγορά µέσων µαζικής ενηµέρωσης για να µπορούν να πιέζουν τα κόµµατα, όπως συνήθιζαν ανέκαθεν µε τα ΕΣΠΑ.
Αυτό που χρειάζεται, όµως, η Ελλάδα και το οποίο φαίνεται
πως αδυνατεί να δροµολογήσει η Κυβέρνηση, είναι ο σχεδιασµός
µιας εθνικής πολιτικής ανάπτυξης, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την
ενεργειακή παράµετρο, το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, τα
σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα της χώρας µας, την ανάγκη αλλαγής του οικονοµικού µας µοντέλου µε έµφαση την παραγωγή,
τα ανταγωνιστικά µας πλεονεκτήµατα και τους κινδύνους που αντιµετωπίζουµε ως έθνος.
Πριν, δε, από κάθε τι άλλο, θα πρέπει να σταµατήσει το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας µας από το Υπερταµείο, που δεν
ελέγχουµε εµείς, σύµφωνα και µε την πρόσφατη απόφαση του
ΣΤΕ, όπως το παράδειγµα της «ΛΑΡΚΟ», που δροµολογείται διαγωνισµός µε έναν διαγωνιζόµενο, προτού καν εξυγιανθεί.
Για να µην παρεξηγηθούµε, εµείς, αφού πιστεύουµε στην
ελεύθερη αγορά χωρίς βέβαια την ύπαρξη ολιγοπωλίων, δεν είµαστε εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, µε εξαίρεση, βέβαια, τις
κοινωφελείς και τις στρατηγικές µας επιχειρήσεις. Απαραίτητη
προϋπόθεση, όµως, είναι να εισπράττονται οι σωστές τιµές,
αφού προηγηθεί η εκτίµηση της αξίας τους, η εξυγίανσή τους,
βέβαια, και ο σωστός προγραµµατισµός.
Εντούτοις, δεν περιµένει κανείς κάτι ανάλογα σοβαρό από µια
Κυβέρνηση που λαµβάνει αποφάσεις µόνος του ο Πρωθυπουργός, ως µονάρχης, ακόµη και για σοβαρά εθνικά θέµατα, όπως
στην περίπτωση της αποστολής όπλων στην Ουκρανία, για την
οποία λέγεται ότι δεν ρωτήθηκε καν ούτε ο Υπουργός Εξωτερικών, από µια Κυβέρνηση δε που δεν θέτει προς συζήτηση την
ενεργειακή επάρκεια της χώρας µας, τη διατροφική της ασφάλεια, την αντιµετώπιση της εκρηκτικής αύξησης του πληθωρισµού κ.ο.κ., εν όψει και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία,
την οποία, ασφαλώς, καταδικάζουν οι πάντες, ως εισβολή.
Συνεχίζοντας, διαπιστώσαµε κατ’ αρχάς πως το σηµερινό νοµοσχέδιο έχει ως έµπνευσή του µια µελέτη του ΙΟΒΕ σε συνεργασία µε τον ΣΕΒ, στον οποίο µετέχουν και οι µεγαλοεργολάβοι
από το 2019, ενώ κατά τους ορισµούς του για τις πρότυπες προτάσεις, πρότυπα έργα είναι, σε γενικές γραµµές, τα εξής: Νέα
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και µεγάλα έργα µε καινοτοµία και πολυπλοκότητα, τα οποία δεν
έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράµµατα, ενώ ο προϋπολογισµός
τους υπερβαίνει το ποσόν των 200 εκατοµµυρίων ευρώ, χωρίς
ΦΠΑ.
Στη µελέτη του ΙΟΒΕ που αναφέραµε προηγουµένως, οι πρότυπες προτάσεις έργων αποκαλούνται αυτόκλητες ή USPs, ενώ
θεωρείται πως αποτελούν ένα καινοτόµο εργαλείο ανάπτυξης
κατασκευαστικών έργων µέσω ΣΔΙΤ µε τον ιδιωτικό τοµέα να
αναλαµβάνει ρόλο οδηγού στον σχεδιασµό και στον τρόπο χρηµατοδότησης ενός τεχνικού έργου. Δηλαδή, ενώ παραδοσιακά
ο δηµόσιος τοµέας σχεδιάζει και αναθέτει µέσω διαγωνισµού σε
ιδιώτες την υλοποίηση των τεχνικών έργων υποδοµής, µε τα
USPs ουσιαστικά αντιστρέφεται η λογική των κλασικών έργων
ΣΔΙΤ, επειδή µια ιδιωτική εταιρεία αποστέλλει µε δική της πρωτοβουλία στο δηµόσιο µελέτη για την πραγµατοποίηση ενός
έργου χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων σχετική πρόσκληση
από το δηµόσιο.
Τα έργα ΣΔΙΤ, βέβαια, αποτελούν µια εύκολη λύση για τη χρηµατοδότηση του δηµοσίου τοµέα, ενώ έχουν επικριθεί σε πολλές
περιπτώσεις µε τα αποτελέσµατά τους να είναι αµφιλεγόµενα.
Αναλογικά, πάντως, υπάρχουν πολλά ΣΔΙΤ τα τελευταία χρόνια,
ενώ το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο -όχι εµείς- έχει επικρίνει
το µεγάλο και αυξανόµενο κόστος, καθώς επίσης τις ατέλειες
των έργων ΣΔΙΤ, των συµβάσεων δηµοσίου ιδιωτικού τοµέα.
Συνεχίζοντας µε την αιτιολογική έκθεση, αναφέρει γενικότητες
περί καινοτόµων έργων, χωρίς να επεξηγεί τι ακριβώς εννοεί, επίσης την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίµανσης των έργων, τη
διαφάνεια, την αξιοποίηση πόρων και φυσικά το Ταµείο Ανάκαµψης, που βιάζεται να σπαταλήσει η Κυβέρνηση, όσο µπορεί πριν
τις εκλογές. Τα ίδια και τα ίδια.
Όσον αφορά, τώρα, τα περιεχόµενα του νοµοσχεδίου, τα δεκατέσσερα από τα τριάντα άρθρα, τα µισά δηλαδή, αναφέρονται
στις πρότυπες προτάσεις, ενώ τα υπόλοιπα είναι στην ουσία τροπολογίες.
Το πρώτο µέρος του αφορά στις πρότυπες προτάσεις. Δίνονται οι ορισµοί των πρότυπων έργων και περιγράφεται ποιοι έχουν
δικαίωµα υποβολής πρότυπης πρότασης, η διαδικασία υποβολής
και το περιεχόµενο της πρότυπης πρότασης.
Αναφέρεται, επιπλέον, η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων
Προτάσεων που θα συσταθεί, καθώς επίσης η διαδικασία αξιολόγησης της πρότυπης πρότασης και της ανάθεσης των συµβάσεων κατόπιν έγκρισής της.
Εκτός αυτού αναφέρεται το κόστος του παραβόλου για την
υποβολή της πρότυπης πρότασης, το οποίο είναι ίσο µε ένα τοις
χιλίοις επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του έργου. Ο δε υποβάλλων έχει προνοµιακή µεταχείριση στον διαγωνισµό, εκτός εάν
κάποιος άλλος προσφέρει πολύ µεγαλύτερη έκπτωση.
Στο δεύτερο µέρος υπάρχουν διάφορες τροπολογίες, που
αφορούν ρυθµίσεις για ανάθεση συµβάσεων του αναπτυξιακού
προγράµµατος συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας, καθώς επίσης σε έργα που ωριµάζει και αναθέτει το ΤΑΙΠΕΔ. Εδώ πρόκειται για την περίφηµη µονάδα Project Preparation Facility -ή PPFπου περιλαµβάνει 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, κάτι που µας προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση.
Τέλος, εµπερικλείει κάποια θέµατα του Υπουργείου, όπως τα
εξής: Σχετικά µε τον Οργανισµό της ΕΥΔΑΠ, τη σύσταση Διοικητικής Αρχής Γεφυρών, την παρακράτηση επιχορήγησης του ΟΣΕ
υπέρ της «ΕΡΓΟΣΕ», θέµατα εξοπλισµού των αεροδροµίων του
δηµοσίου και προσλήψεις ελεγκτών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τη µετακίνηση υπαλλήλων εκτός έδρας, τους δικαιούχους ενιαίας κάρτας για τη διέλευση ατόµων µε αναπηρία, τα
προσόντα διαπιστευµένων ελεγκτών µηχανικών, διαδικαστικά για
την κατακύρωση και παραλαβή έργων, καθώς επίσης συντελεστές αναθεώρησης έργων.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πάντως, δεν παρέχει κόστος, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, αν και θα υπάρχει από τη λειτουργία της πλατφόρµας για τις πρότυπες προτάσεις, για την επιτροπή αξιολόγησης, από τις προσλήψεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, από τις αµοιβές υπαλλήλων εκτός έδρας κ.ο.κ..
Το σηµαντικότερο είναι, όµως, το ότι δεν αναφέρεται ποιο
ποσόν από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων θα δοθεί σε
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αυτά τα πρότυπα έργα, κάτι που θεωρούµε εξαιρετικά σηµαντικό
αφού πρέπει, επιτέλους, να χρησιµοποιηθεί το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων για παραγωγικές επενδύσεις.
Περαιτέρω, τονίσαµε πως οι πρότυπες ή αυτόκλητες προτάσεις δεν είναι κάτι νέο που ανακάλυψε η µελέτη του ΙΟΒΕ και του
ΣΕΒ του 2019 που αναφέραµε, αφού πρόκειται για ένα εργαλείο
που χρησιµοποιείται από τη δεκαετία του 1990 σε αναπτυσσόµενες χώρες της Νότιας Αµερικής, της Αφρικής, καθώς επίσης
της Ασίας.
Εν προκειµένω, υπάρχουν αρνητικές µελέτες, ενώ συχνά πρόκειται για χώρες που έχει εµπλοκή το ΔΝΤ, όπως η Χιλή και η
Νότια Αφρική. Για όλα όσα λέµε έχουµε καταθέσει τα αντίστοιχα
έγγραφα στα πρακτικά των επιτροπών καθώς και τη µελέτη της
Παγκόσµιας Τράπεζας.
Χρησιµοποιείται, βέβαια, και στις ανεπτυγµένες χώρες αλλά
σε πολύ µικρότερη κλίµακα και µε µεγάλη προσοχή, όπως στη
Βιρτζίνια ή στην Αριζόνα, αν δεν απατώµαι, και στην Πενσυλβάνια
των Ηνωµένων Πολιτειών, στην Ιταλία και στην Αυστραλία.
Το εργαλείο αυτό έχει εφαρµοστεί για να προωθήσει έργα κυρίως σε χώρες που οι δηµόσιες υπηρεσίες τους θεωρείται πως
δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Οπότε για να το
προωθεί η Κυβέρνηση στην Ελλάδα σηµαίνει πως θεωρεί αναπτυσσόµενη τη χώρα µας, σε αντίθεση βέβαια µε όλες τις άλλες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ανίκανο τον δηµόσιο τοµέα της.
Θεωρεί, δηλαδή, αναπτυσσόµενη την Ελλάδα και ανίκανο τον δηµόσιο τοµέα της.
Σε κάθε περίπτωση, το εργαλείο αυτό έχει κατακριθεί, ως πηγή
πολλών προβληµάτων, µεταξύ άλλων από την Παγκόσµια Τράπεζα, που προαναφέραµε, µε κύρια προβλήµατα κατά τη µελέτη
της, το 2017, τα εξής:
Πρώτον, τον ανεπαρκή και άνισο ανταγωνισµό, ο οποίος οδηγεί, τελικά, τις κυβερνήσεις σε αδύναµη διαπραγµατευτική θέση.
Δεύτερον, τον µεγάλο αριθµό χαµηλής ποιότητας προτάσεων,
µε αποτέλεσµα να σπαταλιέται ο χρόνος του δηµοσίου τοµέα για
την αξιολόγησή τους. Ενδεικτικά, ενώ υποβλήθηκαν πάνω από
διακόσιες προτάσεις στη Χιλή, µεταξύ των ετών 1995 και 2006,
µόνο οι είκοσι δύο είχαν γίνει δεκτές, ενώ, τελικά, συµβασιοποιήθηκαν µόλις οι δώδεκα από τις διακόσιες.
Τρίτον, την αδιαφάνεια ως προς τη σκοπιµότητα των έργων,
τις λεπτοµέρειες των προτάσεων και τα κόστη τους, ενώ δεν είναι
πάντα εύκολα αντιληπτός ο λόγος που προτείνονται τα έργα.
Τέταρτον, το ότι τα έργα είτε δεν είναι στην πραγµατικότητα
καινοτόµα είτε δεν επιλέγουν την πιο καινοτόµα λύση ως προς
τα µέρη τους, όπως στον εξοπλισµό ή στο λογισµικό, ενώ πολλές
φορές προτείνονται δρόµοι και άλλα έργα υποδοµών που δεν
είναι απαραίτητα στη συγκεκριµένη χώρα.
Πέµπτον, τη διαφθορά κατά τη διαπραγµάτευση των όρων µεταξύ εργολάβου και δηµοσίου, ενώ σύµφωνα µε µια άλλη µελέτη
στο Μεξικό το 44% των διαγωνιζόµενων έδιναν ποσοστά -µίζες,
στην καθοµιλουµένη- στο δηµόσιο.
Έκτον, το ότι πολλές φορές, τα έργα δεν συµφωνούν µε τις
προτεραιότητες της χώρας, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις οι
προτάσεις κατατίθενται τεχνηέντως -όχι εντέχνως- σταδιακά, για
να δοθεί πρώτα µια προέγκριση από το δηµόσιο.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, οι πρότυπες προτάσεις, που άλλαξε
το όνοµά τους για να µη γίνεται αντιληπτή η αποτυχία τους στο
παρελθόν, όπως η τρόικα σε θεσµούς και σήµερα βέβαια σε ενισχυµένη εποπτεία -είναι πάντα τα ίδια: τρόικα, θεσµοί, ενισχυµένη εποπτεία- οδηγούν σε µια χαµηλή ωφέλεια των έργων, σε
σχέση µε τα χρήµατα που καταβάλλονται, καθώς επίσης στην
απαξίωση και στη δυσφήµιση των δηµοσίων υπηρεσιών.
Με βάση δε τα δεδοµένα για τα έργα ΣΔΙΤ που συµµετέχουν
η Παγκόσµια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και
άλλοι οργανισµοί, οι πρότυπες προτάσεις πρέπει να εφαρµόζονται µόνο κατ’ εξαίρεση. Το λέει καθαρά: «µόνο κατ’ εξαίρεση».
Κατά την άποψή µας, πάντως, δεν είναι ανεπαρκές το δηµόσιο,
όσον αφορά την προώθηση έργων. Απλά, οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν φροντίζουν να τελειώνουν τα έργα στο χρονοδιάγραµµά
τους και εντός του προϋπολογισµού τους για προφανείς λόγους.
Κλείνοντας µε ορισµένα άρθρα, αφού αναφερθήκαµε σε όλα
στις επιτροπές, θέτοντας ερωτήµατα, που στην πλειοψηφία τους
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δεν απαντήθηκαν, είπαµε πως στο άρθρο 3 η ελάχιστη αξία των
200 εκατοµµυρίων είναι απαγορευτική -το τόνισαν άλλωστε όλοι
οι θεσµοί που συµµετείχαν- για πολλά έργα που µπορεί να είναι
ωφέλιµα και κερδοφόρα, µε πολύ χαµηλότερο προϋπολογισµό,
ενώ ακόµη και στο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο µε τις στρατηγικές
επενδύσεις ο ελάχιστος προϋπολογισµός είναι στο 1 εκατοµµύριο ευρώ ή και χαµηλότερος σε κάποιες περιπτώσεις.
Όσον αφορά στα έργα ΣΔΙΤ, η άποψή µας είναι να επιβαρύνεται και ο ιδιώτης για την όποια υποαπόδοση του έργου, όχι απλά
να αποζηµιώνεται για την πτώση των εσόδων, όπως συµβαίνει µε
τους αυτοκινητόδροµους, που επιχορηγήθηκαν µε τεράστια
ποσά για την πανδηµία. Κάτι ανάλογο έχει θεσµοθετηθεί στις
Ηνωµένες Πολιτείες µε τα έργα για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπου υπάρχει δέσµευση για την παραγόµενη ενέργεια,
χωρίς δικαιολογίες του τύπου «δεν φύσηξε», «δεν βγήκε ήλιος»
ή «έπεσε χιόνι».
Η «ΤΕΡΝΑ», για παράδειγµα, έχει πληρώσει τέτοια πρόστιµα
στις Ηνωµένες Πολιτείες, ενώ στην Ελλάδα δεν πληρώνει -ή τουλάχιστον µέχρι σήµερα δεν έχει πληρώσει- καµµία απολύτως
εταιρεία, επειδή δεν υπάρχουν ανάλογες δεσµεύσεις.
Σε σχέση µε τους διαγωνισµούς, ρωτήσαµε πώς εξασφαλίζεται να µην υπάρχουν στηµένοι, δηλαδή να µη γίνονται στηµένοι
διαγωνισµοί, ειδικά στο στάδιο όπου µένουν δύο µόνο εταιρείες.
Εν προκειµένω, στην ουσία, συµφώνησε µαζί µας η Επιτροπή Ανταγωνισµού, αφού είχε επίσης επιφυλάξεις ως προς το επίπεδο
του ανταγωνισµού στην Ελλάδα και τη δηµιουργία καρτέλ, ζητώντας -σωστά- τη συµµετοχή της στη λήψη αποφάσεων.
Παρεµπιπτόντως εδώ, λόγω των µαζικών εργολαβιών ύψους
άνω των 4 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που δηµοπρατήθηκαν µέσα
σε δύο µόνο ηµέρες, καταθέσαµε στην επιτροπή, στα πρακτικά,
το άρθρο όπου αναφέρονται. Ο τίτλος του άρθρου ήταν χαρακτηριστικός: «Η χορογραφία του καρτέλ των κατασκευών, πώς
στήνεται ένα παιχνίδι στους διαγωνισµούς και οι συµπτώσεις µε
«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ». Επαναλαµβάνω: «Η χορογραφία του καρτέλ των
κατασκευών, πώς στήνεται ένα παιχνίδι στους διαγωνισµούς και
οι συµπτώσεις µε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ», είναι κάτι που δεν χρειάζεται νοµίζω- παραπάνω σχόλια.
Σε σχέση, τώρα, µε το ότι το έργο εγκρίνεται µόνο από την κυβερνητική επιτροπή συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας, απαιτήσαµε να υποβάλλεται επιπλέον για συζήτηση στη Βουλή, αφού
πρόκειται για έργα 200 εκατοµµυρίων ευρώ το καθένα.
Ειδικά, όσον αφορά στο άρθρο 18, προβλέπεται παρέκκλιση
είκοσι µία συνολικά διατάξεων του ν.4412/2016 περί δηµοσίων
συµβάσεων, κάτι µε το οποίο είναι αδύνατο να συµφωνήσει ο
οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος.
Τέλος, στο άρθρο 27 ρωτήσαµε τι θα κάνει η Εταιρεία Παγίων
ΕΥΔΑΠ, εάν πρόκειται για όχηµα µε στόχο να ξεπουληθεί η
ΕΥΔΑΠ, µε κάποιο τέχνασµα βέβαια, αφού µε την απόφαση του
Σ.τ.Ε. απαγορεύτηκε η ιδιωτικοποίησή της, εάν τυχόν σχεδιάζεται δηλαδή να πουληθούν τα πάγια και να παραµείνει δηµόσια
µόνο η υπηρεσία, κατά τη γνωστή µέθοδο του κ. Χατζηδάκη, ο
οποίος πρώτα τεµαχίζει τις επιχειρήσεις και µετά πουλάει τα κοµµάτια τους, όσο τα πουλάει, χωρίς βέβαια να πάρουµε καµµία
απάντηση.
Αλήθεια, σχεδιάζετε κάτι ανάλογο µε την ΕΥΑΘ; Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το γνωρίζουµε, αφού κάτι τέτοιο, βέβαια, θα
επιβεβαίωνε τις υποψίες µας.
Για όλους αυτούς τους λόγους, καθώς επίσης επειδή θέλουµε
να είµαστε εποικοδοµητικοί, χωρίς αντιπολιτευτικές παρωπίδες
-το κάνουµε, πάντοτε, σε όλα τα νοµοσχέδια-, ζητήσαµε να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο, για να διορθωθεί -το επαναλαµβάνω: να
αποσυρθεί, για να διορθωθεί-, ενώ φυσικά το καταψηφίζουµε στη
σηµερινή του µορφή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι
Υπουργοί Δικαιοσύνης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και οι
Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Εσωτερικών κατέθεσαν
στις 3-3-2022 σχέδιο νόµου «Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Καλείται στο Βήµα ο ειδικός αγορητής από το ΜέΡΑ25 κ. Κρίτων Αρσένης.
Κύριε Αρσένη, θα είστε εσείς ο λέγων και στην αντισυνταγµατικότητα;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Εγώ θα είµαι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Α, εντάξει. Γιατί αν
ήταν ο κ. Αρσένης, να µην κατέβαινε από το Βήµα, να του έδινα
συνεχόµενα τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε το λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργέ, αυτό είναι ένα
εµβληµατικό νοµοσχέδιο. Ακόµα και για «Μητσοτάκης Α.Ε.» εκπλήσσει και σοκάρει.
Μετατρέπετε τις κυβερνήσεις -αρχής γενοµένης από τη δική
σας- σε ντελιβεράδες, σε µεταφορείς χρηµάτων από το δηµόσιο
ταµείο, από τα δάνεια που παίρνουµε, στα ταµεία των πέντε βαθύπλουτων οικογενειών αυτής της χώρας και όχι µόνο αυτής της
χώρας.
Αναβαθµίζετε τους πλουτοκράτες σε εισοδηµατίες -γιατί δεν
είναι επιχειρηµατίες- ανθρώπους που τους δίνετε εσείς και οι
προηγούµενες κυβερνήσεις τζάµπα τα δηµόσια µονοπώλια προκειµένου να εισπράττουν βεβαιωµένα υπερκέρδη, να αυξήσουν
τις τιµές, να φέρουν περαιτέρω οικονοµική εξαθλίωση στους
συµπολίτες µας, σε όλους µας. Τους µετατρέπετε σε εισοδηµατίες όταν ήδη έχετε εξασφαλίσει πως όταν χάνουν, όταν δεν είναι
τα κέρδη τους όσο υψηλά θα θέλανε οι ίδιοι, όπως προβλέπει η
σύµβαση του ΣΥΡΙΖΑ για τη «FRAPORT», θα τους αποζηµιώνετε
εσείς για τα διαφυγόντα κέρδη. Και από εισοδηµατίες τους µετατρέπετε πλέον σε κυβερνήτες αυτής της χώρας. Τέτοια είναι
η απληστία! Δεν τους φτάνει καν αυτό. Δεν τους φτάνουν καν τα
βεβαιωµένα υπερκέρδη τους. Θέλουν το επόµενο. Κι όταν τους
δώσετε το επόµενο, θα ζητήσουν το µεθεπόµενο. Δεν θα τελειώσει εδώ πέρα η ιστορία.
Πώς το καταφέρνετε; Με τον νόµο σας οι πέντε πολύ µεγάλες
κατασκευαστικές εταιρείες θα αποφασίζουν για λιµάνια, αεροδρόµια, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρισµό,
αστικό σχεδιασµό, για τα πάντα. Δεν θα έρχεται το κράτος, το
δηµόσιο να πει αντιµετωπίζω µια οικονοµική κρίση, χρειάζοµαι
να κάνω αυτό το έργο, να επενδύσω εδώ. Αντιµετωπίζω την ακρίβεια, τις εκρήξεις στις τιµές της ενέργειας και χρειάζεται να κάνω
αυτό. Δεν θα έρχεται το κράτος να πει σχεδιάζω αυτό το έργο
υποδοµής, ανάπτυξης ή αντιµετώπισης µιας κοινωνικής κρίσης
και µετά να ζητάει ποιος µπορεί να το κατασκευάσει.
Θα έρχονται οι κατασκευαστικές να µας πουν αυτές ποια έργα
πρέπει να κάνουµε. Με βάση ποια κριτήρια; Με βάση την κερδοφορία τους. Όπως είπαν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού και στην
Επιτροπή Δηµοσίων Συµβάσεων, όχι για τα κοινωνικά κριτήρια,
όχι για να απαντήσουν στις κοινωνικές ανάγκες, όσο επείγουσες
και να είναι αυτές. Θα προτείνουν τα έργα που τους φέρνουν τα
υπερκέρδη και που τους είναι εύκολα, όχι κοινωνικά βέλτιστα,
όχι κοινωνικά αναγκαία, όχι αυτά που απαντούν στις κρίσεις του
σήµερα.
Ποιος θα αποφασίζει γι’ αυτά τα έργα; Εδώ είναι πολύ εµβληµατικό σηµείο του νοµοσχεδίου σας, πολύ εµβληµατικό της «Μητσοτάκης Α.Ε.». Δεν θα αποφασίζει η δηµόσια διοίκηση. Τα έργα
αυτά δεν θα εντάσσονται στον σχεδιασµό του κράτους. Θα αποφασίζει ο Υπουργός, θα αποφασίζει ο Γενικός Γραµµατέας -πολιτικά πρόσωπα- ένας εµπειρογνώµονας που θα διορίζει ο
Υπουργός και µονοπρόσωπα ένας ανώτατος διευθυντής από τη
διοίκηση. Δεν θα υπάρχει καµµία έγκριση, εισήγηση από καµµία
δηµόσια υπηρεσία, από κανέναν εργαζόµενο, από κανέναν
φορέα που µε βάση το Σύνταγµα καλείται να σχεδιάσει την ανάπτυξη και τις απαντήσεις του κράτους στα προβλήµατα. Δεν θα
εντάσσεται σε κανένα πλαίσιο το οποιοδήποτε έργο εγκριθεί.
Ακούστε το καλύτερο. Αφού ο Υπουργός, είτε Υποδοµών και
Μεταφορών είτε Ενέργειας και Περιβάλλοντος, εισηγηθεί την έγκριση ή την απόρριψη κάποιας πρότασης των µεγάλων κατασκευαστικών, η εισήγηση αυτή εγκρίνεται από τον ίδιο τον
Υπουργό σε δεύτερη φάση. Ο ίδιος ο Υπουργός θα εγκρίνει ή θα
απορρίψει την απόφαση που ο ίδιος εισηγείται ως πρόεδρος της
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επιτροπής. Και στη συνέχεια πάει σε ένα συµβούλιο µε Υπουργούς και Υφυπουργούς, πάλι πολιτικό. Πουθενά η δηµόσια διοίκηση.
Αυτό για το οποίο έχετε εκλεγεί να διαχειρίζεστε και να εποπτεύετε, τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, δεν πιστεύεται
καθόλου. Δηλαδή, είδαµε προηγουµένως κάποιον Βουλευτή να
ορκίζεται µε θρησκευτικό όρκο για την τήρηση του Συντάγµατος,
την οποία παραβιάζετε. Αυτούς τους όρους τους παραβιάζετε.
Γιατί το Σύνταγµα λέει ότι είστε εκλεγµένοι για να διαχειρίζεστε
τη δηµόσια διοίκηση. Εσείς τη δυσφηµείτε και την καταργείτε
ξανά και ξανά.
Η απληστία δεν τελειώνει εδώ πέρα. Δεν φτάνουν τα θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Υποδοµών και Μεταφορών. Δεν φτάνουν τα έργα ύψους άνω των
200 εκατοµµυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Θέλουν κι άλλα. Θέλουν κι
άλλα Υπουργεία κι άλλα έργα και θέλουν και χαµηλότερους προϋπολογισµούς. Τα ακούσαµε και στην ακρόαση φορέων.
Όµως, εσείς έχετε ήδη µεριµνήσει γι’ αυτό. Στο άρθρο 3, πεδίο
εφαρµογής: «Ειδικά για το διάστηµα οκτώ µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, παρ’ ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
οι προηγούµενες που είναι η αρµοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδοµών και Ενέργειας και Τεχνολογίας, θα εγκρίνονται έργα τα οποία κρίνονται ότι συµβάλλουν στην αντιµετώπιση δυσµενών οικονοµικών συνεπειών της πανδηµίας του
κορωνοϊού».
Και δεν τελειώνετε µόνο εδώ πέρα. Όταν ορίζετε τις πέντε
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν αυτά τα έργα τι λέτε;
«Αφορούν έργα υποδοµών που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ή Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας». Και µετά θέτετε έναν δεύτερο όρο.
«Έργα υποδοµών που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά καινοτοµίας και πολυπλοκότητας».
Άρα, επειδή προφανώς στα έργα υποδοµών που είναι στα δύο
Υπουργεία δεν χρειάζεται να εξειδικεύσουµε αν παρουσιάζουν
χαρακτηριστικά καινοτοµίας και πολυπλοκότητας αφού είναι όλα
τα έργα, είτε παρουσιάζουν είτε δεν παρουσιάζουν, εισάγετε τον
δεύτερο όρο για να µας πείτε ότι δεν περιορίζεστε στις αρµοδιότητες των δύο Υπουργείων. Οποιοδήποτε έργο βαφτίζεται ως
έργο υποδοµής µπορείτε να το εγκρίνετε.
Τι µας είπαν οι Ανεξάρτητες Αρχές Δηµοσίων Συµβάσεων και
η Επιτροπή Ανταγωνισµού, όχι µόνο για το άρθρο 18 που φέρατε
τελευταία στιγµή µετά την καταγραφή τροποποίησης. Μας είπαν
ότι εν γένει στο νοµοσχέδιο χτίζεται καρτέλ πάνω στα ήδη υφιστάµενα καρτέλ αυτής της χώρας. Αυτά τα καρτέλ που δεν αντιµετωπίζετε και µας φέρνουν την ακρίβεια σε διπλάσιες φορές
τιµές από ό,τι στην Κύπρο, από ό,τι σε άλλες χώρες. Μας φέρνετε να έχουµε ρεκόρ τιµών εξαιτίας αυτών των ολιγοπωλίων,
των καρτέλ. Αυτά ακριβώς χτίζετε, αυτά ενισχύετε.
Στην ουσία, µε το νοµοσχέδιο αυτό -µε τον νόµο σε λίγο,
καθώς έχετε την κυβερνητική πλειοψηφία- απαξιοίτε τις δηµοκρατικές διαδικασίες. Δεν θα εκλέγει ο πολίτης την κυβέρνηση
που θα κάνει τον σχεδιασµό απέναντι στις ανάγκες και πώς θα
αντιµετωπίζονται. Θα εκλεγεί από αυτόν που κατ’ εντολή των ολιγαρχών, των πλουτοκρατών θα παίρνει τα χρήµατα από τα δηµόσια ταµεία και θα τα δίνει στα ταµεία των ολιγαρχών.
Μας φέρατε τις τροποποιητικές. Τις εξετάζουµε, καθώς µας
τις φέρατε πριν από έναν οµιλητή. Όµως, θέλω να καταλάβω. Θα
δούµε µία-µία όλες τις διατάξεις που είχατε φέρει, τις παρεκκλίσεις, για να καταλάβουµε πώς σκέφτεστε. Γιατί δεν µπορώ να
καταλάβω, κύριε Υπουργέ, πώς διανοηθήκατε αυτές τις παρεκκλίσεις και τώρα κάποιες τις αποσύρετε και κάποιες όχι.
Παρέκκλιση, λοιπόν, από την υποχρέωση σύµφωνης γνώµης
Τεχνικού Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων. Παρακάµπτεται η Γενική
Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Παρέκκλιση για την τεχνική επάρκεια των αναθετουσών
αρχών και την υποστήριξή τους από τη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών και Μεταφορών, ο ρόλος της οποίας υποβαθµίζεται. Παρέκκλιση για τη διαβούλευση των δηµοσιευµένων εγγράφων
συµβάσεων.
Παρέκκλιση για τις απευθείας αναθέσεις συµβάσεων, µπορούσατε να αναθέτετε µέχρι 10% απευθείας, 100% απευθείας.
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Παρέκκλιση για τη δυνατότητα εξειδίκευσης διαδικασιών διενέργειας διαγωνισµών, παρέκκλιση που µε τον πρώτο έλεγχο
που έκανα από τις διατάξεις που µας φέρατε διατηρείται.
Όσον αφορά τα όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης
και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, στην ουσία βγάζετε από τη
διαδικασία τα καθ’ ύλην από άποψη τεχνοκρατικής κατάρτισης
µέλη των οργάνων ανάθεσης συµβάσεων. Για παράδειγµα, στη
σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων δεν χρειάζεται να συµµετέχει πλέον µέλος του Μητρώου Πιστοποιηµένων Υπαλλήλων Δηµοσίων Συµβάσεων. Τι κάνετε δηλαδή; Για να εξυπηρετήσετε
συµφέροντα, νοµοθετείτε τις πιο έωλες κατά το δυνατόν διατάξεις και αποκλείετε από τα όργανα ανάθεσης των συµβάσεων
αυτούς που έχουν την τεχνική επάρκεια. Το διατηρείτε.
Επίσης, δεν εφαρµόζονται οι προθεσµίες εντός των οποίων οι
επιτροπές διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης και ολοκλήρωσης
των έργων πρέπει να λειτουργούν. Δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη τακτικών προθεσµιών.
Άλλο πράγµα που είχατε -δεν έχουµε τσεκάρει αν το έχετε βγάλει- για την εξαίρεση, για τις τεχνικές προδιαγραφές που µπορούν
να εγκρίνονται, αφού γίνεται η ανάθεση και η υπογραφή της σύµβασης. Δηλαδή, στη σκέψη της Κυβέρνησης είναι ότι µετά από
την υπογραφή της σύµβασης θα ορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Αδιανόητο!
Επίσης, δυνατότητα πρόσκλησης µε τα έγγραφα της σύµβασης οικονοµικών φορέων που µπορούν να συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης συµβάσεων και άλλα πολλά, παραβλέψεις,
στην ουσία παρεκκλίσεις από την οδηγία, παραβίαση της οδηγίας 2014/24 σχετικά µε τις δηµόσιες προµήθειες για τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων µε ενώσεις οικονοµικών φορέων όπου
µπορεί κατά παρέκκλιση -κατά παράβαση των ευρωπαϊκών οδηγιών- να συµµετέχουν και φορείς. Όταν έχετε, δηλαδή, ενώσεις
φορέων, δεν χρειάζεται να πληρούν τις προϋποθέσεις όλα τα
µέλη τους, αρκεί ένα.
Παρεκκλίσεις από την εκπόνηση περιβαλλοντικών µελετών,
όσον αφορά τα αρχαιολογικά ευρήµατα που µπαίνουν εµπόδιο
στους πλουτοκράτες, ξανά και ξανά γι’ αυτά τα δύο.
Παρέκκλιση για την έκδοση της προηγούµενης γνώµης τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής.
Σχετικά µε τις εναλλακτικές προσφορές και το τι γίνεται όταν
ισοψηφούν δύο προσφορές, είναι ένα νοµοσχέδιο-σκούπα που
φέρνει παρεκκλίσεις σε όλο το πλαίσιο ανάθεσης δηµοσίων έργων.
Μας φέρατε, βέβαια, τώρα και ένα δεύτερο νοµοσχέδιο µε
τροπολογίες.
Έχουµε κατάργηση για όλες αυτές τις εταιρείες που βάζουν
ανεµογεννήτριες σε όλες τις βουνοκορφές µας µέσα σε «NATURA» κατά παράβαση όχι της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, της καταδικαστικής απόφασης της χώρας µας για την παράβαση της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας τον Δεκέµβρη του 2020, πρόσφατα.
Τους καταργείτε τώρα και την εγγυητική επιστολή που ήταν
35.000 ανά MW, που τους επιστρεφόταν όταν υπήρχε η εγγύηση
ότι εκτέλεσαν σωστά το έργο. Δεν σας ενδιαφέρει η σωστή εκτέλεση του έργου. Άλλωστε, αν σας ενδιέφερε, θα ελέγχατε αν
έχουµε ορνιθολογικές µελέτες, αν οι περιβαλλοντικές µελέτες
είναι copy-paste και αντιγραφές στα κύρια σηµεία τους για την
πανίδα και τη χλωρίδα από blog για επισκέψεις ορειβατικών συλλόγων, παραδείγµατος χάριν, στα Πιέρια. Θα ελέγχατε αν τηρείται η δέουσα εκτίµηση ή αν θα καταδικαστούµε σύντοµα και
πανευρωπαϊκά και για τη µη τήρησή της, αν µπαίνουν µέσα σε
«NATURA» και ούτω καθεξής.
Βλέπουµε και την ιδεολογική εµµονή σας µε τον ΟΑΣΘ, που
τιµωρείτε τους εργαζόµενους τώρα µε αναδροµικές επιστροφές
µισθών.
Το ΜέΡΑ25 καταθέτει και τροπολογία για αυτό που έχουµε
ανακοινώσει ήδη, κατάργηση των ψηφιακών πιστοποιητικών
COVID-19, κατάργηση και αναδροµική επιστροφή όλων των προστίµων στα φυσικά πρόσωπα για τον COVID-19, οργανική ένταξη
των επικουρικών γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στο
ΕΣΥ, πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, σύσταση δηµόσιου δικτύου δωρεάν κέντρων καθολικών ελέγχων
των τεστ.
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Έχω απευθύνει και στις επιτροπές το ερώτηµά µου προς τον
ΣΥΡΙΖΑ για ποιον λόγο επιφυλάχθηκε στις επιτροπές απέναντι
σε αυτό το νοµοσχέδιο, τι τον έκανε να είναι ανεπιφύλακτα κατά.
Συνεχίζω να καταθέτω το ερώτηµά µου απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ:
Αν ξαναγίνει κυβέρνηση, θα αποσύρει αυτό το νοµοσχέδιο;
Εµείς ως ΜέΡΑ25 δεσµευόµαστε ότι οποτεδήποτε µας δοθεί
αυτή η ευκαιρία θα αποσύρουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Ζητάµε σήµερα από την Κυβέρνηση να το αποσύρει και καλούµε όλη την
Αντιπολίτευση να ζητήσει και να δεσµευτεί, οποτεδήποτε της
δοθεί η ευκαιρία, να αποσυρθεί αυτό το εξάµβλωµα.
Κλείνοντας, η ακτινογραφία αυτού του νοµοσχεδίου: Μετατρέπετε τις κυβερνήσεις από κυβερνώντες που σχεδιάζουν µε βάση
τις κοινωνικές ανάγκες -ή θα έπρεπε µε βάση το Σύνταγµα να το
κάνουν- σε ντελιβεράδες, σε απλούς µεταφορείς πόρων που
έχουµε στα δηµόσια ταµεία. Παίρνουµε από τους ευρωπαϊκούς
πόρους ή δανειζόµαστε εµείς, η χώρα µε το µεγαλύτερο κατά
ποσοστό ΑΕΠ χρέος παγκοσµίως και όλα αυτά τα δίνετε, τα µεταφέρετε ως κυβερνήσεις στα ταµεία των πλουτοκρατών ανερυθρίαστα. Αυτό κάνει αυτό το νοµοσχέδιο. Το καταψηφίζουµε
ολόψυχα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όπως είχαµε πει, θα
µπούµε τώρα στη συζήτηση της ένστασης αντισυνταγµατικότητας. Θα υπάρχει, όπως ξέρετε µε τον Κανονισµό, άρθρο 100 παράγραφος 2, ο λέγων και οι αντιλέγοντες. Θα πάµε κατ’ ανάστροφη φορά. Μόλις τελειώσει η ένσταση αντισυνταγµατικότητας, θα πάρει τον λόγο ο Υφυπουργός κ. Καραγιάννης και ύστερα ξεκινάµε τον κατάλογο µε τους έξι κατ’ επιλογήν που είναι για να είναι παρόντες- ο κ. Σιµόπουλος, ο κ. Φάµελλος, ο κ. Πουλάς, η κ. Αδαµοπούλου, ο κ. Σταµενίτης, η κ. Πέρκα, οι πρώτοι
έξι κατ’ επιλογή και µετά όπως είσαστε γραµµένοι στον κατάλογο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θέλετε; Αφού ανέβηκε ο κ. Γρηγοριάδης να µιλήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Σας το είπα, κύριε Πρόεδρε, γράψτε το,
αν θέλετε, αργότερα, µετά τον κ. Γρηγοριάδη, θέλουµε να κάνουµε µία ερώτηση πάνω στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, να τελειώσουµε µε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας -που είναι άσχετο µε αυτό- και αµέσως µετά θα πάρετε τον λόγο, κύριε Σπίρτζη.
Ορίστε, κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά ως
λέγων.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ που µου δίνετε
τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ΜέΡΑ25 καταθέτει σήµερα ένσταση αντισυνταγµατικότητας κατά του σχεδίου νόµου που συζητάµε στην Ολοµέλεια.
Κύριε Πρόεδρε, µε το άρθρο 24 του Συντάγµατός µας το περιβάλλον κατέστη αντικείµενο συνταγµατικής προστασίας. Με
τον τρόπο αυτό έχει αναχθεί σε συνταγµατικά προστατευόµενη
αξία το οικιστικό, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, από το
οποίο εξαρτάται η ποιότητα ζωής όλων µας και η υγεία των κατοίκων των πόλεων και των οικισµών.
Από τα παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, προκύπτει ευθέως ότι ο
συνταγµατικός νοµοθέτης εµπιστεύτηκε στο κράτος την αρµοδιότητα για την προστασία των παραπάνω αγαθών και την ανάπτυξη της χώρας, των έργων υποδοµής συµπεριλαµβανοµένων,
τα οποία συνδέονται έτσι τόσο µε την προστασία του περιβάλλοντός µας όσο και µε την προστασία και την ανάπτυξη της
χώρας και, εν τέλει, συνδέονται µε την υποχρέωση της πολιτείας
για διασφάλιση των καλύτερων όρων διαβίωσης των πολιτών
της.
Η διατύπωση, κύριε Πρόεδρε, της παραγράφου 2 του άρθρου
24 δεν αφήνει το παραµικρό περιθώριο αµφισβήτησης ότι η αρµοδιότητα αυτή ανήκει στον σκληρό πυρήνα µάλιστα του κράτους µας και συνάπτεται µε την ίδια τελικά την κρατική υπόσταση. Τη διαβάζω για να µην υπάρχουν αµφιβολίες: Η παρά-
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γραφος 2 του άρθρου 24 του Συντάγµατος της Ελλάδας λέει τα
εξής: «Η χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, η διαµόρφωση,
η ανάπτυξη, η πολεοδόµηση και η επέκταση των πόλεων και των
οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθµιστική αρµοδιότητα και τον έλεγχο του κράτους, µε σκοπό να εξυπηρετείται η
λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισµών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης».
Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, η απόφαση για την υλοποίηση
έργων υποδοµής και ο σχεδιασµός τους ανάγεται στην αρµοδιότητα του κράτους. Τούτο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι
βεβαίως καθόλου τυχαίο, διότι το κράτος, όπως είδαµε, υποχρεούται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την ανάπτυξη της χώρας
µε γνώµονα, πρώτον, την προστασία του περιβάλλοντος και, δεύτερον, τη διασφάλιση των καλύτερων όρων διαβίωσης των πολιτών της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Από την άλλη µεριά, ο ιδιωτικός τοµέας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως όλοι ξέρουµε, δεν έχει νοµική υποχρέωση ούτε για
την ανάπτυξη της χώρας µας ούτε, βέβαια, για την προάσπιση
των δικαιωµάτων των πολιτών της και την εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους. Οι ιδιωτικές εταιρείες, αντιθέτως, λειτουργούν
µε γνώµονα την αποκόµιση του κέρδους τους και αυτό βεβαίως
είναι και λογικό και νόµιµο. Όµως, ακριβώς επειδή εξυπηρετούν,
κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άλλους σκοπούς
από τους δηµόσιους δεν είναι ποτέ δυνατόν να ανατίθεται σε
αυτές η εξυπηρέτηση σκοπών δηµοσίου συµφέροντος. Γι’ αυτό
δεν είναι ταµπού ούτε ιδεοληψία, η εµµονή στη δηµόσια δράση
και η αποφυγή της ιδιωτικοποίησής της.
Εν προκειµένω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
τα άρθρα του προτεινόµενου σχεδίου νόµου παραβιάζουν τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγµατος για τους παραπάνω λόγους.
Πρώτον, διότι µε τις διατάξεις των προτεινοµένων άρθρων 114 εκχωρείται κρατική αρµοδιότητα εντελώς ανεπίτρεπτα στον
ιδιωτικό τοµέα. Με το µέρος Α’ υπό τον τίτλο πρότυπες προτάσεις και µε το άρθρο 1 ειδικότερα θεσπίζονται αυτές οι πρότυπες
προτάσεις για τα έργα υποδοµής, όπου υποκρύπτεται παρέκκλιση από τη συνταγµατική υποχρέωση του σχεδιασµού από το
κράτος των έργων υποδοµής. Αυτή παρουσιάζεται µάλιστα και
έχει ενδιαφέρον ως δήθεν εναλλακτική λύση -από το νοµοσχέδιο
διαβάζω- αλλά σε ποιο πρόβληµα θα αναρωτηθεί κάποιος. Ως
εναλλακτική λύση πού; Στην παραδοσιακή -πάλι από το νοµοσχέδιο διαβάζω- µέθοδο σύλληψης και ωρίµανσης ενός έργου, όπου
-και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για την δηµοκρατία µας- ως παραδοσιακή νοείται, βεβαίως -τι άλλο!- η συνταγµατικώς προβλεπόµενη. Παράδοση, λοιπόν, αποτελεί κατά το νοµοθέτη, τον
συντάκτη του νοµοσχεδίου, το Σύνταγµά µας και εναλλακτική
του η παραβίαση του Συντάγµατός µας. Πράγµατι, το Σύνταγµα
αποτελεί και νοµική παράδοση. Ιδίως, επειδή το άρθρο 24 αυτού
του Συντάγµατος είναι αποτέλεσµα κοινωνικών αγώνων για την
προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας
ζωής και ως εκ τούτου αποτελεί εκτός από κατοχυρωµένο δικαίωµα και λαϊκή κατάκτηση, όπως και πλείστα άλλα άρθρα του.
Και επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ανεπίτρεπτη αυτή παρέκκλιση και επειδή µάλιστα γνωρίζει ο συντάκτης σας πολύ καλά
ότι πράγµατι είναι ανεπίτρεπτη αυτή η παρέκκλιση, γι’ αυτό και
σπεύδετε αµέσως να συµπληρώσετε ότι αυτή τελεί δήθεν «συµπληρωµατικά προς τον σχεδιασµό του κράτους», ενώ όπως θα
καταδειχθεί τούτο είναι αναληθές, κύριε Πρόεδρε, αφού το κράτος, η αναθέτουσα αρχή εν προκειµένω παραιτείται της αρµοδιότητάς του και τη µετακυλίει σε ιδιώτες, στο µεγάλο κεφάλαιο
αυτής της χώρας, στους γνωστούς σε σας και σε µας παρασιτικούς ολιγάρχες. Αυτοί είναι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που
αναλαµβάνουν -µε το σχέδιο νόµου αν το ψηφίσετε σήµερα- την
πρωτοβουλία του σχεδιασµού εφόσον αυτοί συλλαµβάνουν την
ιδέα, αυτοί σχεδιάζουν, αυτοί συµµετέχουν στην ωρίµανση και
τέλος αυτοί υλοποιούν. Ποιοι; Οι πέντε-δέκα φίλοι σας. Όχι εσάς,
του κ. Μητσοτάκη οι Α.Ε., αλλά οι παρασιτικοί ολιγάρχες. Όλα
αυτά πώς; Δηµοσία δαπάνη. Με λεφτά του ελληνικού λαού.
Φυσικά, τούτο το τονίζουµε, διότι όπως κατέθεσε και η ΕΑΑΔΗΣΥ, αλλά και η Επιτροπή Ανταγωνισµού, αυτό το εισαγόµενο
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µοντέλο δεν εφαρµόζεται σε κανένα κράτος της Ευρώπης, παρά
µόνο στα λεγόµενα υπό ανάπτυξη που όλοι ξέρουµε ότι είναι
ένας ευγενικός τρόπος να πεις τα υποανάπτυκτα κράτη, δηλαδή
τη Νότια Αµερική, την Υποσαχάρια Αφρική κ.λπ..
Ποια είναι η αιτιολογική βάση για την παρέκκλιση αυτή; Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, δήθεν προβλήµατα στη διαδικασία ωρίµανσης των έργων λόγω της οικονοµικής κρίσης που
δεν έπεσαν από τον ουρανό, αλλά και των γραφειοκρατικών διαδικασιών του δηµοσίου και η διευκόλυνση του αρµόδιου Υπουργείου Μεταφορών και Υποδοµών.
Κοιτάξτε, αν οι αιτιάσεις της αιτιολογικής έκθεσης δηλώνουν
αδυναµία του αρµόδιου ή και των συναρµόδιων Υπουργών σας
να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε έργα υποδοµής για τη χώρα,
τούτο προφανώς δεν µπορεί να ληφθεί µε την παράκαµψη των
συνταγµατικών διατάξεων και την παραίτησή σας από τις αρµοδιότητες σας που αναλάβατε.
Από την άλλη, ως παράκαµψη της γραφειοκρατίας βαπτίζεται
µάλλον η παράκαµψη των εγγυήσεων του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και η διασφάλιση των πολλαπλών πτυχών του
δηµοσίου συµφέροντος. Όµοιο ευφηµισµό -θυµίζω- επικαλούνταν πολλά µνηµονιακά νοµοσχέδια, όπου την οικονοµική αφαίµαξη του ελληνικού λαού και την κλοπή της δηµόσιας περιουσίας
του την ονόµαζαν καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση διαδικασίας, σύντµηση των καθυστερήσεων κ.ο.κ., 350 δισεκατοµµύρια ήταν αυτές οι συντµήσεις.
Δεύτερον, διότι αποκρύπτεται εύνοια µε όρους παραβίασης
των αρχών του υγειούς ανταγωνισµού προς το µεγάλο κεφάλαιο
της χώρας. Το πλαφόν, κύριε Πρόεδρε, άνω των 200 εκατοµµυρίων ευρώ που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος νοµοσχεδίου ως προϋπολογισµός του έργου, είναι σαφέστατο ότι
αποκλείει τις περισσότερες επιχειρήσεις της χώρας µας και
απευθύνεται σε πολύ λίγες και εκλεκτές εταιρείες στις οποίες
αναθέτει κρατική αρµοδιότητα επιβαρύνοντας δυσανάλογα τα
δηµόσια ταµεία. Οι σχετικές αιτιάσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ είναι ενδεικτικές και βεβαίως βάσιµες.
Τρίτον, διότι παραβιάζονται οι αρχές της διαφάνειας και της
αξιοκρατίας καθώς µε τις διατάξεις των άρθρων 18, 20, 23 έως
και 25 τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.4412/2016 για τις δηµόσιες συµβάσεις εις τρόπον τέτοιο, ώστε να επιτρέπονται περαιτέρω απευθείας αναθέσεις. Ενώ µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 3 του νοµοσχεδίου βαπτίζονται και δηµόσιες συµβάσεις
οι συµπράξεις αυτές.
Εποµένως, οι δήθεν διασφαλίσεις του άρθρου 5 είναι προσχηµατικές και µόνο ως ευφηµισµός µπορούν να εκληφθούν εφόσον
από το σύνολο του σχεδίου νόµου, η τήρηση των αρχών αυτών
της ισοτιµίας και χωρίς διακρίσεις της προστασίας των δικαιωµάτων των ιδιωτών του υγιούς ανταγωνισµού και της προστασίας
του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, όχι µόνο δεν διασφαλίζονται αλλά µεθοδικά παραβιάζονται.
Τέταρτον, διότι υπάρχει ασυµβίβαστο στη θεσπιζόµενη µε το
άρθρο 8 Επιτροπή Αξιολόγησης στο πρόσωπο του αρµόδιου
Υπουργού, όπου συµπίπτουν δύο ασυµβίβαστες ιδιότητες, αυτή
του προέδρου της επιτροπής και του αποφασίζοντος οργάνου
επί της εισήγησης.
Εποµένως, το ίδιο πρόσωπο -για να το καταλάβει ο ελληνικός
λαός- εισηγείται και το ίδιο πρόσωπο λαµβάνει την απόφαση επί
της εισηγήσεως κατά τα άρθρα 8 και 9.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, το σχέδιο νόµου παρουσιάζει ζητήµατα προφανούς αντισυνταγµατικότητας και πρέπει να
αποσυρθεί πάση θυσία.
Σας ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Ο αντιλέγων κ. Κωνσταντινίδης έχει τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Μια διευκρίνιση, κύριε Πρόεδρε.
Έχει αλλάξει η ένσταση αντισυνταγµατικότητας που αρχικώς
υπεβλήθη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Μοιράστηκε άλλη.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Σε ποια σηµεία της άλλαξε
δηλαδή; Δεν αφορά στα άρθρα 24, 3 και 5 του Συντάγµατος;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Αφορά µόνο το άρθρο 24.
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ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Να το αποδώσουµε, λοιπόν,
στη σπουδή και στο αντιπολιτευτικό πάθος, αφού φυσικά το
άρθρο 3 του Συντάγµατος για τις σχέσεις της Εκκλησίας µε το
Κράτος ουδεµία σχέση έχει µε το συζητούµενο σχέδιο νόµου.
Βεβαίως, αντίστοιχης αβασιµότητας είναι και οι ουσιαστικές επικλήσεις που επιχειρήθηκαν κατά την προφορική ανάπτυξη της
ένστασης αντισυνταγµατικότητας η οποία ήταν καθόλα γενική,
αόριστη και τελικά αβάσιµη, αφού πέραν της επίκλησης του συνόλου των διατάξεων του σχεδίου νόµου καµµία ειδικότερη αναφορά δεν γίνεται, έτσι ώστε να είναι αυτή δεκτική αντίκρουση.
Υποβλήθηκε, λοιπόν, η ένσταση αντισυνταγµατικότητας των
άρθρων 1 έως 14 του συζητούµενου νοµοσχεδίου, 18,19 και 20
και 23, 24 και 25 ως δήθεν διατάξεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγµατος. Αναφερθήκαµε στην υπερβολή και ίσως στη σύγχυση της αρχικής επίκλησης της συνταγµατικής διάταξης περί σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας του άρθρου 3 που δεν µπορεί βέβαια κανείς να κατανοήσει ποιαν ακριβώς ρύθµιση προσβάλλει.
Αντιλαµβανόµαστε ότι η γενικότητα της υποβληθείσας ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας σε ένα κείµενο έξι γραµµών αποτελεί ένα πυροτέχνηµα αντιπολιτευτικής διάθεσης, χωρίς καµµία
απολύτως στόχευση ή νοµικό έρεισµα.
Προς τούτο και πέραν της γενικόλογης αναφοράς, συλλήβδην
είκοσι διατάξεων του νοµοσχεδίου, ουδεµία άλλη αναφορά ή
θέση αναλύεται ή έστω περιγράφεται. Η αοριστία, λοιπόν, της
υπό κρίση ένστασης, που αποτελεί ουσιαστικά και τον βασικό
λόγο απόρριψής της, δεν θεραπεύεται ούτε από τη φιλότιµη προσπάθεια ανάλυσής της από τον λέγοντα συνάδελφο.
Είµαι, λοιπόν, υποχρεωµένος να τοποθετηθώ συνολικά επί του
νοµοσχεδίου και να εξηγήσω γιατί καµµία διάταξή του δεν πάσχει
από πλευράς συµβατότητας µε τις συνταγµατικές διατάξεις και
όχι µόνο τις επικαλούµενες. Ειδικότερα, λοιπόν, η υποβληθείσα
ένσταση αντισυνταγµατικότητας κατά των άρθρων 1 έως 14
αφορά τις διατάξεις του νοµοσχεδίου για τον θεσµό των πρότυπων προτάσεων και πιθανά αναζητά βάση στην άποψη ότι εκχωρείται, µε τις διατάξεις αυτές, ο κρατικός σχεδιασµός σε έργα
υποδοµής προς τον ιδιωτικό τοµέα.
Πριν από την παράθεση της θέσης της Πλειοψηφίας επικαλούµαι και θα καταθέσω στα Πρακτικά της συζήτησης την µε αριθµό
Α2/22 γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, της ΕΑΔΗΣΥ, την από 28-2-2022 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 88 γνώµη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, αλλά και την
εκδοθείσα από 23-2-2022 έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής, από τις οποίες ούτε κατά υποψία, πολλώ µάλλον µε
ρητή αναφορά, γίνεται λόγος για ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας σε οποιαδήποτε διάταξη του συζητούµενου νοµοσχεδίου.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τη διάταξη του άρθρου 26 του Συντάγµατος, η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και την Κυβέρνηση. Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε
την κρατούσα θεωρία, το κράτος ταυτίζεται µε το δίκαιο και αποτελεί ένα συγκεντρωτικό κανονιστικό σύστηµα. Όπως επισηµαίνει ο καθηγητής Σπηλιωτόπουλος, συµφέρον είναι η χρησιµότητα
που έχουν για ένα πρόσωπο οι υπηρεσίες άλλου προσώπου και
η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος είναι η χρησιµότητα ή η
ωφέλεια που συνδέει τις ενέργειες κάποιου µε το δηµόσιο, µε
την έννοια της οργανωµένης δοµής του κράτους.
Όπως γίνεται δε παγίως δεκτό από τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, πεδία της κρατικής εξουσίας, που ανήκουν
στον σκληρό πυρήνα της λειτουργίας του κράτους, δεν είναι
νοητό και επιτρεπτό να εκχωρούνται σε ιδιώτες. Το ερώτηµα, λοιπόν, που αναπόφευκτα προκύπτει, ανακύπτει, είναι αν στην προκειµένη περίπτωση, µε τις διατάξεις 1 έως 14 του νοµοσχεδίου,
εκχωρείται κάποια από αυτές τις εξουσίες του σκληρού πυρήνα
του κράτους προς τους ιδιώτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ας δούµε, λοιπόν, µία προς µία τις σχετικές διατάξεις του συζητούµενου βεβαίως νοµοσχεδίου. Κάθε ιδιωτικός φορέας, στο
πλαίσιο των πρότυπων προτάσεων, έχει δικαίωµα να υποβάλει
προς το δηµόσιο πρόταση για την πραγµατοποίηση µιας δηµόσιας υποδοµής. Η πρόταση αυτή τίθεται υπό την αποκλειστική
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ευχέρεια αποδοχής ή απόρριψης του κράτους. Συνεπώς το υπό
κρίση νοµοσχέδιο συστηµατοποιεί αυτό που ο καθένας θα µπορούσε ακόµα και σήµερα να πράξει, χωρίς να προϋποτίθενται
αυτοί οι καινούργιοι κανόνες.
Κανένας ιδιωτικός φορέας που προτείνει δεν διαθέτει ούτε ευθεία ούτε έµµεση δυνατότητα επιβολής της πρότασής του. Η
πρόταση υποβάλλεται και ελέγχεται από επιτροπή, στην οποία
το 50% των µελών της είναι υπηρεσιακά στελέχη, γενικοί διευθυντές ή διευθυντές και το υπόλοιπο 50% πολιτικά υπηρεσιακά
στελέχη, δηλαδή ο Υπουργός και ο Γενικός Γραµµατέας. Την τελική απόφαση αποδοχής της πρότασης διατηρεί ένα ανώτατο
κυβερνητικό όργανο, η κυβερνητική επιτροπή συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας.
Τα παραπάνω, λοιπόν, αναφερόµενα περιγράφονται στα άρθρα 1 έως 10 και είναι προφανές ότι όχι µόνο ο κρατικός σχεδιασµός παραµένει στο κράτος, αλλά και η µεµονωµένη περίπτωση
υποβολής µιας πρότασης µπορεί να γίνει δεκτή, µετά από ελεγκτική και εγκριτική διαδικασία αµιγώς από τη δηµόσια εξουσία,
από κρατικούς λειτουργούς.
Περαιτέρω, η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 11, 12
και 13 αποτελεί την επιτοµή της τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της προστασίας του ανταγωνισµού, αλλά ιδίως του δηµοσίου συµφέροντος. Περιγράφεται µε απόλυτη σαφήνεια,
ευρεία δηµοσιότητα του περιεχοµένου όχι µόνο της υποβοηθούµενης πρότασης, αλλά και της εγκριτικής απόφασης. Τίθενται
κανόνες διενέργειας δηµόσιου διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις
υφιστάµενες διατάξεις και ακόµα και το θεσµοθετούµενο δικαίωµα διεκδίκησης αποζηµίωσης εκ µέρους του προτείνοντος,
εφόσον αυτός δεν είναι ο τελικός ανάδοχος, το οποίο καθορίζεται και πάλι µε απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης, δηλαδή και
πάλι κρατικού οργάνου, αφού σε αυτό συµµετέχουν µόνο υπηρεσιακά στελέχη και πολιτικά υπηρεσιακά στελέχη.
Ιδρύεται, λοιπόν, στάδιο βελτίωσης των προσφορών, δηλαδή
παρέχει τη δυνατότητα στο δηµόσιο να καλέσει και να λάβει βελτιωµένες προσφορές και φυσικά και αυτό είναι απολύτως συµβατό µε την έννοια της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος.
Αυτό θέλουµε, να επιτυγχάνουµε, δηλαδή, το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα.
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από τις σύντοµες αυτές
αναφορές- παρατηρήσεις είναι αυταπόδεικτο ότι οι διατάξεις των
άρθρων 1 έως 14 δεν προσκρούουν στην κεφαλαιώδη διάταξη
του άρθρου 5 του Συντάγµατος περί προστασίας της προσωπικότητας, πολλώ δε µάλλον στη διάταξη του άρθρου 24 για την
προστασία του περιβάλλοντος, αφού δεν περιλαµβάνουν περιβαλλοντικές διατάξεις, δεν τροποποιούν υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Αντίθετα ρητά
προβλέπεται η τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στο
άρθρο 9 παράγραφος 13, αλλά και στο άρθρο 7, όπου ρητώς
αναφέρεται ότι πρέπει να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι.
Με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 ρυθµίζονται ανόµοια
µεταξύ τους ζητήµατα. Έτσι, µε τη διάταξη του άρθρου 18, όπως
διαµορφώθηκε εκ µέρους του…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε σιγά-σιγά,
σας παρακαλώ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: …µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις αναφορικά µε την εξαίρεση των συµβάσεων του ν.4799/
21 από τις τέσσερις εθνικές διατάξεις του ν.4412/16, οι οποίες
αφορούν διαδικαστικού χαρακτήρα προβλέψεις προς επιτάχυνση των διαδικασιών. Με τη διάταξη του άρθρου 19 το ΤΑΙΠΕΔ
καταλαµβάνεται από το πεδίο εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 128 του ν.4412/2016.
Συνεπώς δεν µπορεί να δει κανείς πού ακριβώς στηρίζεται η
ένσταση περί αντισυνταγµατικότητας, όταν µάλιστα για τα έργα
ΣΔΙΤ, στη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ίδιου
νόµου, δηλαδή του ν.4412/16, είχαν εισαχθεί πενήντα επτά εξαιρέσεις από την προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ουδέποτε να τεθεί θέµα αντισυνταγµατικότητας ή διακριτής
µεταχείρισης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Κωνσταντινίδη.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Η προσχηµατικότητα, λοι-
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πόν, της υποβληθείσας ενστάσεως προκύπτει από τη συµπερίληψη σε αυτή των άρθρων 20, 23 και 24, 25. Οφείλω κατ’ αρχάς
να πω ότι η αρµόδια Ανεξάρτητη Αρχή ΕΑΔΗΣΥ, στη γνώµη που
επικαλέστηκε και καταθέτω, δεν εγείρει ουδεµία έστω υπόνοια
αντίρρησης ή αντισυνταγµατικότητας για τις υπό κρίση διατάξεις, οι οποίες διαµορφώθηκαν, µάλιστα, µε βάση τις υποδείξεις
της.
Στις διατάξεις των άρθρων 20 και 25 περιλαµβάνονται διορθωτικές παρεµβάσεις επί υφιστάµενων διατάξεων του ν.4782/21,
στη διάταξη δε του άρθρου 22 παρέχεται η δυνατότητα στους
αρµόδιους Υπουργούς για αναπροσαρµογή του επιτοκίου σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής σε δηµόσια σύµβαση. Άρα
ούτε εκεί υπάρχει κάποιο ζήτηµα συνταγµατικότητας και κατά
συµπέρασµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νοµίζω ότι συντρέχει καµµία απολύτως έννοια παραβίασης του Συντάγµατος
και θα πρέπει να απορριφθεί πανηγυρικά η προσχηµατική αυτή
ένσταση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ πολύ τους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να τηρήσουν τον χρόνο.
Θα ξεκινήσουµε µε την Ελληνική Λύση και τον κ. Κωνσταντίνο
Χήτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τουλάχιστον από την ιστορία αυτή
να βγει κάτι, να καταλάβουµε κάτι. Δεν κατάλαβα τίποτα από
τους δύο προηγούµενους. Τίποτα δεν κατάλαβα.
Κάθε φορά που συζητείται µια ένσταση αντισυνταγµατικότητας νιώθω ότι συµµετέχω ως τηλεθεατής σε µια θεατρική παράσταση και το χειρότερο είναι ότι ξέρεις και το τέλος του έργου
κάθε φορά. Είναι τελείως προσχηµατικά όλα όσα γίνονται. Άρα,
λοιπόν, ας εκµεταλλευτούµε τη σηµερινή ένσταση αντισυνταγµατικότητας να πούµε δυο πράγµατα στον κόσµο, να καταλάβει
τι ακριβώς γίνεται εδώ µέσα.
Κατ’ αρχάς τι δουλειά έχουµε εµείς ως Βουλή να πούµε αν
είναι συνταγµατικό ή όχι; Θα επαναφέρουµε, λοιπόν, για πολλοστή φορά την πρότασή µας -και θα επιµένουµε σε αυτό- για τη
σύσταση Συνταγµατικού Δικαστηρίου. Το Συνταγµατικό Δικαστήριο πρέπει να το κρίνει αυτό, αν είναι συνταγµατικό ή όχι και όχι
οι Βουλευτές.
Θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγµατα λίγο. Άλλο κοµµάτι είναι το
νοµοσχέδιο το οποίο, κύριε Καραµανλή, κύριε Καραγιάννη, θα
το καταψηφίσουµε -και θα σας πούµε και τους λόγους, τους
οποίους εξηγήσαµε κιόλας- και άλλο κοµµάτι είναι η ένταση αντισυνταγµατικότητας. Τα ξεκαθαρίζω, γιατί ξέρετε καµµιά φορά
τα φίλτρα των µέσων ενηµέρωσης δεν είναι πολύ καθαρά και
γράφουν άλλα αντί άλλων. Άρα ξεκαθαρίζουµε τη θέση µας.
Σε ό,τι αφορά στο νοµοσχέδιο µιλάµε για την παράδοση του
κράτους σε ιδιώτες και µεγαλοεργολάβους. Μιλάµε για την
πλήρη απονεύρωση του κράτους. Αυτές οι πρότυπες προτάσεις
όπως τις χαρακτηρίζετε, ξέρετε, κύριε Καραµανλή, εφαρµόζονται σε χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται αναπτυσσόµενες. Τέτοιες χώρες είναι η Λατινική Αµερική, είναι η Αφρική, είναι η Ασία
κατά κύριο λόγο.
Εσείς, ως Κυβέρνηση, θεωρείτε ότι το δηµόσιο είναι ανίκανο
να πράξει, είναι ανίκανο να λειτουργήσει, είναι ανίκανο να δηµιουργήσει.
Εµείς λέµε ότι είναι λάθος αυτό που λέτε. Λέµε ότι το δηµόσιο
είναι µια χαρά ικανό. Ανίκανοι είστε εσείς, η Κυβέρνηση, για να
λειτουργήσετε και να πράξετε και να παραγάγετε. Και µιλώ για
τις κυβερνήσεις µέχρι και σήµερα.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω και κάτι ακόµα. Εµείς δεν είµαστε
κατά του ιδιωτικού τοµέα. Καθόλου! Είµαστε υπέρ του ιδιωτικού
τοµέα. Είµαστε υπέρ του ιδιωτικού τοµέα υπό προϋποθέσεις,
όταν θα υπάρχει ένα κράτος ισχυρό, ένα κράτος σοβαρό, ένα
κράτος το οποίο δεν θα εκβιάζεται από µεγαλοσυµφέροντα, ένα
κράτος το οποίο δεν θα µπλέκει σε µίζες µε διάφορους για να
τους ελέγχουµε και, άρα, θα σηκώνουµε τα χέρια εµείς και θα
τα κάνουν ιδιώτες. Όχι! Δεν είναι ανίκανο το δηµόσιο. Ανίκανες
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είναι οι κυβερνήσεις.
Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω κάτι στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Επικαλείστε το άρθρο 24 του Συντάγµατος. Λέει, για
παράδειγµα, το ΜέΡΑ25 ότι εδώ εγείρεται θέµα αντισυνταγµατικότητας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής: Η αντισυνταγµατικότητα είναι αλά καρτ µε βάση αυτά που λέει το Σύνταγµα;
Διότι απ’ όσο γνωρίζουµε, το συγκεκριµένο κόµµα είναι υπέρ της
«πράσινης» ενέργειας, υπέρ των ανεµογεννητριών, κ.λπ..
Να ενηµερώσουµε, λοιπόν, το συγκεκριµένο κόµµα ότι η κ. Σακελλαροπούλου, η νυν Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, τότε στο
Σ.τ.Ε. πάνω στο άρθρο 24 πάτησε και επέτρεψε να φυτεύουν
ανεµογεννήτριες στα δάση, γιατί έλεγε εδώ το άρθρο 24 ότι απαγορεύεται η µεταβολή προορισµού των δασών και των δασικών
εκτάσεων, εκτός εάν προέχει η εθνική οικονοµία, η αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη χρήση που επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον.
Πάνω εκεί, λοιπόν, πάτησε η κ. Σακελλαροπούλου και όπου
υπάρχει καµένο δάσος φυτεύουν ανεµογεννήτριες.
Εδώ δεν είναι αντισυνταγµατικό; Το λέω επειδή είστε υπέρ της
«πράσινης» ενέργειας. Άρα, λοιπόν, να είµαστε λίγο σοβαροί.
Πάγια θέση µας είναι ότι οι προτάσεις αντισυνταγµατικότητας
δεν έχουν κανένα νόηµα και είναι τελείως προσχηµατικές. Τελείως προσχηµατικές! Γίνονται για να γίνει ένα µικρό σόου, να
πούµε δυο πράγµατα και τελείωσε. Ούτως ή άλλως, το αποτέλεσµα ξέρουµε ποιο θα είναι. Θα είναι αρνητικό. Υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα µε το Σύνταγµά µας. Είναι ένα Σύνταγµα, το
οποίο ιδίως από τα χρόνια των µνηµονίων -και τώρα συνεχίζεταιτο έχουµε ξεχειλώσει, το έχουµε κάνει ακορντεόν και το ερµηνεύει ο καθένας όπως θέλει. Το µεγάλο πρόβληµα µε το Σύνταγµα είναι ότι το Σύνταγµα πλέον δεν ορίζει τους νόµους, αλλά
οι νόµοι ορίζουν το Σύνταγµα. Ένας νόµος θα ορίζει το Σύνταγµα, γιατί το Σύνταγµα σε παραπέµπει πάντα στον νόµο. Άρα
ο νόµος έρχεται και το ανατρέπει και είναι όλα καλά.
Γι’ αυτό λέµε και επιµένουµε ότι είναι απαραίτητη η ίδρυση
συνταγµατικού δικαστηρίου στη χώρα µας. Δεν µπορεί να έχουν
συνταγµατικό δικαστήριο η Τουρκία, τα Σκόπια και να µην έχουµε
εµείς! Διότι αν υπάρχει το συνταγµατικό δικαστήριο, στο οποίο
επιµένουµε, κάθε κυβέρνηση «θα έτρεµε» για το αν είναι συνταγµατικός ένας νόµος ή όχι, γιατί θα ήταν εκεί το συνταγµατικό δικαστήριο να το κρίνει και όχι η πλειοψηφία εδώ της Βουλής που,
ούτως ή άλλως, «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει».
Άρα, λοιπόν, στον χρόνο που µας δόθηκε σήµερα, για άλλη
µια φορά θέλαµε να φανούµε χρήσιµοι, προκειµένου να καταλάβει ο κόσµος πώς παίζεται το παιχνίδι, ποια είναι η ουσία, πού
χωλαίνει το κράτος, πού χωλαίνει η ελληνική Κυβέρνηση και η
ελληνική πολιτεία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Χήτα, και για την τήρηση του χρόνου. Δώσατε το παράδειγµα.
Καλείται τώρα στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νίκος Καραθανασόπουλος.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο λαός µας λέει διάφορα ωραία. Θα περιοριστώ σε ένα από
αυτά που λέει: «Το πολύ το κύριε ελέησον το βαριέται και ο
Θεός». Έχει καταντήσει πλέον µια βιοµηχανία αντισυνταγµατικότητας που εννέα στις δέκα φορές δεν έχει κανένα νόηµα επί της
ουσίας, απλώς για να ’χαµε να λέγαµε.
Το Σύνταγµα είναι ταξικό, δηλαδή θυσιάζει την ικανοποίηση
των αναγκών του λαού στον βωµό των αναγκών των καπιταλιστικών επιχειρήσεων για τη διασφάλιση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και κερδοφορίας. Πολλές φορές το κάνουν κουρελόχαρτο
αυτοί που το ψήφισαν, για να ενταχθούν και να ικανοποιηθούν
και άλλες ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων σε ένα κράτος
το οποίο είναι εχθρικό για τον λαό και τις ανάγκες του. Και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί λαϊκή ανάγκη.
Για µας, το βασικό σε κάθε νοµοσχέδιο είναι ποιον εξυπηρετεί.
Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα ότι
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εξυπηρετεί τις ανάγκες του κατασκευαστικού κλάδου και των
επιχειρηµατικών οµίλων. Αυτές οι ανάγκες καταστρέφουν, ποδοπατάνε τις αναγκαίες υποδοµές οι οποίες µπορούν να εξυπηρετήσουν λαϊκές ανάγκες. Άρα, λοιπόν, είναι αντιλαϊκό.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, εµείς ως ΚΚΕ το
καταψηφίζουµε και δεν θα συµµετέχουµε στην ψηφοφορία περί
αντισυνταγµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Καραθανασόπουλε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκανδαλίδης από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω κατ’ αρχάς να διατυπώσω
τη γενική αρχή που διέπει τη στάση µας στα θέµατα αντισυνταγµατικότητας. Την έχουµε ξαναπεί και θα τη λέµε συνεχώς, γιατί
πιστεύουµε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό. Λέµε, λοιπόν, ότι
σε τέτοια θέµατα πρέπει να είµαστε φειδωλοί, πρέπει να είµαστε
ακριβολόγοι, να είµαστε σίγουροι ότι η εφαρµογή παραβιάζει κατάφωρα και το πνεύµα και το γράµµα του Συντάγµατος και ότι
αυτή η διαδικασία δεν είναι ψωµοτύρι στην κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά είναι µια εξόχως σηµαντική και εξαιρετική υπόθεση. Εξάλλου, η δηµοκρατία µας έχει τα όργανα εκείνα που
συζητούν τη συνταγµατικότητα όλων των νόµων και µπορούν να
αποφασίζουν κάθε φορά.
Τώρα, επί της ουσίας, θέλω να βάλω δύο αντίθετες, αν θέλετε,
ιδέες. Η µία είναι της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, η
οποία επισηµαίνει ότι δεν προκύπτει ο δικαιολογητικός λόγος
όλων των προτεινόµενων παρεκκλίσεων, καθώς δεν προκύπτει
ότι αυτές θα συµβάλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας εκκίνησης και ολοκλήρωσης των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Αντίθετα, µε την προτεινόµενη διάταξη, δηµιουργείται κενό
δικαίου, το οποίο καλείται να καλύψει η αναθέτουσα αρχή µε την
εκάστοτε διακήρυξη, γεγονός που δεν συµβάλλει στη διαφάνεια
και την εµπέδωση ασφάλειας δικαίου, καθώς σε κάθε περίπτωση
ελλοχεύει ο κίνδυνος θέσπισης µε την οικεία διακήρυξη κανόνων
οι οποίοι ενδεχοµένως δεν συνάδουν µε το πνεύµα και τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας περί δηµοσίων
συµβάσεων και οι οποίοι αναγκαστικά θα οδηγηθούν προς εξέταση και κρίση από τις αρµόδιες διοικητικές και δικαστικές
αρχές, µε αποτέλεσµα τελικά περαιτέρω καθυστερήσεις στην
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Αυτή είναι η µία άποψη.
Υπάρχει και η αντίθετη άποψη η οποία θα λέει ότι σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν.4412/2016 δεν απαλλάσσονται οι αναθέτουσα
αρχές από την υποχρέωση τήρησης των γενικών αρχών που
εφαρµόζονται στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων,
ήτοι της αµοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δηµοσίου
συµφέροντος, της προστασίας των δικαιωµάτων των ιδιωτών,
της ίσης µεταχείρισης και µη διάκρισης, της ελευθερίας του ανταγωνισµού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης.
Είναι ένας νόµος που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ που προέβλεπε
τις πρώτες εξαιρέσεις στις αναθέσεις τεχνικών συµβούλων. Κι
έρχεται σήµερα ο νόµος της Νέας Δηµοκρατίας και διευρύνει
αυτές τις εξαιρέσεις προς κάθε κατεύθυνση. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η δουλειά που κάνουν σήµερα τα δύο κόµµατα του δικοµµατισµού στη µια κυβέρνηση και στην άλλη
κυβέρνηση. Τότε, η Νέα Δηµοκρατία καταψήφισε τις εξαιρέσεις
για την ανάθεση σε τεχνικούς συµβούλους. Αυτή είναι η πολιτική
ουσία του προβλήµατος που σήµερα θέλετε να το αντιµετωπίσουµε συνταγµατικά.
Εµείς, λοιπόν, λέµε τα εξής: Στα αναφερόµενα άρθρα ανακύπτει σοβαρό ζήτηµα συµβατότητας µε το Ενωσιακό Δίκαιο περί
δηµοσίων προµηθειών και συµβάσεων, ενώ διατηρούνται επιφυλάξεις ως προς τη συµβατότητά τους µε τις επιµέρους συνταγµατικές αρχές, όπως της ίσης µεταχείρισης, της αναλογικότητας
και της διαφάνειας. Αυτό θα το κρίνουν µετά την εφαρµογή των
διατάξεων του νοµοσχεδίου οι ενδεχόµενες δικαστικές προσφυγές.
Θέλω να σας πληροφορήσω, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι επιχειρώντας να παρακάµψετε ενωσιακούς κανόνες µε στόχο να κα-
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τευθύνετε συγκεκριµένα έργα σε συγκεκριµένους στόχους, δεν
θα τα καταφέρετε γιατί είναι ένας από τους νόµους που θα µείνει
ανεφάρµοστος εξαιτίας των εµποδίων που θα προέλθουν στη
διαδικασία της εφαρµογής του. Και αυτή είναι όλη η ουσία του
προβλήµατος.
Εµείς, λοιπόν, δεν ψηφίζουµε υπέρ της αντισυνταγµατικότητας
µε βάση και τη γενική µας αρχή, αλλά και όλα αυτά. Τι είναι το
συµφέρον για τη χώρα; Να ψηφίζουµε νόµους που δεν εφαρµόζονται; Διότι περί αυτού πρόκειται. Κανένα έργο δεν θα επιταχύνει τη διαδικασία και θα το εξηγήσουµε αυτό στη συγκεκριµένη
συζήτηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Σκανδαλίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Σπίρτζης από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς θα στηρίξουµε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Και
θα τη στηρίξουµε για δύο λόγους: Πρώτον, δεν υιοθετούµε την
επιχειρηµατολογία, όπως κάνει το ΚΙΝΑΛ, της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν υπήρχαν εξαιρέσεις, κύριε Σκανδαλίδη, επί ΣΥΡΙΖΑ
στον ν.4412.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Υπήρχαν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν υπήρχαν και όποτε θέλετε να µας
πείτε ποιες είναι αυτές για να τις δούµε και εµείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ:…τεχνικούς συµβούλους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν υπήρχαν. Υπήρχε το άρθρο 32 που
ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και δεν ήταν εξαίρεση, ήταν
θεσµοθετηµένο. Να συνεννοηθούµε κάποτε τι είναι εξαίρεση και
τι δεν είναι. Οι κανόνες που υπήρχαν τηρούνταν και µάλιστα µε
πολύ µεγάλη φειδώ.
Πάµε τώρα στο γιατί.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν είµαι νοµικός, µηχανικός είµαι, αλλά
φαίνεται ότι οι µηχανικοί ξέρουν καλύτερη γραφή και ανάγνωση
από τους νοµικούς της Αίθουσας.
Διαβάζω, λοιπόν, από την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων επί του άρθρου 18 παράγραφος
19: «Εν προκειµένω επισηµαίνεται όπως και ανωτέρω η αυτονόητη εφαρµογή των θεµελιωδών αρχών της συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της ίσης µεταχείρισης και της µη διάκρισης, της διαφάνειας, της νοµιµότητας, της
αντικειµενικότητας και αµεροληψίας, της αναλογικότητας, της
προαγωγής του ανταγωνισµού, της προστασίας του δηµόσιου
συµφέροντος κ.λπ. κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων
συµβάσεων από τις αρχές των κρατών-µελών». Δηλαδή δεν καλύπτει το άρθρο 18 όλες αυτές τις αρχές που δεν είναι µόνο Ενωσιακό Δίκαιο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά -καλύτερα από εµάςείναι και από το Σύνταγµα.
Και συνεχίζει η Επιστηµονική Υπηρεσία: «Ειδικά προς τη διασφάλιση του ανταγωνισµού επί δηµοσίων συµβάσεων που υπερβαίνουν ορισµένη αξία (κατώτατα όρια) ισχύει το ρυθµιστικό
πλαίσιο των οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων. Τυχόν παραβίαση των βασικών αυτών αρχών έχει αντίκτυπο στη χρηµατοδότηση των εν λόγω δηµοσίων έργων, η οποία γίνεται σε µεγάλο
βαθµό από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταµεία και
στην κάλυψη του τυχόν προκύπτοντος δηµοσιονοµικού κόστους». Εποµένως τα λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Επιπρόσθετα, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα ξεχάσουµε και αυτά
που έχουµε ζήσει και αυτά που ξέρουµε: Από τη στιγµή που οι
διατάξεις αυτές αντιβαίνουν το Ενωσιακό Δίκαιο των δηµοσίων
συµβάσεων, δηλαδή τις οδηγίες 23 και 24 όπως λέει και η ΕΑΑΔΗΣΥ και η Επιτροπή Ανταγωνισµού και όλοι οι φορείς που συµµετείχαν στη διαβούλευση και όπως έχουν στοιχειοθετηθεί από
την Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε το Σύνταγµα οι οδηγίες πρέπει να είναι αυτολεξεί και στο πνεύµα και στο γράµµα
τους εναρµονισµένες και ενσωµατωµένες στο Ελληνικό Δίκαιο.
Προφανώς εδώ όσες προτεινόµενες διατάξεις υπάρχουν και για
τις πρότυπες συµβάσεις και για τις αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο
του νόµου των δηµοσίων συµβάσεων, του ν.4412, δεν είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες 23 και 24. Άρα πρόσθετα σε αυτά που λέει
το ΜέΡΑ25 και σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Συντάγµατος αντι-
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συνταγµατικό είναι το νοµοσχέδιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Η ένσταση αντισυνταγµατικότητας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, αφήστε τον να ολοκληρώσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Διακόπτετε όσο θέλετε. Κανένα πρόβληµα. Ξέρει όλος ο ελληνικός λαός τι κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, δεν σας διακόπτει. Συνεχίστε, κύριε Σπίρτζη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Πάµε τώρα επί της ουσίας, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε για µία επιτροπή, λέει, που δεν εκχωρεί τον σχεδιασµό του κράτους, του σκληρού κράτους, του δηµοσίου στον
ιδιωτικό τοµέα. Στην επιτροπή η αναλογία µεταξύ του πολιτικού
κόσµου και των υπηρεσιακών είναι «50%-50%». Και γιατί δεν είναι
µόνο αρµοδιότητα υπηρεσιακών να εισηγούνται στον Υπουργό;
Είναι δυνατόν ο Υπουργός να είναι αυτός που ορίζει µέλη επιτροπής, για να αποδεχτούν την πρότυπη σύµβαση, την πρόταση
µιας µεγάλης ιδιωτικής εταιρείας;
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, µπορεί και η πρακτική σας και
ιδεολογία σας να θέλουν να δώσουν τον σχεδιασµό στους ιδιώτες, τον χωροταξικό σχεδιασµό τον εθνικό σχεδιασµό των υποδοµών, τα πάντα στους ιδιώτες. Μέχρι σήµερα σύµφωνα µε το
Σύνταγµα, σύµφωνα µε τους κανόνες της δηµοκρατίας που
έχουµε στη χώρα µας, αυτό γινόταν όταν ήσασταν κυβέρνηση,
γιατί το αποδεχόσασταν µέσα από τους κανόνες που έχει ο κοινοβουλευτισµός. Εδώ έρχεστε να θεσµοθετήσετε το ότι δίνετε
αυτό το δικαίωµα στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό είναι µια µεγάλη διαφορά.
Είναι άλλο να υιοθετείτε εσείς ως παράταξη όχι το δηµόσιο
συµφέρον, όχι το εθνικό συµφέρον, αλλά το συµφέρον των ιδιωτών και να έρχεστε µέσα από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία
να το εφαρµόζετε και είναι άλλο να δίνετε αυτή την αρµοδιότητα
στον ιδιωτικό τοµέα. Και για να µην κοροϊδευόµαστε τώρα, θα
είναι ο Υπουργός και ένας σύµβουλός του στην επιτροπή και θα
είναι και δύο γενικοί διευθυντές και θα εισηγούνται οι γενικοί διευθυντές όπως θέλουν. Αυτό λέτε.
Υπάρχει, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, µεγάλο ζήτηµα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο της προστασίας του πολιτικού κόσµου σε
σχέση µε την επιβολή του οικονοµικού κόσµου και της χώρας,
αλλά και του οικονοµικού συστήµατος, στον πολιτικό κόσµο.
Οφείλουµε µέσα στο Κοινοβούλιο αυτό να το προστατεύσουµε.
Δεν το προστατεύετε, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, και
γι’ αυτό ψηφίζουµε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας του
ΜέΡΑ25.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Σπίρτζη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουκώρος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δύο θα µιλήσουν από τη Νέα Δηµοκρατία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα µιλήσει ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Ο αντιλέγων ήταν ο κ. Κωνσταντινίδης.
Κύριε Μπουκώρε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δικός µας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι ο κ. Φάµελλος. Μετά θα µιλήσει ο κ. Φάµελλος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Προεδρεύετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μη µου κάνετε τέτοια,
κύριε Σπίρτζη. Σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν µίλησα, κύριε Σπίρτζη.
Κύριε Πρόεδρε, να έχω λίγο χρόνο παρακαλώ.
Φαίνεται ότι αναζητούνται ευκαιρίες για δηµιουργία εντυπώσεων. Κατ’ αρχάς ενδελεχώς απάντησε ο αντιλέγων από την
πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Κωνσταντινίδης. Η ένσταση
αντισυνταγµατικότητας, όπως την είδαµε διορθωµένη να κατατίθεται, αφορά µόνο το άρθρο 24 του Συντάγµατος. Στις τοποθετήσεις έχουµε αναφορές στο άρθρο 5 του Συντάγµατος.
Ευτυχώς τελευταία στιγµή έγινε κατανοητό και δεν έχουµε αναφορές και για το άρθρο 3 του Συντάγµατος. Αποσύρθηκε. Η
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πρώτη αίτηση αντισυνταγµατικότητας αφορούσε τα άρθρα 3, 5
και 24. Άρα µπορούµε να συζητήσουµε µόνο για τα ζητήµατα περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Από το 9 του άρθρου 13 του παρόντος νοµοσχεδίου ξεκαθαρίζεται ότι δεν αλλάζει και καµµία
παρέκκλιση δεν εισάγεται. Από εκεί και πέρα µε ένα άλµα λογικής τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης προσπαθούν να ισχυριστούν
ότι εκχωρείται, πρώτον, ο σχεδιασµός και, δεύτερον, η έγκριση
µεγάλων έργων της χώρας, πράγµα το οποίο όπως αναλύθηκε
επαρκώς και φαίνεται και εµφανώς από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου δεν ισχύει. Εδώ κατατίθενται προτάσεις, µπαίνουν πέντε
φίλτρα του δηµοσίου στη συνέχεια, όχι ένα, όπως εξήγησε ο κ.
Κωνσταντινίδης.
Επιπροσθέτως, αν εξαρχής αµφισβητούµε αυτές τις δηµόσιες
αρχές, είτε είναι Υπουργός είτε είναι υπηρεσιακοί παράγοντες
που συµµετέχουν στα όργανα που προαναφέρθηκαν, αυτό µπορεί να ισχύει για κάθε νοµοσχέδιο. Η αντίληψη περί δηµοσίου
συµφέροντος και περί προστασίας του είναι πολύ ευρύτερη από
κάποια ιδεολογήµατα που παρουσιάζονται εδώ στο Κοινοβούλιο.
Αυτό που κάνει το νοµοσχέδιο επιταχύνει, δίνει τη δυνατότητα
κατάθεσης προτάσεων. Επιταχύνει την ωρίµανση µελετών. Από
κει και πέρα είναι η πολιτεία αρµόδια να αποφανθεί οριστικά αν
αυτές οι προτάσεις υπηρετούν τον στρατηγικό σχεδιασµό της
χώρας.
Και ανοίγω εδώ µια παρένθεση να πω ότι ο στρατηγικός σχεδιασµός της χώρας έχει παρουσιαστεί, έχει εγκριθεί και υλοποιείται. Αφορά το «Ελλάδα 2.0» για το Ταµείο Ανασυγκρότησης,
αφορά τον αναπτυξιακό νόµο που ψηφίσαµε.
Έχουµε βάλει το νοµοθετικό πλαίσιο και θα έρθει η πολιτεία
να δει αν υπηρετούν αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασµό οι όποιες
προτάσεις κατατεθούν. Πού είναι, λοιπόν, η εκχώρηση στους
ιδιώτες;
Προσχηµατική, κύριε Πρόεδρε, η αίτηση αντισυνταγµατικότητας. Όσον αφορά την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, καλά, να σύρεται από το ΚΙΝΑΛ µε αφορµή την εκλογή νέας ηγεσίας και τη
δηµοσκοπική άνοδο το καταλαβαίνω. Αλλά να σύρεται και από
ένα µικρό κόµµα, όπως το ΜέΡΑ25, αυτό δεν το καταλαβαίνω.
Απελπισία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Μπουκώρο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, κύριε Σπίρτζη. Ο
Υπουργός θα κλείσει.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Νοµίζω ότι έγινε σαφές ότι δεν υπάρχει καµµία βάση για αυτό
το οποίο συζητάµε, για την αίτηση αντισυνταγµατικότητας. Κατ’
αρχάς το γεγονός και µόνο ότι µοιράστηκαν δύο έγγραφα, διότι
δεν µπορούσατε να διαπιστώσετε σε ποιο άρθρο θέλετε να βασιστείτε για την αίτησή σας, µιλάει από µόνο του. Αυτά τα πράγµατα -λυπάµαι που το λέω, κύριε Πρόεδρε- δεν τα έχουµε ξαναδεί ποτέ στο Κοινοβούλιο και θα συµφωνήσω µε τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο και θα πω ότι είναι θλιβερό µια τέτοια
νοµική ακροβασία -κι όσοι γνωρίζουν ελάχιστα νοµικά καταλαβαίνουν ότι είναι νοµική ακροβασία- να έρχεται το κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και να τη στηρίζει.
Πραγµατικά, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι λυπάµαι γι’ αυτή την απίστευτη νοµική ακροβασία και για το ολίσθηµα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά φαίνεται, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πλέον πολιτικά είστε σε τέτοια αδιέξοδα που
έχετε χάσει τα λογικά σας και γι’ αυτό θα σας κρίνουν όσοι µας
ακούνε και θα σας κρίνουν όποτε γίνουν εκλογές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση
κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και οι δύο θέλετε να
µιλήσετε; Έκλεισε η συζήτηση. Σας παρακαλώ!
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Γρηγοριάδη. Θα τα πείτε κατά τη διάρκεια της οµιλίας σας. Κοινοβουλευτικός είστε. Θα µπορέσετε να τα πείτε µετά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Είστε Πρόεδρος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Είµαι Πρόεδρος.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Είναι πρωτόγνωρη αυτή η διαδικασία.
Ήταν προσωπικές οι παρατηρήσεις του Υπουργού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Γρηγοριάδη, µη
µε φέρνετε σε δύσκολη θέση. Ξέρετε ποια είναι η διαδικασία. Δεν
υπάρχει θέµα. Έτσι έχει δικαίωµα να µιλήσει κι ο κ. Σπίρτζης. Θα
έχετε την ευκαιρία έπειτα στην οµιλία σας να τα πείτε, κύριε Γρηγοριάδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε, λοιπόν, η συζήτηση κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής για το θέµα της αντισυνταγµατικότητας που ετέθη.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Προφανώς δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος αριθµός Βουλευτών
από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Συνεπώς η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Πριν πάµε στον Υφυπουργό κ. Καραγιάννη να δώσω τον λόγο
στον Υφυπουργό Αθλητισµού κ. Αυγενάκη για την τροπολογία
1228/40 για τα άρθρα 1, 2, 3, γιατί πρέπει να πάει σε συνεδρίαση
επιτροπής.
Ορίστε, κύριε Αυγενάκη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν ανεβείτε στην
Έδρα είχαµε ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας, κύριε Σπίρτζη, όπως το διαβάζω, δεν υπάρχουν
δευτερολογίες. Γιατί µε φέρνετε σε δύσκολη θέση;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Είχαµε ερωτήσεις για τις νοµοτεχνικές και ειπώθηκε ότι θα µας δοθεί ο λόγος µετά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Μη µας αναγκάσετε να κάνουµε προσωπική µοµφή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αν είναι για τις νοµοτεχνικές, όταν τελειώσει ο κ. Αυγενάκης, θα σας δώσω τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι όταν τελειώσει ο κ. Αυγενάκης. Πριν
αλλάξετε στο Προεδρείο, ζητήσαµε τον λόγο και ειπώθηκε ότι
θα µας δοθεί. Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, περιµένετε µισό λεπτό.
Κύριε Σπίρτζη, δεν σας άκουσα ότι ζητήσατε για τις νοµοτεχνικές. Θα µου πάρετε το κεφάλι; Μόλις τελειώσει ο κ. Αυγενάκης, θα σας δώσω τον λόγο, σας το είπα. Γιατί υψώνετε τη φωνή,
δεν καταλαβαίνω. Δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε αλλιώς;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Να κρατάτε τα προσχήµατα τουλάχιστον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν είναι τα προσχήµατα. Δεν σας άκουσα. Ποια προσχήµατα; Τι λέτε τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Αυτό που λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας έχω δώσει την εντύπωση ότι δεν είµαι για όλους εδώ πάνω;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τι λέτε τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Αυτό σας λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ! Σε
εµένα δεν θα τα λέτε αυτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει µία ώρα που
ζητήθηκε ο λόγος. Για διευκρινίσεις είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε τον λόγο, κύριε
Αυγενάκη.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα να µιλήσω τώρα, γιατί
έχουµε επιτροπή στη συνέχεια και πρέπει να παρευρεθώ.
Η ψήφιση των τριών διατάξεων είναι αναγκαία και απαραίτητη
για να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσµατική υλοποίηση
αθλητικών εγκαταστάσεων, εξυπηρετώντας λόγους δηµοσίου

9184

συµφέροντος. Οι περισσότερες από αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις που αφορούν οι συγκεκριµένες διατάξεις θα φιλοξενήσουν άµεσα διεθνούς εµβέλειας αθλητικές διοργανώσεις, οι
οποίες αναβαθµίζουν το κύρος του ελληνικού αθλητισµού στο
διεθνές στερέωµα, θα ενισχύσουν τον αθλητικό τουρισµό της
χώρας µας και, ναι, θα αποφέρουν και πολύτιµα έσοδα.
Ξεκινώ από αυτή τη διάταξη που αφορά τα Χανιά και συγκεκριµένα το Ναυταθλητικό Κέντρο Χανίων, όπου ανοίγουµε τον
δρόµο για την ολική ανακαίνιση του κολυµβητηρίου στη Νέα
Χώρα. Δίνουµε λύση σε προβλήµατα πολλών ετών, καθώς για
πάρα πολλά χρόνια δεν έχει γίνει κανένα απολύτως έργο συντήρησης, παρά µόνο µερικές παρεµβάσεις την περίοδο του Κυριάκου Βιρβιδάκη.
Η αθλητική οικογένεια των Χανίων είχε χορτάσει από κενές
υποσχέσεις και στοµφώδεις εξαγγελίες, χωρίς καν να υπάρχουν
άδειες για τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις. Από το 1979, όταν
και ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις, µέχρι σήµερα, δηλαδή σαράντα και πλέον χρόνια, δεν είχε γίνει κανένα ουσιαστικό έργο,
δεν υπήρχαν οικοδοµικές άδειες. Πλέον το Ναυταθλητικό Κέντρο
Χανίων, όπως λειτουργεί, σχεδόν ασυντήρητο, είναι επικίνδυνο
για το σύνολο της αθλητικής οικογένειας των Χανίων, που να σηµειωθεί ότι είναι νοµός χωρίς άλλο κολυµβητήριο, παρά την τεράστια παράδοση των Χανίων στην ανάδειξη κορυφαίων πρωταθλητών και πρωταθλητριών κολύµβησης και υδατοσφαίρισης,
µε συµµετοχές σε ευρωπαϊκά και παγκόσµια πρωταθλήµατα,
καθώς και στους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Ήδη από το 2021 αφαιρέσαµε το στέγαστρο στις δύο προπονητικές πισίνες λόγω επικινδυνότητας, ενώ είναι αναγκαίο επίσης
να γίνει άµεσα και η καθαίρεση του στεγάστρου των κερκίδων,
που είναι επίσης επικίνδυνο για το κοινό.
Σκοπός µας η ολική αναβάθµιση και αυτής της αθλητικής εγκατάστασης. Στόχος µας να δηµιουργήσουµε νέο, σύγχρονο,
ασφαλές και λειτουργικό ναυταθλητικό κέντρο, όπως αρµόζει
στην αθλητική ιστορία των Χανίων. Με τη διάταξη προτείνουµε
την αλλαγή των όρων δόµησης σε χαµηλούς συντελεστές 0,6 και
ανοίγουµε τον δρόµο για την ανακατασκευή. Ωστόσο, αν δεν
προβλεφθούν άµεσα ειδικοί όροι δόµησης λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής, τότε δεν µπορεί να καταστεί δυνατή η αναβάθµιση της αθλητικής εγκατάστασης. Συνεπώς προσαρµόζουµε
ειδικούς όρους δόµησης στην υφιστάµενη πολεοδοµική κατάσταση αναφορικά µε το οικόπεδο, το οποίο ανήκει στη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού και βρίσκεται επί της οδού Ακτής Κανάρη, εντός της επέκτασης του ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης
των Χανίων και έτσι θα επιτύχουµε τη συνολική αναβάθµιση των
αθλητικών εγκαταστάσεων.
Μάλιστα µέχρι τέλος του Μάρτη ο Οργανισµός Ανάπτυξης
Κρήτης, όπως µας ενηµέρωσε, θα έχει ολοκληρώσει τις µελέτες
και τα τεύχη δηµοπράτησης και θα είµαστε σε θέση να ανανεώσουµε και να ανακοινώσουµε τα επόµενα βήµατα. Σήµερα γίνεται
το πρώτο γενναίο βήµα από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, µε τη
συµβολή των τοπικών Βουλευτών και ιδιαιτέρως του κ. Διγαλάκη,
ο οποίος έχει συµβάλει τα µέγιστα. Και πρέπει να γίνει το συντοµότερο, γιατί είναι πολλές και σηµαντικές οι διοργανώσεις που
πρέπει να φιλοξενηθούν στο Ναυταθλητικό Κέντρο Χανίων.
Πάω στην επόµενη διάταξη, που αφορά τον Καρτερό στο Ηράκλειο. Όσον αφορά τις δύο διατάξεις -όχι µία- για τον Καρτερό,
η περιοχή αυτή θα αποτελέσει επίκεντρο δύο πολύ σπουδαίων
διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, που µας ανατέθηκαν µόλις
πριν από τρεις µήνες. Αναφέροµαι στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα
Beach Handball Ανδρών - Γυναικών και Εφήβων και Νεανίδων
από τις 13 έως τις 27 Ιουνίου αυτού του έτους, δηλαδή σε τέσσερις µόλις µήνες από σήµερα, και των 3ων Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων για το 2023, αλλά και πολλών άλλων εγχώριων,
µεγάλων διοργανώσεων παραλίας και θάλασσας.
Αυτές οι δύο σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις -ξεχωρίζω
αυτές τις δύο- είναι υποχρεώσεις της Ελλάδας προς την παγκόσµια αθλητική κοινότητα. Πρόκειται να διεξαχθούν σε αθλητικές
εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν σε παραλιακή έκταση
εκατόν ενενήντα τεσσάρων στρεµµάτων περίπου, στην ευρύτερη
περιοχή του Δήµου Ηρακλείου. Για την ακρίβεια, στα σύνορα µε
τον Δήµο Χερσονήσου. Αποτελεί τµήµα µεγαλύτερης ιδιοκτη-
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σίας, η οποία ανήκει στο «Ξενία» Καρτερού Ηρακλείου Κρήτης,
του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί έναντι ανταλλάγµατος
από την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου, την ΕΤΑΔ, στο Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, εποπτευόµενο από το Υφυπουργείο
Αθλητισµού.
Οι κατασκευές αφορούν τόσο τις αµιγώς αθλητικές εγκαταστάσεις όσο και τις βοηθητικές, συµπληρωµατικές, όπως αποδυτήρια, ιατρείο, χώρο για έλεγχο ντόπινγκ, γραφεία διοίκησης,
χώρους συνεντεύξεων, συναντήσεων και εργασίας δηµοσιογράφων, προσωρινές εγκαταστάσεις, τουαλέτες κ.λπ., ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να οργανωθούν άψογα τόσο σπουδαίες, µεγάλες,
διεθνείς διοργανώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε λιγότερο από
ένα λεπτό και σας ευχαριστώ πολύ.
Διευκρινίζω ότι οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν για
το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Beach Handball σε τέσσερις µήνες
θα αποτελέσουν το µεγαλύτερο τµήµα, σχεδόν το 80%, των εγκαταστάσεων και των υποστηρικτικών χρήσεων που απαιτούνται
για τους Μεσογειακούς Αγώνες, που θα ακολουθήσουν τον Σεπτέµβριο του 2023.
Ενδεικτικά να αναφέρω ότι για τις ανάγκες του Παγκοσµίου
Πρωταθλήµατος Beach Handball πρέπει να κατασκευαστούν
άµεσα, σε τέσσερις µήνες δηλαδή, τέσσερα γήπεδα: ένα κεντρικό, µε λυόµενες περιµετρικές κερκίδες, χωρητικότητας δυόµισι χιλιάδων θέσεων, δύο χωρητικότητας πεντακοσίων θέσεων,
ένα βοηθητικό γήπεδο, προπονητήριο στην ουσία, καθώς και γήπεδα beach volley, beach soccer, beach tennis και beach handball για τους Μεσογειακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2023.
Συµπτωµατικά από αύριο, Παρασκευή, αναµένεται να επισκεφθούν τη χώρα µας, το Ηράκλειο, ο Ιταλός Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, της ΔΕΜΑ, Ντάβιντε
Τιτζάνο, ο Γενικός Γραµµατέας της ΔΕΜΑ, καθώς και ο Λιβανός
Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής της ΔΕΜΑ για τους αγώνες «Ηράκλειο 2023» στρατηγός Σουχαήλ Κουρί, µαζί µε τα υπόλοιπα πέντε µέλη της επιτροπής της ΔΕΜΑ, προκειµένου να
ενηµερωθούν για την πορεία των προετοιµασιών.
Θα είµαστε έτοιµοι έγκαιρα και σωστά και δεν θα τρέχουµε
την τελευταία στιγµή να κάνουµε µπαλώµατα. Παράλληλα, είµαστε σε διαρκή επικοινωνία µε τη Διεθνή Οµοσπονδία Χειροσφαίρισης αλλά και µε την Ελληνική Οµοσπονδία Χειροσφαίρισης για
το παγκόσµιο πρωτάθληµα του Ιουνίου ανδρών, γυναικών και
εφήβων, µε τη συµµετοχή αθλητών από εβδοµήντα περίπου χώρες.
Αν ακολουθηθούν οι προβλεπόµενες διαδικασίες δεν επαρκεί
επ’ ουδενί το χρονικό διάστηµα για την έγκαιρη ανάθεση και ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων κατασκευής των υποδοµών. Γι’
αυτόν τον λόγο και σπεύδουµε, µε τη διάταξη αυτή, να επιταχύνουµε τις διαδικασίες.
Εποµένως στο άρθρο 1 ρυθµίζεται η δυνατότητα από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού ταχείας ανάθεσης συµβάσεων, µελετών
και έργων, που αφορούν στην κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων παραλίας αλλά και βοηθητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες
είναι αναγκαίες, επαναλαµβάνω, για τη διεξαγωγή του Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος Beach Handball σε τέσσερις µήνες, των
Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων του Σεπτεµβρίου 2023 και των
λοιπών πανελλήνιων διοργανώσεων αθληµάτων θαλάσσης και
παραλίας το καλοκαίρι του 2022 και του 2023.
Επιπλέον επιτρέπονται οι αναγκαίοι ειδικοί όροι δόµησης,
ώστε να γίνει δυνατή η έκδοση των απαιτούµενων οικοδοµικών
αδειών για την εγκατάσταση προσωρινών υπαίθριων αθλητικών
εγκαταστάσεων στην περιοχή του Καρτερού, για τους σκοπούς
των δύο σπουδαίων διοργανώσεων που αναφέρθηκαν και λίγο
παραπάνω.
Σας ευχαριστώ θερµά και ευχαριστώ και την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Υποδοµών, που κι εκείνο συµβάλλει σε αυτή την
προσπάθεια, όπως και σε πολλά άλλα που συµβαίνουν στον
Νοµό Ηρακλείου και στην Κρήτη συνολικότερα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Αυγενάκη.
Μισό λεπτό να τα πάρουµε µε τη σειρά. Θα καταθέσει µια νοµοτεχνική ο κύριος Υπουργός, οπότε, αν θέλετε, κύριε Σπίρτζη,
µπορείτε να περιµένετε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, απλά να καταθέσουµε µια µικρή διόρθωση
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γραµµατική που έχει γίνει και στο κεφάλαιο δεύτερο, στο άρθρο
18, για να διευκολύνουµε και να κατανοήσουµε όλοι ποιες εξαιρέσεις αφαιρούνται, τις αναφέρουµε συγκεκριµένα, για να είναι
κατανοητό σε όλους ποιες µένουν -άρα έχετε και το πρώτο κείµενο- και ποιες φεύγουν. Τις καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ.
Κωνσταντίνος Αχ. Καραµανλής καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ να µοιραστούν.
Τον λόγο έχει ο κ. Σπίρτζης.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Δεν διευκολύνετε, κύριε Σπίρτζη!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν πειράζει που δεν διευκολύνουµε.
Το έχουµε ζητήσει µία ώρα! Πριν ανέβει στο Προεδρείο το
έχουµε ζητήσει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά θα θέλαµε να µας αναπτύξετε τις
νοµοτεχνικές, εσείς να µας τις αναπτύξατε. Εδώ είναι, τις ακούσαµε µία-µία. Κι επίσης θα θέλαµε να µας αναπτύξετε και τις
εξαιρέσεις που κρατάτε. Φαντάζοµαι θα το έχετε στο ενηµερωτικό και φαίνεται βέβαια φαίνεται το πόσο και ποιος είναι σε πανικό, όταν εγκαλέσατε πριν το ΜέΡΑ25 που κατέθεσε δύο φορές
ένσταση αντισυνταγµατικότητας κι εσείς καταθέτετε πριν αλέκτορα λαλήσαι δις, όχι τρεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Για να σας διευκολύνουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Μη µας διευκολύνετε τόσο πολύ. Εσείς
έχετε µάθει συµβάσεις δηµοσίων έργων διακοσίων είκοσι τεσσάρων σελίδων να τις φέρνετε βράδυ σε τροπολογία. Μη µας διευκολύνετε τόσο πολύ!
Πάµε, λοιπόν, στο παρακάτω. Βγάζετε, λοιπόν, την πρώτη
φορά που καταθέσατε -και την εξηγείτε φαντάζοµαι µε τη δεύτερη, θα το δούµε κι αυτό, αν δεν έχετε βάλει και κάτι άλλο µέσατην εξαίρεση του 10% για τις απευθείας αναθέσεις. Ποιον κοροϊδεύετε; Αφού το έχετε σαν γενική διάταξη. Ποιον κοροϊδεύετε;
Δεύτερον, να µας εξηγήσετε, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν θέλετε
να υπάρχει η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Γιατί
την κρατάτε αυτή την εξαίρεση; Δηλαδή γιατί δεν θέλετε τη σύµφωνη γνώµη του τεχνικού συµβουλίου, αν κάτι που θέλει να βγάλει κάποιος, να δει το τεχνικό συµβούλιο αν είναι τεχνικό έργο ή
είναι προµήθεια, που είναι µια στρέβλωση της αγοράς που γινόταν από τις δηµόσιες υπηρεσίες και µια παρανοµία συνεχής;
Κύριε Αυγενάκη, αν θέλετε µη φύγετε, γιατί θα ρωτήσουµε κι
εσάς.
Το δεύτερο: Γιατί κρατάτε την εξαίρεση από τις ηµεροµηνίες;
Γιατί κρατάτε την εξαίρεση από τις επιτροπές αξιολόγησης; Πού
είναι ισονοµία, η διαφάνεια, το κράτος δικαίου; Γιατί τις κρατάτε
αυτές τις εξαιρέσεις;
Τέλος, γιατί το µπάχαλο που κάνατε µε τις αλλαγές τον Μάρτιο
του 2021 το κρατάτε σαν εξαίρεση και έρχεστε αναδροµικά µιλάω για την παράγραφο 5- να νοµιµοποιήσετε το µπάχαλο που
φέρατε στις δηµόσιες συµβάσεις, ενώ έχουν βγει δικαστικές
αποφάσεις, όταν ξέρετε ότι θα δώσετε αποζηµιώσεις για αυτά;
Όχι εσείς από την τσέπη σας, αλλά ο ελληνικός λαός.
Σε αυτά, λοιπόν, θέλουµε συγκεκριµένες απαντήσεις.
Δεύτερον, κύριε Αυγενάκη, δεν απευθύνοµαι σε εσάς προσωπικά, αλλά απευθύνοµαι στον συνάδελφο και φίλο κ. Μπουκώρο
και στον Υπουργό κ. Καραµανλή, που είπε ότι εµείς είµαστε σε
πανικό. Βλέπουµε ποιος είναι σε πανικό. Κι άλλο κατά παρέκκλιση; Κι άλλες απευθείας αναθέσεις; Και άλλα; Και στο Ηράκλειο; Για τους Μεσογειακούς Αγώνες; Τόσο έντιµοι είστε;
Και ξεκινάµε. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης για
τις ανάγκες του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Παράκτιας Χειροσφαίρισης και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων του 2023,
θα είναι έτοιµη, σήµερα φέρατε τροπολογία, κατ’ εξαίρεση, σε
πανικό.
Δεύτερον, ειδικοί όροι δόµησης επί τµήµατος εντός τουριστικού ακινήτου «Ξενία» Καρτερού Ηρακλείου. Κατ’ εξαίρεση κι
αυτό.
Τρίτον, ειδικοί όροι δόµησης για την επισκευή και αναβάθµιση
του Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων. Καθορίζονται ειδικοί όροι δόµησης, ίδια περίπτωση µε το άρθρο 2. Και πραγµατικά
µπορεί ο κ. Κωνσταντινίδης να µας πει πόσο είναι αντισυνταγµατικό να υπάρχουν ειδικοί όροι δόµησης µε νόµο; Δεν θέλει χωροταξική µελέτη, κύριε Κωνσταντινίδη, αυτό που µας φέρνετε
τελευταία στιγµή εδώ πέρα; Δεν θέλει προεδρικό διάταγµα;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ένσταση κάνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι, ε; Συγχαρητήρια για τα νοµικά που
ξέρετε. Μηχανικοί σάς ρουµπώνουν! Συγχαρητήρια για τα νοµικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που ξέρετε!
Θέλουµε, λοιπόν, κύριε Αυγενάκη, µε όλη την εκτίµηση που
σας έχω, να µας πείτε γιατί ήταν κατ’ εξαίρεση, γιατί; Πού είναι
αντισυνταγµατικά, πού χρειάζονται προεδρικά διατάγµατα, χωροταξικές µελέτες, διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία και την
τοπική αυτοδιοίκηση και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πάλι απευθείας
αναθέσεις; Γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Σπίρτζη.
Τον λόγο έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου, η ειδική αγορήτρια
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, και µετά θα απαντήσει
και στους δύο ο Υφυπουργός.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αν και δεν είµαστε αντίθετοι µε
τους διεθνείς αθλητικούς αγώνες που προγραµµατίζονται και βεβαίως και µε τις αναγκαίες υποδοµές, βεβαίως να είναι έργα τα
οποία θα µείνουν στον δήµο να τα αξιοποιεί ο λαός. Διότι η πείρα
που υπάρχει δείχνει ότι γίνονται προχειρότητες και µετά καταστρέφονται.
Ωστόσο, έχουµε κι εµείς το εξής ερώτηµα: Δεν σας φτάνει ο
χρόνος για δηµοπρασία, αλλά πηγαίνετε σε κατευθείαν αναθέσεις; Και θα θέλαµε µια απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Καραµανλής θα
απαντήσει στον κ. Σπίρτζη.
Ναι, πείτε µου και τι θέλετε, κύριε Γιαννούλη.
Συγγνώµη, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Εφόσον θα πάρει τον λόγο να απαντήσει ο κ. Καραµανλής -ο οποίος ξέρει εύκολα να ψέγει τις αντιπολιτευόµενες παρατάξεις-, ήθελα να ρωτήσω το εξής: Ακούγεται, διατυπώνεται και διαφηµίζεται πολύ έντονα εκτός της Αιθούσης -δεν ξέρω αν αυτό είναι αντιδεοντολογικό- ότι πρόκειται
να ψηφίσουµε ή να εξετάσουµε τροπολογία για τα τρόφιµα του
Υπουργείου Ανάπτυξης. Ελπίζω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό µού το ρώτησε
και άλλος συνάδελφος. Δεν µπορώ εγώ να απαντήσω για ό,τι
κουτσοµπολιά λέγονται έξω από εδώ. Μόνο για ό,τι λέγεται στην
Αίθουσα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Αν ξέρατε τη διαδικασία, κύριε Γιαννούλη, θα
πρέπει να ξέρετε ότι µέχρι το τέλος της ψήφισης του νοµοσχεδίου µπορεί να έρθουν υπουργικές τροπολογίες. Αυτή είναι η
διαδικασία. Εποµένως τώρα καταλαβαίνω…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Πολύ σωστή διαδικασία, να τη χαίρεστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Εγώ σας ακούω µε πολύ µεγάλη προσοχή και
ας επανέλθουµε λίγο στον ορθό λόγο. Διότι εδώ πέρα ακούγονται πράγµατα που δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα. Καταλαβαίνω τον πανικό σας, καταλαβαίνω την υστερία
σας, αλλά να µιλάµε επί της ουσίας.
Τι έγινε εδώ, αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να
καταλάβετε την πολιτική υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαµε καταθέσει ένα άρθρο 18, µε κάποιες εξαιρέσεις για τον νόµο δηµοσίων
συµβάσεων, για να µπορεί το ΤΑΙΠΕΔ να βοηθάει στην ωρίµανση
έργων. Τώρα, που αυτή τη στιγµή υπάρχει…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Α…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Σπίρτζη, τα «α» και τα «ου» εκτός Αιθούσης. Εντάξει; Εγώ δεν πρόκειται να µπω σε αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν σας διέκοψε, µην
απαντάτε, κύριε Υπουργέ. Ένα «α» έκανε, µην απαντάτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Τώρα, αν θέλετε να κάνετε πολιτικό θέατρο,
κάντε.
Λοιπόν. Και ήρθε η ΕΑΑΔΗΣΥ και η Επιτροπή Ανταγωνισµού
έκανε κάποιες παρατηρήσεις. Και γυρίσαµε και είπαµε το προφανές, ότι δεχόµαστε αυτές τις παρατηρήσεις.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μα δεν τις λάβατε υπ’ όψιν σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Μπορώ να µιλήσω; Μου επιτρέπετε, κύριοι της
Αντιπολίτευσης, να µιλήσω; Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Φάµελλε, έχει
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δίκιο. Δεν σας διέκοψε. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Όποιος διακόπτει, αγαπητοί συνάδελφοι, δείχνει τον πανικό του.
Τι έκανε η Κυβέρνηση σε αντίθεση µε όταν ήταν κυβέρνηση ο
ΣΥΡΙΖΑ; Ήρθε το νοµοσχέδιο, λοιπόν, γιατί αυτή είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία. Προφανώς, ούτε αυτό δεν γνωρίζετε.
Πάµε στην επιτροπή, ακούµε τους φορείς, ακούµε τις δύο ανεξάρτητες αρχές, στις οποίες εµείς δεν έχουµε αλλεργία ως παράταξη -κάποιος άλλος είχε αλλεργία στις ανεξάρτητες αρχές,
όταν ήταν κυβέρνηση- και καθόµαστε και…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ούτε διαβούλευση έγινε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Πώς δεν έγινε διαβούλευση στο νοµοσχέδιο;
Εννοείται ότι έγινε διαβούλευση. Ό τι θέλετε λέτε, σας παρακαλώ
πολύ! Μπορείτε να µε αφήσετε να ολοκληρώσω και µετά να πείτε
ό,τι θέλετε; Έτσι γίνεται διάλογος στο Κοινοβούλιο. Τι να κάνουµε
τώρα; Διακόπτετε την ώρα που προσπαθώ να εξηγήσω…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Γιαννούλη, σας
παρακαλώ. Τόσες φορές τον διακόψατε. Σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Σταµατήστε αυτό το θέατρο του παραλόγου.
Ερχόµαστε, λοιπόν, και ακούµε τις δύο ανεξάρτητες αρχές,
λαµβάνουµε υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις τους και γυρνάµε και
λέµε ότι από τις εξαιρέσεις που είχαµε θα αφήσουµε τις απολύτως απαραίτητες. Έτσι νοµοθετούν οι σοβαρές κυβερνήσεις. Τι
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα, όταν ο κ. Σπίρτζης ήταν Αναπληρωτής Υπουργός και ο κ. Σταθάκης Υπουργός, στον ν.4412;
Να σας πούµε τι κάνανε; Με το άρθρο 1 παράγραφος 7 του
ν.4412 τι είπανε; Πενήντα επτά εξαιρέσεις για όλα τα έργα ΣΔΙΤ.
Αυτοί είστε, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα
έρχεστε ως Αντιπολίτευση και µας εγκαλείτε γιατί κάνουµε έργα
ΣΔΙΤ. Εσείς, όχι µόνο υποστηρίξατε τα έργα του ΣΔΙΤ, αλλά δώσατε και πενήντα επτά εξαιρέσεις.
Κοιτάξτε, έχω φτάσει σε ένα σηµείο να καταλαβαίνω ότι εδώ
πέρα πολλές φορές γίνεται διάλογος κωφών. Εντάξει; Νοµίζω
ότι αυτό µπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας. Πάρτε τον νόµο
και διαβάστε τις εξαιρέσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Πείτε µας τον νόµο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Σας είπα τον νόµο. Άρθρο 1 παράγραφος 7,
ν.4412.
Πενήντα επτά εξαιρέσεις για ΣΔΙΤ, που τώρα καταπολεµάτε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Όσο κι αν φωνάζετε, δεν θα βρείτε το δίκιο σας. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Εποµένως αυτή η πολιτική εξαπάτηση, η οποία
είναι δυστυχώς στο DNA του κόµµατός σας, δεν θα µένει αναπάντητη. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Εποµένως, ειδικά για θέµατα αποζηµιώσεων εσείς, κύριε Σπίρτζη, τα ξέρετε καλά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Αυτό είναι προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Σπίρτζη, σας
παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Γιατί, ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πόσο καλά τα ξέρει; Γιατί έδωσε πανωπροίκια 750 εκατοµµύρια,
όταν έγινε το δεύτερο reset. Αυτά έδωσε ο κ. Σπίρτζης. Ξέρετε
καλά να αποζηµιώνετε τους µεγαλοεργολάβους. Συγχαρητήρια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν ντρέπεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αφήστε τον να ολοκληρώσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Αυτοί είστε, γι’ αυτό σάς καταψηφίσανε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί παρεµβαίνετε, ενώ είµαι από τους ανθρώπους που,
αν µου ζητήσετε τον λόγο, θα σας τον δώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να µη σας τον δώσω. Γιατί να τον διακόπτουµε τον
Υπουργό; Ή γιατί ο Υπουργός να διακόπτει εσάς; Σας παρακαλώ, ένας-ένας.
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ήταν προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Σπίρτζη, κάντε
µου τη χάρη. Επειδή πρέπει να ανέβει στην επιτροπή ο κ. Αυγενάκης, να απαντήσει και σε εσάς και στην κ. Μανωλάκου, για να
τον αποδεσµεύσουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι διάλογος
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Πρέπει να µιλήσουν και οι Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε δίκιο, κύριε
Μπουκώρε, αλλά είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, δεν
µπορώ να κάνω διαφορετικά. Βάσει του Κανονισµού, έχει δικαίωµα.
Κύριε Αυγενάκη, στην τροπολογία, σας παρακαλώ. Απαντήστε
και στον κ. Σπίρτζη και στην κ. Μανωλάκου.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, µιλάει ο Υφυπουργός. Σας παρακαλώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κατ’ αρχάς θα απευθυνθώ στον κ. Σπίρτζη για το
ρεσιτάλ υποκρισίας από τον ΣΥΡΙΖΑ κι έχω µείνει άφωνος. Και
ξέρετε, έχετε φέρει σε δύσκολη θέση τον κ. Πολάκη, που κάθεται
στη γωνία σιωπηλός. Μιας και αναφερθήκαµε για τα Χανιά, για
το Κολυµβητήριο της Νέας Χώρας Χανίων, που επικαλούνταν
πριν από µερικούς µήνες ότι είχε βγάλει λεφτά επί ΣΥΡΙΖΑ και
ήταν έτοιµο να ξεκινήσει το έργο, αγνοώντας ότι δεν είχε καν οικοδοµική άδεια και δεν ήταν τακτοποιηµένες οι πολεοδοµικές εκκρεµότητες εδώ και σαράντα χρόνια. Λοιπόν, µην το κάνετε. Τον
φέρνετε σε δύσκολη θέση.
Αυτό που κάνουµε σήµερα είναι µια γενναία πράξη, ένα πρώτο
µεγάλο γενναίο βήµα για ένα έργο εξαιρετικά σηµαντικό για την
Κρήτη, για την αθλητική οικογένεια της χώρας, για τα Χανιά, το
οποίο µπαίνει µπροστά. Και σύντοµα θα έχουµε να ανακοινώσουµε και τα επόµενα βήµατα, δηλαδή, τα τεύχη δηµοπράτησης,
την εξασφάλιση των χρηµάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των µελετών, που είναι τώρα στο τελευταίο στάδιο, και τα
βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν. Άρα µε ρωτάτε για κάτι
για το οποίο ξέρετε ήδη την απάντηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Θα σας πω τώρα.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Βέβαια, δεν ξέρετε ότι θα φέρετε σε δύσκολη θέση
τον συνάδελφό σας. Σας το λέω, µην το κάνετε, γιατί είναι κρίµα
από τον Θεό. Ξέρω ότι έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα στην τοπική
κοινωνία των Χανίων ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και από την άλλη, άκουσα: «Μα στο Ηράκλειο θα κάνετε τους
παράκτιους;». Έχετε κανένα πρόβληµα µε το Ηράκλειο; Έχετε
κανένα πρόβληµα µε την Κρήτη, κύριε Σπίρτζη; Αν έχετε πρόβληµα, πέστε το. Αλλά πέστε το δυνατά, µην κρύβεστε πίσω από
το δάχτυλό σας.
Διότι, ναι, µετά από πάρα πολλά χρόνια η αθλητική οικογένεια
διεκδικεί και κερδίζει µεγάλες διοργανώσεις, όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο, και όχι µόνο στην Κρήτη, αλλά και σε πολλά
άλλα σηµεία της χώρας. Και πρόκειται για αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως το ΟΑΚΑ, η Παιανία, όπως στην Ήπειρο, στη Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα, στην Πάτρα, που ανήκουν στο Υπουργείο
Αθλητισµού, τακτοποιούνται και νοµοθετικά και πολεοδοµικά,
αλλά και ενισχύονται µε χρηµατοδοτήσεις, για να αποκατασταθούν και να λειτουργήσουν σωστά και µε ασφάλεια.
Μη µας κατηγορείτε, λοιπόν. Ναι, αυτή η διοργάνωση πρέπει
να γίνει σε τέσσερις µήνες. Αφορά διεθνή διοργάνωση beach
handball και ενισχύει και τον αθλητικό τουρισµό και, συν τοις άλλοις, θα έχουµε εβδοµήντα εκπροσωπήσεις, αθλητές και αθλήτριες από εβδοµήντα περίπου χώρες. Αν εσείς το θεωρείτε µικρό
και δευτερεύουσας σηµασίας, εµείς το θεωρούµε πολύ σηµαντικό. Και γι’ αυτόν τον λόγο και σε συνεργασία µε τα συναρµόδια
Υπουργεία σπεύσαµε και φέραµε αυτή τη διάταξη.
Και θα επιτρέψετε να αποχωρήσω, γιατί έχουµε στην επιτροπή
ακρόαση φορέων εν όψει του νοµοσχεδίου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Σπίρτζη, τελείωσε η τροπολογία, αφήστε το. Ο κ. Αυγενάκης πηγαίνει στην επιτροπή. Θέλετε να πείτε κάτι στον Υπουργό, στον κ. Καραµανλή;
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Επί προσωπικού ζήτησα τον λόγο για
τον κ. Καραµανλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Σπίρτζη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ο κ. Καραµανλής όπως συνήθιζε ως αντιπολίτευση συνηθίζει και σήµερα, τη λάσπη και τα ψέµατα. Τα
700 εκατοµµύρια, κύριε Καραµανλή, ήταν από τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ που άφησε η κυβέρνησή σας ως claims και είχαν
σταµατήσει, τότε που κάνατε τα εγκαίνια δήθεν στους αυτοκινητόδροµους. Δεν τα θυµάστε;
Αλλά να σας θυµίσω, να σας θυµίσω ότι, εκτός από τα δύο δισεκατοµµύρια που αφήσατε, το 1,5 δισεκατοµµύριο που αφήσατε στο µετρό της Θεσσαλονίκης…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ. Πού
είµαστε, στο γήπεδο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Στο γήπεδο είναι.
Το ψέµα της Νέας Δηµοκρατίας ήταν, είναι και θα παραµείνει
η παράδοση της Δεξιάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε, κύριε Σπίρτζη. Δεν είναι προσωπικό και δεν υπάρχει προσωπικό, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Αυτό το πράγµα είναι... (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Γιαννούλη, σας
παρακαλώ.
Κλείστε, κύριε Σπίρτζη. Είναι η τρίτη παρέµβασή σας. Μετά µη
µου ζητήσετε άλλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν σας αρέσει να τα ακούτε; Τα δισεκατοµµύρια που δίνετε σήµερα είναι το πρόβληµα στο µετρό της
Θεσσαλονίκης. Σήµερα! Αφήστε την κυβέρνηση Σαµαρά, που
αφήσατε και µια χώρα πτωχευµένη. Σήµερα! Δεν ντρέπεστε; Είδατε του ΚΑΣ την απόφαση; Την είδατε του ΚΑΣ την απόφαση;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε, κύριε Σπίρτζη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δώστε δισεκατοµµύρια, κύριε Καραµανλή. Συνεχίστε να λέτε ψέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Σπίρτζη, κλείστε
στα 750. Αυτό που σας είπε. Σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω, σας
παρακαλώ, τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
θα µιλήσω επί της διαδικασίας, όχι επί του νοµοσχεδίου. Δεν δίνει
κανένας Κανονισµός το δικαίωµα σε κανέναν Εκπρόσωπο κόµµατος -Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, εννοώ- είτε είναι του κυβερνώντος κόµµατος είτε είναι της Αντιπολίτευσης είτε οποιουδήποτε άλλου κόµµατος να απαντάει αµέσως µετά τον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Στον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο το δίνει. Έχει δικαίωµα τριών παρεµβάσεων. Ήταν
η τρίτη. Δεν έχει δικαίωµα άλλης ο κ. Σπίρτζης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ο αγαπητός κ. Σπίρτζης, τον οποίο
χαίροµαι όταν ακούω, γιατί ανεβάζει τις εντάσεις, έχει µιλήσει
ήδη τρεις φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εγώ καθόλου. Έχετε
δίκιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μέχρι να ολοκληρωθεί η συζήτηση
του νοµοσχεδίου, θα µιλήσει τριάντα τρεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, δεν θα ξαναµιλήσει. Είναι η τρίτη φορά. Τον ξέρει τον Κανονισµό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καλείται στο Βήµα ο
Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, ο κ. Γεώργιος Καραγιάννης. Παρακαλώ πολύ ησυχία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Πάει να µιλήσει και τσιρίζουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Γιαννούλη, τα
ίδια κάνετε και εσείς. Σας παρακαλώ.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Γιαννούλη, θα τα πούµε όλα. Μη στεναχωριέστε. Όλα θα ειπωθούν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Θα τα πούµε, κύριε Καραγιάννη,
όλα, όχι αυτά που λέτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Και για τον συνάδελφό σας που κάθεται εξ αριστερών σας και για όλους.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο
που φέραµε σήµερα για ψήφιση στην Ολοµέλεια της Βουλής
αποτελεί ένα ακόµη εργαλείο για το Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών, µια µεταρρύθµιση που θα πάει βήµατα µπροστά τα
επόµενα χρόνια τα δηµόσια έργα στη χώρα µας.
Οι πρότυπες προτάσεις θα αποτελέσουν έναν νέο τρόπο σύλληψης και ωρίµανσης µεγάλων έργων, που θα δώσει λύσεις και
θα βοηθήσει να καταπολεµήσουµε παθογένειες ετών. Ουσιαστικά αποτελεί ένα νοµοσχέδιο επιταχυντή εξελίξεων που εµπλέκει -ναι, εµπλέκει- τον ιδιωτικό τοµέα στη σύλληψη και στην ωρίµανση των έργων, αξιοποιώντας ουσιαστικά την τεχνογνωσία
του.
Στόχος µας -και το δηλώνουµε- είναι να διπλασιάσουµε δυνάµεις, να µπορέσουµε να απορροφήσουµε ταχύτερα ευρωπαϊκά
κονδύλια. Θεωρούµε πως η αλληλεπίδραση ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα θα έχει ευεργετικά αποτελέσµατα µακροπρόθεσµα
για το ίδιο το δηµόσιο, αφού θα γίνει ουσιαστικά µια µεταφορά
τεχνογνωσίας, που αυτή τη στιγµή το ελληνικό δηµόσιο τη χρειάζεται.
Η πρωτοβουλία µας άλλωστε αυτή αποτελεί µια σαφή προεκλογική εξαγγελία του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου
Μητσοτάκη, και του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών Κώστα
Καραµανλή, που περιεχόταν ρητά στο πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας που είχαµε καταθέσει πριν από τις εκλογές.
Και αυτό δείχνει και κάτι ακόµη. Δείχνει µια συνέπεια λόγων
και έργων, η οποία η αλήθεια είναι ότι χαρακτηρίζει το κόµµα της
Νέας Δηµοκρατίας και δεν χαρακτηρίζει, δυστυχώς, την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Η κριτική που ακούσαµε όλες τις προηγούµενες µέρες είναι,
κατά την άποψή µας, και υπερβολική, αλλά κυρίως άστοχη. Αντί
η Αντιπολίτευση να συµβάλλει µε προτάσεις και θέσεις για τη
βελτίωση του νοµοσχεδίου, επιδεικνύει µια υποκριτική στάση θα έλεγα- προστασίας δήθεν των αδυνάτων έναντι των µεγάλων
συµφερόντων. Νοµίζω πως αυτή η καραµέλα στα στόµατα των
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ έχει παραπαιχθεί και είναι και αναχρονιστική, είναι η πραγµατικότητα, γιατί αποτελεί ένα βαρίδι στη δηµόσια συζήτηση, που και την αποπροσανατολίζει και ουσιαστικά
δεν βοηθά την ελληνική οικονοµία να προχωρήσουν τα ουσιαστικά ζητήµατα µπροστά.
Η δήθεν εξυπηρέτηση µεγάλων συµφερόντων, λοιπόν, αποτελεί ένα αποκύηµα της φαντασίας σας. Αν εννοείτε τώρα ότι τα
µεγάλα έργα τα αναλαµβάνουν οι µεγάλες τεχνικές εταιρείες και
αυτό σάς προκαλεί έκπληξη, εδώ είστε, κύριε Σπίρτζη. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούµαστε. Να µας πείτε κι εσείς όταν ήσασταν
στο Υπουργείο Υποδοµών τι ακριβώς κάνατε, τι ακριβώς κάνατε
για τις αποζηµιώσεις για το µετρό, τι ακριβώς κάνατε για τις αποζηµιώσεις για τους αυτοκινητόδροµους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Βεβαίως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Έχετε εµπειρία, νοµίζω, και δεν νοµίζω ότι η µνήµη
σας είναι ασθενής. Μπορείτε να απολογηθείτε για όλα και να
πείτε τα πάντα. Εµείς που ήµασταν εκεί πέρα γνωρίζουµε πάρα
πολύ καλά.
Όµως, αυτό που έχει σηµασία αυτή τη στιγµή να κάνουµε είναι
να προχωρήσουµε µπροστά. Να αντιληφθείτε, γιατί είδα ότι διαβάσατε το άρθρο 18 και δεν διαβάσατε τι εξαιρέσεις είναι. Ουσιαστικά παραποιήσατε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κάναµε.
Αυτό θα χρειαστεί να το διαβάζουµε λίγο πιο προσεκτικά όλοι
µας. Παρ’ όλο που δεν είστε νοµικός και είστε µηχανικός -και
φαντάζοµαι και καλά κάνετε για το επάγγελµά σας, τιµή σας είναι
αυτό το πράγµα-, θα πρέπει να διαβάζετε λίγο καλύτερα τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κυρίες και κύριοι, η Νέα Δηµοκρατία είναι ένα θεσµικό κόµµα
και ο ίδιος ο ρόλος της επιβάλλει να σχεδιάζει και να υλοποιεί
έργα και µεταρρυθµίσεις για ένα καλύτερο µέλλον των πολιτών.
Αυτή η θεσµική υποχρέωσή µας µας οδήγησε να µελετήσουµε
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την παγκόσµια αλλά και την ευρωπαϊκή εµπειρία. Δεν υιοθετήσαµε σε αυτό το νοµοσχέδιο µηχανιστικά υπάρχοντα αντίστοιχα
µοντέλα, αλλά δηµιουργήσαµε µια ασφαλή και συµφέρουσα για
το δηµόσιο νοµοθετική πρωτοβουλία. Δηµιουργήσαµε ουσιαστικά το υπόβαθρο, ώστε ο ιδιωτικός τοµέας να δύναται να αναλάβει πρωτοβουλία για να µελετήσει και να ωριµάσει τεχνικά και
χρηµατοοικονοµικά ένα µεγάλο έργο και να το προτείνει -επαναλαµβάνω, να το προτείνει- στο ελληνικό δηµόσιο.
Επειδή και σε αυτή την Αίθουσα αλλά και στην αίθουσα των
επιτροπών ακούστηκαν διάφορα ζητήµατα και διάφορα ερωτήµατα, θα ήθελα να εξηγήσουµε κάποια πράγµατα σε αυτή την Αίθουσα, στην αίθουσα της Ολοµελείας.
Ακούσαµε ότι αντικαθίσταται ή εκχωρείται ο σχεδιασµός των
µεγάλων έργων υποδοµής στον ιδιωτικό τοµέα. Η απάντηση είναι
απλή: Όχι. Ο ιδιωτικός τοµέας απλώς κάνει προτάσεις. Την επιλογή την κάνει το ελληνικό δηµόσιο.
Υποχρεώνεται το ελληνικό δηµόσιο να αποδεχθεί την πρόταση; Μα φυσικά και όχι. Το δηµόσιο ελέγχει την πρόταση και αν
η δηµόσια διοίκηση, δηλαδή αν οι ανώτεροι και οι ανώτατοι δηµόσιοι υπάλληλοι που µετέχουν στην επιτροπή κατά 50%, το αποφασίσουν, γιατί επιτρέψτε µου να σας πω είναι ότι είναι η
µοναδική φορά που µια πολιτική ηγεσία εκχωρεί ένα κοµµάτι
αυτό στη δηµόσια διοίκηση για να αποφασίσει.
Το 50% της επιτροπής, κύριε Σπίρτζη, επιτρέψτε µου να σας
πω ότι είναι υπάλληλοι που κάποιοι από αυτούς αξιολογήθηκαν
επί των ηµερών σας και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσετε.
Αυτοί µετέχουν στην επιτροπή και αυτοί πρώτη φορά αποφασίζουν, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Και ο Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Φυσικά και ο Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Με τον Πρωθυπουργό µαζί στην ίδια
επιτροπή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Και, µάλιστα, υπάρχει και τριπλό επίπεδο ελέγχου.
Υπάρχει η επιτροπή, υπάρχει ο Υπουργός, που την εγκρίνει, και
υπάρχει και η επιτροπή των µεγάλων, στρατηγικών συµβάσεων.
Τρεις φορές θα ελεγχθεί αυτή η πρόταση για το πώς θα εξελιχθεί
και αν την υιοθετήσει το ελληνικό δηµόσιο. Αυτό σε ό,τι αφορά
το πώς αντιλαµβανόµαστε τη δηµόσια διοίκηση.
Είναι υποχρεωµένο το ελληνικό δηµόσιο να αποδεχθεί την
πρόταση όπως υποβάλλεται; Όχι, φυσικά. Μπορεί να ζητήσει τις
όποιες µεταβολές και αλλαγές χωρίς κανένα κόστος, χωρίς να
ζηµιώνουµε το ελληνικό δηµόσιο µε ένα ευρώ.
Και δηµιουργείται κόστος και υποχρεώσεις, αν αλλάξουµε
αυτή την πρόταση; Κανένα κόστος. Το δικαίωµα του ελληνικού
δηµοσίου να απορρίπτει την οποιαδήποτε πρόταση το έχει και
εξακολουθεί να το έχει, χωρίς καµµία επιβάρυνση.
Ανατίθεται η εκτέλεση του έργου σε αυτόν που υπέβαλε την
πρόταση; Μα, φυσικά και όχι. Αν η πρόταση εγκριθεί, διενεργείται δηµόσιος διαγωνισµός διεθνής, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων, όπως αυτές
ισχύουν. Και αυτό, µάλιστα, απαντά και στις όποιες επιφυλάξεις
για την τήρηση της αρχής της διαφάνειας και του ανταγωνισµού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ανατίθεται η µελέτη;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Σπίρτζη, µη µιλάτε για µελέτες, γιατί το ελληνικό δηµόσιο έχει πληρώσει πάρα πολλά για τις λάθος µελέτες
σε αποζηµιώσεις. Επειδή γνωρίζετε, καλό είναι να µην τα λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υφυπουργέ,
µην του κάνετε διάλογο, γιατί ξεθαρρεύει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Τα έργα αυτά όπως υλοποιούνταν έτσι θα συνεχίσουν
να υλοποιούνται, µε το ίδιο νοµικό πλαίσιο και τους ίδιους περιορισµούς, από τις ίδιες εταιρείες που θα τα υλοποιούσαν έτσι κι
αλλιώς, αν αυτά είχαν µελετηθεί από το οποιοδήποτε Υπουργείο,
µε τις ίδιες προβλέψεις, µε τα ίδια πτυχία, µε την ίδια τεχνική εµπειρία. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και τη
λέµε ξεκάθαρα.
Αν ο προτείνων, λοιπόν, δεν αναλάβει το έργο, καταβάλλει
αποζηµίωση το ελληνικό δηµόσιο; Όχι. Την καταβολή των εξό-
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δων και µέχρι του 3% -µέχρι του 3% επαναλαµβάνω-, όπως προβλέπει το νοµοσχέδιο, αναλαµβάνει ο ανάδοχος του έργου. Και
αυτό, βέβαια, γίνεται ώστε να αποκατασταθεί η ισότητα και ο ανταγωνισµός, αφού τα έξοδα για την ωρίµανση της πρότασης, τις
µελέτες, τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση τα έχει κάνει ο προτείνων. Άρα κάθε άλλος δυνητικά µπορεί ανέξοδα να δώσει καλύτερη προσφορά.
Ακούσαµε από τα χείλη κάποιων συναδέλφων αν η πρόταση
υποβάλλεται µε αδιαφανείς διαδικασίες και εν κρυπτώ. Μα φυσικά και όχι. Η διαδικασία υποβολής της πρότασης γίνεται ηλεκτρονικά, σε πλατφόρµα που παρέχει τα εχέγγυα τήρησης των
αρχών, πάνω απ’ όλα, της διαφάνειας.
Ο προϋπολογισµός του έργου µπορεί να είναι ανεξέλεγκτος;
Μα φυσικά δεν µπορεί να είναι. Ο προϋπολογισµός δεν µπορεί
να διαφοροποιηθεί από τα εκάστοτε ισχύοντα περιγραφικά τιµολόγια του δηµοσίου για τις κατασκευαστικές εργασίες, ενώ παράλληλα εισάγουµε και το στάδιο βελτίωσης των προσφορών.
Και ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι ξανακαλούµε αυτούς
που µας έχουν υποβάλει να βελτιώσουν τις προσφορές τους για
την περαιτέρω προστασία του δηµοσίου συµφέροντος.
Αποφασίζει µε αδιαφανή κριτήρια ο Υπουργός Υποδοµών ή ο
Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος; Η απόφαση, όπως είπα
και πριν, περνάει από τρία στάδια ελέγχου.
Κυρίες και κύριοι, το πλέγµα των ανωτέρω προβλέψεων καθιστά ουσιαστικά άνευ ουσίας την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ και αποκαλύπτει την πραγµατική του στόχευση, που δεν είναι άλλη από τη
δηµιουργία ενός κλίµατος δήθεν αδιαφάνειας εκ µέρους της Κυβέρνησης.
Άφησα τελευταίο το θέµα του χρηµατικού ορίου των 200 εκατοµµυρίων για τις πρότυπες προτάσεις. Το χρηµατικό όριο αυτό
επελέγη ώστε να αφορά όντως πολύ µεγάλα έργα, µε υπερτοπικό χαρακτήρα, που συνήθως υλοποιούνται από το Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών. Και είναι µία πρώτη φάση, που το
Υπουργείο -ως η µεγαλύτερη αναθέτουσα αρχή στη χώρα- µε το
έµπειρο και καταρτισµένο στελεχιακό του προσωπικό θα υλοποιήσει τα πρώτα έργα αυτά µε το νέο σύστηµα. Θα το δούµε, θα
το εξετάσουµε και στην πράξη και, αν θεωρήσουµε ότι είναι σκόπιµο και εφικτό, το όριο αυτό στο µέλλον µπορεί να τροποποιηθεί
προς τα κάτω, για να µεγαλώσει το εύρος των έργων που αφορά.
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξελίξει το νοµικό οπλοστάσιο της χώρας στον τοµέα της παραγωγής
δηµοσίων έργων. Δεν καταργεί, αλλά εµπλουτίζει τις δυνατότητες του δηµοσίου τοµέα και παράγει έγκαιρα ποιοτικές δηµόσιες
υποδοµές.
Ακούστηκε και µια κριτική για το νοµοσχέδιο πως «αφού έχετε
ένα πρόγραµµα και δηµοπρατείτε το τελευταίο τετράµηνο 6,5 δισεκατοµµύρια και το συνολικό σας πρόγραµµα εκτείνεται άνω
των 13 δισεκατοµµυρίων, γιατί το χρειάζεστε αυτό το εργαλείο;».
Στην κριτική αυτή επιτρέψτε µου να σας πω ότι απαντάµε ξεκάθαρα. Η χώρα µας χρειάζεται κάθε δυνατό εργαλείο για να
προχωρήσει, να κατασκευάσει έργα, να επιστρέψει σε ισχυρούς
ρυθµούς ανάπτυξης και να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας,
να κάνει τα πάντα, ώστε να γυρίσουν πίσω οι νέοι που αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν στα χρόνια της κρίσης.
Αυτή είναι η αποστολή της ελληνικής Κυβέρνησης. Αυτό είναι
το χρέος µας προς την ελληνική κοινωνία και καλό θα ήταν να
παραµερίσουµε πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές µας και να
συνασπιστούµε όλοι µας σε αυτόν τον µεγάλο στόχο.
Έχουµε ξαναπεί -και ο Κώστας Καραµανλής από αυτό το Βήµα
το έχει πει πολλές φορές- ότι τα έργα µάς ξεπερνούν. Ξεπερνούν
τον χρόνο ζωής των κυβερνήσεων και τις µικροκοµµατικές µας
σκοπιµότητες. Είναι έργα ζωής και πνοής για την Ελλάδα, για
τους πολίτες της και έτσι πρέπει να προχωρήσουν. Τα έργα δεν
αφορούν στις επόµενες εκλογές, αφορούν τις επόµενες γενιές
και αυτό οφείλουµε να το προασπίσουµε.
Τώρα θα µου επιτρέψετε και µια σύντοµη αναφορά σε ό,τι
αφορά το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, το οποίο θα έλεγα
ότι παρέχει στοχευµένες κινήσεις για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων πτυχών της δραστηριότητας του Υπουργείου, χωρίς
όµως να υπολείπονται σε καµµία περίπτωση σηµασίας.
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Ιδρύουµε τη Διοικητική Αρχή Γεφυρών, η οποία συµπληρώνει
τις ήδη υπάρχουσες αρχές του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για τις σήραγγες και τα φράγµατα, ώστε µε κεντροποιηµένο σύστηµα να καθορίζονται τόσο οι προδιαγραφές κατασκευής όσο και οι προδιαγραφές λειτουργίας και συντήρησης
όλων των γεφυρών της χώρας, τοµέας εξαιρετικής σπουδαιότητας για τη λειτουργία του κράτους.
Αυξάνουµε τη δυνατότητα µετακινήσεων των υπαλλήλων της
Γενικής Διεύθυνσης Φυσικών Καταστροφών, ώστε να είναι εφικτό
να πηγαίνουν άµεσα στους χώρους που συµβαίνουν φυσικές καταστροφές, και δυστυχώς το τελευταίο διάστηµα έχουµε πάρα
πολλές, οπότε παρεµβαίνουµε και σε αυτό το επίπεδο.
Θεσµοθετούµε την ενιαία κάρτα για τα άτοµα µε αναπηρία.
Προβαίνουµε σε διορθωτικές κινήσεις του νόµου των δηµοσίων συµβάσεων.
Ενισχύουµε -και αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία- τον δηµόσιο χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ Παγίων.
Επιλύουµε και ένα ακόµη σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν όλοι οι πολίτες, το πρόβληµα της στάθµευσης, της αυθαίρετης στάθµευσης των οδικών προσβάσεων στους χώρους
αναχωρήσεων και αφίξεων στα αεροδρόµια της χώρας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαστε εδώ για να ανταποκριθούµε σε έναν γόνιµο αλλά κυρίως ουσιαστικό διάλογο. Ακούσαµε µε προσοχή τους φορείς στη σχετική συζήτηση της
επιτροπής της Βουλής και προβήκαµε στις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, τιµώντας και τηρώντας το καθήκον µας, ότι ακούµε
τις ανεξάρτητες αρχές και, όπου είδαµε ότι υπήρχαν ζητήµατα,
ο Υπουργός κατέθεσε τις απαραίτητες νοµοθετικές βελτιώσεις,
γιατί το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας και η Κυβέρνησή µας,
όπως είπα, λειτουργεί θεσµικά και ακούει τις παρατηρήσεις και
προσπαθούµε κάθε νοµοσχέδιο που κατεβαίνει στη Βουλή να το
βελτιώνουµε.
Εµείς είµαστε εδώ πέρα ως ένας επιταχυντής των πολιτικών
εξελίξεων, αλλά κυρίως της ανάπτυξης της χώρας προς όφελος
όλων, όχι των λίγων, αλλά των πολλών, γιατί στη δική µας τη λογική τέτοιου είδους διακρίσεις δεν χωρούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υφυπουργέ.
Επιτέλους να πάµε στους οµιλητές.
Την αυλαία ανοίγει ο κ. Ευστράτιος Σιµόπουλος από τη Νέα
Δηµοκρατία και ακολουθεί, πάλι Θεσσαλονικιός, ο κ. Σωκράτης
Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
Ορίστε, κύριε Σιµόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µιλήσω
για το µετρό Θεσσαλονίκης. Έχω σταµατήσει εδώ και αρκετούς
µήνες να µπαίνω σε αυτή την αντιπαράθεση. Όλοι θα κριθούµε,
όταν σε λίγους µήνες το µετρό θα λειτουργήσει, µε τον σταθµό
«Βενιζέλου», και εκεί όλοι θα κρίνουµε και θα κριθούµε ποιος είχε
δίκιο και ποιος είχε άδικο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ο κ. Καραγιάννης συµφωνεί σε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Γιαννούλη!
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω, επίσης, να
αναφερθώ σε αυτά τα οποία αρχικά είπε ο κ. Σπίρτζης, αναφερόµενος στα έργα της προηγούµενης διακυβέρνησης. Ένα θα
πω. Όποιος ξέρει την ταινία «Η ζωή των άλλων» µπορεί να παραλληλίσει και να πει «τα έργα των άλλων». Αυτά εγκαινιάζατε
επί πέντε χρόνια.
Έρχοµαι τώρα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Τι επιτυγχάνουµε µε τις πρότυπες συµβάσεις, µε απλά λόγια; Κυρίως να ξεπεραστεί η µεγάλη διάρκεια ωρίµανσης των έργων, να ξεπεραστούν, δηλαδή, µε όρους ιδιωτικού τοµέα οι δυσχέρειες του
δηµοσίου.
Ας είµαστε ειλικρινείς. Από την απόφαση για την εκτέλεση
ενός έργου έως τη δηµοπράτηση περνούν χρόνια, βασικά για µελέτες. Όταν ήµουν Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Έργων, ασχολήθηκα αρκετά µε το έργο Καλαµάτα - Ριζόµυλος, έργο που

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ξεκίνησε η ωρίµανσή του αρκετά χρόνια πριν από εµένα. Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι το έργο θα δηµοπρατηθεί µέσα
στους επόµενους µήνες, ίσως και εβδοµάδες, µε τη µέθοδο ΣΔΙΤ.
Ή µήπως έχει δηµοπρατηθεί;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Έχουµε προσωρινό ανάδοχο.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει ήδη προσωρινό ανάδοχο. Έκανε δέκα χρόνια -δέκα χρόνια!- αυτό το έργο,
µπορεί και δώδεκα.
Τι κάνει, λοιπόν, ο νοµοθέτης µε το παρόν νοµοσχέδιο; Πολύ
απλά δίνει ένα ακόµη όπλο στα χέρια της πολιτείας και του ιδιωτικού τοµέα να προχωρήσουν γρήγορα κάποια έργα.
Προσέξτε, όµως. Ένα εργαλείο είναι. Ο βασικός κορµός της
εκτέλεσης των έργων θα είναι ο σχετικός νόµος και το παρόν νοµοθετικό πλαίσιο, µέσα από το οποίο η Κυβέρνηση ήδη έχει δηµοπρατήσει έργα 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Πιστέψτε µε -και κυρίως στην Αντιπολίτευση το λέω- σπάνια ο
ιδιωτικός τοµέας θα αναλάβει το κόστος της ωρίµανσης έργων
τα οποία δεν θα έχουν αναπτυξιακό ή κοινωνικό αποτύπωµα ή
δεν θα γίνουν εύκολα αποδεκτά από την πολιτεία. Λάβετε υπ’
όψιν ότι ακόµη και η ωρίµανση αυτή του ιδιωτικού τοµέα θα απαιτήσει χρόνο µεγαλύτερο από µία κυβερνητική ή υπουργική θητεία. Δεν νοµίζω ότι οι µεγάλες τεχνικές εταιρείες τρελαίνονται
να αναλάβουν αυτόν τον κίνδυνο, χωρίς να είναι σίγουρες -όπως
είπα στην αρχή- για το αναπτυξιακό αποτύπωµα.
Ταυτόχρονα, υπάρχουν και δικλίδες ασφαλείας, µε κυριότερη
τη δηµοπράτηση. Δεν πρόκειται για ανάθεση κάποιας σύµβασης.
Παράλληλα, βάζει και το όριο των 200 εκατοµµυρίων. Και εδώ
δεν καταλαβαίνω σε καµµία περίπτωση τις αντιρρήσεις της Αντιπολίτευσης. Ενώ διαφωνεί µε τη φιλοσοφία του νόµου, ταυτόχρονα κατακρίνει τα όρια. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το όριο, θα
ψηφίζατε το νοµοσχέδιο, κύριοι της Αντιπολίτευσης; Αν δεν αποφάσιζε τελικά-τελικά ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός της Επικρατείας, θα το ψηφίζατε, κύριοι της Αντιπολίτευσης; Πέστε το
ξεκάθαρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα έχει ανάγκη από υποδοµές. Σήµερα το οπλοστάσιό της διευρύνεται. Προφανώς,
επειδή ο ιδιωτικός τοµέας θα έχει την πρωτοβουλία, υπάρχει
ανάγκη για την ύπαρξη δικλίδων ασφαλείας. Υπάρχουν στο νοµοσχέδιο. Είναι λογικό, βέβαια, η ΕΑΑΔΗΣΥ και η Αρχή Ανταγωνισµού να κάνουν κάποιες επισηµάνσεις. Αυτός είναι ο ρόλος
τους. Να µεταφράζουµε, όµως, τις επισηµάνσεις αυτές ως
«δώρα σε ολιγάρχες» και άλλα φαιδρά, πάει πολύ.
Προσωπικά, δεν βλέπω µεγαλύτερους κινδύνους διαφάνειας
ή διαφθοράς απ’ όσους υπάρχουν πάντα σε µία ανοικτή οικονοµία και µε τις σχέσεις οι οποίες διαµορφώνονται δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα. Άλλωστε, εσείς τα ξέρετε πολύ καλά. Δεν ήταν
πρότυπη σύµβαση αυτό το οποίο συνέβη στο έργο Πάτρα - Πύργος ούτε τα «βοσκοτόπια» ούτε η κατάτµηση των συµβάσεων.
Δεν ήταν πρότυπη σύµβαση. Ήταν ένα έργο το οποίο έγινε µε τη
µέθοδο, µε τον νόµο περί δηµοσίων έργων. Κι εκεί, λοιπόν, δεν
υπήρχαν δικλίδες ασφαλείας και φτάσαµε στο σηµείο αυτό.
Τίποτα, όµως, δεν είναι γραµµένο σε πλάκες, όπως οι Δέκα Εντολές. Ως παράδειγµα θα αναφέρω την τροπολογία η οποία ήρθε
σήµερα και αφορά στα υδατοδρόµια. Η εµπειρία της αδειοδότησής τους ανέδειξε και την ανάγκη νέων ρυθµίσεων. Έτσι µπορεί
να γίνει στο µέλλον και για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Πρέπει
από την πράξη να παίρνουµε παραδείγµατα και να µεταφράζουµε σε νοµοθετικό πλαίσιο. Αυτό κάνει και η Κυβέρνηση και
αυτό, νοµίζω, µπορεί να κάνει και για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Το σύστηµα που νοµοθετούµε σήµερα είναι χρήσιµο. Στην πορεία, όπως είπα, θα υπάρχει δυνατότητα να βελτιωθεί. Τέλος,
πριν από τις επόµενες εκλογές θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα
εφαρµοστεί σε κάποιο έργο. Κι επειδή είναι σίγουρη η Αντιπολίτευση ότι θα είναι και κυβέρνηση, δεν κατανοώ και τα θέµατα τα
οποία έβαλε ο εισηγητής της Αντιπολίτευσης στην πρώτη του
οµιλία στην επιτροπή, που είχε πρόβληµα µε τον Υπουργό Επικρατείας, ο οποίος θα έχει λόγο. Μάλλον, προεξοφλήσατε ότι η
Νέα Δηµοκρατία θα είναι κυβέρνηση πάλι.
Ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Σιµόπουλε.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Σωκράτης Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία και να ετοιµάζεται ο κ. Πουλάς από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν προσπαθούσε κάποιος να περιγράψει µε µία λέξη το νοµοσχέδιο που
έχουµε σήµερα µπροστά µας, θα µπορούσε εύκολα να το χαρακτηρίσει ως την προσπάθεια του κ. Καραµανλή να αφαιρέσει από
τα δηµόσια έργα τον χαρακτηρισµό «δηµόσια».
Ζηλέψατε φαίνεται τη δόξα του κ. Σκρέκα και του κ. Χατζηδάκη, που αφαίρεσαν το «δέλτα» από τη ΔΕΗ και βλέπουµε πού
κατέληξαν για όλους τους καταναλωτές οι λογαριασµοί ρεύµατος. Το µοντέλο ΔΕΗ που θέλει να εφαρµόσει ο κ. Καραµανλής
στα έργα υποδοµής είναι, πρακτικά, να νέµονται λίγοι τα έργα
και να πληρώνουν κόστος όλοι οι πολίτες και όλες οι επιχειρήσεις.
Όπως η Κυβέρνηση, δηλαδή, βάζει πλάτη στο καρτέλ της
ενέργειας µέσα σε µια ολιγοπωλιακή αγορά µε στρεβλώσεις, που
ανεβάζει κατακόρυφα όµως, το κόστος στην ενέργεια, έτσι και
στα έργα, µε εισηγητή πλέον τον κ. Καραµανλή, θέλει να παραχωρήσει τα µη δηµόσια πλέον έργα σε ένα καρτέλ λίγων και πολύ
µεγάλων εργολάβων.
Αυτή η πορεία έχει ξεκινήσει ήδη µε τον ν.4782, τον προηγούµενο νόµο. Έτσι, λοιπόν, έχουµε ένα πλαίσιο όπου παρακολουθήστε τι γίνεται: Ιδιώτες καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές,
ιδιώτες καθορίζουν τις τιµές των υλικών και των εργασιών, ιδιώτες εκπονούν τις µελέτες, ιδιώτες επιβλέπουν και τα έργα και τις
µελέτες, ιδιώτες µετρούν και όλοι αυτοί πληρώνονται από τον
ανάδοχο. Δηλαδή, «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει».
Υπάρχει, βέβαια, ένα επιχείρηµα, ότι τουλάχιστον τώρα θα
έχουµε έργα που ικανοποιούν τις ανάγκες της κοινωνίας. Δυστυχώς, αυτό δεν βρίσκεται στην ατζέντα του κ. Καραµανλή. Τα πρότυπα έργα δεν θα προκύπτουν από έναν σχεδιασµό κοινωνικών
αναγκών, αναπτυξιακό, χωροταξικό, αλλά θα επιλέγονται επειδή
καλύπτουν τις ανάγκες του αναδόχου. Κι αυτό λέει και η ΕΑΑΔΗΣΥ. Το είπε και στην ακρόαση φορέων.
Καταργείται έτσι ο σχεδιασµός για την υλοποίηση δηµόσιων
έργων. Δεν υπάρχει αναπτυξιακό σχέδιο, δεν υπάρχει χωροταξία,
δεν υπάρχει δηµοκρατικός προγραµµατισµός. Γιατί, αν βάλουµε
τέτοιους όρους, σκέφτονται τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας,
τότε µπορεί να µην εξυπηρετούνται οι ανάγκες του εργολάβου.
Οπότε, τι να το κάνουµε το νοµοσχέδιο, που είναι φωτογραφικό
για να ικανοποιεί τους πολύ µεγάλους εργολάβους; Στα συρτάρια, λοιπόν, και το σχέδιο ανάπτυξης, όπως κάνατε και στον αναπτυξιακό νόµο.
Νεοφιλελευθερισµός αλά Μητσοτάκη σηµαίνει ότι παραδίδεις
τα κλειδιά της χώρας σε λίγους και ισχυρούς και αυτοί σού επιτρέπουν να είσαι στην πολιτική εξουσία και να αναπαράγεται η
καρέκλα και η οικογενειοκρατία. Αντί να κινητροδοτείται στη
χώρα µας η διαβούλευση, η συµµετοχή, η διεπιστηµονικότητα,
η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, η ανθεκτικότητα στην κλιµατική
κρίση, η βιώσιµη ανάπτυξη, τα αφήνετε όλα αυτά µόνο για επικοινωνιακά πυροτεχνήµατα. Τα λέει συχνά ο κ. Μητσοτάκης µε
το ψεύτικο «πράσινο» προσωπείο. Στην πράξη, όµως, παραχωρείτε την πρωτοβουλία του σχεδιασµού σε ιδιώτες.
Νοµίζω ότι µπορείτε να καταλάβετε πόσο επικίνδυνο είναι όταν
αποφασίζετε να παραχωρήσετε όχι µόνο την περιουσία της
χώρας, όχι µόνο τους πόρους δηλαδή, αλλά και την ασφάλεια
στο κριτήριο του κέρδους λίγων και πολύ µεγάλων εργολαβικών
εταιρειών.
Ακόµα και τα έργα ασφάλειας, τα αντιπληµµυρικά, τα αντισεισµικής προστασίας, τα έργα ανθεκτικότητας, όπως η πολιτική
προστασία, θα εξαρτώνται και θα προτεραιοποιούνται ανάλογα
µε το αν ικανοποιούν την όρεξη, δηλαδή την κερδοφορία, λίγων
επιχειρηµατικών οµίλων, οι οποίοι θα τα κατέχουν κιόλας και θα
τα διαχειρίζονται και θα προσπορίζονται και κέρδη.
Χωροταξικές και πολεοδοµικές µεταρρυθµίσεις θα εξαρτώνται
από έναν µεγάλο όµιλο. Δίκτυα ενεργειακά δεν θα κατασκευά-

9193

ζονται µε βάση το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας ή µε τις ανάγκες
των ακριτικών περιοχών, αλλά µε βάση τα κέρδη του εργολάβου.
Δρόµοι, λιµάνια, γέφυρες, όλα αυτά δεν θα πηγαίνουν µε βάση
την κοινωνική χρησιµότητα ούτε µε πολιτικό σχέδιο, αλλά µε
τους δείκτες κερδοφορίας.
Η κοινωνία και η πολιτεία χάνει το δικαίωµά της να σχεδιάζει
µε αυτά που κάνει η Νέα Δηµοκρατία. Μας πάει πίσω από την
Ευρώπη -αυτό είναι ξεκάθαρο-, όπου εκεί υπάρχουν στοιχεία δηµοκρατικού προγραµµατισµού. Εδώ το σύστηµα εξουσίας Μητσοτάκη έχει επιλέξει τη λογική της «Άγριας Δύσης».
Έτσι, λοιπόν, µία οικονοµική οντότητα θα προτείνει το έργο,
θα το µελετά, θα το κατέχει, θα το διαχειρίζεται µε αδιαφάνεια
και µε προσωπική παρέµβαση του Υπουργού σε όλες τις φάσεις,
µε προκλητικές υπερεξουσίες. Το «Γιάννης κερνάει, Γιάννης
πίνει» σηµαίνει ότι ο Υπουργός συµµετέχει στην επιτροπή, εγκρίνει το αποτέλεσµά της ή το απορρίπτει µετά, εκ των υστέρων,
µόνος του κι έτσι δεν υπάρχουν κριτήρια ούτε οικονοµικής βιωσιµότητας ούτε χρηµατοοικονοµικής βιωσιµότητας ούτε απόδοσης ούτε εύλογης τιµολόγησης ούτε διαφάνεια ούτε λογοδοσία.
Νοµίζω ήταν ξεκάθαρα αυτά που είπαν οι φορείς στην επιτροπή. Παραδείγµατος χάριν, η ΕΑΑΔΗΣΥ είπε ότι η αναθέτουσα
αρχή επιδιώκει το δηµόσιο συµφέρον και ο ιδιωτικός φορέας
είναι λογικό να ικανοποιεί τα οικονοµικά και τα επαγγελµατικά
του συµφέροντα. Λέει ξεκάθαρα η Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων
ότι αυτό το σχέδιο νόµου µάς οδηγεί σε έργα που ικανοποιούν
τον ανάδοχο και όχι το δηµόσιο συµφέρον ούτε την πολιτεία.
Το πιο σηµαντικό, βέβαια, που λέει είναι ότι δεν υπάρχουν
αυτές οι προτάσεις στις οδηγίες και σε κάθε περίπτωση το σύστηµα δηµοσίων συµβάσεων πρέπει να διέπεται από τη διαφάνεια, από την ίση µεταχείριση. Γιατί τι λένε οι εργολάβοι, οι ίδιες
οι εργοληπτικές εταιρείες; Μας λένε ότι «το νοµοθέτηµα αυτό
θεσµοθετεί την παράκαµψη και είναι πονηρούτσικο». Το είπε απ’
ό,τι βλέπω και η ΠΕΣΕΔΕ και η ΠΕΔΜΕΔΕ.
Τι είπε, όµως, η Επιτροπή Ανταγωνισµού στην ακρόαση των
φορέων; Ας δούµε και αυτό. Λέει ότι η χρήση του συγκεκριµένου
εργαλείου έχει νόηµα µόνο όταν το µεγαλύτερο ποσοστό, ας
πούµε το 90%, του κόστους το αναλαµβάνει ο ανάδοχος.
Εδώ ισχύει κάτι τέτοιο; Όχι. Η Κυβέρνηση κάνει αυτό το φωτογραφικό νοµοθέτηµα για να ικανοποιήσει τους κολλητούς της,
ξεκάθαρα, που πάνε και διεκδικούν τους πόρους στο Ταµείο Ανάκαµψης. Άρα ούτε τις προτάσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ ούτε τις προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού αποδέχεται η Κυβέρνηση.
Είναι ψέµατα αυτό που είπε ο κ. Καραµανλής, ότι φέρνει νοµοτεχνικές που ικανοποιούν τις προτάσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ και της
Επιτροπής Ανταγωνισµού. Το αντίθετο κάνει.
Και, για να σας πω την αλήθεια, οι µόνες αλλαγές που κάνει η
Κυβέρνηση είναι ότι αλλάζει την ΕΑΑΔΗΣΥ. Κατατέθηκε σήµερα
νόµος που αλλάζει την ΕΑΑΔΗΣΥ, γιατί τολµάει και µιλάει. Δηλαδή έτσι σέβεται τις ανεξάρτητες αρχές, γιατί έκανε και ένα τέτοιο λογύδριο προηγουµένως ο κ. Καραµανλής, ότι εµείς δεν τις
σεβόµασταν. Όµως, αυτά ιδρύθηκαν µε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ενισχύθηκαν και τώρα την καταργείτε, γιατί έχει τη
γνώµη και τοποθετείται.
Αυτά νοµίζω ότι δεν µπορείτε να τα κρύψετε, γιατί είναι στα
πρακτικά της Βουλής και από ό,τι φάνηκε στα πρακτικά της Βουλής, ακούσαµε και από αναδόχους να λένε ότι έχουµε κάνει πανηγύρι τα τελευταία χρόνια µε τις αναθέσεις και τις διαδικασίες
πλήρους αδιαφάνειας. Τα διαβάζω από τα πρακτικά.
Έτσι, λοιπόν, όλη η δηµόσια περιουσία και τα δηµόσια οικονοµικά θα δροµολογούνται από τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες του
ιδιωτικού τοµέα, µε σοβαρούς δηµοσιονοµικούς κινδύνους, που
φαίνεται ότι αγνοούνται από την Κυβέρνηση. Δεν την ενδιαφέρει
την Κυβέρνηση τι ποσά θα επιβαρύνουν τον δηµόσιο τοµέα τα
επόµενα χρόνια, γιατί δεσµεύει για µεγάλη περίοδο τα δηµόσια
οικονοµικά και έτσι η προτεραιότητά σας είναι µόνο τι θα κερδίσουν οι εργολάβοι. Με µεγάλη ευκολία και χωρίς κανένα συναίσθηµα ευθύνης σπαταλάτε την περιουσία της Ελλάδας,
δεσµεύετε πόρους σε βάθος χρόνου και υποθηκεύετε τη δηµοσιονοµική σταθερότητα εσείς, που το παίζατε οι πιστοί της δηµοσιονοµικής σταθερότητας.
Και βέβαια, οι δηµόσιες υπηρεσίες συνεχώς φθίνουν. Είναι
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µπελάς για εσάς οι δηµόσιες υπηρεσίες. Δεν τις ενισχύετε. Παραπονέθηκε ο προηγούµενος εισηγητής ότι καθυστερούν οι µελέτες από τις δηµόσιες υπηρεσίες και εµείς ρωτάµε πολύ απλά:
«Γιατί δεν ενισχύονται σε τεχνογνωσία και σε στελέχη;». Γιατί
τότε θα µπορούσαν να διαχειριστούν έργα πολυπλοκότητας και
υπάρχει εµπειρία και από το µετρό και από τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και από τα ολυµπιακά έργα. Δεν την αξιοποιείτε, αλλά
απαξιώνετε συνέχεια τις δηµόσιες υπηρεσίες, για να έχετε µετά
το επιχείρηµα ότι καθυστερούν τα έργα και να ιδιωτικοποιήσετε
και τη λειτουργία παραγωγής των έργων. Είναι ξεκάθαρο ότι οι
καλές και δυνατές υπηρεσίες για εσάς είναι µπελάς, δεν τις θέλετε. Δεν κάνετε προσλήψεις, δεν τις ενισχύετε στην τεχνογνωσία.
Οφείλω, όµως, να αναγνωρίσω -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- ότι
είστε συνεπείς. Όλο το νοµοσχέδιο είναι ένας οδοστρωτήρας.
Αποδοµείτε δηµόσιες λειτουργίες, αδυνατίζετε την Ελλάδα, αδυνατίζετε τις λειτουργίες των υπηρεσιών, γιατί αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να έχετε ένα κράτος αδύναµο, για να έχετε
δικαιολογία να γίνεται το πλιάτσικο των λίγων κολλητών του συστήµατος εξουσίας Μητσοτάκη. Αυτό, όµως, δεν βοηθάει τη
χώρα µας, δεν βοηθά την τεχνική παραγωγή, δεν βοηθάει την
ασφάλεια των κατασκευών, την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον.
Για να γλιτώσετε από όλα αυτά, βέβαια, έχετε τη λίστα Πέτσα,
φιµώνετε τα µέσα ενηµέρωσης -και µε τους µεγάλους εργολάβους γίνεται αυτό- και, φυσικά, δίνετε τις αναθέσεις στους δικούς σας ανθρώπους. Το είδαµε µέχρι και στην πανδηµία. Δεν
ντραπήκατε να χρησιµοποιήσετε την πανδηµία ως δικαιολογία,
για να αναθέσετε απευθείας 7 δισεκατοµµύρια ευρώ, λεφτά των
Ελλήνων πολιτών, για να κάνετε χατίρια στους κολλητούς σας.
Κάπως έτσι -νοµίζω- έγινε και µε ένα επιπλάδικο στις Σέρρες,
που πήρε µία σύµβαση υγειονοµικού υλικού. Μην τα ξεχνάµε
αυτά, δεν µπορείτε να τα κρύψετε. Έχουν καταγραφεί και τα
είπαν σε πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου µας, του Αλέξη Τσίπρα, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, τα κατέθεσαν τα ίδια τα στελέχη της ΕΑΑΔΗΣΥ. Πιθανά γι’ αυτό τούς τιµωρείτε και τώρα την καταργείτε.
Θέλετε µια Ελλάδα αδύναµη, τον πολίτη και τον επιχειρηµατία
αδύναµο και κατηγορούµενο για ατοµική ευθύνη, «και φταις που
είσαι µόνος και αδύναµος και σε κατηγορώ και σε βάζω στην
άκρη, για να κάνω παιχνίδια µε τους µεγάλους εργολαβικούς οµίλους».
Αυτή είναι και η µεγάλη µας διαφορά. Εµείς θέλουµε ένα κράτος ισχυρό, ανθρώπινο, µε πολιτική προστασία, µε σεβασµό στη
βιώσιµη ανάπτυξη, µε ισχυρές υπηρεσίες, µε ανταγωνιστικό ιδιωτικό τοµέα και όχι παρασιτικό, όπως εσείς εκπαιδεύετε τους κολλητούς σας να είναι έναντι των δηµόσιων πόρων.
Οφείλω, όµως, να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουµε και σοβαρές
ενστάσεις για τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Έχουµε µία τροπολογία που νοµοθετεί ότι το Κτηµατολόγιο θα κλείσει µε εκκρεµότητες, τροπολογίες που καθορίζουν όρους δόµησης µε νόµο κατά παράβαση
του πολεοδοµικού σχεδιασµού, απευθείας αναθέσεις, αναδροµική επιβολή εγγυητικής επιστολής ακόµα και σε µικρά έργα
ΑΠΕ. Κατεβάζετε το όριο στο οποίο µπαίνουν οι εγγυητικές επιστολές, χτυπάτε και τα µικρά έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Είναι µια απαράδεκτη διαδικασία νοµοθέτησης, η οποία απεικονίζει αυτό που έλεγε ο Πρωθυπουργός σας ότι δεν θα είστε.
Είστε µια Κυβέρνηση τουρλού, η οποία είναι και επικίνδυνη για
τη χώρα µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και καλείται στο Βήµα
ο κ. Ανδρέας Πουλάς του Κινήµατος Αλλαγής και να ετοιµάζεται
η κ. Αγγελική Αδαµοπούλου από το ΜέΡΑ25.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά τον κ. Πουλά για
τη δεύτερη νοµοτεχνική, γιατί δεν ισχύουν αυτά που είπε ο κ. Καραµανλής, έχω µία ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Σπίρτζη, έχετε
κλείσει µε τις παρεµβάσεις σας, να είµαστε δίκαιοι. Εσείς είπατε
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να εφαρµόσω τον Κανονισµό, δεν το είπα εγώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι, εγώ το είπα, δεν έχω κάνει παρέµβαση µέχρι τώρα. Έχει καταθέσει νέα νοµοτεχνική και έχουµε
ερώτηση. Προβλέπεται από τον Κανονισµό. Συγγνώµη, να µη
φέρνουν νοµοτεχνικές και τροπολογίες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Προβλέπεται, κύριε Πρόεδρε, από
τον Κανονισµό για τις νοµοτεχνικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Πουλά,
µπορείτε να ξεκινήσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σε µια
εποχή όπου τίποτα δεν είναι σταθερό και δεδοµένο.
Αφ’ ενός, σε παγκόσµια κλίµακα οι αναθεωρητικές τάσεις φαίνεται να κερδίζουν έδαφος σε επιθετικότητα και σπουδαιότητα.
Η εισβολή στην Ουκρανία δηµιουργεί νέα δεδοµένα και συνεπάγεται τεκτονικές αλλαγές, από τη µετατόπιση των παγκόσµιων
κεφαλαίων έως την αιφνίδια επιτάχυνση του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά.
Αφ’ ετέρου, σε εθνικό επίπεδο βγήκαµε από µια δεκαετή οικονοµική κρίση, που προκάλεσε πρωτοφανή φτωχοποίηση, περνάµε µέσα από την πανδηµία, που επηρεάζει συθέµελα την
ελληνική κοινωνία, και ζούµε σε ένα εθνικά επισφαλές και δύσκολο περιβάλλον.
Μέσα σε έναν τέτοιο κόσµο που φλέγεται και που απαιτεί
εθνική εγρήγορση, προνοητικότητα, σύνεση και σπουδή, φέρνετε προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο που δείχνει ότι κάποιοι εντός
της Κυβέρνησης ζουν εκτός πραγµατικότητας. Θεωρείτε ότι
αυτή τη χρονική στιγµή αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία
είναι ένα νοµοσχέδιο σαν το συγκεκριµένο; Ποια εθνική ανάγκη
εξυπηρετεί σήµερα και ποια εθνική προτεραιότητα, πέρα από την
εξυπηρέτηση συγκεκριµένων ιδιωτικών συµφερόντων µεγάλων
κατασκευαστικών εταιρειών;
Πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου που, βεβαίως, είναι πιστό στην
πολιτική σας φιλοσοφία. Μετά την παγιοποίηση κατά παρέκκλιση
των κειµένων διατάξεων προµηθειών µε πρόσχηµα την πανδηµία,
που ουσιαστικά έχει καταργήσει τον ν.4412/2016, έρχεστε να
ολοκληρώσετε το έργο σας, καθιστώντας τον ιδιωτικό τοµέα
αποφασιστικό παράγοντα ωρίµανσης δηµόσιων έργων, χωρίς εγγυήσεις διασφάλισης της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού και της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος.
Με πρόσχηµα την καινοτοµία, την πολυπλοκότητα των προς
υλοποίηση έργων υποδοµών αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι
ιδιωτικοί φορείς θα προτείνουν µελέτες και κατασκευές, παρακάµπτοντας την εθνική νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων, υπό τη
διαδικασία των πρότυπων προτάσεων, που εγείρει σοβαρά ερωτηµατικά νοµιµότητας, συµµόρφωσης µε το Κοινοτικό Δίκαιο. Για
τον σκοπό αυτό θέτετε συγκεκριµένες προϋποθέσεις, φωτογραφίζοντας κατά συνέπεια και συγκεκριµένα έργα. Η προϋπολογιζόµενη αξία εκάστου έργου πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
200 εκατοµµυρίων ευρώ και να µην έχει ενταχθεί στον σχεδιασµό
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.
Παράλληλα, όµως, θεσπίζετε και εξαιρέσεις για έργα που
έχουν ενταχθεί στον σχεδιασµό της αναθέτουσας αρχής ή στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και παρουσιάζουν χαµηλό
βαθµό ωρίµανσης, καθώς και έργα που διαθέτουν εισήγηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης των Πρότυπων Προτάσεων. Είναι προφανής ο κίνδυνος οι εξαιρέσεις να καταστούν ο κανόνας και τελικά η υλοποίηση όλων των σηµαντικών έργων υποδοµών να
περνάει από την εφαρµογή της συγκεκριµένης διαδικασίας, παραγκωνίζοντας στην πράξη τον νόµο περί δηµοσίων έργων.
Τα όργανα δε που θα εισηγούνται και θα εγκρίνουν την ένταξη
µίας µελέτης ή ενός έργου στη συγκεκριµένη διαδικασία θα είναι
αποκλειστικά κυβερνητικά, χωρίς καµµία δικλίδα ανεξαρτησίας,
αδιαβλητότητας και διαφάνειας.
Ως προς την κρίση δε επί των χαρακτηριστικών της καινοτοµίας και της πολυπλοκότητας που απαιτούνται για τη δυνατότητα
υποβολής προτάσεων από τους ιδιωτικούς φορείς, δεν υπάρχουν ούτε κριτήρια ούτε διαδικασία αξιολόγησης. Ως αιτιολογία
για τη θέσπιση των πρότυπων προτάσεων παρουσιάζετε την αποφυγή των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας του δηµόσιου
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τοµέα. Από πότε βαφτίζεται η τήρηση των νόµων και η διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού ως γραφειοκρατία; Και σε ποιον βαθµό αναµένεται η συγκεκριµένη διαδικασία των πρότυπων προτάσεων να µπορέσει να θεραπεύσει τις
καθυστερήσεις και τη γραφειοκρατία που επικαλείστε; Και πώς
είναι δυνατόν να µην υπάρχουν καθυστερήσεις, όταν ο δηµόσιος
τοµέας είναι αποψιλωµένος στις πιο καίριες θέσεις;
Θυµίζω ότι, αντί η Κυβέρνησή σας να δροµολογήσει προσλήψεις δηµόσιων υπαλλήλων υψηλών προσόντων, έχετε γεµίσει
κάθε δηµόσιο φορέα µε µετακλητούς αµφιβόλων προσόντων και
αξιολόγησης, εκτοξεύοντας τον αριθµό τους σε ύψος ρεκόρ.
Η περιφρόνηση της Κυβέρνησής σας προς τον δηµόσιο τοµέα
φάνηκε και στην περίοδο της πανδηµίας. Ενώ όλες οι χώρες της
Ευρώπης στήριζαν µε κάθε τρόπο τα εθνικά συστήµατα υγείας
τους, εσείς επιφυλάσσατε µόνο χειροκροτήµατα, είσοδο ιδιωτών
σε αυτά µε άνισους όρους σε σχέση µε το µόνιµο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, επιδεικνύοντας παγερή σιωπή στα δίκαια αιτήµατά τους. Μετά πήρε σειρά ο ΕΦΚΑ και στο τέλος δίνετε τα
πάντα και στα δηµόσια έργα. Και όχι µόνο αυτό, αλλά επιπλέον
επιλέγετε µια διαδικασία για την ωρίµανση των έργων που δεν
συνδέεται σε κανένα σηµείο µε τον περιφερειακό και τοπικό σχεδιασµό για την ανάπτυξη της κάθε περιοχής.
Επί της ουσίας, προτεραιοποίηση στην υλοποίηση των έργων
θα γίνεται ερήµην των τοπικών κοινωνιών. Θα είναι επιλογή αποκλειστικά της κεντρικής εξουσίας σε συνεργασία µε τις κατασκευαστικές µελετητικές εταιρείες και όχι αποτέλεσµα
διαβούλευσης µε τους κατά τόπους φορείς και τις ανάγκες των
τοπικών κοινωνιών.
Κύριε Υπουργέ, είναι φανερό ότι έχετε θέσει σε εφαρµογή τον
πραγµατικό κυβερνητικό σας σχεδιασµό. Για να τον υλοποιήσετε,
δεν διστάζετε να εκµεταλλευτείτε τις παθογένειες του δηµόσιου
τοµέα, για να φέρετε τους ιδιώτες παντού ως πανάκεια. Μόνο
στον προγραµµατισµό του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών εντάσσονται έργα ύψους 13 δισεκατοµµυρίων ευρώ, τα
οποία, όµως, δεν µπορούν να υλοποιηθούν χωρίς διαβούλευση
µε τις τοπικές κοινωνίες και χωρίς συνάφεια µε τις τοπικές ανάγκες. Η Κυβέρνησή σας επιτρέπει ουσιαστικά η περιφερειακή ανάπτυξη να καθοριστεί από µία σειρά επιχειρηµατικά συµφέροντα
µε άγνωστο κοινωνικό αποτύπωµα και ερήµην της κοινωνίας.
Το Κίνηµα Αλλαγής, σε αντίθεση µε την Κυβέρνησής σας, εξακολουθεί να εµπιστεύεται τον δηµόσιο τοµέα, την τοπική αυτοδιοίκηση, να ενθαρρύνει τους πολίτες να συµµετέχουν και να
συνδιαµορφώνουν το µέλλον τους, το οποίο σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να αφεθεί να καθορίζεται και να προτεραιοποιείται από ιδιωτικά συµφέροντα και σε κλειστά κυβερνητικά
γραφεία ερήµην της κοινωνίας. Το Κίνηµα Αλλαγής, σε αντίθεση
µε την Κυβέρνησής σας, εξακολουθεί να εµπιστεύεται τον δηµόσιο τοµέα, την τοπική αυτοδιοίκηση, να ενθαρρύνει τους πολίτες
να συµµετέχουν και να συνδιαµορφώνουν το µέλλον τους, το
οποίο σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να αφεθεί να καθορίζεται
και να προτεραιοποιείται από ιδιωτικά συµφέροντα και σε κλειστά κυβερνητικά γραφεία ερήµην της κοινωνίας.
Γι’ αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα, καταψηφίζουµε το
παρόν σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ
κύριε Πουλά και για την τήρηση του χρόνου.
Καλείται στο Βήµα η κ. Αγγελική Αδαµοπούλου από το ΜέΡΑ
25.
Και να ετοιµάζεται ο κ. Σταµενίτης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω
την τοποθέτησή µου, θα ήθελα και εγώ από το Βήµα της Βουλής
να εκφράσω τα δηµόσια θερµά συλλυπητήριά µου για τις πρόσφατες µεγάλες απώλειες τόσο της Μαριέττας Γιαννάκου όσο
και του Δηµήτρη Τσοβόλα. Πρόκειται για δύο πολιτικά πρόσωπα,
τα οποία διακρίθηκαν για την εντιµότητά τους, το ήθος τους, τη
συνέπειά τους, τη µαχητικότητά τους και δεν δίστασαν, βέβαια,
να αντιπαρατεθούν ακόµη και µε τις ίδιες τις παρατάξεις τους,
υπερβαίνοντας τις στείρες κοµµατικές γραµµές. Οπωσδήποτε,
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λοιπόν, ο πολιτικός κόσµος είναι ακόµη πιο φτωχός.
Δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στις τραγικές εξελίξεις
που σηµατοδοτεί ο πόλεµος στην Ουκρανία. Όπως έχει αποδείξει περίτρανα η ιστορία από έναν πόλεµο προκύπτουν πολλοί περισσότεροι ηττηµένοι αριθµητικά και λιγότεροι, αλλά ξεκάθαροι,
κερδισµένοι νικητές.
Από τον συγκεκριµένο πόλεµο ο αυτονόητα ηττηµένος, χαµένος, είναι ο ουκρανικός λαός, όπως ήταν ο λαός της Κύπρου το
1974. Είναι τα θύµατα τα οποία θα πληρώσουν µε τη ζωή τους
και µε την υγεία τους τις παράλογες πολιτικές αποφάσεις. Ηττηµένοι είναι οι πρόσφυγες οι οποίοι θα αναγκαστούν να ξεριζωθούν από τα χώµατα της πατρίδας τους, είναι ο λαός της Ρωσίας
ο οποίος θα πεινάσει από τις οικονοµικές κυρώσεις, οι οποίες
έχουν αρχίσει ήδη να επιβάλλονται. Ηττηµένη, βεβαίως, είναι η
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν φρόντισε προληπτικά να αφυπνιστεί, προκειµένου να προλάβει αυτόν τον πόλεµο, ο οποίος
λαµβάνει χώρα στο κέντρο της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ηττηµένοι
είµαστε όλοι µας, οι οποίοι βρισκόµαστε ενώπιον ενός φαντάσµατος. Βρισκόµαστε µπροστά στο φάντασµα ενός εκτεταµένου
πολέµου και µιας καλπάζουσας ανέχειας. Και βεβαίως, ηττηµένη
η δηµοκρατία και η σοβαρότητα της Ελλάδας µε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος πήρε µια απόφαση µονοµερώς για τη στάση
που θα κρατήσει η χώρα µας, χωρίς να έχει φροντίσει να συγκαλέσει ένα Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών των κοµµάτων. Θεώρησε µονοµερώς ότι µπορούσε να λάβει αυτή την απόφαση,
παρακάµπτοντας µε αυτόν τον τρόπο και δείχνοντας ότι γράφει
στα παλαιότερα των υποδηµάτων του αθροιστικά την πλειονότητα των Ελληνίδων και των Ελλήνων µε µία άκρως αντιδηµοκρατική απόφαση και πολιτική η οποία µάλιστα διχάζει µε έναν
ολοκληρωτικό αφορισµό ότι όταν συντρέχει το εθνικό συµφέρον,
τότε δεν χωρούν οι διαφωνίες.
Είναι πραγµατικά ντροπή, κύριοι της Κυβέρνησης, να θεωρείτε
ή να πιστεύετε ότι εσείς ξέρετε καλύτερα από τον οποιονδήποτε
ποιο είναι το εθνικό συµφέρον και να θεωρείτε έµµεσα ότι είναι
προδότης ο πολίτης, ο οποίος διαφωνεί µαζί σας πολλώ δε µάλλον όταν δυόµισι χρόνια τώρα υπονοµεύετε µε τις πολιτικές σας
το εθνικό συµφέρον και όταν είστε οι πρωταθλητές στην παραπληροφόρηση, στα fake news και στον επικοινωνιακό τσαρλατανισµό.
Να δούµε ποιοι είναι οι κερδισµένοι από τον πόλεµο. Κατ’
αρχάς, οι απανταχού πολεµοκάπηλοι. Αυτό το έχει περιγράψει ο
Ζµπίγκνιου Μπρεζίνσκι στη µεγάλη σκακιέρα, ο οποίος δεν ήταν
αριστερός, ήταν ένας απολύτως δεξιός Αµερικανοπολωνός σύµβουλος ασφαλείας πολλών Αµερικανών Προέδρων. Κερδισµένοι
είναι οι λαδέµποροι, οι οποίοι τι κάνουν; Αγοράζουν τα ουκρανικά
οµόλογα πολέµου διετούς ή ετήσιας ισχύος µε 10% και 11% επιτόκιο και τα οποία οµόλογα είναι αυτά που θα οδηγήσουν την
Ουκρανία µετά τη λήξη του πολέµου να µπει σε ένα πάρα πολύ
αυστηρό πρόγραµµα δηµοσιονοµικής πείνας. Κερδισµένοι είναι
όσοι προσβλέπουν στις αναθεωρήσεις των διεθνών συνθηκών
και σε επεκτατισµούς, όπως είναι η Τουρκία η οποία θα παίξει το
γνωστό και σκληρό παιχνίδι της αρπακτικής ουδετερότητας, της
ουδετερότητας µε ανταλλάγµατα. Κερδισµένες είναι οι χώρες οι
οποίες παράγουν και εξάγουν φυσικό αέριο, το οποίο τώρα µε
τον αποκλεισµό της Ρωσίας θα έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνο να
ανεβάσουν τις τιµές, αλλά να οδηγήσουν τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα πλειοδοτικό διαγωνισµό υπό τον φόβο
της ενεργειακής ανεπάρκειας. Κερδισµένοι, βεβαίως, είναι οι διεθνείς µεγαλέµποροι σιτηρών, οι οποίοι µε το να τεθούν εκτός παιχνιδιού, η Ουκρανία και η Ρωσία, θα µοσχοπουλήσουν τις αποθήκες τους στην αγορά, οδηγώντας έτσι τον κόσµο αλλά και την
Ελλάδα να πει το ψωµί ψωµάκι όταν ο πληθωρισµός θα εκτινάσσεται στα ύψη. Κερδισµένοι είναι οι απανταχού εθνικιστές, οι
αποσταθεροποιητικές δυνάµεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και
βεβαίως οι βιοµήχανοι του πολέµου, οι οποίοι κατέχουν τα περίπου 100 δισεκατοµµύρια γερµανικά ευρώ σε εξοπλισµούς.
Ειλικρινά, το ερώτηµα το οποίο προκύπτει είναι: Αφού καταδικάζετε τον πόλεµο, γιατί τον υποδαυλίζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν θα σας µείνει χρόνος για το νοµοσχέδιο, κυρία Αδαµοπούλου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µιλήσω σε λίγο για το νοµο-
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σχέδιο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μα, έµειναν δύο λεπτά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί τον υποδαυλίζετε; Γιατί εµπλέκετε τη χώρα µας σε αυτόν τον πόλεµο, ο οποίος δεν θα είχε
επιρροή στη χώρα µας; Πρέπει να καταλάβουµε ότι η Ελλάδα
δεν είναι ούτε Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής ούτε Ευρωπαϊκή
Ένωση ούτε ΝΑΤΟ που, όταν λαµβάνουν αποφάσεις για την Ελλάδα δεν την υπολογίζουν και δεν τη λογαριάζουν.
Μπαίνω, λοιπόν, στο νοµοσχέδιο λέγοντας ότι είµαστε εν µέσω
µιας εξοντωτικής οικονοµικής κρίσης και µιας πανδηµίας θανάτου. Τα χειρότερα µπορούν να συµβούν στη χώρα µας και για
την Ελλάδα σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία βλέπουµε ότι τα ηνία
της πατρίδας µας βρίσκονται στα χέρια µιας αναποτελεσµατικής
κυβέρνησης που λιβανίζει οληµερίς έναν Πρωθυπουργό κατώτερο των περιστάσεων, ο οποίος τι κάνει εν προκειµένω στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Φέρνει ένα νοµοσχέδιο κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα του
Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών και του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων, κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα
τους από τα συρτάρια τους. Είναι ένα νοµοσχέδιο της ασυδοσίας, της αδιαφάνειας, µε τις περίφηµες συµπράξεις δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου, τις προσφιλείς προς εσάς, οι οποίες έρχονται να ευνοήσουν σκανδαλωδώς τον ιδιώτη, µε την ίδια την
Επιτροπή Ανταγωνισµού να σας λέει ότι οι διαβόητες πρότυπες
προτάσεις δεν έχουν κανένα απολύτως νόηµα, αν ο ιδιώτης δεν
αναλάβει τη χρηµατοδότηση και το αντίστοιχο επιχειρηµατικό
ρίσκο και όχι όταν χαρίζετε την προίκα του δηµοσίου έναντι πινακίου φακής και αφήνετε στον ιδιώτη όλα τα ωφελήµατα.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, καθώς επίσης και
η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξέφρασαν επιφυλάξεις για τα νέα πανίσχυρα καρτέλ, τα οποία θα ελέγχουν τις αγορές και τις εστίες
διαφθοράς που θα ξεσπάσουν. Διότι έχουµε τώρα έργα άνω των
200.000.000 ευρώ, για τα οποία δεν θα υπάρχει καµµία δηµόσια
εποπτεία, ελλιπής τεχνική και ουσιαστική αξιολόγηση, δηλαδή οι
γνωστές fast track διαδικασίες και εντελώς αµφιλεγόµενα κριτήρια που θα γίνονται λάστιχο στα χέρια της εκάστοτε πολιτικής
ηγεσίας.
Ο δε πολιτικός ανθρωπότυπος του Υπουργού- µεσάζοντα ιδιωτικών συµφερόντων βλέπουµε να θριαµβεύει για µία ακόµη φορά
σε βάρος της έντιµης διαχείρισης, της δηµόσιας περιουσίας, του
δηµόσιου χρήµατος και µάλιστα λίγες εβδοµάδες αφού είδαµε
µε τον χιονιά, µε τον πιο σκληρό τρόπο, τι σηµαίνει να είναι ο
ιδιώτης αυτός ο οποίος διαχειρίζεται τις δηµόσιες υποδοµές, δηλαδή την παταγώδη αποτυχία.
Τελειώνω, λοιπόν, λέγοντας ότι στον πόλεµο µε τους πολίτες
και µε τη νοµιµότητα, η µόνη νικήτρια προφανώς θα είναι η Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Αδαµοπούλου, η οποία δεν ξέφυγε πολύ από τον
χρόνο.
Κινδυνεύω να γίνω γραφικός, αλλά να ενηµερώσω ότι δεν είµαι
αυτός που θα πει σε κάποιο συνάδελφο να µην ασχοληθεί µε την
επικαιρότητα. Προς Θεού! Όµως, ας µην αφιερώνουµε τον περισσότερο χρόνο στην επικαιρότητα και µετά τρέχουµε να προλάβουµε τον χρόνο για το νοµοσχέδιο. Έτσι αναγκάζοµαι και εγώ
να αφήσω τον χρόνο να περάσει, γιατί και εκεί δεν θέλω να διακόψω.
Κύριε Σπίρτζη, έχετε τον λόγο για µία ερώτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν λίγο ο Υπουργός µάς είπε ότι καταθέτει νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία δεν διαφέρει από την πρώτη. Ρωτάω για να καταλάβουµε καλύτερα.
Ο Υπουργός µάς είπε ότι καταθέτει νοµοτεχνική βελτίωση αποσύροντας την πρώτη. Δεν αλλάζει τίποτε, γιατί είναι µια γραµµατική διόρθωση. Το ρωτάω για να καταλάβουµε καλύτερα τι µένει
από τις εξαιρέσεις και ο κ. Καραγιάννης, ο Υφυπουργός µάς είπε
να διαβάζουµε καλύτερα τις νοµοτεχνικές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διαβάζουµε λοιπόν επειδή τους ακούµε…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Να κάνω µία παρατήρηση, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μισό λεπτό, κύριε
Σταµενίτη. Αφήστε τον να µιλήσει, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Σταµενίτη, δεν θα αλλάξετε τον
Κανονισµό της Βουλής, γιατί θέλετε να καλύψετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Σπίρτζη, µην
απαντάτε. Σε εµένα απευθύνεστε.
Κύριε Σταµενίτη, θα απαντήσετε όταν ανεβείτε στο Βήµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Η δεύτερη νοµοτεχνική προφανώς δεν
είναι ίδια µε την πρώτη και µάλιστα στο σηµείο αη’. Τι προβλέπει
το σηµείο αη’ που κρατάει την εξαίρεση; Τον καθορισµό, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. Δηλαδή εκεί που στήνονται
τα έργα και οι προµήθειες. Κρατάνε την εξαίρεση του στησίµατος προµηθειών και έργων; Και µας λένε ότι είναι η ίδια νοµοτεχνική και µας κάνουν και µάθηµα; Συγγνώµη, καλά τα ψέµατα
που είπατε στον ελληνικό λαό, αλλά και µέσα στο Κοινοβούλιο;
Το δεύτερο γιατί έχει και άλλο σηµείο του κρατάει εξαίρεση...
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Σταµενίτη. Γιατί το κάνετε αυτό; Θα απαντήσετε, είναι η σειρά
σας!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Να µη λέτε ψέµατα, κύριε Σταµενίτη,
µέσα στο Κοινοβούλιο. Κρατάτε την εξαίρεση στησίµατος έργων
και προµηθειών και µιλάτε και από πάνω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Σταµενίτη. Είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Κύριε Σπίρτζη, σε µένα απευθύνεστε. Το δεύτερο ερώτηµα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Το δεύτερο είναι η παράγραφος βη’
που λέει για τις ειδικές περιπτώσεις µαταίωσης της διαδικασίας
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργων και µελετών. Τι είναι αυτό;
Να µας το εξηγήσουν. Γιατί το κρατάνε στις εξαιρέσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για να απαντήσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Σπίρτζη, αυτή τη στιγµή νοµίζω ότι
πλέον έχουµε χάσει τα λογικά µας. Αυτό έχουµε χάσει σε αυτή
την Αίθουσα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Αυτό λέω κι εγώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κάνουµε ένα παιχνίδι εντυπώσεων…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Παιχνίδι εντυπώσεων;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Σπίρτζη, σας διέκοψα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Σπίρτζη, δεν
σας διέκοψε. Το κάνετε συνέχεια. Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Να καταλάβουµε κάτι το οποίο είναι προφανές. Όταν εκνευρίζεστε και διακόπτετε, χάνετε το δίκιο σας και
δίκιο να έχετε. Εποµένως, αν θέλετε να µε ακούσετε, πολύ ευχαρίστως. Αν θέλετε να διακόπτετε, να καθίσω και εγώ να σας
ακούω να κάνετε τους µονολόγους που κάνετε. Έτσι έχετε µάθει
και έτσι έχετε συνηθίσει στα αµφιθέατρα προφανώς που έχετε
θητεύσει, κύριε Σπίρτζη, εσείς και οι οµοϊδεάτες σας.
Επανέρχοµαι λοιπόν. Κύριοι συνάδελφοι, γιατί υπάρχει αυτός
ο εκνευρισµός στον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι εσείς νοµοθετούσατε µε εξαιρέσεις στα έργα ΣΔΙΤ, τα οποία έργα ΣΔΙΤ ενώ τα νοµοθετούσατε και ενώ κάνατε έργα ΣΔΙΤ, τώρα έρχεστε και κουνάτε το
δάχτυλο στην Κυβέρνηση, γιατί και εµείς κάνουµε έργα σύµπραξης ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα; Μα, εµείς είµαστε η παράταξη
που πιστεύουµε στη σύµπραξη του ιδιωτικού και του δηµόσιου
τοµέα.
Εσείς, αγαπητέ κύριε Σπίρτζη, δώσατε πενήντα επτά εξαιρέσεις. Τώρα επειδή δεν διαβάζετε, να σας πω ποια είναι η διαφορά
στη νοµοτεχνική, για να το καταλάβετε καλύτερα και να υπάρχει
απόλυτη διαφάνεια, διότι καταλαβαίνω ότι έχουµε µία δυσκολία
συνεννόησης. Μπορεί να την έχουµε και εµείς.
Στη νοµοτεχνική βελτίωση σάς είπα ότι για το πρώτο κοµµάτι
κάνουµε µια γραµµατική διόρθωση και για το δεύτερο κοµµάτι,
που αφορά το άρθρο 18 που είναι και το επίµαχο σηµείο, λέµε
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και είναι σαφέστατο πλέον µέσα στη βελτιωµένη νοµοτεχνική
ποιες εξαιρέσεις βγαίνουν. Άρα έχετε και ποιες εξαιρέσεις µένουν και ποιες βγαίνουν. Και αυτό το οποίο διαπιστώνετε πλέον
είναι ότι οι περισσότερες εξαιρέσεις που ζήτησαν οι δύο ανεξάρτητες αρχές να βγουν, βγήκαν. Πόσο πιο απλά λοιπόν µπορούµε
να το πούµε; Δεν µπορούµε να το πούµε πιο απλά…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Εντάξει, καλυφθήκαµε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Δυστυχώς δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε.
Να καταθέσω, όµως, µιας που είµαστε εδώ, και µία νοµοτεχνική βελτίωση στο κεφάλαιο δεύτερο και στο κεφάλαιο τρίτο.
Μην ανησυχείτε, δεν αφορά το άρθρο 18.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Αυτό µας είπατε και πριν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ανησυχούµε όµως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Μην ανησυχείτε, κύριε Γιαννούλη και εν πάση
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περιπτώσει αν ανησυχείτε, εµείς εδώ είµαστε να σας βοηθήσουµε σε όλες τις ανησυχίες σας. Γι’ αυτό είµαστε εδώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Αυτό φοβόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Εποµένως στο κεφάλαιο τρίτο, στο άρθρο 28,
πριν την λέξη «παρακρατείται» προστίθεται η λέξη «δύναται να»
και µετά τη λέξη «ποσοστό» προστίθεται η λέξη «έως» και αυτό
αφορά την τροπολογία για την «ΟΣΕ Α.Ε.».
Επίσης κατατίθεται µία νοµοθετική βελτίωση για ένα άρθρο
για την τροπολογία µε αριθµό 1228, την οποία θα έρθει να υπερασπιστεί ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Τα καταθέτω κι αυτά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ.
Κωνσταντίνος Αχ. Καραµανλής καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Για τις τεχνικές προδιαγραφές δεν απάντησε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Θα τα ακούσετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό είναι άλλο θέµα.
Κύριε Σταµενίτη, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε όπως θέλετε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, απλώς διαµαρτυρήθηκα γιατί υπάρχει µία συµφωνία οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να παρεµβαίνουν τρεις φορές και ο συνάδελφος από τον
ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε επιπλέον τοποθέτηση, γιατί υπάρχει µια νέα νοµοτεχνική και αντιλήφθηκα ότι τοποθετείται στην προηγούµενη
που ήδη τοποθετήθηκε. Τώρα αν θέλει περισσότερο λόγο να µιλάει, ευχαρίστως να µας πει και σε εµάς τους Βουλευτές να µη
µιλάµε και να ακολουθήσω το παράδειγµα του Γιάννη Κεφαλογιάννη, να καταθέσω την οµιλία µου στα Πρακτικά και να πω «παρακαλώ, διαβάστε την οµιλία µου».
Πριν ξεκινήσω την οµιλία µου, θα ήθελα να πω δυο λόγια, γιατί
αναφέρθηκε η προηγούµενη συνάδελφος στις εξελίξεις των τελευταίων ηµερών, οι οποίες πραγµατικά προκαλούν σε όλους
µας µεγάλη θλίψη. Βρισκόµαστε µπροστά σε εξελίξεις που σηµατοδοτούν, όπως όλοι παραδέχονται, την αρχή µιας νέας εποχής και µπροστά σε τέτοιας έντασης και σηµασίας γεγονότα, η
ελληνική Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνουν τις µεγάλες αποφάσεις που απαιτούν οι περιστάσεις.
Η χώρα µας στεκόταν πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και αυτό κάνουµε και τώρα. Είµαστε µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και υπερασπιζόµαστε τις αρχές του
Διεθνούς Δικαίου και του απαραβίαστου των συνόρων. Ίσες αποστάσεις ανάµεσα στον θύτη και στο θύµα δεν χωρούν και πρέπει
να είµαστε καθαροί σε αυτό. Επίσης να ενηµερώσουµε και τη συνάδελφο ότι υπάρχει εκλεγµένη Κυβέρνηση και υπάρχει Πρωθυπουργός που έχει πάρει την εντολή από τον ελληνικό λαό να
προχωρεί σε συγκεκριµένες πράξεις.
Να πάω τώρα και σε κάτι άλλο, που ακούσαµε πάλι από τους
συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να τους θυµίσω κάτι σχετικά µε τα µεγάλα έργα και τους οδικούς άξονες. Η κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ µε πρωθυπουργό τον Σαµαρά το 2012-2013, σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατάφερε να πετύχει την επανεκκίνηση των έργων αυτών, που
λόγω της µεγάλης κρίσης είχαν ουσιαστικά σταµατήσει και ο κίνδυνος που θα υπήρχε είναι να πληρωθούν τεράστιες ρήτρες, αν
δεν υπήρχε επανεκκίνηση.
Και ήρθε µετά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η οποία ευθύνεται
λόγω της περιβόητης διαπραγµάτευσης Βαρουφάκη- Τσίπρα,
λόγω του «σκουπίσµατος» των ταµειακών διαθεσίµων, λόγω των
capital control, για τη διακοπή των εργασιών στους αυτοκινητοδρόµους. Και µετά ήρθε ο Υπουργός και έδωσε 700.000.000 σε
εργολάβους για να γίνει επανεκκίνηση. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτό το έχει καταγράψει η ιστορία.
Κι ερχόµαστε τώρα στο θέµα της σηµερινής συνεδρίασής µας
που αφορά το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για την εισαγωγή των πρότυπων προτάσεων για έργα
υποδοµής. Πρόκειται για µια νοµοθετική πρωτοβουλία που θεσµοθετεί ένα πλαίσιο υποβολής αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων καινοτοµίας µε πρωτοβουλία του ιδιωτικού τοµέα σχετικά µε τα µεγάλα έργα υποδοµών.
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η χώρα µας έχει ανάγκη από µεγάλα έργα υποδοµής, όπως δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι
κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από την προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ υπήρξαν όχι απλώς καθυστερήσεις,
αλλά τραγικά λάθη στις επιλογές που εµπόδισαν σηµαντικά την
εξελικτική πορεία της υλοποίησης των µεγάλων έργων. Όπως
έχω ξαναπεί σε παλαιότερες συζητήσεις για τις υποδοµές, οι περιπτώσεις στις οποίες η προηγούµενη κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να προχωρήσουν τα έργα ή όπου έκανε αποδείχτηκε
ότι τα έµπλεξε περισσότερο τα πράγµατα, είναι δεκάδες. Ευτυχώς, όµως, για τους πολίτες, αλλά και συνολικά για την ανάπτυξη
της χώρας µας, οι περιπτώσεις αυτές αντιµετωπίστηκαν, ξεµπλόκαραν και πήραν τον δρόµο τους, µε τις επιλογές αυτής της Κυ-
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βέρνησης και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε Υπουργό τον κ. Καραµανλή.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τα οποία τα έχουµε συζητήσει
πολλές φορές εδώ στην Ολοµέλεια, αλλά και στις συνεδριάσεις
των επιτροπών, είναι τα εξής: το έργο Πάτρα-Πύργος ή το έργο
που αφορά τη δική µου εκλογική περιφέρεια, τον Νοµό Πέλλας,
ο δρόµος Θεσσαλονίκη-Γιαννιτσά-Έδεσσα. Τεσσεράµισι χρόνια
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα απολύτως! Ούτε τα 500
εκατοµµύρια ευρώ στον µελετητή δεν πλήρωσε που είχε εντάξει
στο ΠΔΕ η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας το 2014.
Απόλυτα συνεπείς µε όσα υποσχεθήκαµε, αλλά και µε τις ιδεολογικές µας καταβολές, αναδιαµορφώνουµε τον χάρτη των µεγάλων έργων.
Προφανώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να επιτευχθούν
αυτοί οι υψηλοί στόχοι που έχουµε θέσει στον τοµέα των υποδοµών, χρειαζόµαστε και τα απαραίτητα νοµοθετικά εργαλεία.
Είναι απαραίτητο ένα θεσµικό πλαίσιο που θα διευκολύνει τις διαδικασίες και παράλληλα θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια. Έτσι, λοιπόν, µετά τις νοµοθετικές παρεµβάσεις µε τον ν.4782 και τον
ν.4799, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών εισάγει προς
συζήτηση και ψήφιση το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, µε το οποίο
στοχεύει να επιταχύνει ακόµη περισσότερο τις εξελίξεις στο
πεδίο των υποδοµών και των µεγάλων έργων µέσα από την εµβάθυνση των συνεργασιών µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα,
στοχεύοντας πάντοτε στην αποκόµιση ωφελειών για τους Έλληνες πολίτες και την κοινωνία. Είναι, άλλωστε, γνωστό και αποδεικνύεται και µέσα από τη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας ότι για εµάς η συνεργασία µεταξύ των δυνάµεων
του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα αποτελεί ισχυρό όπλο και χρήσιµο εργαλείο για την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου για τις πρότυπες προτάσεις θεσπίζει, όπως ανέφερα και στην αρχή της οµιλίας µου, ένα πλαίσιο υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης
προτύπων προτάσεων για τα µεγάλα νέα έργα άνω των 200 εκατοµµυρίων ευρώ µε χαρακτηριστικά καινοτοµίας και πολυπλοκότητας, έργα τα οποία στοχεύουν στην περιφερειακή ανάπτυξη
και, παράλληλα, όπως είναι αυτονόητο, συµβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας.
Πού στοχεύουν οι παρεµβάσεις της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας; Επιτρέψτε µου να σταθώ και εγώ µε τη σειρά
µου γρήγορα στα βασικά σηµεία που χαρακτηρίζουν το σχέδιο
νόµου. Πρώτον, είναι οι διατάξεις που στοχεύουν στην ανάδειξη
νέων καινοτοµιών µέσα από την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας
του ιδιωτικού τοµέα για την υλοποίηση µεγάλων έργων υποδοµής, διατηρώντας και ακολουθώντας τις υφιστάµενες διαδικασίες του δηµοσίου και, δεύτερον, στην επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίµανσης τέτοιων έργων µέσω της αξιοποίησης των
πόρων και της ευελιξίας του ιδιωτικού τοµέα.
Με την υιοθέτηση των παραπάνω πρακτικών επιδιώκεται να αντιµετωπιστεί ένα µεγάλο πρόβληµα που όσοι ασχολούνται µε τα
έργα υποδοµής το γνωρίζουν καλά. Αυτό είναι η απουσία επαρκούς ωρίµανσης µεγάλων έργων υποδοµής κατά την τελευταία
δεκαετία λόγω κυρίως της οικονοµικής κρίσης που ταλαιπώρησε
τη χώρα µας, αλλά και των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του
δηµοσίου τοµέα. Είναι ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζεται κυρίως στα µεγάλα έργα όπου υπάρχει πολυπλοκότητα και καινοτοµία και το οποίο απαιτείται να το ξεπεράσουµε, αν θέλουµε να
προχωρήσουµε µπροστά, αν θέλουµε να αναπτύξουµε τις υποδοµές µας, αν θέλουµε να οικοδοµήσουµε µια ισχυρή οικονοµία
και να πετύχουµε σταθερή ανάκαµψη. Για µας αυτές οι στοχεύσεις είναι βασικές. Αποτελούν τον οδηγό και την πυξίδα της διακυβέρνησης της χώρας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς πιστεύουµε ότι ο τοµέας
των υποδοµών είναι ιδιαίτερης στρατηγικής σηµασίας για την
υλοποίηση του µεγάλου µας σχεδίου για τη µεταστροφή της οικονοµίας και την αναµόρφωση της χώρας. Γι’ αυτό και στηρίζουµε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, οι οποίες προωθούν λύσεις, ξεπερνούν εµπόδια και θεραπεύουν παθογένειες του παρελθόντος.
Πιθανόν, οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης να ενοχλούνται
και να νοιώθουν αµήχανα όταν διαπιστώνουν διαρκώς τη συνέ-
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πεια της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µεταξύ όσων παρουσίασε στον ελληνικό λαό προεκλογικά και αυτών που υλοποιεί. Εµείς όµως δεν θα κουραστούµε να λέµε ότι η νοµοθέτηση
της Κυβέρνησης στηρίζεται και κατευθύνεται από το πρόγραµµά
µας, για το οποίο µας επέλεξε η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε το σηµερινό σχέδιο νόµου
που καλούµαστε να ψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα δώσουµε τον λόγο τώρα στην κ. Θεοπίστη Πέρκα από τον
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία. Ακολουθεί ο κ. Παπαηλιού από
τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία και µετά θα δώσουµε τον
λόγο στον κ. Λιβάνιο για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1225.
Ακολουθούν άλλοι τρεις οµιλητές και µετά ο Υπουργός κ. Βορίδης.
Τον λόγο έχει, λοιπόν, η κ. Πέρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν µπω στο θέµα του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να ενηµερώσω
για κάτι τους συναδέλφους και κυρίως τον κ. Σταµενίτη, ο οποίος
δεν πιστεύω ότι µας είπε ψέµατα αλλά πιστεύω ότι δεν έχει καλή
πληροφόρηση.
Το 2012-2013, αγαπητέ συνάδελφε, έγινε όντως τελετή επανεκκίνησης. Μιλάµε για τελετή-φιέστα. Δεν έγινε ποτέ επανεκκίνηση των έργων. Τα έργα αυτά είχαν claims, δηλαδή αξιώσεις,
από τους παραχωρησιούχους πάνω από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ,
γιατί είχαν γίνει µε συµβάσεις παραχώρησης που δεν συνέφεραν
καθόλου το ελληνικό δηµόσιο.
Ο κ. Σουφλιάς, λοιπόν, µιλούσε τότε για τους δρόµους της
ανάπτυξης, όπως µιλάει και σήµερα –θα επανέλθω σε αυτό που
αφορά την ανάπτυξη- και έβαλε τέτοιους όρους στις συµβάσεις
που αν αργούσε η αρχαιολογία έξι µήνες, θα είχε ρήτρα το ελληνικό δηµόσιο και αν αργούσαν οι απαλλοτριώσεις, θα υπήρχε
ρήτρα. Και δεν θα τελείωναν ποτέ. Ήταν και 2 δισεκατοµµύρια!
Και ήρθε, ευτυχώς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε 700 εκατοµµύρια από τα 2 δισεκατοµµύρια και πάνω που ήταν, και τελείωσαν οι δρόµοι. Ποιος δεν τελείωσε; Αυτός που δεν θα τελειώσει
ποτέ.
Σήµερα, στο Υπουργείο –θα ξεκινήσω από αυτό- η πιο σηµαντική διεύθυνση που έχει τα έργα Ε-65, Πάτρα-Πύργος-Καστέλι
δεν έχει διευθυντή εδώ και µήνες ούτε τµηµατάρχη! Δεν δουλεύει! Τίποτα δεν έχει γίνει! Και σήµερα, µας φέρνει ένα νοµοσχέδιο ο κύριος Υπουργός και µάλιστα είπε ότι είναι το όχηµα
της ανάπτυξης, σαν τους δρόµους της ανάπτυξης που δεν ήρθαν
ποτέ! Μόνο µε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε! Κι εδώ άργησε
έναν χρόνο η ανάπτυξη.
Κατ’ αρχάς, να θυµίσω στον κύριο Υπουργό ότι πρότυπες προτάσεις ή αλλιώς συµπράξεις καινοτοµίας µε βάση την αντίστοιχη
οδηγία έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο Εθνικό Δίκαιο µε το άρθρο
31 του ν.4412. Τι κάνει αυτό το νοµοσχέδιο; Τις µεταφέρει µε
πολύ στρεβλό τρόπο, ώστε πραγµατικά να µην είναι συµβατές
µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αρχές, ΕΑΑΔΗΣΥ, κ.λπ..
Πάµε, όµως, στο πιο κρίσιµο σηµείο. Ένας λόγος που αυτή η
χώρα πτώχευσε, εκτός των άλλων, ήταν και τα δηµόσια έργα. Τι
γινόταν, λοιπόν; Πήγαινε ο εργολάβος µε τον Υπουργό, έβγαζαν
έναν χάρτη και έλεγαν «Κάνουµε έναν δρόµο εδώ;» και απαντούσαν «Και δεν κάνουµε; Να κάνουµε». Δεν υπήρχε στρατηγικός
σχεδιασµός ούτε τέτοια κουλτούρα.
Θα µου επιτρέψετε να πω, λοιπόν, ότι ως Γενική Γραµµατέας
Μεταφορών µε Υπουργό τον Χρήστο Σπίρτζη είχαµε προχωρήσει
σε στρατηγικό σχεδιασµό για το ποια έργα πρέπει να προκρίνονται και µας είπε µε θράσος ο κ. Καραγιάννης ότι θα µας φέρουν
προτάσεις. Δηλαδή, δεν σχεδιάζει το κράτος, δεν σχεδιάζει η πολιτεία να δει ποιες ανάγκες πρέπει να καλύψει. Θα έρχονται οι
ιδιώτες να κάνουν τον στρατηγικό σχεδιασµό, τον αναπτυξιακό
σχεδιασµό της χώρας; Και το λέτε χωρίς ντροπή;
Η SRSS, λοιπόν, τότε κάναµε στρατηγικό σχεδιασµό µε ένα
µοντέλο το οποίο θα έπρεπε να επικαιροποιείται. Είχε προβλεφθεί να υπάρχει το building capacity, δηλαδή µια δοµή µέσα στο
Υπουργείο που να µπορεί να επικαιροποιεί αυτό το µοντέλο, για
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να ξανασχεδιάζει. Πάνε όλα! Ξαναγυρίζετε στο παλιό µοντέλο
που µας έφερε στην πτώχευση!
Και, φυσικά, σε όλη αυτή τη διαδικασία, σας είπα για τους διευθυντές του Υπουργείου, διαλύετε το δηµόσιο, είναι εµπόδιο.
Η τεχνογνωσία αυτών των υπαλλήλων που είναι τόσα χρόνια, των
µηχανικών που έχουν κάνει τα µεγαλύτερα έργα της χώρας, δεν
αξιοποιείται, δεν µας ενδιαφέρει. Ο ιδιώτης και η µεγάλη εταιρεία
µας ενδιαφέρουν.
Και πού το βρήκατε, κύριε Καραγιάννη, αυτό που είπατε ότι είδατε µοντέλα; Στην Ευρώπη αυτό µόνο η Ιταλία το έχει δοκιµάσει
µε αποτυχία. Το Περού; Δεν είναι ευρωπαϊκή πρακτική, γι’ αυτό
είναι και ενάντια στις οδηγίες. Και να σας πω και κάτι; Μας λέτε
«κάνουµε νοµοτεχνικές, κάνουµε κάποιες εξαιρέσεις». Τροµάξατε! Η Παγκόσµια Τράπεζα έχει εντοπίσει θέµατα διαφάνειας
σε αυτό το µοντέλο. Η ΕΑΑΔΗΣΥ προειδοποιεί για ζητήµατα δηµοσιονοµικά, θέµατα εφαρµογής των αρχών της ίσης µεταχείρισης, της διαφάνειας, φαινόµενα διαφθοράς. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού λέει ότι στον ιδιωτικό τοµέα µόνο όταν αναλαµβάνει κατά
90% µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτό.
Και η Επιτροπή της Βουλής µιλάει για κενό δικαίου. Και βεβαίως έρχονται οι οργανώσεις των κατασκευαστών και λένε ότι
θα κάνουν προσφυγή. Την προσφυγή φοβηθήκατε. Και πάλι
όµως δε θα τη γλιτώσετε γιατί δεν βελτιώνετε και τίποτα ουσιαστικό. Μόνο ο πρόεδρος του ΤΕΕ -και το καταγγέλλω αυτό διότι
είµαι µέλος του ΤΕΕ και της διοίκησης χρόνια- βρήκε εξαιρετικό
το νοµοσχέδιο µε το εξωπραγµατικό όριο των 200 εκατοµµυρίων
ευρώ. Αποκλείονται οι µικρές εταιρείες και να µη µιλήσουµε για
το επίµαχο άρθρο 18 µε τις εξαιρέσεις.
Από την ΠΕΣΕΔΕ περιµένετε προσφυγές, κύριε Υπουργέ. Πιστεύω ότι θα δικαιωθούν γιατί θα πάνε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Για εµάς, λοιπόν, η λύση δεν είναι η παράκαµψη και η εξαίρεση
ούτε η δηµιουργία αθέµιτου ανταγωνισµού µε εργολήπτες δυο
ταχυτήτων, αλλά η ενίσχυση του ρόλου του κράτους, η αναβάθµιση και επιµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης.
Και κάτι τελευταίο. Σε µια τροπολογία άκουσα κάτι για το
«ΞΕΝΙΑ» Ηρακλείου. Εγώ θυµάµαι ότι έχει περάσει ΕΣΧΑΔΕ και
θέλει προεδρικό διάταγµα. Με τροπολογία κάνουµε και χωροταξία; Όλα µε τροπολογίες; Και σταµατήστε και αυτή την ιστορία
µε τους συµβούλους, επί τη ευκαιρία: 200 εκατοµµύρια η «ΕΡΓΟΣΕ» για συµβούλους και 20 µε 40 εκατοµµύρια η απορρόφηση
κατ’ έτος.
Παρ’ όλα αυτά εγώ έχω καταθέσει δύο βουλευτικές τροπολογίες, κύριε Υπουργέ, που αφορούν την περιοχή µου τη Φλώρινα
και παρακαλώ να τις κάνετε αποδεκτές ή να πάρετε εσείς µια αντίστοιχη πρωτοβουλία.
Θα σας παρουσιάσω και λίγο την περιοχή. Είναι µια περιοχή
που συνορεύει και µε την Αλβανία και µε τη Βόρεια Μακεδονία,
τελείως ακριτική. Βιώνει µια βίαιη απολιγνιτοποίηση µε απόφαση
της δικής σας Κυβέρνησης, χωρίς κανένα σχέδιο και καµµία πρόνοια για τους κατοίκους, τους εργαζόµενους, τους άµεσα και έµµεσα πληττόµενους. Έχει τις χαµηλότερες θερµοκρασίες και εν
µέσω ενεργειακής κρίσης καταλαβαίνετε πόσο στοιχίζει. Και
πάνω απ’ όλα ήρθε και ένας σεισµός.
Βλέπουµε ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει τα αντανακλαστικά
να αντιδράσει, να βοηθήσει. Υπάρχει µια πλήρης αδιαφορία. Και
σας το λέµε πραγµατικά: Δεν θα επιτρέψουµε να ξανασυµβεί
αυτό, να ξεχνιέται µια ολόκληρη περιοχή. Ακόµα δεν έχει εκδοθεί
το ΦΕΚ οριοθέτησης της σεισµόπληκτης περιοχής, που είναι η
βάση βέβαια για τα επόµενα, όπως είναι οι άδειες επισκευής, η
χορήγηση της αναλογούσας στεγαστικής συνδροµής. Τίποτα
από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Επισπεύστε επιτέλους αυτές τις διαδικασίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ζητάω, λοιπόν, µε αυτή την τροπολογία χορήγηση έκτακτης
εφάπαξ ενίσχυσης µε τη µορφή επιδόµατος στα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που διέµεναν σε ακίνητα ή χρησιµοποιούσαν ως επαγγελµατική στέγη ακίνητα που επλήγησαν
από τον σεισµό της 9ης Ιανουαρίου και έχουν και σοβαρές και
εκτεταµένες καταστροφές. Πρόκειται για τριακόσια περίπου πλη-
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γέντα ακίνητα τα οποία έχουν καταγραφεί από τα κλιµάκια των
υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και χαρακτηρίστηκαν ως προσωρινά ακατάλληλα και επικίνδυνα για
χρήση. Η διάταξη στοχεύει στην άµεση ανακούφιση και λόγω του
κοινωνικού της χαρακτήρα λέµε ότι πρέπει το επίδοµα να µην κατάσχεται ούτε να συµψηφίζεται µε οφειλές των δικαιούχων προς
τη φορολογική διοίκηση, το υπόλοιπο δηµόσιο κ,λπ., και βεβαίως
δεν υποκαθιστά σε καµµία περίπτωση την προβλεπόµενη από την
κείµενη νοµοθεσία στεγαστική συνδροµή της πολιτείας.
Παρακαλώ να κάνετε, λοιπόν, δεκτή αυτή την τροπολογία και
να σας υπενθυµίσω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εν µέσω δηµοσιονοµικών περιορισµών και µνηµονίων είναι η πρώτη που έδωσε
την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση σε πληττόµενους από φυσικές καταστροφές: σεισµός Ζακύνθου, Μάτι, Μάνδρα, Πρέβεζα. Μόνο
σε τρεις µήνες το 2017 είχαµε δώσει εφάπαξ επίδοµα λόγω φυσικών καταστροφών -και θα καταθέσω και το σχετικό ΦΕΚ- σε
δεκαπέντε µε είκοσι δήµους: Σαµοθράκης, Σύµης, Λάρισας, Τρικάλων, Κατερίνης, Χανίων, Κέρκυρας, στους πληγέντες δήµους
της Δυτικής Αττικής. Και βλέπουµε ότι η δική σας Κυβέρνηση
έχει δώσει την αντίστοιχη ενίσχυση µόνο στην Εύβοια και στην
Καρδίτσα, όχι στη Χαλκιδική, όχι στον Έβρο, όχι στην Πάργα.
Γιατί; Όπου έπαιξαν τα κανάλια, ό,τι ακούστηκε! Αυτό δεν θα το
επιτρέψουµε.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αφορά τη µοριοδότηση υποψηφίων πανελλαδικών
εξετάσεων λόγω του σεισµού το οποίο είναι φαινόµενο ανωτέρας
βίας και έχει δηµιουργήσει δυσµενείς και αντίξοες συνθήκες για
τα παιδιά τα οποία πρέπει να τύχουν ισότιµης συµµετοχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και ολοκληρώστε µε
αυτό.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και βεβαίως να υπενθυµίσω ότι πλέον στη Φλώρινα όπου έχει
πολύ συχνά χιονοπτώσεις από τότε που ανέλαβε η Νέα Δηµοκρατία παρατηρείται το εξής φαινόµενο: Πέφτει το ρεύµα για
πάνω από είκοσι τέσσερις ώρες. Για τους κατοίκους της Αττικής
µε την πρόσφατη κακοκαιρία προβλέφθηκε να αποζηµιώνονται.
Για τους κατοίκους της Φλώρινας δεν θα προβλεφθεί; Κάτι γίνεται βέβαια µε τον ΔΕΔΔΗΕ, µε τις εργολαβίες του, µε τον συντονισµό του και µε όλα αυτά, οπότε κάθε τόσο πολλές περιφερειακές ενότητες µένουν χωρίς ρεύµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ, κυρία
Πέρκα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία και πριν από την κ. Γκαρά θα µιλήσει ο
κ. Λιβάνιος για την τροπολογία του.
Κύριε Παπηλιού, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, επειδή και στη σηµερινή συνεδρίαση αναφέρθηκαν και εξακολουθούν και αναφέρονται έργα
επί έργων, οι δρόµοι της ανάπτυξης που λέτε, να πω ότι όσον
αφορά την εθνική οδό Βυτίνας - Αρχαίας Ολυµπίας, δηλαδή τον
οριζόντιο άξονα της Πελοποννήσου και ειδικότερα την παράκαµψη των Λαγκαδίων, παρ’ ότι παραλάβατε υπερώριµο έργο µε
πλήρεις µελέτες και µε εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση δεν το
δηµοπρατήσατε, το µαταιώνετε, παρά τις εξαγγελίες σας και τα
«κατόπιν ενεργειών» των εκπροσώπων σας στην ευρύτερη περιοχή. Προχωρήστε το και πάντως πείτε την αλήθεια και µην κοροϊδεύετε τον κόσµο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Με το νοµοσχέδιο εισάγεται
στην ελληνική έννοµη τάξη ο θεσµός των προτύπων ή αυτόκλητων προτάσεων που εµφανίζονται ως καινοτόµες, εναλλακτικές
και οικονοµικά βιώσιµες για τα έργα υποδοµής. Βάσει αυτών οι
φορείς του ιδιωτικού τοµέα καταθέτουν αυτοβούλως προτάσεις
και η Κυβέρνηση χωρίς κριτήρια τις εντάσσει στον σχεδιασµό
της, που δεν είναι πλέον δικός της, δεσµεύει πόρους και τις δηµοπρατεί είτε ως ΣΔΙΤ είτε ως δηµόσιο έργο. Ανατίθεται, δηλαδή,
ουσιαστικά σε φορείς του ιδιωτικού τοµέα ο σχεδιασµός και η
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προτεραιοποίηση της στρατηγικής που σύµφωνα µε το Σύνταγµα ανήκει στην Κυβέρνηση, στην πολιτεία.
Ο ιδιωτικός τοµέας και όχι οι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς αναλαµβάνουν την πρωτοβουλία και τη συµµετοχή
στον εντοπισµό, τη µελέτη, την αξιολόγηση, την ωρίµανση, τη
δηµοπράτηση και την εκτέλεση των έργων µε σκοπό -έτσι λέτετην επιτάχυνση της υλοποίησής τους σύµφωνα µε την ανάλυση
συνεπειών της ρύθµισης του υπό κρίση νοµοσχεδίου. Με αυτόν
τον τρόπο ο σχεδιασµός των δηµοσίων έργων δεν θα γίνεται
πλέον από την Κυβέρνηση, αλλά από τις εταιρείες που προτείνουν, µελετούν και εκτελούν. Η Κυβέρνηση και εν προκειµένω ο
αρµόδιος Υπουργός ως πρόεδρος επιτροπής τα µέλη της οποίας
είναι της επιρροής του απλώς εγκρίνει τις προτάσεις ή µπορεί
και να τις απορρίπτει. Όµως είναι προφανές ότι στην πράξη
υπάρχει προσυνεννόηση.
Ο σχεδιασµός θα αφορά όλα τα έργα υποδοµής. Έτσι µέσω
των πρότυπων προτάσεων η δηµόσια περιουσία και τα δηµόσια
οικονοµικά θα ορίζονται, θα δροµολογούνται από τις ιδέες και
την πρωτοβουλία του ιδιωτικού τοµέα. Επιπλέον, και αφού οι σχετικές ρυθµίσεις εφαρµόζονται για τα έργα προϋπολογιζόµενης
αξίας άνω του ποσού των 200 εκατοµµυρίων ευρώ χωρίς τον
ΦΠΑ το νοµοσχέδιο «φωτογραφίζει», το νοµοσχέδιο αφορά συγκεκριµένους µεγάλους κατασκευαστικούς οµίλους που έχουν τη
δυνατότητα να εµπλακούν στη σχετική διαδικασία αφού τίθενται
συγκεκριµένα κριτήρια και προϋποθέσεις που µόνον αυτοί πληρούν ή µπορούν να επιτύχουν.
Με αυτόν τον τρόπο τα έργα θα συγκεντρώνονται στους µεγάλους και ισχυρούς ενώ θα αποκλείονται οι µεσαίες και µικρές
κατασκευαστικές εταιρείες, όπως και τα µελετητικά γραφεία
αυτού του επιπέδου. Έτσι τίθενται εν αµφιβόλω οι αρχές της
ίσης µεταχείρισης, της αναλογικότητας, του ελεύθερου ανταγωνισµού όταν µάλιστα στα είκοσι υπό κατασκευή µεγάλα έργα σε
όλη τη χώρα οι εταιρείες που τα υλοποιούν είναι τέσσερις - πέντε
και για οκτώ από αυτά µετέχει µία συγκεκριµένη εταιρεία. Ο νοών
νοείτω.
Αντιρρήσεις για τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις που προτείνονται
εκφράζουν και η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων και η
Επιτροπή Ανταγωνισµού, αλλά ακόµη και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής.
Ειδικότερα, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων
αναφέρει ότι οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου παραβιάζουν τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτουν σε κίνδυνο τη
διαφάνεια των διαδικασιών. Ο αντιπρόεδρος της αρχής κατά την
ακρόασή του ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής της Βουλής τόνισε: «σε µία διαδικασία κυβερνητικού σχεδιασµού, δηλαδή σχεδιασµού της πολιτείας, οι δηµόσιοι φορείς σχεδιάζουν έργα
υποδοµής που ανταποκρίνονται σε κοινωνικές και οικονοµικές
ανάγκες. Αντίθετα, στην περίπτωση των αυτόκλητων προτάσεων
το κύριο κίνητρο ενός ιδιωτικού φορέα που υποβάλλει µια πρόταση έργου είναι να προωθήσει τα συµφέροντά του, τα οποία
δεν ευθυγραµµίζονται πάντοτε τουλάχιστον µε τα συµφέροντα
της πολιτείας ή τις ανάγκες της κοινωνίας. Κατά συνέπεια οι παραχωρήσεις που βασίζονται σε αυτή τη διαδικασία ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να αποκλίνουν από το δηµόσιο συµφέρον, αλλά
και να παράγουν ή να ενισχύουν τη διαφθορά. Ο κίνδυνος αδικαιολόγητης επιρροής στις αποφάσεις των αναθετουσών αρχών
είναι παρών όταν ο ανταγωνισµός είναι περιορισµένος, όπως
συµβαίνει εν προκειµένω».
Σχετικά µε τις διατάξεις για τη διαδικασία αξιολόγησης από
την επιτροπή αξιολόγησης δεν προκύπτει η εφαρµογή µιας σειράς αναγκαίων κριτηρίων, όπως της οικονοµικής αποδοτικότητας, της χρηµατοοικονοµικής βιωσιµότητας, της εύλογης τιµολόγησης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό κρίση νοµοσχέδιο καταργείται ουσιαστικά το νοµοθετικό πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων αφού δικαιολογούνται παρεκκλίσεις από αυτό. Η χαρά
της αρχαιολογικής, εργοδοτικής και περιβαλλοντικής ασυλίας!
Ο ν.4412/2016 ως ενιαίο συνεκτικό και µοναδικό νοµοθετικό
πλαίσιο για την ανάθεση και εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων
αποτελεί κοµβική επιλογή της πολιτείας, µε στόχο την κατάργηση της περιπτωσιολογικής αντιµετώπισης, τον εκσυγχρονισµό,
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τον εξορθολογισµό των διοικητικών διαδικασιών, την επαύξηση
της αποτελεσµατικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας στον
τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. Οποιαδήποτε παρέκκλιση δεν
δικαιολογείται, όταν εισάγονται στοιχεία αποσπασµατικότητας.
Και τελειώνω µε το εξής λόγω χρόνου, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η κυβέρνηση του συστήµατος Μητσοτάκη, εκκινώντας από
το επιτελικό κράτος προχωρεί σε σειρά νοµοθετηµάτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση συγκεκριµένων συµφερόντων, αυτών
των µεγάλων και ισχυρών. Αυτό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη
διαµόρφωση ενός θα έλεγα κατ’ ευφηµισµόν κράτους, αφού εκχωρεί κρατικές αρµοδιότητες µε τρόπο ανεπίτρεπτο. Με αυτόν
τον τρόπο αποδοµείται και βέβαια υπηρετεί τα συµφέροντα των
µεγάλων και ισχυρών, τον εξοβελισµό των µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων, που για την Κυβέρνηση είναι βαρίδια για την οικονοµία, των εργαζοµένων και εν τέλει την πυροδότηση ανισοτήτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ κλείστε, κύριε Παπαηλιού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι µεγάλοι και ισχυροί θα λυµαίνονται τον δηµόσιο πλούτο και
τη δηµόσια περιουσία, και εν προκειµένω όχι µόνον πλέον δηµοσιονοµικά, µέσω των εργολαβιών που όλο αυτό το διάστηµα προωθούν, εκτελούν και διεκδικούν όλο και περισσότερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τώρα εκ µέρους του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα αναπτύξει την τροπολογία 1225/37, κατατεθείσα την 1-3-2022, ο Υφυπουργός του αντίστοιχου Υπουργείου κ. Λιβάνιος.
Ορίστε, κύριε Λιβάνιε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η τροπολογία που µόλις ανέφερε
ο κύριος Πρόεδρος, αποτελείται από πέντε άρθρα, εκ των οποίων τα τέσσερα αφορούν τη λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου και ένα άρθρο αφορά τη δυνατότητα των δήµων να καλύπτουν δαπάνες πρόσβασης σε δηµόσια δίκτυα για πρόσβαση
στο ίντερνετ.
Το πρώτο άρθρο, λοιπόν, αφορά την αποζηµίωση των γραφείων κτηµατογράφησης. Είναι γνωστό το θέµα. Είναι πρόβληµα
το οποίο έχει προκύψει από διαδοχικές παρατάσεις, τυπικές ή
άτυπες, συµβάσεων κτηµατογράφησης. Προκειµένου να µην
οδηγηθούν στα δικαστήρια, διακοπεί η κτηµατογράφηση, που
είναι πολύ σηµαντικό, αλλά και επιβαρυνθεί άσκοπα το δηµόσιο
µε τόκους από δίκες τις οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα τις
χάσει, πάµε σε µία συµβιβαστική λύση, ώστε µε βάση τους συγκεντρωτικούς πίνακες που καθορίζονται από απόφαση του 2011
να µπορούν να αποζηµιωθούν οι προϊστάµενοι κτηµατογράφησης.
Το δεύτερο και το τρίτο άρθρο επιχειρούν να κάνουν µια τοµή
ουσιαστικά στη λειτουργία των γραφείων κτηµατογράφησης, καθιερώνοντας την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των συµβολαίων. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγµή -είναι γνωστό
σε όλους- προβλήµατα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας από
καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα, τα οποία έχουν πέσει στα υποθηκοφυλακεία, είναι ακόµη υποθηκοφυλακεία τα οποία έχουν µεγάλες
ουρές είτε έχουν ενταχθεί πρόσφατα στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο και γίνονται σκηνές οι οποίες δεν τιµούν την ελληνική δηµόσια διοίκηση και οφείλονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε
ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να υποβάλουν ένα συµβόλαιο αγοράς, για παράδειγµα, και τους το δίνει ο συµβολαιογράφος για
να προσέλθουν στο κτηµατολογικό γραφείο της περιοχής. Αυτό
γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Ο συµβολαιογράφος θα υποβάλλει
ηλεκτρονικά στο κτηµατολογικό γραφείο το συµβόλαιο, προκειµένου να εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσµος και να περιοριστούν
όσο το δυνατόν περισσότερο οι ουρές.
Το τέταρτο άρθρο αφορά τον έλεγχο των αιτήσεων που κά-
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νουν τα κτηµατολογικά γραφεία. Υπάρχουν και σχετικές δικαστικές αποφάσεις τα προηγούµενα χρόνια που καθορίζουν µέσες
άκρες, περιγράφουν τον έλεγχο που µπορεί να κάνει ο υποθηκοφύλακας. Ουσιαστικά ο έλεγχος περιορίζεται σε έξι επίπεδα,
σε έξι πράγµατα από την αρµοδιότητα του κτηµατολογικού γραφείου ότι πράγµατι αυτός ο οποίος µεταβιβάζει ή δεσµεύει είναι
κάτοχος κ.λπ. και αυτό γίνεται για να επιταχυνθεί η διαδικασία
καταχώρισης των συµβολαιογραφικών πράξεων.
Και το πέµπτο άρθρο είναι η δυνατότητα κάλυψης από τους
δήµους των εξόδων πρόσβασης σε δηµόσιο δίκτυο. Είναι το πρόγραµµα wi-fi.gr, το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται το 2013 και
πλέον είµαστε στο 2022 και έχουµε σε λίγες µέρες καλώς εχόντων των πραγµάτων οριστικό ανάδοχο, ώστε περίπου δύο χιλιάδες επτακόσια σηµεία σε όλη την Ελλάδα να αποκτήσουν σε
κοινόχρηστους χώρους δωρεάν ίντερνετ παντού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μπορώ, κύριε Πρόεδρε, να κάνω µία
ερώτηση στον κύριο Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ναι, βεβαίως, κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Λιβάνιε, κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις που πιθανόν αφορούν και τον κ. Πιερρακάκη.
Εν πάση περιπτώσει, εφόσον ήρθατε εσείς να το παρουσιάσετε
σήµερα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουµε από το πρώτο
άρθρο της τροπολογίας ότι επεκτείνετε ουσιαστικά τις συµβάσεις λόγω σοβαρών καθυστερήσεων του Διοικητικού Συµβουλίου
της «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» και επειδή τα γραφεία κτηµατογράφησης λειτουργούν για αρκετούς µήνες χωρίς να αµείβονται
οι ανάδοχοι. Ήθελα, λοιπόν, να ρωτήσω: είναι σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας ότι εξαιτίας αυτού του προβλήµατος κλείνουν
κτηµατολογικά γραφεία, αυτή την περίοδο έχουµε κλειστά κτηµατολογικά γραφεία εξαιτίας της υποστελέχωσης; Και για ποιο
λόγο επιτρέψατε -είστε δυόµισι - τρία χρόνια κυβέρνηση- να
υπάρχει τέτοια τραγική κατάσταση, που από ό,τι µαθαίνουµε πηγαίνουν ξηµερώµατα οι πολίτες στο Κτηµατολόγιο της Θεσσαλονίκης -έχουµε µάθει ότι έκλεισε το Κτηµατολόγιο της Αλεξανδρούπολης- για να πάρουν αριθµό για να µπορέσουν να εξυπηρετηθούν; Δηλαδή αυτή είναι η ψηφιακή διακυβέρνηση την οποία
εσείς διεκδικείτε και δηλώνετε;
Το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι εκεί που λέτε ότι
θα καταργηθεί ο έλεγχος από τους προϊσταµένους των γραφείων, νοµίζω ότι είναι στο άρθρο 4. Καταλαβαίνετε ότι αν καταργηθεί ο έλεγχος των εγγράφων, των τίτλων, αυτό σηµαίνει
ότι θα ολοκληρωθεί η επιλογή σας, ώστε να κλείσει το Κτηµατολόγιο µε ελλείψεις; Άρα θα έχουµε τίτλους που δεν θα είναι καθαροί, θα είναι µε αστερίσκο και άρα όλες οι νοµικές πράξεις στη
συνέχεια -περί ιδιοκτησίας αναφέροµαι και τίτλων αγοραπωλησίας- θα είναι µε εκκρεµότητες.
Μπορείτε εσείς να αναλάβετε την ευθύνη να µη γίνεται έλεγχος των τίτλων στο Κτηµατολόγιο και να µην παραδίδονται τα έγγραφα και να ελέγχονται, επειδή δεν µπορείτε να στελεχώσετε
το Κτηµατολόγιο; Γιατί αυτό κάνετε ουσιαστικά. Επειδή δεν µπορείτε να λειτουργήσετε το Κτηµατολόγιο και δεν το στελεχώνετε,
δέχεστε να παραλαµβάνονται οι τίτλοι χωρίς έλεγχο και να µην
υπάρχουν και τα ραντεβού ελέγχου.
Αυτό σας πληροφορώ εκ των προτέρων ότι θα είναι η µεγαλύτερη βόµβα που έχει µπει ποτέ στο Κτηµατολόγιο, θα είστε η Κυβέρνηση που επέλεξε να µην έχει ποτέ Κτηµατολόγιο η Ελλάδα,
θα ανατρέψει µια πολύ µεγάλη µεταρρύθµιση του κράτους δικαίου που είναι απαραίτητο και για τον σχεδιασµό της ανάπτυξης
και για το περιβάλλον. Σας τα έχω πει και ιδιωτικά και αναρωτιέµαι, πόση αριστεία πρέπει να έχετε σε εκείνο το Υπουργείο, ώστε
να καταφέρετε να ναρκοθετήσετε το πιο σηµαντικό έργο της Ελλάδας;
Αυτή τη στιγµή, πάντως, οι υπάλληλοι έχουν σοβαρό πρόβληµα, οι εξυπηρετούµενοι έχουν πρόβληµα, οι συµβολαιογράφοι έχουν πρόβληµα, οι δικηγόροι έχουν πρόβληµα, οι κατασκευαστές έχουν πρόβληµα. Και όλα αυτά τα προβλήµατα έχουν
υπογραφή: Κυριάκος Μητσοτάκης -και να βάλω και τον κ. Πιερρακάκη µέσα, γιατί και αυτός ευθύνεται.
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Είναι µια τραγική κατάσταση το Κτηµατολόγιο εξαιτίας της Κυβέρνησής σας. Μία µεταρρύθµιση, η οποία ήταν και υποχρέωσή
µας έναντι των θεσµών, τη δροµολογήσαµε και τώρα βλέπουµε
να υποσκάπτεται το κύρος και η αξιοπιστία του Κτηµατολογίου.
Εµείς σας το λέµε εκ των προτέρων, αυτή η τροπολογία βάζει
ταφόπλακα. Ούτε στελέχωση θα κάνετε, ούτε εξυπηρέτηση των
πολιτών και ούτε καθαρούς τίτλους. Άρα τι Κτηµατολόγιο θα
έχουµε;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Θέλει να κάνει ερώτηση και ο κ. Γκόκας και να απαντήσετε σε όλες µαζί τις ερωτήσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω µόνο για το άρθρο 5 για τις δαπάνες που µπορούν να
καλύπτουν οι δήµοι για παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ασύρµατης
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Είναι πράγµατι θετική η διάταξη. Η
ερώτηση είναι η εξής: Πώς θα καλύπτονται αυτές οι δαπάνες;
Προτίθεστε να υπάρξει δυνατότητα χρηµατοδότησης µέσα από
τα προγράµµατα που αφορούν και στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας, όπως παραδείγµατος χάριν, από το Ταµείο Ανάκαµψης που έχει αυτό τον άξονα ως προτεραιότητα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Υπάρχει άλλη ερώτηση;
Όχι.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Πέντε λεπτά θα σας φτάσουν;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Είναι αρκετά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκαθαρίσω ότι εκτιµώ πάρα πολύ τη γνώµη του κ. Φάµελλου γνωρίζοντας και την ενασχόλησή του µε το συγκεκριµένο
θέµα, αλλά και το ίδιο το επιστηµονικό πεδίο.
Η συζήτηση για το Κτηµατολόγιο θα µπορούσε να γίνει κάποια
στιγµή και να πάρει και πολύ περισσότερη ώρα. Ο ν.4512/2018
ψηφίστηκε τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος, του 2018, αµέσως
µετά τις γιορτές. Προέβλεπε, λοιπόν, την κατάργηση των τριακοσίων ενενήντα πέντε, αν δεν κάνω λάθος, έµµισθων και άµισθων υποθηκοφυλακείων και την ένταξή τους σε έναν ενιαίο
φορέα, ο οποίος µετονοµάστηκε και έγινε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το Ελληνικό Κτηµατολόγιο.
Μέχρι τον Ιούλιο του 2019 πόσα κτηµατολογικά γραφεία είχαν
πέσει στον φορέα; Δύο. Και έκλεισαν τρία υποθηκοφυλακεία.
Άρα, λοιπόν, ο πρώτος ενάµισης χρόνος πήγε χωρίς καµµία πρόοδο στο όλο εγχείρηµα. Πόσες προσλήψεις είχαν εγκριθεί; Είχαν
πάρει προϊσταµένους; Είχαν εγκριθεί προϊστάµενοι; Κανένας.
Σήµερα έχει υπογραφεί το αίτηµα, έχει πάει στον κ. Σταϊκούρα
και στον κ. Βορίδη για τους είκοσι επτά πρώτους προϊσταµένους
των κτηµατολογικών γραφείων. Τι µέριµνα είχαν κάνει για το προσωπικό των έµµισθων, για παράδειγµα, υποθηκοφυλακείων -καλή
ώρα- στη Θεσσαλονίκη; Να δώσουν τη δυνατότητα άµεσης µετάταξης σε υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης -το οποίο
δεν είναι κατ’ ανάγκη λάθος. Αν γινόταν αυτό και δεν έµπαινε ο
περιορισµός, θα αδειάζανε τα έµµισθα υποθηκοφυλακεία. Θα
είχαν µηδέν προσωπικό. Σε µια µέρα θα έφευγαν όλοι, θα µετατάσσονταν. Αυτή ήταν η πρόοδος η οποία προέβλεπε ο ν.4512.
Όσον αφορά τον έλεγχο των πράξεων: Πρώτον, όταν υπάρχουν διάφορες σχετικές και εφετειακές αποφάσεις, ν.2249/2020
Μονοµελές Εφετείο Αθηνών, αλλά και αποφάσεις πρωτοδικείων,
Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το 2009, Μονοµελές
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το 2006 και τα λοιπά. Δεν περιορίζουµε κανέναν έλεγχο ή µάλλον δεν ακυρώνουµε κανέναν έλεγχο.
Ο έλεγχος λέει συγκεκριµένα ποια πράγµατα ελέγχει ο προϊστάµενος του κτηµατολογικού γραφείου. Πρώτον, την αρµοδιότητα του κτηµατολογικού γραφείου, δηλαδή να µην πάω να
γράψω στην Καλαµάτα ένα ακίνητο το οποίο είναι στην Αθήνα.
Δεύτερον, εάν το δικαίωµα στο οποίο αφορά η αίτηση, η καταχώριση, είναι αυτό που επιτάσσει ο νόµος. Τρίτον, εάν συντρέχουν και υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει το
νόµος για τη νοµιµότητα της πράξης. Τέταρτον, αν υπάρχει πληρότητα του φακέλου και πρέπει να βλέπουν εάν αυτός που πουλάει, έχει πράγµατι το ακίνητο το οποίο πουλάει ή δεσµεύει ή
βάζει ενέχυρο και αν υπάρχει η νόµιµη εκπροσώπηση, πληρεξου-
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σιότητα αυτού που υποβάλλει. Άρα, λοιπόν, αυτός είναι ο έλεγχος και αυτό έχει δεχτεί και η ελληνική δικαιοσύνη και µε εφετειακές αποφάσεις σαν νοµολογία. Και τι κάνουµε; Οµογενοποιούµε και λέµε ξεκάθαρα το όριο του ελέγχου.
Από εκεί και πέρα και, οι ίδιοι οι συµβολαιογράφοι, οι οποίοι
συντάσσουν τα συµβόλαια, κάνουν τους ελέγχους, εµείς τους
εµπιστευόµαστε, τους δίνουµε τη δυνατότητα να υποβάλλουν και
ηλεκτρονικά τα φυλλάδια και να είστε σίγουροι ότι το Ελληνικό
Κτηµατολόγιο θα τελειώσει. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θα αποκτήσει και κτηµατολόγιο και ένα σύστηµα λειτουργίας το οποίο
θα εξυπηρετεί πραγµατικά τους πολίτες.
Υπάρχει µία δυνατότητα να προχωρήσουµε ψηφιακά και αξιοποιούµε πλήρως τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες τώρα εντάσσονται. Για παράδειγµα, δίνεται η δυνατότητα στους δικηγόρους
και στους µηχανικούς να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδοµένων
του Κτηµατολογίου. Πρόκειται για τεράστια βοήθεια και εξυπηρετεί και τους δικηγόρους που εργάζονται στον δηµόσιο τοµέα,
αλλά και δικηγόρους του ιδιωτικού τοµέα. Οι µηχανικοί, ακριβώς
το ίδιο. Είναι ένα µεγάλο εργαλείο το οποίο µπορεί να διευκολύνει στην αναζήτηση.
Και κλείνοντας, θα αναφερθώ για το WiFi των δήµων. Με το
πρόγραµµα wifi.gr θα χρηµατοδοτηθεί όλος απαραίτητος εξοπλισµός που χρειάζεται και είναι περίπου δύο εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες µε δύο εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες σηµεία
που θα καταλήξουν σε όλη τη χώρα. Πληρώνεται ο εξοπλισµός,
εγκαθίσταται ο εξοπλισµός και θα λειτουργήσει. Οι δήµοι έχουν
στείλει ήδη τα σηµεία που επιθυµούν.
Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβληµα και υπάρχει η
δυνατότητα, αµέσως θα εγκατασταθεί ο εξοπλισµός και θα αρχίσει να λειτουργεί µε µόνη επιβάρυνση του δήµου το κόστος
σύνδεσης, τίποτε άλλο. Το κόστος σύνδεσης είναι πολύ φτηνό,
είναι αρκετά µικρό. Η χρηµατοδότηση είναι εξασφαλισµένη,
έχουν ζητηθεί από τον Ιανουάριο τα σηµεία προς όλους τους δήµους, βγήκε ένας αλγόριθµος, ο οποίος κατανέµει µε δίκαια κριτήρια τα σηµεία στους δήµους. Και πλέον υπάρχει η δυνατότητα
-σε λίγο καιρό, µέχρι το τέλος του χρόνου- η συντριπτική πλειοψηφία θα έχει εγκατασταθεί και θα µπορούν οι πολίτες σε κοινόχρηστους χώρους, ακόµα και σε γήπεδα και πολιτιστικούς
χώρους να απολαµβάνουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η κ. Αναστασία Γκαρά, Βουλευτής του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, και µετά ακολουθεί η κ. Λιακούλη, αν βέβαια είναι εδώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Θα είναι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ναι, εάν είναι εδώ. Για
να την ειδοποιήσετε το είπα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευνοϊκή σύµπτωση να ακολουθώ της
προηγούµενης συζήτησης που έγινε µε τον κ. Λιβάνιο και τους
συναδέλφους Βουλευτές, διότι κι εµένα µε έχει απασχολήσει ιδιαίτερα η συγκεκριµένη τροπολογία -και θα αναφερθώ στη συνέχεια σε αυτή- αν και οι απαντήσεις του κυρίου Υπουργού δεν
καλύπτουν, τουλάχιστον, τις ανησυχίες µας και τα ερωτήµατα τα
οποία θέτουµε.
Ωστόσο, θα µου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
αναφερθώ αρχικά από το Βήµα της Βουλής στα δραµατικά γεγονότα που ζούµε τις τελευταίες ηµέρες µε τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία, γεγονότα νοµίζω που έχουν συγκλονίσει όλο τον
κόσµο, γεγονότα που έχουν τραγικές συνέπειες, όχι µόνο για τον
λαό της Ουκρανίας, αλλά θα επηρεάσουν και όλο τον κόσµο.
Και ξέρετε, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια σε καµµία περίπτωση. Πρέπει άµεσα να σταµατήσει ο πόλεµος, να µη θρηνήσουµε άλλες ανθρώπινες απώλειες. Πρέπει να επιστρέψουµε στη
διπλωµατία, να επιστρέψουµε στον διάλογο, να εργαστούµε και
να συµβάλουµε για την ειρήνη. Να µη συµβάλουµε στην έξαρση
του πολέµου, αλλά να προστατέψουµε τους λαούς και φυσικά
τους πρόσφυγες µέρος των οποίων και χιλιάδες οµογενείς Έλληνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα, οι συνέπειες θα είναι
δραµατικές και σε οικονοµικό επίπεδο και για τον δικό µας λαό.
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Η ακρίβεια σε ρεύµα, σε καύσιµα, σε τρόφιµα, που σαρώνει εδώ
και καιρό την ελληνική κοινωνία λόγω των εγκληµατικών επιλογών της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, θα γιγαντωθεί άµεσα τις επόµενες µέρες. Και αντί η Κυβέρνηση αυτή να πάρει άµεσα µέτρα
για τον περιορισµό της ακρίβειας, την ενεργειακή επάρκεια, τη
θωράκιση της οικονοµίας και της κοινωνίας, τι κάνει; Την ίδια
στιγµή εδώ µέσα σήµερα ξεπουλά τη δηµόσια περιουσία εξυπηρετώντας για άλλη µια φορά οικονοµικά συµφέροντα.
Σε αυτή τη λογική κινείται και το σηµερινό υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, µε το οποίο τα µεγάλα δηµόσια έργα της χώρας στην
πραγµατικότητα παύουν πλέον να είναι δηµόσια. Τα δωρίζει η
Κυβέρνηση σε τέσσερις-πέντε µεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, αποκλείοντας τον υπόλοιπο κατασκευαστικό κλάδο και γνωρίζουµε
ότι στη χώρα µας είναι πάρα πολύ µεγάλος. Με το πλαφόν, µάλιστα, των 200 εκατοµµυρίων ευρώ ουσιαστικά ενισχύει η Κυβέρνηση τη λογική του καρτέλ. Προφανώς, η στήριξη στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα δεν ενδιαφέρει καθόλου την Κυβέρνηση.
Πρόκειται, µάλιστα, για ένα νοµοσχέδιο που επαναφέρει το
µοντέλο το οποίο µας οδήγησε στη χρεοκοπία και προφανώς θα
πλήξει τα δηµόσια ταµεία.
Τα δηµόσια έργα πλέον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα
επιλέγονται σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της
κοινωνίας και της χώρας, αλλά σύµφωνα µε τις ορέξεις κάποιων
εργολάβων ιδιωτών και φυσικά µε προτεραιότητα το κέρδος
τους. Θα εγκρίνονται, δηλαδή, έργα χωρίς να εντάσσονται σε κανένα στρατηγικό, αναπτυξιακό ή χωροταξικό σχεδιασµό.
Άραγε, αυτή την ανάπτυξη ευαγγελίζεται η Κυβέρνηση Μητσοτάκη; Ο ιδιώτης θα προτείνει, επιτροπή που προΐσταται ο Υπουργός και τα κοµµατικά του στελέχη θα εγκρίνει, θα διενεργείται
ένας διαγωνισµός επί της πρότασης του ιδιώτη που έχει κατατεθεί. Με ποια κριτήρια; Σε ποιο σχέδιο; Για ποιες ανάγκες; Γιάννης
πίνει, Γιάννης κερνάει στην υγεία των δηµόσιων ταµείων. Και
αυτό σήµερα από την Κυβέρνηση ονοµάζεται εκσυγχρονισµός
του πλαισίου των δηµόσιων συµβάσεων.
Φυσικά και από αυτό το νοµοσχέδιο δεν λείπει η αδιαφάνεια
και οι εξαιρέσεις, ενώ παραβιάζεται το ευρωπαϊκό κεκτηµένο της
αναλογικότητας και της ίσης αντιµετώπισης, όπως αναλυτικά
έχουν επισηµάνει και οι φορείς κατά τη συζήτηση στις επιτροπές.
Θα µου επιτρέψετε σε αυτό το σηµείο να επανέλθω και να αναφερθώ στην τροπολογία που συζητήθηκε και πριν και αφορά στο
Κτηµατολόγιο. Είναι άλλη µια επιτυχία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη που οδηγεί σε απίστευτη ταλαιπωρία πολίτες και επαγγελµατίες σε µια περίοδο, µάλιστα, που γραφεία κτηµατογράφησης
κλείνουν το ένα µετά το άλλο χωρίς καµµία προειδοποίηση, µε
τους εργαζόµενους, τους πολίτες και τις υπηρεσίες να µένουν
στον αέρα. Την προηγούµενη βδοµάδα, για παράδειγµα, έκλεισαν τα γραφεία κτηµατογράφησης και στον Έβρο λόγω της ανεπάρκειας αυτής της Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν και η δηµιουργία του Ελληνικού Κτηµατολογίου από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018
αποτέλεσε ένα επίτευγµα το οποίο δικαιώθηκε στην πράξη, η επιλογή της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας να µεταφέρει το
Κτηµατολόγιο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποδείχθηκε καταστροφική ως επιλογή, αφού εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά η κτηµατογράφηση, υποστελεχώθηκαν οι υπηρεσίες,
απορυθµίστηκε και υπονοµεύτηκε ο δηµόσιος χαρακτήρας του
Κτηµατολογίου.
Και αναρωτιόµαστε: Για ποια ψηφιακή µεταρρύθµιση µιλάει ο
κ. Πιερρακάκης, ο κ. Λιβάνιος και οι υπόλοιποι Υπουργοί, όταν
πολλοί εργαζόµενοι στα κτηµατολογικά γραφεία δεν έχουν ούτε
τηλέφωνο ούτε δίκτυο ούτε καν εκτυπωτές; Για ποιο επιτελικό
κράτος µιλάνε τα στελέχη της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, όταν η
αναµονή στους πολίτες είναι µεγαλύτερη του ενός µήνα για µια
πολύ απλή πράξη, για απλές υποθέσεις, όπως η µεταγραφή ενός
συµβολαίου; Ποια ψηφιακή επανάσταση, άραγε, οδηγεί τους πολίτες από τα χαράµατα σε τεράστιες ουρές έξω από τα γραφεία
για να πιάσουν σειρά, προκειµένου κάποια στιγµή να εξυπηρετηθούν; Αυτά συµβαίνουν το 2022 στην Ελλάδα.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ευθύνη της Κυβέρ-
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νησης χιλιάδες πράξεις βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Οι
ενσωµατώσεις γραφείων, η τοποθέτηση -και εδώ, βέβαια- προϊσταµένων χωρίς κριτήρια, εµπειρία και γνώση, η υποστελέχωση,
οι τριτοκοσµικές συνθήκες εργασίας συντελούν σε αυτή τη συνθήκη. Δυστυχώς ναρκοθετήσατε και µπλοκάρατε την ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου δηµιουργώντας ένα προβληµατικό
πλαίσιο και ξηλώνοντας τις δικλίδες διαφάνειας που είχε προβλέψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Και µπροστά σε αυτή την κατάσταση αντί να δώσει η Κυβέρνηση ουσιαστικές λύσεις, φέρνει αυτή την τροπολογία σαν παρηγοριά στον άρρωστο µε επικοινωνιακά τρικ και προβλέψεις
που θα δηµιουργήσουν περισσότερα προβλήµατα από αυτά που
προσπαθούν να λύσουν. Δίνετε συνεχώς παρατάσεις, το οποίο
είναι αναγκαίο εδώ που φτάσαµε, αλλά αν δεν αλλάξετε το πλαίσιο και τις διαδικασίες, οι δίµηνες παρατάσεις δεν θα συµβάλλουν σε τίποτα.
Λόγω καθυστερήσεων του Διοικητικού Συµβουλίου του Κτηµατολογίου και κυρίως της µεγάλης γραφειοκρατίας τα γραφεία
κτηµατογράφησης λειτουργούσαν για αρκετούς µήνες χωρίς να
αµείβονται οι ανάδοχοι, εκτελώντας µάλιστα και πράξεις που δεν
προβλέπονταν από τις συµβάσεις τους, µε αποτέλεσµα πολλά
από τα γραφεία, όπως και στον Έβρο, όπως είπα πριν, να οδηγηθούν άµεσα σε κλείσιµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τα άρθρα 2 και 3 της εν λόγω τροπολογίας αποτελούν ουσιαστικά ένα επικοινωνιακό τρικ της Κυβέρνησης για να εκτονωθεί
η αντίδραση της κοινωνίας για τις τεράστιες ουρές και τους χρόνους αναµονής, αλλά για να δηµιουργήσει περισσότερα, όπως
είπα, από τα προβλήµατα τα οποία θα είναι. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία προφανώς είναι πραγµατικά χρήσιµα. Όµως, για να αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωµα, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί
η απορρόφηση των υπό κατάργηση υποθηκοφυλακείων και η ψηφιοποίηση του αρχείου τους, όπως και η στελέχωση των υπηρεσιών.
Το άρθρο 4 αποτελεί πραγµατική οµολογία πλήρους αποτυχίας της λειτουργίας του Κτηµατολογίου και της ανεπάρκειας
της Κυβέρνησης, διότι αντί το Κτηµατολόγιο να αποτελεί την
αποτύπωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οποιουδήποτε
ακινήτου δηλώνεται, απλώς θα διεκπεραιώνει τις κατατεθείσες
αιτήσεις ανεξάρτητα από το υφιστάµενο καθεστώς, αφήνοντας
πάρα πολλές εκκρεµότητες. Αυτό έχει ως τραγική συνέπεια οι
διαφωνίες για την κυριότητα σε ένα ακίνητο να επιλύονται από
τους πολίτες στα δικαστήρια. Αντιλαµβάνεστε πού µπορεί να µας
οδηγήσει αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε-, ο
άλλοτε σύγχρονος φορέας του ελληνικού δηµοσίου, ο οποίος
αποτελούνταν από στελέχη υψηλού επιπέδου, γνώσεις, εµπειρία
εµφανίζει πλέον στοιχεία διάλυσης και υποστελέχωσης, τα οποία
απαιτούν την άµεση και σοβαρή αντιµετώπιση από το Υπουργείο
σήµερα, µιας και αρκείστε σε επικοινωνιακά πυροτεχνήµατα προσπαθώντας να πείσετε ότι όλα µε ένα µαγικό ψηφιακό τρόπο θα
λυθούν στο µέλλον. Η εικόνα αυτή της διάλυσης δικαιολογείται
µόνο εάν στο µυαλό σας υπάρχει σχέδιο να χρησιµοποιηθεί ως
άλλοθι, προκειµένου να έρθει το Ελληνικό Κτηµατολόγιο ή µέρος
αυτού άµεσα στα χέρια ιδιωτών. Αυτό θα είναι εγκληµατικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ολοκληρώστε, κυρία
Γκαρά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Τους ίδιους φόβους, βέβαια, έχουν εκφράσει και οι εργαζόµενοι. Φαντάζοµαι έχετε ενηµερωθεί για τις ανακοινώσεις τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι και κυρίες της Κυβέρνησης, ξεπουλάτε λιµάνια, δηµόσιες υποδοµές, ιδιωτικοποιείτε τον
ΕΦΚΑ και το ΕΣΥ, πουλήσατε τη ΔΕΗ. Τα αποτελέσµατα τα βιώνουµε όλοι και όλες στην τσέπη µας µε τον πληθωρισµό να σκαρφαλώνει στο 6,3% για τον Φεβρουάριο. Τώρα παίρνουν σειρά και
τα µεγάλα δηµόσια έργα. Κάνετε πλιάτσικο στα δηµόσια ταµεία
µε απευθείας αναθέσεις δισεκατοµµυρίων ευρώ που στερείτε
από την κοινωνία. Βολεύετε και εξυπηρετείτε φίλους και κολλητούς. Διαλύετε οτιδήποτε δηµόσιο και αφήνετε απροστάτευτους
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τους πολίτες σε αυτή τη χώρα. Αυτές είναι πρακτικές που έρχονται από το παρελθόν και χρεοκόπησαν τη χώρα και για αυτό πρέπει να φύγετε άµεσα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Βορίδης για να παρουσιάσει την τροπολογία 1227/39/1-3-2022.
Επτά λεπτά θα σας φτάσουν, κύριε Υπουργέ;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Θα είµαι
κατά το δυνατόν βραχυλογικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Το ξέρω ότι είστε πρακτικός, αλλά είστε και δικηγόρος. Μην το ξεχνάτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς να δικαιολογήσω το
γιατί η τροπολογία και ποιος είναι ο κατεπείγων χαρακτήρας.
Δύο-τρία είναι τα επείγοντα θέµατα. Τα δύο έχουν µια πραγµατική και πιεστική ανάγκη να τα ρυθµίσουµε.
Το ένα είναι ότι υπάρχει, ήδη, από πλευράς της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής µια διαδικασία κυρώσεως στα λεγόµενα «EU-Pilots»,
για τα οποία πρέπει να τακτοποιήσουν και η οποία ρυθµίζεται µε
το πρώτο άρθρο της τροπολογίας αυτής. Η αιτιολογηµένη γνώµη
της επιτροπής έχει εκδοθεί 12-11-2021. Θα πω στην ανάπτυξη
της ουσίας περί τίνος πρόκειται. Είχε προθεσµία δύο µηνών, προκειµένου να υπάρξει ρύθµιση µε την οποία τακτοποιείται το θέµα.
Εποµένως είµαστε ήδη καθυστερηµένοι και η χώρα διακινδυνεύει
τη διαδικασία κυρώσεων. Άρα πρέπει να ρυθµίσουµε. Αυτό είναι
το άρθρο 1. Θα µπω και στην ουσία.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι ότι δίνουµε τη δυνατότητα να ολοκληρώνεται η διαδικασία της κινητικότητας όχι όπως ισχύει σήµερα µε την έκδοση του ΦΕΚ, αλλά ουσιαστικά µε τη λήψη
κωδικού αριθµού δηµοσίευσης. Γιατί αυτό; Για να µη διακινδυνεύσουµε την απώλεια της κινητικότητας εξαιτίας της καθυστερήσεως εκδόσεως του ΦΕΚ. Άρα µε τη λήψη του κωδικού µπορούµε να εξασφαλίσουµε ότι δεν θίγονται εδώ δικαιώµατα υπαλλήλων, που έχει εγκριθεί η κινητικότητά τους.
Και το τρίτο ζήτηµα, το οποίο επίσης είναι επείγον, είναι το
άρθρο 3. Αφορά σε ρυθµίσεις του υπηρεσιακού γραµµατέα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Εκεί η τοποθέτηση του
υπηρεσιακού γραµµατέα έχει καθυστερήσει και αποτελεί ένα
από τα ζητήµατα, για τα οποία έχουµε δεσµευτεί ότι θα το
έχουµε ολοκληρώσει στο πλαίσιο της ενισχυµένης εποπτείας.
Εποµένως έχουµε µία αντίστοιχη συµφωνία µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς για το ζήτηµα αυτό. Αυτό είναι η αιτιολόγηση του
κατεπείγοντος και περνώ στην εξήγηση της ουσίας της τροπολογίας.
Το άρθρο 1 ρυθµίζει το εξής: Είναι η λεγόµενη υπόθεση Γκαζόν –είναι το όνοµα του Ευρωπαίου πολίτη που προσέφυγε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέµα αυτό- µε την όποια παραπονείτο, διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα τοποθετήσεως σε θέσεις
προϊσταµένων στη δηµόσια διοίκηση πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εκεί υπήρχαν διατάξεις, οι οποίες δεν επέτρεπαν οριζόντια την κατάληψη αυτών των θέσεων και έκρινε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ότι αυτό αντίκειται στο άρθρο 45 της συνθήκης.
Υπάρχει µία εξαίρεση που προβλέπεται, η οποία είναι στο
άρθρο 45 παράγραφος 4 της ευρωπαϊκής συνθήκης, η οποία λέει
ότι µπορεί να υπάρξει εξαίρεση γι’ αυτό, άρα να µην επιτρέπεται
σε Ευρωπαίο πολίτη να θέσει την υποψηφιότητά του προκειµένου να καταλάβει θέση στη δηµόσια διοίκηση, όταν όµως η θέση
αυτή συνδέεται µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας. Κρίθηκε λοιπόν ότι µια οριζόντια απαγόρευση παραβιάζει τη συνθήκη και
εποµένως πρέπει να προσαρµόσουµε αντίστοιχα στη νοµοθεσία.
Η ρύθµιση, την οποία κάνουµε εδώ, είναι ότι ουσιαστικά δίνουµε τη δυνατότητα πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να επιλέγονται και να ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου
και ότι θα υπάρξει ένα προεδρικό διάταγµα –εξουσιοδοτεί το
Σώµα- ζητάµε δηλαδή εδώ την εξουσιοδότηση του Σώµατος,
προκειµένου να υπάρξει ένα προεδρικό διάταγµα µε το οποίο θα
καθορίζονται οι θέσεις ευθύνης που συνδέονται µε την άσκηση
δηµόσιας εξουσίας και δεν θα επιτρέπεται το δικαίωµα αυτό.
Για να το κάνω πολύ απλό στη συζήτηση, εκείνο το οποίο λέει
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η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι αν έχετε, παραδείγµατος χάριν,
εργαζόµενους –να πάρω έναν τοµέα που προφανώς δεν συνδέεται µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας- σε µια υπηρεσία καθαριότητας, δεν έχετε κανένα λόγο να λέτε γιατί ένας Ευρωπαίος
πολίτης δεν µπορεί να καταλάβει θέση προϊσταµένου στις υπηρεσίες καθαριότητας. Αν όµως έχετε κάτι το οποίο συνδέεται µε
την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, τότε πρέπει να κάνετε µία αιτιολογηµένη εξαίρεση, για την οποία δεν θα περιορίζεται αυτό το
δικαίωµα.
Άρα λοιπόν παρίσταται η αναγκαιότητα της ρυθµίσεως αυτής
και ζητείται ταυτόχρονα και η νοµοθετική εξουσιοδότηση, προκειµένου να θεσµοθετήσουµε τις εξαιρέσεις.
Στο άρθρο 2 εξήγησα τι είναι εκείνο που γίνεται. Στην πραγµατικότητα, διευκολύνει τη λειτουργία του κύκλου κινητικότητας
και µε τη λήψη του κωδικού αριθµού δηµοσιεύσεως θεωρούνται
ολοκληρωµένες οι πράξεις µετάταξης, έτσι ώστε να µην υπάρχει
διακινδύνευση, αν δεν έχουν δηµοσιευθεί εγκαίρως στο ΦΕΚ οι
πράξεις µετάταξης και δεν έχει εκδοθεί εγκαίρως το ΦΕΚ, να χαθούν οι πράξεις µετάταξης και να θίγονται εδώ υπαλληλικά δικαιώµατα.
Το τρίτο είναι µία σειρά από ειδικές ρυθµίσεις, οι οποίες αφορούν την τοποθέτηση του υπηρεσιακού γραµµατέα. Εκεί υπήρξε
εκτενής διαπραγµάτευση µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς για το
ζήτηµα αυτό. Αυτό αποτελεί µια εξαίρεση, αν θέλετε, στο πλαίσιο
του επιτελικού κράτους.
Όµως, το Υπουργείο Παιδείας είχε την άποψη ότι εξαιτίας κυρίως του εύρους, αλλά και του ειδικού χαρακτήρα ορισµένων αρµοδιοτήτων, θα έπρεπε αυτές να επιφυλαχθούν για τον Υπουργό
και να αφαιρεθούν από τον υπηρεσιακό γραµµατέα, ταυτόχρονα
να δοθεί η δυνατότητα στον υπηρεσιακό γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας να µεταφέρει –λόγω του ότι είναι πολύ µεγάλο το
Υπουργείο Παιδείας- την άσκηση αρµοδιοτήτων προς ιεραρχικά
υφισταµένους, ώστε να καθίσταται αποτελεσµατική η λειτουργία
του υπηρεσιακού γραµµατέα.
Η τελευταία διάταξη, η οποία είναι ενδιαφέροντος κοινού νοµίζω των Υπουργείων Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής,
αφορά την παράταση κάποιων συµβάσεων, προκειµένου να τακτοποιηθούν ζητήµατα σίτισης φοιτητών.
Αυτές είναι λοιπόν οι τροπολογίες και οι ρυθµίσεις και είναι
όλες και κατεπείγουσες. Ξέρετε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών
αποφεύγει να βάζει τροπολογίες. Όµως, εδώ πραγµατικά έχουµε
ζητήµατα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία να τα ρυθµίσουµε
µε το ταχύτερο δυνατό τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Υπάρχει κάποια ερώτηση
στον κύριο Υπουργό; Όχι.
Αφού ζητήσω συγγνώµη από την κ. Λιακούλη, θα δώσω το
λόγο στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δύο λεπτά,
όπως µου υποσχέθηκε, για να παρουσιάσει την τροπολογία
1228/40/1-3-2022.
Κύριε Σκρέκα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, έχουµε καταθέσει µία τροπολογία µε γενικό αριθµό
1228 και ειδικό 40. Τα τέσσερα πρώτα άρθρα αφορούν συναρµόδια Υπουργεία και έχουν ήδη υποστηριχθεί από συνάδελφο
Υπουργό.
Στο άρθρο 4 προχωρούµε σε µία παράταση της υποβολής των
εγγυητικών επιστολών για έναν µήνα για εκείνους τους επενδυτές, που έχουν καταθέσει αίτηση και έχουν λάβει άδεια παραγωγής για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µεγαλύτερες του 1 MW.
Θυµάστε ότι έχουµε θέσει ως απαραίτητο όρο της διατήρησης
άδειας παραγωγής την υποβολή εγγυητικής επιστολής 35.000
ευρώ για κάθε µεγαβάτ εγκατεστηµένης ισχύος για τα έργα τα
οποία είναι πάνω από 1 MW. Αυτό το κάναµε πριν λίγους µήνες,
ώστε να ξεκαθαρίσουµε λίγο ποιοι έχουν πραγµατικά την οικονοµική δυνατότητα να κατασκευάσουν το φωτοβολταϊκό ή αιολικό και ποιοι όχι, ώστε να καθαρίσει ο ενεργειακός χώρος και
να µπορέσουν πραγµατικά να υλοποιηθούν επενδύσεις οι οποίες
δεν υλοποιούνται.
Παρατείνουµε, λοιπόν, για έναν µήνα το χρονικό όριο το οποίο
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είχαµε θέσει για να υποβάλουν την εγγυητική, γιατί και λόγω της
κακοκαιρίας που είχαµε τον Ιανουάριο και λόγω της καταστάσεως υπήρχε δυσκολία για την απόκτηση εγγυητικών επιστολών
από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τους δίνουµε µόνο
τριάντα µέρες για να υποβάλλουν αυτές τις εγγυητικές.
Στο άρθρο 5 απεµπλέκουµε έργα, τα οποία µπορεί να έχουν
πάρει τιµή «ταρίφα» από διαγωνισµό, αλλά θέλουν τελικά να ενταχθούν στις ελεύθερες διακυµάνσεις δοκιµές της αγοράς. Αυτά
τα απεµπλέκουµε, ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν στις αγορές.
Έρχοµαι στο άρθρο 6. Το µεγάλο πρόβληµα που έχουµε αυτά
τα δύο χρόνια, που δυστυχώς βιώσαµε και βιώνουµε τις επιπτώσεις της πανδηµίας του κορωνοϊού, είναι ότι παρατηρούνται σηµαντικές καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, σηµαντικές
καθυστερήσεις στην παραλαβή του εξοπλισµού για να κατασκευαστούν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Αυτό έχει φέρει
πάρα πολύ πίσω κάποια έργα, τα οποία ενώ ήταν ώριµα, είχαν
άδεια παραγωγής, είχαν περιβαλλοντική αδειοδότηση, είχαν χρηµατοδότηση, παρ’ όλα αυτά δεν µπορούν να ολοκληρωθούν
λόγω της καθυστέρησης της εφοδιαστικής αλυσίδας που παρατηρείται σε όλο τον πλανήτη. Δίνουµε λοιπόν κάποιες παρατάσεις.
Άρα, λοιπόν, στο άρθρο 6 δίνουµε µία παράταση στις ΣΗΘΥΑ,
στους σταθµούς συµπαραγωγής, ώστε να µπορέσουν να υλοποιήσουν την επένδυσή τους.
Επίσης, δίνουµε µία παράταση έξι µηνών στις τιµές αποζηµίωσης µικρών φωτοβολταϊκών σταθµών κάτω από 1 MW. Η ταρίφα,
η οποία έληγε τέλος Φεβρουαρίου, είναι περίπου στα 65 ευρώ
για τους ανεξάρτητους παραγωγούς, στα 68 ευρώ για τις ενεργειακές κοινότητες. Δίνουµε έξι µήνες, διατηρούµε δηλαδή αυτή
την ταρίφα για έξι επιπλέον µήνες, για να ολοκληρώσουν την κατασκευή, γιατί οι άνθρωποι ήδη βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, απλά δεν έχουν ολοκληρώσει.
Επίσης, δίνουµε µία παράταση τριών µηνών για την αποπληρωµή του κόστους σύνδεσης κυρίως για φωτοβολταϊκά και µάλιστα µικρά, δηλαδή δίνουµε µία δυνατότητα τριών µηνών
παραπάνω για να αποπληρώσουν το κόστος σύνδεσης που θα
πληρώσουν προς το ΔΕΔΔΗΕ. Λόγω του δριµύ χειµώνα και των
προβληµάτων τα οποία είχαν, τους δίνουµε µία δυνατότητα ώστε
να πληρώσουν και να προχωρήσουν την επένδυσή τους.
Δίνουµε, επίσης, µία παράταση δώδεκα µηνών στις προθεσµίες υλοποίησης των έργων που έχουν επιλεγεί σε ανταγωνιστικές διαδικασίες. Επαναλαµβάνω, έχουµε δύο χρόνια πολύ
σηµαντικές καθυστερήσεις στην παραλαβή του εξοπλισµού, φωτοβολταϊκών πάνελ, άλλων εξαρτηµάτων. Δίνουµε, λοιπόν, παράταση δώδεκα µηνών για έργα τα οποία έχουν πάρει ταρίφες
από διαγωνιστικές διαδικασίες, από διαγωνισµούς κάναµε. Ήδη
έχουν ξεκινήσει να υλοποιούν. Δίνουµε δώδεκα µήνες χρονικό
περιθώριο για να µπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα έργα.
Επίσης, δίνουµε παράταση στους υβριδικούς σταθµούς της
Κρήτης στις προσφορές σύνδεσης για να µπορέσουν να υλοποιηθούν. Οι υβριδικοί σταθµοί Κρήτης είναι συστήµατα παραγωγής
και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η πραγµατικότητα είναι
ότι η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δόθηκε µόλις τον Δεκέµβριο του 2021, µόλις πριν δύο µήνες. Άρα τώρα είναι εγκεκριµένο το σχήµα στήριξης αυτών των σταθµών. Συνεπώς τώρα
που θα ξεκινήσουν να υλοποιούν, τους δίνουµε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για να µπορέσουν να υλοποιήσουν. Να πούµε ότι
αυτά είναι πάρα πολύ σηµαντικά για την ευστάθεια του συστήµατος και για τη διείσδυση περισσότερων ανανεώσιµων πηγών
στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.
Επίσης, δίνουµε έναν χρόνο δεκατεσσάρων µηνών για την ισχύ
προσφορών σύνδεσης για να υλοποιήσουν έργα βιοµάζας. Για
τα έργα βιοµάζας στον κτηνοτροφικό τοµέα ιδίως στον πρωτογενή τοµέα, γνωρίζουν όσοι Βουλευτές εκλέγονται στις περιφέρειες, ήδη έχουν ξεκινήσει υλοποιήσεις έργων διαχείρισης
αποβλήτων κτηνοτροφικών µονάδων, έργα βιοµάζας δηλαδή,
αξιοποίηση αυτών για την παραγωγή βιοµεθανίου και ενεργειακής αξιοποίησής του. Δίνουµε, λοιπόν, χρόνο για να µπορέσουν
να υλοποιηθούν και αυτά έργα. Βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης. Είναι υπερώριµα φυσικά έχουν ξεκινήσει πολλά να κα-
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τασκευάζονται, απλά δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν λόγω των συνθηκών που επικράτησαν το προηγούµενο διάστηµα.
Τέλος, στο άρθρο 7 επανακαθορίζουµε τις τιµές αναφοράς
σταθµών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και κυρίως των αιολικών. Αφορά µικρά αιολικά. Έληγε η ταρίφα 98 ευρώ τον επόµενο
µήνα. Εισάγουµε µία νέα κατηγορία, µία ταρίφα στα 89 ευρώ
ώστε να µπορέσουν να υλοποιήσουν επενδυτές οι οποίοι ήδη
είχαν ξεκινήσει, είχαν ωριµάσει, αλλά δεν προλάβαιναν.
Οπότε, µειώνουµε βέβαια την ταρίφα στα 89 ευρώ σε ένα επίπεδο, αλλά από την άλλη έχουµε µια αύξηση, όπως γνωρίζετε,
του κόστους και των ανεµογεννητριών και των φωτοβολταϊκών
παγκοσµίως. Έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες, έχει αυξηθεί το πυρίτιο, έχουν αυξηθεί τα µέταλλα. Άρα τους δίνουµε µία ταρίφα
89 ευρώ για να ολοκληρώσουν την κατασκευή τους και στη συνέχεια η ταρίφα µειώνεται ακόµα περισσότερο στα 79 ευρώ, από
31 Δεκεµβρίου 2023 και µετά. Θεωρούµε ότι τότε βέβαια θα
έχουν υποχωρήσει αυτές οι τιµές στις πρώτες ύλες και στον εξοπλισµό, οι οποίες δυστυχώς αυτή τη στιγµή απειλούν, εγώ θα
έλεγα, συνολικά την οικονοµία του πλανήτη.
Και τέλος, στο τελευταίο άρθρο, στο άρθρο 8, δίνουµε παράταση σαράντα πέντε ηµερών για την υποβολή αντιρρήσεων για
τους δασικούς χάρτες στην Κρήτη οι οποίοι έχουν αναρτηθεί
προσωρινά. Δίνουµε, λοιπόν, παράταση σαράντα πέντε ηµερών
γιατί εκεί προχωρήσαµε και διορθώσαµε κάποια λάθη µετά την
υπουργική απόφαση χαρακτηρισµού του ασπαλάθου ως είδος
το οποίο δεν χαρακτηρίζει δασικού χαρακτήρα µία έκταση. Δίνουµε, λοιπόν, σαράντα πέντε ηµέρες γιατί έχουν προχωρήσει
σε διορθώσεις οι µελετητές των δασικών χαρτών και οι αρµόδιες
δασικές διευθύνσεις, ώστε εφόσον διορθωθούν οι χάρτες στη
συνέχεια να µπορούν να υποβάλουν αίτηση αντιρρήσεως αυτοί
οι οποίοι έχουν διαφωνία.
Σας ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ θέλω να
κάνω ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κατ’ αρχάς, ερωτήσεις
από τον ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει µόνο ο κ. Σπίρτζης. Δεν προβλέπεται
τέτοια διαδικασία κάθε Βουλευτής να ρωτάει. Πείτε στον κ. Σπίρτζη να κάνει την ερώτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν υπάρχει η διαδικασία να ρωτάµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Μην εκµεταλλεύεστε την καλοσύνη µου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Να ρωτήσει ο κ. Φάµελλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εσείς θα ρωτήσετε,
κύριε Σπίρτζη, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Προηγούµενα άφησα και τον κ. Γκιόκα και τον κ. Φάµελλο να
ρωτήσουν. Έχω, όµως, και την κ. Λιακούλη εδώ πέρα που την ταλαιπωρώ.
Κύριε Σπίρτζη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα ήθελα να ρωτήσω και τον Υπουργό Υποδοµών. Δεν είναι ο
κ. Καραµανλής στην Αίθουσα. Είναι ο κ. Καραγιάννης που κάθεται δίπλα στον Υπουργό Ενέργειας και βλέπει και τις σηµειώσεις
του.
Καταλάβατε κάτι από αυτά που είπε ο Υπουργός Ενέργειας;
Διότι εδώ είναι η πέµπτη τροπολογία - νοµοσχέδιο που έρχεται
σήµερα. Είναι η πέµπτη τροπολογία - νοµοσχέδιο. Έλεος! Σε ειδικά θέµατα, µέσα στην κρίση, µε αυξηµένες τιµές ενέργειας, έρχεται να συζητήσουµε µε τροπολογία Πέµπτη 3 Μαρτίου στις
15.20’ τις ταρίφες για τις τιµές ενέργειας. Είναι δυνατόν; Είναι ε;
Μπράβο! Συγχαρητήρια! Οι κανόνες καλής νοµοθέτησης που
µας είχατε βάλει στο επιτελικό κράτος, το πρώτο νοµοσχέδιο.
Ρωτάµε λοιπόν. Βάζετε και µε αναδροµική ισχύ, έπειτα από
οκτώ µήνες, εγγυητική επιστολή στα µικρά έργα. Γιατί; Θα µας
απαντήσετε τώρα. Αφού φέρνετε νοµοσχέδιο µε τροπολογία,
απαντήστε µας ποιος είναι ο λόγος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Σε ποια µικρά έργα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Σκρέκα, περιµέ-
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νετε να ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεύτερον. Έχετε διατάξεις που ψηφίστηκαν µε τον ν.4843 τον Οκτώβρη του 2021 και τα αλλάζετε.
Δικοί σας νόµοι δεν είναι; Και στις υποδοµές τα ίδια κάνετε µε
το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Παραδέχεστε το απόλυτο µπάχαλο που έχετε φέρει και στην ενέργεια εκτός από τις υποδοµές
και το φέρνετε µε τροπολογία; Θέλετε να καλύψετε το µπάχαλο
που έχετε φέρει στην αγορά ενέργειας;
Μετά έχετε µία διάταξη όπου επιτρέπεται –λέει- ουσιαστικά να
συµµετέχουν σε έναν διαγωνισµό και να παίρνουν χαµηλή τιµή
και µετά να φεύγουν και να πηγαίνουν σε υψηλότερη τιµή. Γιατί
το κάνετε αυτό; Το κάνετε µε τροπολογία κι αυτό στις 15.20’.
Για τους δασικούς χάρτες. Γιατί µόνο στην Κρήτη η παράταση;
Έχει κάτι ιδιαίτερο; Έφερε ο κ. Αυγενάκης για να γίνουν απευθείας αναθέσεις εκεί στα αθλητικά έργα. Γιατί µόνο στην Κρήτη;
Δηλαδή στην ανατολική Αττική δεν χρειάζεται; Στη Θεσσαλονίκη,
στη Χαλκιδική δεν χρειάζεται;
Έχετε δεσµευτεί ότι θα αλλάξετε τη νοµοθεσία. Αντί να µας
φέρετε τη νέα νοµοθεσία φέρνετε µια παράταση σαράντα πέντε
ηµερών. Ποιον θέλετε να εξυπηρετήσετε και για ποιο λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Σκρέκα, έχετε τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Θα απαντήσω στις ερωτήσεις του κυρίου συναδέλφου -εύλογες είναι- για να κατανοήσει καλύτερα.
Κατ’ αρχάς, η ρύθµιση που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον ο
οποίος έχει λάβει ταρίφα από διαγωνισµό να απεµπλακεί και να
καταλήξει στην αγορά προβλέπεται ήδη στο επόµενο αδειοδοτικό νοµοσχέδιο, στην απλοποίηση αδειοδότησης, που θα καταθέσουµε. Οπότε εντάξαµε και αυτούς που ήδη έχουν µια τέτοια
θέληση. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα εφαρµοστεί ούτως η άλλως
από εδώ και πέρα δηλαδή, το νοµοθετούµε, ερχόµαστε να το δώσουµε γι’ αυτούς, για να µην υπάρχουν δύο µέτρα και δύο
σταθµά, όπου οι από δω και πέρα να έχουν τη δυνατότητα να το
πράξουν και οι από δω και πριν να µην µπορούν. Άρα γίνεται για
λόγους ισονοµίας.
Από κει και πέρα, για τα άλλα που είπατε για το θέµα των δασικών χαρτών, ξέρετε ότι για παράδειγµα στην Κρήτη είχαµε δύο
από τους τέσσερις νόµους όπου φαίνεται ότι από λάθος της διοίκησης ή από λάθος των µελετητών είχαν τεράστιες εκτάσεις
χαρακτηρισµένες ως δασικού χαρακτήρα, ενώ δεν ήταν. Περάσαµε την υπουργική απόφαση για τους ασπαλάθους ώστε να µην
χαρακτηρίζουν δασική έκταση. Και επίσης, πρέπει να πούµε ότι
και το Δασαρχείο του Ρεθύµνου τελούσε υπό κατάληψη για δύο
µήνες περίπου, οπότε δεν υπήρχε ο χρόνος και για να πάνε οι
ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν µία αίτηση αντίρρησης.
Οπότε, από τη στιγµή που ολοκληρώνονται οι διορθώσεις,
γιατί ήδη έχουµε διορθώσεις και έχουµε και τα πρώτα στοιχεία,
ήδη οι µεγάλες εκτάσεις αυτών των νοµών έχουν αλλάξει µετά
από τη µελέτη που έχει γίνει, φυσικά, επειδή έπρεπε και µετά από
τη διόρθωση των σφαλµάτων έχουν αλλάξει χαρακτηρισµό και
από δασικού χαρακτήρα έχουν αποκτήσει χαρακτήρα άλλης χρήσης.
Άρα θέλουµε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ώστε µετά
να διορθωθούν οι χάρτες και στη συνέχεια να υπάρχει, βέβαια
και ένα χρονικό διάστηµα κάποιων ηµερών για αυτούς για τους
οποίους δεν έχει διορθωθεί ο χαρακτηρισµός στη δική τους γη,
στο δικό τους αγροτεµάχιο, να µπορούν να προσφύγουν και να
καταθέσουν µία αίτηση αντιρρήσεως. Αυτό είναι και τίποτα άλλο.
Επίσης, για την ερώτηση που κάνατε ότι βάζουµε εγγυητική
επιστολή για τα µικρά έργα…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Για τα έργα 0,5 MW µε 1 MW.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Δεν βάζουµε για τα µικρά έργα γενικά. Όσα έργα φωτοβολταϊκά, ανεµογεννήτριες- θεωρούνται µικρά, δηλαδή
είναι κάτω του 1 MW φωτοβολταϊκά ή κάτω των 3 και 6 MW στα
αιολικά, εκεί δεν υποχρεώνουµε να καταθέσουν εγγυητική επιστολή. Το κάνουµε µόνο για τα µικρά υδροηλεκτρικά. Γιατί το κάνουµε αυτό; Θα σας πω, έχει εξήγηση, φυσικά, λογική εξήγηση.
Υπάρχουν πάρα πολλοί developers, όπως λέγονται, δηλαδή γραφεία τα οποία αναπτύσσουν, εξελίσσουν µία επενδυτική πρό-
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ταση, οι οποίοι έχουν πάει, έχουν καταλάβει σε όλο τον ελλαδικό
χώρο σηµεία όπου µπορούν να κατασκευάσουν τέτοια µικρά
υδροηλεκτρικά, που είναι πολύ χρήσιµα και πολύ σηµαντικά για
το ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας και δεν υλοποιούν αυτές τις
επενδύσεις.
Άρα τι προσπαθούµε να κάνουµε; Θέτουµε µε µία εγγυητική
35.000 ευρώ για αυτούς, να καταθέσουν µια τέτοια εγγυητική για
κάθε MW, ώστε τελικά να αποδείξουν ότι έχουν την οικονοµική
δυνατότητα. Βάζουµε 35.000 ευρώ εγγυητική για ένα έργο το
οποίο ξέρετε πόσο κοστίζει; Πολλές εκατοντάδες χιλιάδες, 1 εκατοµµύριο ευρώ. Τι ζητάµε δηλαδή; Ζητάµε να φέρει µία εγγυητική µόλις 35.000 ευρώ για να αποδείξει –κύριοι συνάδελφοι, δεν
χρειάζεται να κάνουµε διάλογο, δεν είναι να συζητήσουµε πολλάγιατί κάποιοι έχουν είκοσι και τριάντα τέτοιες άδειες. Ας επιλέξουν, λοιπόν, ποιες άδειες θέλουν να κατασκευάσουν για να δώσουµε τη δυνατότητα στους υπόλοιπους, σε κοινότητες να
κατασκευάσουν. Έρχονται στο γραφείο µου χωριά, έρχονται
πρόεδροι κοινοτήτων και λένε ότι θέλουν να κάνουν µία ενεργειακή κοινότητα όλο το χωριό, αλλά τους έχουν πιάσει τον χώρο.
Θέλουµε, λοιπόν, εµείς να αδειάσει αυτός ο χώρος από αυτούς που κρατάνε τα χαρτιά και τα γυρνάνε από γραφείο σε γραφείο, για να µπορέσουν και ολόκληρα χωριά, κοινότητες να
κάνουν και να απολαµβάνουν αυτού του εσόδου.
Σας ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πάει να διορθώσει το
µπάχαλο του κ. Χατζηδάκη, δηλαδή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Αυτά είναι εξυπνάδες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Αυτή η συζήτηση µπορεί
να συνεχιστεί.
Τον λόγο έχει, λοιπόν, η κ. Λιακούλη από το Κίνηµα Αλλαγής.
Μετά θα µιλήσει ο κ. Μιχαηλίδης από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Εγώ πότε, κύριε Πρόεδρε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Θέλω και εγώ να µιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Περιµένετε, σας παρακαλώ!
Μετά θα µιλήσει ο κ. Γρηγοριάδης από το ΜέΡΑ25 -για αυτό
σας λέω να περιµένετε- µετά η κ. Καφαντάρη, ο κ. Λιούπης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Εγώ πότε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μα, δεν ζητήσατε να µιλήσετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Τώρα ζητάω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία, µε κάποιον τρόπο
θα µπείτε και εσείς και ο κ. Χήτας, αλλά άµα δεν ζητάτε να µιλήσετε, πού να ξέρω εγώ πότε θα µιλήσετε;
Ορίστε, κυρία Λιακούλη, ξεκινάτε και να ετοιµάζεται ο κ. Μιχαηλίδης.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς µου
δίνεται η ευκαιρία τώρα να εκφράσω τα συλλυπητήριά µου και
εγώ από αυτό το Βήµα για την απώλεια του Δηµήτρη Τσοβόλα
και της Μαριέττας Γιαννάκου, δύο µεγάλων πολιτικών που τίµησαν µε την πορεία τους τον κοινοβουλευτισµό και πρόσφεραν
σπουδαίες υπηρεσίες στη χώρα, καταφέρνοντας πολλές φορές
να υπερβούν µε θάρρος όρια που στένευαν τη σκέψη τους ή και
τη βούλησή τους. Θα τους θυµόµαστε πάντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις ώρες ο πλανήτης παρακολουθεί τις δύο εµπόλεµες πλευρές να συνεχίζουν τις συρράξεις, ενώ αναµένεται να επαναληφθούν σε λίγη ώρα από τώρα
οι διαπραγµατεύσεις που ήταν να ξεκινήσουν ώρα 2.00’. Συνεχίζει στο µεταξύ να εκτυλίσσεται µπροστά στα µάτια µας ένα ανείπωτο δράµα, µία φοβερή τραγωδία µε εκατοντάδες χιλιάδες
πρόσφυγες που συνεχώς εγκαταλείπουν την εµπόλεµη Ουκρανία, εκατοντάδες νεκρούς, δυστυχώς, µεταξύ των οποίων παιδιά
και Έλληνες οµογενείς.
Όλες οι δηµοκρατικές δυνάµεις και σήµερα βρισκόµαστε απέναντι στη µεγάλη πρόκληση αλλά και στο πανθοµολογούµενο
χρέος να δράσουµε άµεσα για την παγκόσµια ειρήνη και σταθερότητα, προσηλωµένοι αταλάντευτα στις θεµελιώδεις αρχές του
διεθνούς δικαίου, στον σεβασµό της εθνικής κυριαρχίας και της
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εδαφικής ακεραιότητας, δίπλα στον ουκρανικό λαό.
Απευθύνουµε κάλεσµα σε όλους τους πολίτες και από αυτό το
Βήµα να συνδράµουν στην πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα
Αλλαγής για τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας στον δοκιµαζόµενο λαό της Ουκρανίας, το ελάχιστο που αυτές τις ώρες
µπορούµε να κάνουµε, µε την ελπίδα να ευδοκιµήσουν οι διαπραγµατεύσεις και να ακούσουµε και σήµερα ακόµη τη λήξη
αυτού του πολέµου.
Σε ό,τι αφορά τα καθ’ ηµάς και τα σηµερινά, σήµερα εισάγετε,
κύριε Υπουργέ, στη συζήτηση της Ολοµέλειας ένα νοµοσχέδιο
που λέτε ότι είναι ένα νέο πλαίσιο διαδικασιών υλοποίησης
έργων υποδοµής µέσα από πρότυπες προτάσεις. Τα έργα αυτά
αφορούν στον δηµόσιο τοµέα, έργα υποδοµής του δηµοσίου
τοµέα, για τα οποία θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή την Αίθουσα
κοινή παραδοχή όταν συζητάµε είναι η κεντροβαρής και αδιαπραγµάτευτη έννοια της διαφάνειας, διαφάνεια σε όλα τα στάδια, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις αποφάσεις.
Αυτές οι πρότυπες προτάσεις, λοιπόν, που διατείνεστε ότι θα
επιλύσουν σωρεία σοβαρών ζητηµάτων στα έργα υποδοµής του
δηµοσίου -εκτός από την ελκυστική επωνυµία, πράγµατι το πρότυπο έχει κάτι ελκυστικό- θα πρέπει να είναι και πραγµατικά καθαρές, πραγµατικά διαυγείς, να κινούνται στο πλαίσιο του υγιούς
ανταγωνισµού. Δεν θα επιτρέπουν να µεθοδεύονται, για παράδειγµα, εξαιρέσεις φωτογραφικές και παρεκκλίσεις πρωτοφανείς, θα ωφελούν την οικονοµία, την κοινωνία. Και βεβαίως, θα
αποβαίνουν τελικά προς όφελος της χώρας. Αυτός δεν είναι ο
σκοπός σας; Αλλιώς τι πρότυπες είναι;
Απαιτούνται, λοιπόν, καθαροί κανόνες που θα σέβονται το δίκαιο, θα σέβονται τους φορείς, θα σέβονται και τους πολίτες.
Ποια είναι η δική σας λογική που προκύπτει, όµως, από το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου; Αυτή που ήταν πάντα, δεν µας εκπλήσσετε. Αν θέλατε να µας εκπλήξετε, δεν µας εκπλήσσετε, διότι
καθιστάτε το ζήτηµα των µεγάλων δηµοσίων έργων υπόθεση τελικά που αφορά πολύ λίγους. Επαναλαµβάνετε την αντίληψή σας
που διαχέεται παντού και σε όλες τις πολιτικές, στους µεγαλοϊδιοκτήτες περιουσιών τα προνόµια, στους µεγάλους της υγείας
τα προνόµια, στους µεγάλους της παιδείας τα προνόµια, στους
µεγάλους της ενέργειας -τα ακούσαµε και πριν από λίγο- τα προνόµια, στους µεγάλους της παραγωγής τα προνόµια, στους µεγάλους της αγοράς τα προνόµια και τώρα τα έργα υποδοµής του
δηµοσίου µε προνόµια σε αυτούς που θέλετε.
Με απλά λόγια τώρα, παρεµβαίνετε νοµοθετικά όχι µε πρότυπες προτάσεις, όπως λέει ο τίτλος, αλλά µάλλον µε παράτυπες
προτάσεις που αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων.
Και εδώ, βέβαια, πρέπει να διευκρινίσετε εσείς και να µας πείτε
και εµάς γιατί προτάσσετε διαρκώς τον ιδιωτικό τοµέα. Το είδα
και στις συζητήσεις που παρακολούθησα των επιτροπών. Μίλησε
κανείς για τον ιδιωτικό τοµέα ότι δεν αποτελεί έναν σηµαντικό
συµµέτοχο στην εκτέλεση των δηµοσίων έργων; Και αυτή είναι
µία καθολική πλέον και πανθοµολογούµενη παραδοχή, αλλά βέβαια ταυτοχρόνως θα πρέπει -ευκαιρίας δοθείσης- να ανοίξουµε
και τη συζήτηση για το πώς πρέπει να γίνει αυτό, για το εύρος,
τους όρους συµµετοχής, τις ασφαλιστικές δικλείδες. Αυτά να
µας τα πείτε, όχι απλά να βάζετε τις ταµπέλες.
Το ζήτηµα, λοιπόν, µε το παρόν νοµοθέτηµα δεν αφορά τον
ιδιωτικό τοµέα, αφορά ένα νέο πλαίσιο στο οποίο αυτός που
κόβει και ράβει είναι το Μαξίµου, από τις επιτροπές που συγκροτείτε µέχρι την αξιολόγηση και µέχρι την απόφαση. Αυτή είναι η
ουσία του πράγµατος.
Για τους λόγους, λοιπόν, αυτούς µε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα προκύπτουν µία σειρά σοβαρών προβληµατισµών που προέκυψαν και στην επιτροπή και σας τέθηκαν ερωτήµατα στα οποία
δεν απαντήσατε.
Χαρακτηριστικά σταχυολογώντας κάποια: Πώς απαντάτε στην
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων που επεσήµανε
ότι προκύπτει από το νοµοθέτηµά σας κενό δικαίου µεταξύ του
Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου, για παράδειγµα, µε ορατό τον
κίνδυνο για τη διαφάνεια από το πλήθος των εξαιρέσεων και των
παρεκκλίσεων που εισάγονται; Τίποτα δεν είπατε. Έψαξα στα
Πρακτικά. Τίποτα, κουβέντα δεν βγάλατε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πώς απαντάτε στους προβληµατισµούς πολλών πλευρών ότι
δεν προκύπτει µόνο κενό δικαίου που έλεγα πριν, αλλά και σοβαρότατο κενό στο πνεύµα της νοµοθετικής σας πρωτοβουλίας
σε θέµατα εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος και του
κοινωνικού οφέλους;
Πείτε µας σήµερα, αφού δεν είπατε στις επιτροπές. Δεν απαντάτε. Πώς απαντάτε στο γεγονός ότι φορείς που καλέσατε στην
ακρόαση εφιστούν την προσοχή µε επιχειρήµατα και τεκµηρίωση
-όχι να είχαµε να λέγαµε!- για φαινόµενα διαφθοράς που θα αναπτυχθούν µε το πλαίσιο που εισάγετε. Δεν απαντάτε! Απαντήστε
µας σήµερα.
Πώς απαντάτε εσείς στο καταλυτικό επιχείρηµα για την απουσία κανόνων –προσέξτε- εκ των προτέρων γνωστών στους ενδιαφεροµένους που προκαλεί ήδη ανασφάλεια δικαίου, επιβαρύνει
χρονικά διαδικασίες, δυσχεραίνει προδικαστικό και δικαστικό
έλεγχο. Δεν απαντάτε! Απαντήστε σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Πώς απαντάτε στο γεγονός ότι οι δηµόσιες συµβάσεις που
έχουν βασικά έργα υποδοµής θα πρέπει να συνδέονται µε το
εθνικό σχέδιο, κύριε Υπουργέ, µε το περιφερειακό σχέδιο και µε
τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης; Πού είναι το εθνικό σας σχέδιο; Δεν
απαντήσατε! Για απαντήστε σήµερα, λοιπόν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας, παρακαλώ.
Σαφώς εµείς λέµε ότι υπάρχει ανάγκη απορρόφησης και αξιοποίησης όλων των διαθέσιµων πόρων. Συµφωνούµε ότι προπορευόµενοι προς το Ταµείο Ανάκαµψης πρέπει να γίνουν κάποιες
αλλαγές κ.λπ.; Άρα εδώ απαιτείται ένα συγκροτηµένο σχέδιο δηµοκρατικού προγραµµατισµού. Το παρουσιάσατε αυτό; Είναι δυνατόν να µας παρουσιάσετε το µέρος και όχι το όλο; Πού το
εντάσσετε αυτό το σχέδιο των πρότυπων προτάσεων µε άλλα
λόγια αν δεν το εντάξετε σε ένα µεγάλο οικοδόµηµα; Είναι δυνατόν να µας µιλάτε για τον πρώτο όροφο όταν δεν µας µιλάτε
για τα θεµέλια; Αυτά είστε υποχρεωµένοι να τα απαντήσετε. Και
όχι να τα απαντήσετε σε εµάς που νοµίζετε ότι σας κάνουµε
στείρα αντιπολίτευση. Αυτά θα πείτε πάλι. Μην τα πείτε, όµως,
δεν είναι έτσι. Αυτά σας τα λένε οι φορείς. Εγώ από τα Πρακτικά,
κύριε Υπουργέ, πήρα αυτά τα ερωτήµατα και σας απαντώ.
Η λογική, λοιπόν, της γρήγορης απορρόφησης θέλει µια εναλλακτική µέθοδο αποφυγής της γραφειοκρατίας στο δηµόσιο,
αλλά µε σεβασµό, σε µεγάλα πράγµατα τα οποία εσείς, δυστυχώς, δεν σέβεστε. Στο εδώ και τώρα µεγάλες επενδύσεις από
όποιους να ‘ναι, δεν είναι κάτι που πείθει. Δεν µπορείτε να µας
πείσετε γι’ αυτό. Θα πρέπει, λοιπόν, την επιχειρηµατολογία σας
απέναντι σε αυτά να την αναπτύξετε.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µόνο µε µία κουβέντα, σε ό,τι
αφορά την τροπολογία που ανέπτυξε πριν ο κ. Βορίδης, σε ό,τι
αφορά τους δήµους. Εισάγετε δυνατότητα οι δήµοι να πληρώνουν δαπάνες για την παροχή ανοικτής ασυρµατικής πρόσβασης
στο διαδίκτυο εντός των διοικητικών τους ορίων, να χρηµατοδοτούν δηλαδή το κόστος σχετικών υπηρεσιών και εξοπλισµού.
Πάλι στην πλάτη των δήµων! Πάλι στην πλάτη των δήµων τα ίδια
και τα ίδια, πάλι στους εξαντληµένους δήµους, πάλι στους δήµους που έχουν µείνει µε την πλάτη στον τοίχο µετά και την πανδηµία και δυστυχώς, δεν τους ενισχύετε καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, έχετε φθάσει τα εννέα λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα, σε
σχέση µε αυτά που µας είπε ο κύριος Υπουργός έχουµε µιλήσει
για τα µεγάλα λάθη. Προσπαθείτε τώρα µε διάφορα πασαλείµµατα να φτιάξετε πράγµατα που δεν γίνονται. Από την αρχή θέλει
νοµοθεσία κ.ο.κ..
Εµείς τελειώνουµε λέγοντας το εξής: Ότι το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα
Αλλαγής έχει φέρει πρότυπες προτάσεις µε µεταρρυθµίσεις.
Πρότυπες προτάσεις για εµάς είναι προτάσεις που µπορούν να
δηµιουργήσουν κράτος δίκαιο και αξιοκρατικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Λιακούλη,
φθάσατε στα δέκα λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Προτάσεις που διασφαλίζουν…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν είναι σωστό.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
Που διασφαλίζουν, λοιπόν, κοινωνικό κράτος δικαιοσύνης και
εκεί εντάσσονται και οι αποφάσεις σας για τα µεγάλα δηµόσια
έργα υποδοµών. Τα υπόλοιπα, δυστυχώς, δεν είναι πρότυπα,
είναι παράτυπα και δεν τα ψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Περισσότερο παρεµβαίνω για να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα γιατί αντιλαµβάνοµαι ότι ακόµη υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις.
Το ελληνικό δηµόσιο, η ελληνική πολιτεία δεν εκχωρεί κανένα
δικαίωµά της, καµµία αρµοδιότητά της. Καµµία, όµως! Απλώς,
αυτήν τη στιγµή νοµοθετούµε ένα ακόµη εργαλείο, δίνοντας τη
δυνατότητα στο ελληνικό δηµόσιο να αποφασίζει και να έχει τον
τρόπο ουσιαστικά όταν έχει µια καλή πρόταση από τον ιδιωτικό
τοµέα να την ωριµάζει ο ιδιωτικός τοµέας και να την αξιολογεί.
Πώς; Με δύο τρόπους. Είτε αν εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασµό είτε αν δεν εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασµό. Γιατί όπως
ξέρετε τον εθνικό σχεδιασµό τον τροποποιούµε. Δεν υπάρχει
ένας τα τελευταία πενήντα χρόνια. Κάθε φορά το Εθνικό Σχέδιο
Μεταφορών τροποποιείται. Ήδη τώρα είµαστε σε µια διαβούλευση και µε τις περιφέρειες για να εντάξουµε και καινούργιους
σχεδιασµούς. Άρα αυτό το υπηρετούµε.
Είπατε κάτι για αξιολόγηση Μαξίµου και όλα αυτά. Αντιλαµβάνοµαι –και το είπα και στο κυρίως κοµµάτι της οµιλίας µου- ότι
είναι η µοναδική φορά που η ελληνική πολιτεία αξιολογεί σε τρία
επίπεδα. Στο επίπεδο της επιτροπής, µετά το εγκρίνει ο Υπουργός -εάν το εγκρίνει, γιατί µπορεί ο Υπουργός να το απορρίψεικαι έπειτα υπάρχει στην Επιτροπή των Μεγάλων Στρατηγικών
Συµβάσεων. Άρα, σε τρία επίπεδα αξιολογείται. Είναι η πρώτη
φορά που συµβαίνει αυτό. Και σε αυτήν την αξιολόγηση σας είπαµε ότι µετέχει και η δηµόσια διοίκηση. Μετέχουν ανώτεροι και
ανώτατοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδοµών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και αξιολογούν. Καταθέτουν τις απόψεις
τους.
Μέχρι τώρα, επιτρέψτε µου να σας πω, γιατί είστε πολύ πιο έµπειροι κοινοβουλευτικά, ποιος αποφάσιζε; Μόνο ένας. Ο εκάστοτε Υπουργός. Αυτή δεν ήταν η πραγµατικότητα; Αυτή τη
στιγµή αξιολογούµε. Βάζουµε µια διαδικασία στο πώς θα προχωρούν. Σε αυτό, περιµέναµε από εσάς τουλάχιστον να σας
βρούµε συµµάχους, γιατί έχετε κυβερνήσει αυτόν τον τόπο και
γνωρίζετε τις παθογένειες που υπάρχουν. Εµείς τιµούµε τη δηµόσια διοίκηση. Εµείς θέλουµε να την εκσυγχρονίσουµε τη δηµόσια διοίκηση και αυτό παλεύουµε να το κάνουµε κάθε µέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Μιχαηλίδης
έχει τον λόγο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Θα αναφερθώ στη βουλευτική τροπολογία την οποία κατέθεσα για την απευθείας εκλογή των αντιπροσώπων των µαστιχοπαραγωγών από τις γενικές συνελεύσεις
τους και όχι από τα διοικητικά τους συµβούλια.
Είναι γνωστό νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η µαστίχα είναι ένα προϊόν ταυτοτικό θα έλεγα για το νησί της Χίου
που καθόριζε και καθορίζει ακόµη την οικονοµική, κοινωνική και
πολιτισµική ζωή του νησιού µας από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Τη διαχείριση του προϊόντος αυτού από την καλλιέργεια
του µαστιχόδεντρου, την τυποποίηση και τη διάθεσή του, την
ασκεί η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ένας δευτεροβάθµιος
συνεταιρισµός στον οποίο υπάγονται οι πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί των κατά τόπους µαστιχοπαραγωγών.
Πρόκειται για έναν αναγκαστικό συνεταιρισµό µε ιστορία ογδόντα τεσσάρων ετών και µε εγγεγραµµένους περί τους τεσσερισήµισι χιλιάδες µαστιχοπαραγωγούς. Με τον µόχθο του µαστιχοπαραγωγού και τη χρηστή διαχρονικά διοίκηση της Ένωσης
Μαστιχοπαραγωγών Χίου έχει σήµερα µια παραγωγή διακοσίων
είκοσι τόνων µαστίχας, έναν κύκλο εργασιών 23 εκατοµµυρίων

9209

ευρώ, µια κερδοφορία 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ και χορηγεί µέρισµα στους παραγωγούς από τα κέρδη αυτά.
Έχει δε µια εξαιρετικά επιτυχηµένη θυγατρική εταιρεία τη
«MEDITERRA» για την προώθηση του προϊόντος µαστίχας σε τοµείς πλέον της µαστίχας ως πρώτο προϊόν στην κοσµητική, στη
φαρµακευτική, στη γαστρονοµία και σε πολλές άλλες χρήσεις.
Ο υγιής, λοιπόν, αυτός αναγκαστικός συνεταιρισµός καλείται
σήµερα να ενσωµατώσει τα καταστατικά των τοπικών συνεταιρισµών, προβλέψεις του ν.4673/2020. Μια από αυτές τις προβλέψεις είναι και η εκλογή αντιπροσώπων των συνεταιρισµών στην
ένωσή τους, αλλά και σε άλλα νοµικά πρόσωπα, ενδεχοµένως,
από τα διοικητικά συµβούλια και στη διάταξη αυτή έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους οι µαστιχοπαραγωγοί, αλλά και η διοίκηση
της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών για τον λόγο ότι αυτή η διάταξη απειλεί και καταργεί στην ουσία τον άµεσο δηµοκρατικό
τρόπο λειτουργίας και εκπροσώπησης κυρίως των µαστιχοπαραγωγών.
Υπενθυµίζω για µια ακόµη φορά ότι πρόκειται για έναν ιδιόµορφο συνεταιρισµό, αναγκαστικό, από τους λίγους που έχουν
µείνει στη χώρα. Για τον λόγο αυτόν καταθέτω σήµερα αυτή τη
βουλευτική τροπολογία, η οποία αφορά την τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου, προκειµένου επαναλαµβάνω η αρµοδιότητα
της εκλογής των αντιπροσώπων των αναγκαστικών συνεταιρισµών σε συνεταιριστικές ενώσεις ή σε νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν αυτές να ασκείται από τη γενική συνέλευση των µελών
των αγροτικών συνεταιρισµών.
Η διάταξη αυτή, η οποία διατηρείται αδιατάρακτη εδώ και
ογδόντα και πλέον έτη, είναι ενσωµατωµένη στο καθεστώς λειτουργίας της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών. Να θυµίσω ότι είναι
συνυφασµένη µε την αναγκαστικότητα του συνεταιρισµού αυτού.
Το καθεστώς αυτό σαφώς διαταράσσεται µε την επικείµενη
έναρξη ισχύος του ν.4673/2020.
Η πρόταση επαναλαµβάνω για την ανάληψη αυτής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας κατατέθηκε κατόπιν αιτήµατος των ίδιων
των µαστιχοπαραγωγών, αλλά και της διοίκησης της Ένωσης.
Προτείνουµε, στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόµου που προανέφερα, δηλαδή του ν.4673/2020,
στο σηµείο που λέει ότι το διοικητικό συµβούλιο ορίζει τους αντιπροσώπους του αγροτικού συνεταιρισµού στις συνεταιριστικές
ενώσεις, εταιρείες ή νοµικά πρόσωπα στα οποία συµµετέχει ο
αγροτικός συνεταιρισµός, να λέει: «µε την επιφύλαξη των αναγκαστικών συνεταιρισµών της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του
παρόντος, στους οποίος ως άνω η αρµοδιότητα ασκείται από τη
γενική συνέλευση των µελών τους».
Και επειδή υπάρχει και ένα θέµα, ένα χρονικό πλαίσιο µέσα
στο οποίο πρέπει να ενσωµατωθούν οι προβλέψεις του νόµου
που προανέφερα, νοµίζω ότι η τροπολογία αυτή έχει έναν επείγοντα χαρακτήρα και παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να την κάνετε
αποδεκτή.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μιχαηλίδη και για την τήρηση του χρόνου.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Γρηγοριάδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25. Αµέσως µετά τον κ. Γρηγοριάδη, θα µιλήσει η κ. Χαρούλα Καφαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που µου
δίνετε τον λόγο, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, πιο συγκεκριµένα αγαπητέ κύριε Καραµανλή,
το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου που φέρνετε σήµερα στη Βουλή
των Ελλήνων αποτελεί κατά τη γνώµη του ΜέΡΑ25 απλώς ένα
ακόµη λιθαράκι -να µη σας πω κοτρώνα- στην κατεύθυνση της
ιδιωτικοποίησης των πάντων και φυσικά της πριµοδότησης της
κρατικοδίαιτης παρασιτικής ολιγαρχίας, που θυµίζω ειρήσθω εν
παρόδω εδώ ότι δεν πρόκειται για επιχειρηµατίες. Πρόκειται για
ένα συνονθύλευµα, ένα ασκέρι παρανόµων µαφιόζων εισοδηµατιών, που δεν έχουν ακίνητα ή κάτι άλλο για να προκρίνουν τα εισοδήµατά τους. Απλά τους τα δίνει τα εισοδήµατα το ελληνικό
κράτος και συγκεκριµένα η «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.».
Εδώ οι µάσκες, κύριε Υπουργέ -και λυπάµαι που σας το λέω
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και σας κοιτάζω κιόλας- πέφτουν στην κυριολεξία µε το σηµερινό
σας νοµοσχέδιο, όχι πια µεταφορικά. Είναι µια χούφτα ολιγαρχών, δέκα άνθρωποι -τους λέω πάντα µε τα ονόµατά τους, αν θέλετε τους ξαναλέω, µιας και είναι οι συγκεκριµένοι ίδιοι που
καταδυναστεύουν τη χώρα εδώ και έναν αιώνα, τρεις γενιές και
συνεχίζουν οι απόγονοί τους να µας καταδυναστεύουν- στους
οποίους δίνετε πλέον µε το σηµερινό νοµοσχέδιό σας εντελώς
απροκάλυπτα, µε τη βούλα του νόµου ό,τι µέχρι σήµερα ήξερε
ελληνικός λαός, που µας ακούει από κάπου εκεί έξω, ότι γίνεται
κρυφά, στα παρασκήνια. Ήξεραν ότι στα παρασκήνια τα κανονίζετε µε τους ολιγάρχες. Τώρα όµως νοµοθετείτε φόρα παρτίδα,
πώς θα το κάνουµε έτσι, µε τον τσαµπουκά µας, θα το κάνουµε
δηµόσια.
Οι µεγάλες κατασκευαστικές, κύριε Υπουργέ, βλέπε «ΤΕΡΝΑ»,
«INTRAKAT», «ΕΛΛΑΚΤΩΡ», οι µεγάλοι προµηθευτές του δηµοσίου πλέον φανερά, αυτοί οι δήθεν ευεργέτες µας θα αποφασίζουν τι είδους έργα υποδοµών θα γίνονται σε όλους τους τοµείς,
δρόµους, λιµένες, αεροδρόµια, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικό, αστικό σχεδιασµό κ.λπ..
Κύριε Υπουργέ, αν ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων σήµερα το
νοµοσχέδιο που φέρνει για ψήφιση, το οποίο εµείς το θεωρούµε
έκτρωµα, οτιδήποτε ουσιαστικό θα σχεδιάζεται, θα αποφασίζεται
και θα δροµολογείται από την ολιγαρχία µε τη βούλα της Βουλής
µας.
Και προσοχή! Διασφαλίζουν όχι µόνο το ότι οι ολιγάρχες θα
έχουν το προνόµιο να καταθέτουν αυτές τις κατάπτυστες δήθεν
πρότυπες προτάσεις, καθώς το κατώτατο όριο επένδυσης µπαίνει στα 200.000.000 ευρώ. Αφού σε κανένα φυσιολογικό άνθρωπο, σε κανένα µη παρασιτικό ολιγάρχη δεν περισσεύουν
200.000.000, αυτό που κάνετε είναι ότι εξαιρείτε όλους τους κανονικούς επιχειρηµατίες. Πρόκειται µόνο για δώρο στην ολιγαρχία.
Το παρόν σχέδιο νόµου, κύριε Υπουργέ, παραβιάζει κάθε έννοια και κάθε λέξη του Συντάγµατος, κάθε έννοια έννοµης τάξης.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κουρελόχαρτο -συγγνώµη που το
λέω- που παραδίδει επίσηµα πλέον, µε τη βούλα εδώ του Κοινοβουλίου -γι’ αυτό λέω ότι είναι ντροπή- το κράτος µας στην ολιγαρχία.
Αλήθεια, έξω από τους Υπουργούς, το Υπουργικό Συµβούλιο
και γενικά την «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.», εσείς οι υπόλοιποι
Βουλευτές της Συµπολίτευσης, έχετε καταλάβει τι πάτε να ψηφίσετε απόψε; Το έχετε πάρει χαµπάρι; Είστε αλήθεια διατεθειµένοι να σηκώσετε σε όλη την υπόλοιπη ζωή σας αυτό το βάρος;
Θα κοιτάτε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας αύριο και µεθαύριο που θα έχει καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον, γιατί δεν
υπάρχει κανένας έλεγχος, όταν ένας παρασιτικός έρθει και πει:
«Έχω 200.000.000. Δώστε µου άλλο 1 δισεκατοµµύριο από τις
ελληνικές τράπεζες», τις πέντε συστηµικές που ανακεφαλαιοποιεί ο ελληνικός λαός; Θα κοιτάτε τα παιδιά σας και τι θα τους
λέτε όταν το νερό θα είναι µολυσµένο; Τι θα τους λέτε όταν δεν
θα έχουν αέρα να αναπνεύσουν, όταν δεν θα υπάρχει ίχνος δέντρου για να δώσει οξυγόνο και να πάρει το διοξείδιο του άνθρακα; Το παρόν σχέδιο νόµου λοιπόν παραβιάζει όλα αυτά.
Είσαστε αλήθεια διατεθειµένοι να σηκώσετε αυτό το βάρος;
Άρθρο 18, κύριε Υπουργέ. Υπό το κράτος της γενικευµένης
κατακραυγής για τις σκανδαλώδεις διατάξεις του άρθρου 18, το
επαναδιατυπώσατε -είναι αλήθεια- καταργώντας µια σειρά από
απαράδεκτες διατάξεις. Όµως τι κάνατε; Την ίδια στιγµή που καταργήσατε, εισαγάγατε άλλες εξίσου απαράδεκτες εξαιρέσεις.
Πρόκειται για σειρά εξαιρέσεων -ακούστε το όλοι γιατί µας ενδιαφέρει- οι οποίες ξηλώνουν σειρά διατάξεων περί δηµοσίων
συµβάσεων και τελικά τι κάνουν; Υποθάλπουν σκάνδαλα υπέρ
των ολιγαρχών και των λεγόµενων στρατηγικών επενδύσεων για
τις οποίες, τι προβλέπεται, κύριε Υπουργέ; Προβλέπεται η υπαγωγή τους στη χρηµατοδότηση του Ταµείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Καταργείτε, µε άλλα λόγια -µε αυτά που εισαγάγετε στη θέση αυτών που αφαιρέσατε- σειρά προβλέψεων που
αφορούν την υποχρεωτική συµµετοχή τόσο τεχνοκρατών όσο
και εκπροσώπων κοινωνικών φορέων στις καθ’ ύλην αναθέτουσες επιτροπές.
Να σας το πω απλά, κύριε Υπουργέ, γιατί µόνον έτσι νοµίζω
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ότι θα το καταλάβετε: Με λίγα λόγια όλα ανεξαιρέτως τα όργανα
διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας εφεξής µπορούν, κύριοι Υπουργοί, και ακούστε το λίγο αν θέλετε, ωραιότατα να στελεχώνονται
από τους κηπουρούς σας, κύριε Καραµανλή ή αν προτιµάτε από
την οικιακή βοηθό σας ή τον οικιακό βοηθό σας. Αυτό ακριβώς
είναι το νοµοθέτηµα που τολµάτε να φέρετε στη Βουλή των Ελλήνων. Μπορεί µεθαύριο οι κηπουροί σας να είναι αυτοί που θα
ελέγχουν αν παραβιάζεται η νοµιµότητα. Όλα αυτά βέβαια προς
δόξαν της διαφάνειας!
Και λίγα λόγια για εσάς προσωπικά, κύριε Καραµανλή. Θα το
απέφευγα, αλλά είχατε το πολιτικό θράσος να αντικρούσετε την
ένσταση αντισυνταγµατικότητας που κατέθεσε το ΜέΡΑ25, µιλώντας για έλλειψη σοβαρότητας, στηριζόµενος πού όλο και
όλο, κύριε Υπουργέ; Σε ένα τυπογραφικό λάθος από αυτά που
όπως ξέρετε από την πολιτική σας διαδροµή κατά χιλιάδες γίνονται κάθε µήνα σε αυτό εδώ το µέρος που λέγεται Βουλή των
Ελλήνων.
Προσέξτε: Πρόκειται για ένα τυπογραφικό λάθος το οποίο
διορθώθηκε αµέσως, πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία. Αναµενόµενο ήταν γιατί δείχνει την ενοχή που εσείς αισθάνεστε. Επειδή
όµως τελικά επιµένετε να ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη και
εσείς αλλά και όλα τα µέλη ή οι συνεργαζόµενοι από εσάς µε την
«Μητσοτάκης Α.Ε.» ας δούµε -και θα σας καταγγείλω εδώ γι’
αυτό και θα γίνετε ρεζίλι και συγγνώµη που το κάνω- την ασύλληπτη προχειρότητα µε την οποία εσείς προσωπικά, κύριε
Υπουργέ, νοµοθετείτε ή, για να είµαστε ακριβείς, τα νοµικά γραφεία των ολιγαρχών που σας στέλνουν έτοιµα τα νοµοσχέδια και
εσείς ως µεσίτες τολµάτε µετά και τα φέρνετε εδώ στη Βουλή
των Ελλήνων.
Θα διαβάσω από το νοµοσχέδιο της «Κυριάκος Μητσοτάκης
Α.Ε.», το άρθρο 16 κύριε Υπουργέ. Το άρθρο 16, αν δεν το ξέρετε
κύριε Υπουργέ, αφορά το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης
Αντιµετώπισης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών επεκτείνοντας το ανώτατο όριο των εκτός έδρας µετακινήσεών τους σε διακόσιες ηµέρες. Καλό είναι αυτό. Έχουν πυκνώσει οι καταστροφές και χρειάζεται πραγµατικά να επεκταθεί. Μέχρις εδώ όλα
καλά.
Ξέρετε πού είναι το απαράδεκτο και τι είναι αυτό που σας καθιστά θρασύτατο για την παρέµβασή σας λίγο πριν. Ακούστε τι
είναι το απαράδεκτο. Στην αιτιολογική σας έκθεση -κύριε
Υπουργέ, µην γράφετε εδώ την έχω- και συγκεκριµένα στο κεφάλαιο «Ποιο ζήτηµα αντιµετωπίζει η αξιολογούµενη ρύθµιση»
διαβάζουµε -θα την καταθέσω και στα Πρακτικά αν θέλετε- επί
λέξει στο άρθρο 16: Ζήτηµα παραχώρησης -να το ακούσουν όλοι
για να φρίξουν- δηµοσίου ακινήτου για εργοταξιακό χώρο στο
έργο «Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου» προς κάλυψη αναγκών λειτουργίας και συντήρησης του έργου σύµφωνα µε τη σύµβαση παραχώρησης.
Πρόκειται, κύριε Υπουργέ, για εξόφθαλµη πατάτα του κερατά,
κατά το κοινώς λεγόµενο, του Υπουργείου σας, ενδεικτική της
σοβαρότητας µε την οποία νοµοθετεί η «Κυριάκος Μητσοτάκης
Α.Ε.». Αντί να προσπαθείτε, λοιπόν, να µας πείτε ευφυολογήµατα
πείτε πώς παρεισέφρησε στην αιτιολογική έκθεση η συγκεκριµένη άσχετη αναφορά η οποία a propos κάνει λόγο αν καταλάβατε για ένα «δωράκι» που σκέφτεται να κάνει το δηµόσιο µας,
δηλαδή εκπροσωπώντας εµάς, πού αλλού στην κοινοπραξία «Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου».
Ναι, τώρα βλέπω ότι θα γίνει ένα µικρό µίτινγκ εδώ για να δείτε
πώς σας ξέφυγε. Σας ξέφυγε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Δεν υπάρχει.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Δεν υπάρχει; Το καταθέτω!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κλέων Γρηγοριάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Ηρεµήστε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Η αιτιολογική έκθεση του Υπουργείου σας είναι. Πολύ ήρεµος είµαι. Με τα ψέµατα, όµως, ξέρετε
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έχω αλλεργία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Γρηγοριάδη, εσείς συνήθως είστε ήρεµος άνθρωπος.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Το κατέθεσα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Είναι το πρώτο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Θέλετε να καταθέσετε το δεύτερο
εσείς; Για καταθέστε το.
Με συγχωρείτε, εσείς πριν από λίγο δεν µας κατηγορήσατε
επειδή πριν αρχίσει η διαδικασία της αντισυνταγµατικής…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Όχι µόνο γι’ αυτό. Για την ουσία.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Αυτό είπατε. Είπατε ότι είµαστε τόσο
ασόβαροι για κάτι το οποίο εµείς βρήκαµε και το αποσύραµε. Και
τώρα εσείς µου λέτε το επιχείρηµα ότι το βρήκατε και εσείς και
το αποσύρατε; Και τώρα γιατί µας κατηγορήσατε πριν δύο ώρες;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Θα σας εξηγήσω µετά. Ηρεµήστε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ήρεµος είµαι και συγγνώµη, κύριε
Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, αν σήκωσα τον τόνο της φωνής
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αµέσως µετά θα
δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Αυτά µε το νοµοσχέδιό σας. Σκεφτείτε τι πάτε να κάνετε. Μην το κάνετε. Ακούστε και καµιά άλλη
φωνή. Μην το κάνετε.
Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω για την Ουκρανία που είναι ένα
πολύ σηµαντικότερο ζήτηµα από όλα αυτά, καθώς θα πάρουµε
φωτιά σε λίγο και εµείς οι ίδιοι αν συνεχίσουµε έτσι.
Αυτήν τη στιγµή, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
διαµορφώνονται δύο µεγάλα στρατόπεδα: Το ένα είναι εκείνο
των γερακιών το οποίο περιλαµβάνει την ολιγαρχία χωρίς σύνορα, τους πατριδοκάπηλους, τους πολεµοκάπηλους, τους φασίστες, τους εξωνηµένους πολιτικούς και όλο το µιντιακό κατεστηµένο που κραυγάζουν όλοι µαζί: «Πόλεµος, όπλα, Ραφάλ,
φρεγάτες. Φάτε τους». Το άλλο είναι το µέτωπο του διεθνισµού
που απαιτεί ειρήνη και προτάσσει την αλληλεγγύη των λαών.
Το ΜέΡΑ25 ανέλαβε προχθές µε επιστολή που απηύθυνε ο
Γιάνης Βαρουφάκης στον Δηµήτρη Κουτσούµπα, τον Γραµµατέα
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, τον
Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοβουλία για συντονισµένη αντιπολεµική δράση. Δεν έχουµε λάβει ακόµα απάντηση, αγαπητοί σύντροφοι. Και λέω και στις δύο παρατάξεις: Σύντροφοι, οι καιροί
δεν σηκώνουν περιχαράκωση. Το µέτωπο των πολεµοκάπηλων
είναι δυστυχώς εξαιρετικά αρραγές. Απαιτεί δυναµική απάντηση
από την Αριστερά εδώ µέσα.
Επίσης να πω κάτι, κύριε Πρόεδρε, που θεωρώ σηµαντικό: Η
Κυβέρνηση της «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.» είναι ηλίου φαεινότερον ότι ετοιµάζεται να αποδώσει τη φτώχεια του ελληνικού
λαού, τα τιµολόγια του ηλεκτρισµού, τα τιµολόγια του φυσικού
αερίου, την τιµή του αργού πετρελαίου, την τιµή του πετρελαίου
καύσης κ.λπ. στην εισβολή της Ρωσίας του φασίστα κ. Πούτιν
στην Ουκρανία. Ωστόσο δεν θα σας επιτρέψουµε να το κάνετε
αυτό. Και δεν σας επιτρέψουµε να το κάνετε διότι τα τιµολόγια
καλώς ή κακώς για εσάς έχουν αρχίσει να καταφθάνουν τριπλάσια και τετραπλάσια δύο, δυόµισι µήνες πριν από την εισβολή
του φασίστα κ. Πούτιν, διότι το φυσικό αέριο έχει ανέβει
400.000% τρεις µήνες πριν από την εισβολή του φασίστα κ. Πούτιν, διότι τα τρόφιµα στα σουπερµάρκετ που η Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία που φυσικά διορίζεται από τις Βρυξέλλες βρίσκει ότι
ανέβηκαν 1,2% το τελευταίο δωδεκάµηνο, έχουν ανέβει 40%.
Και όλα αυτά έχουν συµβεί κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, µήνες πριν την εισβολή του φασίστα κ. Πούτιν στην
Ουκρανία. Εποµένως, αυτά να σας κοπούν. Δεν είµαστε λαϊκιστές, θα χειροτερέψουν, ναι, αλλά αυτό που ζει ο ελληνικός λαός
µέχρι τώρα δεν έχει σε καµµία περίπτωση το αποτύπωµα πουθενά της εισβολής του φασίστα κ. Πούτιν.
Είπε, κύριε Πρόεδρε, ο «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.» προχθές
στην οµιλία του εδώ και τον άκουσα -αλλά δεν µπορούσα να παρέµβω, είναι θέµα τάξεως κοινοβουλευτικής- ότι κάθε προοδευτικός άνθρωπος οφείλει να αντισταθεί σήµερα σε αυτούς που
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υποστηρίζουν το δίκαιο του ισχυρού. Πολύ ωραία. Αλλά η Κοµισιόν, οι Γερµανοί; Δεκατρία χρόνια τώρα πεθαίνουµε της πείνας,
πεθαίνει της πείνας ο ελληνικός λαός. Αυτά δεν µας λέτε, όταν
λέµε ότι χρειάζεται αντίσταση και όχι υποταγή; Αυτά δεν µας
λένε, κύριε Πρόεδρε; Δεν µας λένε µην τυχόν και τολµήσουµε να
αντισταθούµε στους ισχυρούς αυτού του κόσµου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όσους κάνουν κουµάντο, γιατί θα µας φάει το
µαύρο σκοτάδι; Συγγνώµη, αυτό δεν λένε τα τρία µνηµονιακά
κόµµατα; Το «χρωστάµε, άρα δεν έχουµε δικαίωµα να διαπραγµατευτούµε» δεν το έβγαλα από την κοιλιά µου. Είναι κάτι το
οποίο λένε εδώ και χρόνια τα κόµµατα που φέρνουν µνηµόνια
στη χώρα µας.
Επίσης, να ρωτήσω µερικά πράγµατα. Με τους αξιαγάπητους
και σε µεγάλη ανάγκη βρισκόµενους Ουκρανούς πρόσφυγες τι
θα κάνετε; Θα τους πάτε στη Μόρια; Θα τους πάτε στη Σάµο;
Γιατί εκεί πέρα πάτε πρόσφυγες εξίσου αξιαγάπητος από τη
Συρία, εξίσου πρόσφυγες πολέµου. Τους πάτε σε διάφορα Άουσβιτς που έχετε στήσει και τους αφήνετε να σαπίσουν. Θα τους
πάτε εκεί; Αναρωτιέµαι αν θα τους πάτε εκεί. Εύχοµαι φυσικά να
µην τους πάτε εκεί. Εύχοµαι να φερθείτε καλύτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα σύνορα της οποίας είναι η Πολωνία, η οποία
είπε σε όσους µαύρους φοιτητές έφευγαν από την πρωτεύουσα
της Ουκρανίας: «Δεν θα περάσετε τα σύνορα µας, γιατί είστε
µαύροι». Αυτό απάντησαν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν θα συνεχίσω πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστώ δύο
λεπτά ακόµα για να πω τα εξής απλά πράγµατα και κατανοητά –
νοµίζω- από τον καθένα καλοπροαίρετο. Δώσαµε 10 δισεκατοµµύρια ευρώ και πήραµε όπλα τα οποία ονοµάζονται στρατηγικά
όπλα. Κατάλαβε κανείς εκ των υστέρων τουλάχιστον από όσους
ψήφισε «ναι» σε αυτήν την αγορά ότι αυτά τα όπλα αγοράστηκαν
για τους όψιµους σχεδιασµούς του ΝΑΤΟ; Καταλάβατε ότι το
ΝΑΤΟ ήξερε πριν σας διατάξει να τα ψωνίσετε ότι θα γίνει αυτό
που ξέρετε στην περιοχή, ότι θα πάρει φωτιά η περιοχή και ότι
θα χρειάζεται να έχει supporters χώρες οι οποίες είναι αναλώσιµες και σάρκα ανθρώπινη τους Έλληνες, τους Τούρκους, οποιουσδήποτε κακοµοίρηδες είναι αναλώσιµοι; Το πήρατε χαµπάρι;
Έχετε τύψεις που αγοράσατε στρατηγικά όπλα τα οποία έχουν
στόχο µόνο τους σχεδιασµούς του ΝΑΤΟ;
Καλά εντάξει, πέρα από τη γραφικότητα ότι ο κ. Μητσοτάκης
είναι γραφικός το ξέρουµε, έστειλε καλάσνικοφ ας πούµε σε ανθρώπους που αγωνίζονται υπέρ βωµών και εστιών. Είναι σηµειολογία. Μαφιόζικα όπλα τους έστειλε. Τους είπε εσείς µπορεί να
αγωνίζεστε για τα ιερά και τα όσια, εγώ, όµως, θα σας στείλω
µαφιόζικα όπλα. Έχετε καταλάβει ότι η στοχοποίηση µας αυτή
είναι µια µικρή κωµική στοχοποίηση; Η στοχοποίηση µας είναι η
βάση της Αλεξανδρούπολης, κύριε Πρόεδρε, η βάση στην οποία
ο κ. Τσίπρας όταν τους έλεγε διαλέξτε που θέλετε βάση πριν από
µερικά χρόνια, ρώτησε αποχωρώντας και ο ίδιος τον πρέσβη τον
Αµερικάνων: «Γιατί βρε παιδί µου θέλετε βάση στην Αλεξανδρούπολη; Αφού έχετε της Σούδας τόσο ωραία βάση. Και από εκεί
για να χτυπήσετε τη Μόσχα µε πυραύλους θέλετε έξι λεπτά». Ξέρετε τι απάντησε ο πρέσβης των Αµερικάνων; «Ναι, αλλά από την
Αλεξανδρούπολη θέλουµε τρία».
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, αφού πω ότι σε µια συζήτηση στο κανάλι της Βουλής την προηγούµενη βδοµάδα πριν ο κ. Πούτιν αρχίσει να µιλάει για πυρηνικά όπλα, τόλµησα να πω ότι η απάντηση
σε λάθος συναγερµό αν θεωρήσουν οι Ρώσοι ότι χτυπιούνται
από την Αλεξανδρούπολη είναι µικρά πυρηνικά όλοι οι εµπειρογνώµονες ειδικοί αυτό λένε και µάλιστα σε δυόµισι λεπτά πρέπει
να πάρουν αυτήν την απόφαση, η κυρία, η αγαπητή δηµοσιογράφος µού είπε: «Ε, τώρα, κύριε Γρηγοριάδη, ποιος κινδυνολογεί»;
Μια εβδοµάδα µετά ο κ. Πούτιν είπε ότι µικρά πυρηνικά θα µπουν
στις µασχάλες σας.
Κλείνω µε ένα ποίηµα που νοµίζω ότι είναι χρήσιµο για όλους
µας. Θα το διαβάσω µε όλη µου την ψυχή, γιατί το αγαπάω µε
όλη µου την ψυχή. «Σε δύο λεπτά θα ακουστεί το παράγγελµα
εµπρός. Δεν πρέπει να σκεφτεί κανείς τίποτα άλλο. Εµπρός η σηµαία µας και εµείς εφ’ όπλου λόγχη από πίσω. Απόψε θα χτυπήσεις ανελέητα και θα χτυπηθείς. Θα τραβήξεις µπροστά τραγουδώντας ρυθµικά εµβατήρια, θα τραβήξεις µπροστά που µαν-
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τεύονται χιλιάδες ανήσυχα µάτια. Εκεί που χιλιάδες χέρια σφίγγονται γύρω από µιαν άλλη σηµαία έτοιµα να χτυπήσουν και να
χτυπηθούν. Σε ένα λεπτό πρέπει να µας δώσουν το σύνθηµα, µια
λεξούλα µικρή µες στη νύχτα που σε λίγο εξαίσια θα λάµψει και
εγώ που έχω µια ψυχή παιδική και δειλή που δε θέλει τίποτε άλλο
να ξέρει από την αγάπη και εγώ πολεµώ τόσα χρόνια χωρίς θεέ
µου να µάθω γιατί και δεν βλέπω µπροστά τόσα χρόνια παρά
µόνο τον δίδυµο αδελφό µου».
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Χαρούλα Καφαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, πριν από λίγο
είχαµε εδώ τον Υπουργό Ενέργειας, τον κ. Σκρέκα. Αυτό το οποίο
θα πω είναι ότι η χονδρεµπορική τιµή ηλεκτρικού έφτασε στα 362
ευρώ η µεγαβατώρα σήµερα, µια τεράστια αύξηση. Μέσα σε
αυτές τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες βιώνουµε µε έναν πόλεµο ο οποίος δυστυχώς εξελίσσεται -και νοµίζω ότι είναι για
όλους µας κοινό το αίτηµα και η απαίτηση να σταµατήσει άµεσα,
αφού βέβαια καταδικάσουµε και εµείς τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία-, θα περιµέναµε από έναν Υπουργό Ενέργειας να έρθει
εδώ στη Βουλή και να ανακοινώσει κάποια µέτρα, να καταθέσει
κάποιον προβληµατισµό της Κυβέρνησης σχετικά µε τα ενεργειακά θέµατα που άµεσα έχουν να κάνουν και µε την εισβολή στην
Ουκρανία και τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν. Έχουν να κάνουν
µε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, έχουν βέβαια να κάνουν
και µε τη ραγδαία αύξηση των τιµών, η οποία όµως αύξηση των
τιµών δεν είναι θέµα και συνέπεια της Ουκρανίας. Είναι κάτι το
οποίο εδώ και έναν χρόνο γίνεται, ειδικά τους τελευταίους πέντε,
έξι µήνες πραγµατικά η αύξηση της ενέργειας είναι τροµερή και
τα νοικοκυριά, τα φυσικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις δεν µπορούν
να τα βγάλουν πέρα.
Ήρθε εδώ ο κύριος Υπουργός και κατέθεσε µια τροπολογία
πολλών σελίδων η οποία αφορούσε τιµές ταρίφας για φωτοβολταϊκά και αναδροµικές αλλαγές και άλλα γενικότερα ζητήµατα,
εγώ θα έλεγα στη σηµερινή συγκυρία επουσιώδη µπροστά στο
µείζον ζήτηµα. Πραγµατικά βέβαια οφείλω να πω -για να κλείσω
αυτήν την παρένθεση πριν τοποθετηθώ στο νοµοσχέδιο- δεν µας
είπε τίποτα για το πάγιο αίτηµα και την απαίτηση η οποία υπάρχει
και την ανάγκη η οποία υπάρχει για ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ
που τόσο καιρό η Κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα σε αυτήν την
κατεύθυνση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα ένα σχέδιο
νόµου, ένα νοµοσχέδιο που αφορά τις πρότυπες προτάσεις για
έργα υποδοµής και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Μεταφορών και Υποδοµών, ένα νοµοσχέδιο που βρίσκει αντίθετη
την Αντιπολίτευση, ένα νοµοσχέδιο µη συµβατό µε κοινοτική νοµοθεσία και οδηγίες, µε ενστάσεις ακόµη και από την Επιτροπή
Ανταγωνισµού, ένα νοµοσχέδιο σταθερά -όπως ακολουθείται
τρία σχεδόν χρόνια τώρα που κυβερνάτε ως Κυβέρνηση Μητσοτάκη- που εξυπηρετεί τους λίγους, ένα νοµοσχέδιο το οποίο
βοηθά και στηρίζει φίλους, εκλεκτούς, αρίστους και µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Βέβαια τα χρήµατα του Ταµείου Ανάκαµψης όλοι ξέρουµε ότι είναι πολλά.
Λέτε, λοιπόν, στο εν λόγω σχέδιο νόµου ότι επιδιώκεται να αντιµετωπιστεί η απουσία επαρκούς ωρίµανσης µεγάλων έργων
υποδοµής την τελευταία δεκαετία. Και τι κάνετε; Επαναφέρετε
παλιές µεθόδους για την εκτέλεση µεγάλων έργων, εσείς οι νεωτεριστές, όπως λέτε, οι άριστοι, οι τεχνοκράτες. Σε όφελος
ποιου όµως; Επαναφέρετε και εισάγετε -να το πω καλύτερα- στο
εν λόγω νοµοσχέδιο έργα µε παντελή έλλειψη κεντρικού στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασµού. Ποιος είναι ο αναπτυξιακός
σχεδιασµός της Κυβέρνησής σας σήµερα; Ποιες είναι οι προτεραιότητες; Σε µια εποχή του COVID, του µετα-COVID να το
πούµε εποχή, την εποχή της κλιµατικής κρίσης που τα πάνω
ήρθαν κάτω και τέλος πάντων απαιτείται ένα νέο µοντέλο αναπτυξιακό.
Μάλιστα µιλάµε για έργα µε έλλειψη κεντρικού στρατηγικού
σχεδιασµού. Πρώτα γίνεται ο στρατηγικός σχεδιασµός και µετά
βγαίνουν τα έργα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Εδώ, όµως, γίνεται
ακριβώς το αντίθετο. Έργα δηµόσια µε απουσία ουσιαστικά του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«δέλτα» από το δηµόσιο, µε ιδιωτικές ιδέες, προτάσεις, εφαρµογές, µε στόχο βέβαια πάντα το κέρδος. Άλλωστε για εσάς είναι
κάτι που «απεχθάνεστε» οτιδήποτε δηµόσιο, γιατί η θητεία σας
τρία χρόνια περίπου δείχνει ακριβώς αυτό µε τις ιδιωτικοποιήσεις
της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ Εµπορίας, του ΔΕΔΔΗΕ και µια σειρά άλλα
πράγµατα.
Έργα, λοιπόν, χωρίς διαφάνεια, χωρίς συµµετοχή της τοπικής
αυτοδιοίκησης στον πρώτο και τον δεύτερο βαθµό, χωρίς δηµοκρατικές διαδικασίες, αλλά µε χαρακτηριστικό τη συγκέντρωση
εξουσιών στον Υπουργό. Θα αποφασίζουν οι ιδιώτες και θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν βέβαια τα κρίσιµα και τα µεγάλα έργα
ή τα πιο µικρά. Με τι κριτήρια, όµως; Αντί να γίνεται µια συζήτηση
στο Υπουργείο σε συνεργασία µε φορείς, µε αυτοδιοίκηση, επιστήµονες για το ποια είναι τα απαιτούµενα έργα που αξίζουν,
ποιες οι κρίσιµες υποδοµές, ποια είναι η προτεραιοποίηση των
αναγκών τώρα ο Υπουργός θα αποφασίζει αν είναι καλή και καινοτόµα και πρότυπη η κάθε ιδέα, πρόταση του κάθε ιδιώτη, δηλαδή µιας από τις ελάχιστες µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις µε
δικό του όφελος βέβαια. Υπάρχει µια σύγκρουση συµφερόντων
και δεν µπορούµε να µην την πούµε.
Στο άρθρο 8, παράγραφος 4, προβλέπεται η Επιτροπή Αξιολόγησης. Εισηγείται προς τον αρµόδιο Υπουργό ως προς την
απόρριψη ή έγκριση της πρότυπης πρότασης. Στο ίδιο άρθρο
προβλέπεται ότι µέλος της επιτροπής σαν Πρόεδρος είναι ο ίδιος
ο Υπουργός. Παρουσιάζεται δηλαδή στην περίπτωση έργων των
Υπουργείων Υποδοµών και Ενέργειας το πρόβληµα ο Πρόεδρος
της επιτροπής να εισηγείται πραγµατικά στον εαυτό του.
Ειδικότερες διατάξεις στο σχέδιο νόµου είναι ο αποκλεισµός
µικρών εταιρειών κατασκευής και µελετητικών γραφείων και ενίσχυση των µεγάλων. Το όριο των 200 εκατοµµυρίων πετάει έξω
µικρά έργα και δίνει δυνατότητα να εµπλακούν στη διαδικασία οι
όµιλοι που έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν αυτού του είδους τα µεγάλα έργα. Άλλωστε έτυχε αποδοχής το σχέδιο νόµου
από µεγάλους κατασκευαστικούς οµίλους.
Η πραγµατική καινοτοµία δεν συµβαδίζει, όµως, πάντα µε τους
µεγάλους οµίλους. Υπάρχουν και καλές, καινοτόµες ιδέες, οι
οποίες πραγµατικά δεν είναι ανάγκη να αναφέρονται σε µεγάλους κατασκευαστικούς οµίλους και αυτές οι ιδέες πρέπει πάντα
να εξετάζονται. Βέβαια, δεν αξιοποιείται απόλυτα και αποτελεσµατικά το πλούσιο µελετητικό δυναµικό της χώρας µας.
Οι βασικές αρχές, οι οποίες πρέπει να διέπουν ουσιαστικά τις
πρότυπες προτάσεις πρέπει να είναι πρώτα απ’ όλα το δηµόσιο
συµφέρον, η οικονοµική αποτύπωση, η χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα, η τιµολόγηση µε όρους αγοράς και πάνω απ’ όλα διαφάνεια και λογοδοσία.
Η ΕΣΑΜΕΑ στη διαβούλευση αναφέρθηκε ότι η πρότασή της
δεν ελήφθη υπ’ όψιν. Η προσβασιµότητα στα άτοµα µε αναπηρία
πρέπει να συµπεριληφθεί µεταξύ των αρχών που θα εφαρµόζονται κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, δεδοµένου ότι αποτελεί υποχρέωση από το εθνικό θεσµικό πλαίσιο και βέβαια µε τη
σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου που συζητάµε κάνετε αλλαγές στο νόµο δηµοσίων συµβάσεων που εσείς οι ίδιοι πριν από
ένα χρόνο τροποποιήσατε για να τον εκσυγχρονίσετε. Και ναι, οι
τοποθετήσεις της αρχής δηµόσιων συµβάσεων της Επιτροπής
Ανταγωνισµού αιχµηρές, σοβαρές παρατηρήσεις, ενστάσεις, αντιδράσεις µε αναφορά στις παραβιάσεις ευρωπαϊκών οδηγιών
23, 25 είναι γνωστές.
Νοµίζετε ότι τάχα µε αυτήν τη δήθεν ωρίµανση έργων θα παίρνατε λεφτά από το ταµείο. Θα αφεθεί, όµως, ο ιδιωτικός τοµέας
να έχει τον πρώτο λόγο για τα µεγάλα έργα, να διαχειρίζεται τη
δηµόσια περιουσία και τα δηµόσια οικονοµικά.
Είστε γελασµένοι, όµως, κύριοι της Κυβέρνησης. Ήδη αντιδρούν όλοι και θα εξακολουθούν να αντιδρούν αν εφαρµοστεί
το εν λόγω σχέδιο νόµου και οι µικρότερες εταιρείες που αποκλείονται από την πίτα και η κοινωνία που αποκλείεται από το
σχεδιασµό για έργα που την αφορούν και βέβαια οι αντίστοιχοι
δηµόσιοι λειτουργοί, τους οποίους σταθερά απαξιώνετε. Θα µείνετε, όµως, µόνοι σας µε τις τέσσερις, πέντε εταιρείες σας µέχρι
επιτέλους να φύγει αυτή η καταστροφική Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Καφαντάρη.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κώστας Χήτας και αµέσως µετά ο κ. Αναστάσιος Δηµοσχάκης.
Ορίστε, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Καραµανλή, τα είπαµε και λίγο νωρίτερα σε ότι αφορά
στο νοµοσχέδιο όταν συζητούσαµε την ένσταση συνταγµατικότητας. Θα κάνω δύο σχόλια πριν περάσω σε κάποια άλλα θέµατα, κύριε Πρόεδρε, τα οποία πραγµατικά συγκλονίζουν την
ανθρωπότητα.
Κύριε Καραµανλή, αυτό που πραγµατικά κάνετε ως Κυβέρνηση σήµερα για άλλη µια φορά είναι να δίνετε γη και ύδωρ σε
συµφέροντα όχι µε διαφανείς διαδικασίες. Και για να είµαστε ξεκάθαροι, το τονίσαµε και το πρωί, θα το πω για άλλη µια φορά
τώρα για να µην παρεξηγηθούµε σε αυτά που λέµε, δεν είµαστε
κατά της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας ούτε είµαστε κατά των
ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της οικονοµίας. Το αντίθετο, εµείς πιστεύουµε ότι η επιχειρηµατικότητα
είναι που τονώνει την αγορά, τονώνει την οικονοµία, καταπολεµά
τους πολύ - πολύ σκληρούς δείκτες ιδίως στις µέρες µας της
ανεργίας, αυξάνει αν θέλετε την απασχόληση και είναι και ένας
πολύ σοβαρός λόγος αυτή η επιχειρηµατικότητα να έχουµε µια
ελπίδα να πιστεύουµε ότι µπορεί κάποια στιγµή τα επτακόσιες
χιλιάδες ελληνόπουλα που ζουν στο εξωτερικό να επιστρέψουν
πίσω.
Εδώ, όµως, συµβαίνει κάτι άλλο µε το νοµοσχέδιο. Όλος ο
προγραµµατισµός, όλος ο σχεδιασµός των δηµοσίων έργων, των
υποδοµών επαφίεται, παραδίδεται και εξαρτάται από ιδιωτικά
συµφέροντα και µάλιστα µεγαλοσυµφέροντα.
Και θέλω να κάνω µια ερώτηση. Ποιος είναι ο ρόλος της Κυβέρνησης σε όλα αυτά; Τι ρόλο παίζει η Κυβέρνηση για να καταλάβω. Τον µεσάζοντα κάνει, τον µάνατζερ δηλαδή. Τον µεσάζοντα κάνει, δεν κάνει κάτι άλλο. Κάνει τον µεσάζοντα των δανειστών στο εξωτερικό, πού θα µεταφέρει τα χρήµατα σε µεγάλους
ιδιωτικούς οµίλους και πάει λέγοντας.
Και εδώ µιλάµε ξεκάθαρα για µια παράδοση, όπως είπαµε και
πριν του κράτους σε ιδιώτες και µεγαλοεργολάβους που µας
ενοχλεί πολύ αυτό. Μας ενοχλεί η Ελλάδα ως κράτος, ως πολιτεία -και τώρα είστε εσείς Κυβέρνηση- να µην µπορεί από µόνη
της να παράξει, να δηµιουργήσει, να διευθύνει. Πραγµατικά απορούµε.
Ξέρετε το είπαµε και πριν ότι αυτές οι προτάσεις που φέρνετε
σήµερα εδώ δεν συµβαίνουν πολύ - πολύ σε ευρωπαϊκά κράτη,
γίνονται σε αναπτυσσόµενες χώρες Αφρική, Ασία, Λατινική Αµερική. Δεν µας τιµά.
Και µας ενοχλεί, επίσης, πάρα πολύ που η φιλοσοφία της Κυβέρνησής σας είναι ότι το κράτος είναι ανίκανο, είναι άχρηστο,
δεν µπορεί να κάνει τίποτα, απολύτως τίποτα. Γιατί; Γιατί αυτή η
παραδοχή; Εµείς λέµε το άλλο ότι εσείς είστε, οι κυβερνήσεις,
ανίκανες να παράξετε έργο. Αυτό είναι το δικό µας πιστεύω και
αυτή η πολύ µεγάλη µας διαφορά.
Τώρα θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για µια τροπολογία του κ.
Βορίδη. Την απάντηση τη γνωρίζουµε, αλλά θεωρούµε έως και
επικίνδυνο να επιλέγονται ως προϊστάµενοι µε τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις µε τους Έλληνες πολίτες εργαζόµενοι από
κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα µου πείτε ελλοχεύει
ο κίνδυνος του προστίµου, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Ξέρετε, επειδή συµµετέχω και στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, έχουµε κουραστεί να το
λέµε και θα το λέµε συνέχεια, όµως. Αν είναι να το κλείσουµε το
µαγαζί, κύριε Καραµανλή εδώ, να περιµένουµε το φιρµάνι της
Ευρώπης. Δεν χρειάζεται να νοµοθετούµε εµείς εδώ πέρα τίποτα. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα να νοµοθετεί, ας µας τα στέλνουν
έτοιµα, που τα στέλνουν δηλαδή και να µην κουραζόµαστε κιόλας.
Θεωρούµε υποχρέωσή µας να επανέλθουµε και σήµερα µετά
την προχθεσινή συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για τα όσα
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τραγικά συµβαίνουν στον πλανήτη µας. Και αναφερόµαστε στον
πόλεµο, την απαράδεκτη αυτή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Να ξανατονίσουµε µε πολύ απλά ελληνικά για να γίνει κατανοητό και από τον πιο στηµένο δηµοσιογράφο που θέλει να τα
ερµηνεύσει όπως θέλει αυτός. Να πούµε ότι καταδικάζουµε τη
βαρβαρότητα, καταδικάζουµε την εισβολή. Θεωρούµε τραγικό
αυτό που συµβαίνει. Είναι απαράδεκτο και είναι ντροπή.
Θέλω να επιχειρήσουµε εδώ τώρα να κάνουµε ένα διαχωρισµό. Από τη µία έχουµε το ανθρωπιστικό κοµµάτι του πολέµου
αυτού, της εισβολής αυτής και από την άλλη έχουµε το γεωπολιτικό κοµµάτι, το γεωστρατηγικό κοµµάτι, το κοµµάτι της εξωτερικής πολιτικής. Είναι καλό να µην τα συγχέουµε στον δηµόσιο
διάλογο. Είναι δύο διαφορετικά πράγµατα αυτά. Μην τα µπλέκουµε µέσα στην κουβέντα και επιχειρούµε µε επιχειρήµατα από
τη µια πλευρά να αποδυναµώσουµε ένα επιχείρηµα που έρχεται
από την άλλη πλευρά. Το ανθρωπιστικό κοµµάτι είναι πραγµατικά
τραγικό. Να βλέπεις παιδιά, µανάδες, ανθρώπους, να ξενιτεύονται, να µεταναστεύουν, να πηγαίνουν στον πόλεµο. Να βλέπεις
νεκρούς, κτήρια κατεδαφισµένα. Είναι τραγικό. Αυτό το ανθρωπιστικό κοµµάτι είναι κάτι άλλο. Σε αυτή την κουβέντα την πολιτική που επιχειρούµε τώρα εδώ είναι το κοµµάτι το γεωπολιτικό,
το γεωστρατηγικό. Εµείς και όλοι λέµε: «Ναι, εννοείται». «Ναι»
στην ανθρωπιστική βοήθεια, «ναι» σε φάρµακα, «ναι» σε τρόφιµα,
«ναι» στο να έρθουν οι µετανάστες να τους βοηθήσουµε κ.λπ..
Δεν το συζητάµε αυτό. Αυτό όµως είναι ένα άλλο κοµµάτι. Και το
µεγάλο «γιατί;» που απευθύνουµε στην Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη και του απηύθυνε προχθές ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, είναι γιατί η Ελλάδα να πρωτοστατεί και να στέλνει εξοπλισµό. Γιατί να στείλει όπλα; Θα ήταν
λάθος ούτως ή άλλως. Να πω ότι στείλαµε πυραύλους να πω:
«Το καταλαβαίνω. Μπήκαµε στον χορό, ας στείλουµε κάτι σοβαρό». Εµείς στείλαµε τουφέκια, κατασχεµένα καλάσνικοφ. Και
µπλέκουµε τώρα την Ελλάδα χωρίς να υπάρχει τέτοιος λόγος.
Είναι λάθος.
Περιµένουµε µε αγωνία να µας απαντήσει ο Πρωθυπουργός
σε κάτι που µαθαίνουµε. Ρωτήθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών
σήµερα αλλά δεν απάντησε πάνω. Μαθαίνουµε ότι ετοιµάζεται
αποστολή στρατιωτικών δυνάµεων. Έτσι µαθαίνουµε. Έστω στην
Πολωνία. Έτσι µαθαίνουµε. Είναι τραγικό γιατί αυτό που θα
έπρεπε να ενδιαφέρει εµάς είναι η επόµενη µέρα της Ελληνίδας
και του Έλληνα. Η επόµενη µέρα της Ελλάδος. Γιατί όταν τελειώσει αυτό το τραγικό που συµβαίνει εκεί πάνω θα βρεθούµε αντιµέτωποι και θα κοιτάξουµε στα µάτια όλους αυτούς από τους
οποίους έχουµε άµεση εξάρτηση οικονοµική, ενεργειακή, εµπορική. Έχουµε µπλέξει σε µια ιστορία χωρίς να υπάρχει λόγος.
«Ναι» στην ανθρωπιστική βοήθεια. «Ναι» σε όλα αυτά. Δεν
υπήρχε κανένας λόγος να βγούµε τόσο µπροστά ενώ θα έπρεπε
να ήµασταν οι επιτήδειοι ουδέτεροι στην ιστορία αυτή. Δηλαδή
το Ισραήλ είναι οι χαζοί της ιστορίας και η Ελλάδα και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είναι οι έξυπνοι που έκαναν αυτό. Ενώ παίρνουµε
κυρώσεις κατά της Ρωσίας και swift και χαµός και γράφουν οι
εφηµερίδες, δεν ισχύει για «GAZPROM» και φυσικό αέριο. Ωραίες κυρώσεις. Ή το κάνουµε ή δεν το κάνουµε. Ολίγον έγκυος
δεν υπάρχει. Ή είσαι ή δεν είσαι. Άρα, λοιπόν, βγήκαµε χωρίς
λόγο τόσο µπροστά.
Στο επιχείρηµα που θα πείτε –χτύπα ξύλο, κούφια η ώρα- τι θα
γίνει «αν δεχτεί µια επίθεση η χώρα µας δεν θα ζητήσουµε και
εµείς τη συνδροµή;» να ρωτήσω κάτι; Εµείς το λέµε πάντα. Μόνοι
µας ήµασταν και µόνοι µας είµαστε. Χτύπα ξύλο, αν ποτέ έρθει
αυτή η µέρα και η ώρα, θα είµαστε µόνοι µας. Πού ήταν οι σύµµαχοί µας, που ήταν οι κυρώσεις, όταν οι Τούρκοι κάνανε εισβολή στην Κύπρο; Πού ήταν; Πείτε µας. Πού ήταν οι κυρώσεις
όταν το Αζερµπαϊτζάν έσφαξε τους Αρµένιους; Πού ήταν οι κυρώσεις; Γιατί δεν ήρθε ο κ. Μητσοτάκης να ζητήσει εκεί κυρώσεις; Σφάζανε οι Αζέροι τους Αρµενίους. Πού ήταν στα Ίµια; Με
το «ΟΡΟΥΤΣ ΡΕΪΣ» πριν δύο καλοκαίρια; Πού ήταν; Τους χάιδευαν τους Τούρκους.
Αλλά τι περιµένεις, κύριε Καραµανλή -και έχετε και βαρύ
όνοµα- όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας τότε στην κρίση µε
τους Τούρκους και µε «ΟΡΟΥΤΣ ΡΕΪΣ» έλεγε ότι δεν είναι αυτοσκοπός οι κυρώσεις; Αυτό έλεγε. Ότι δεν είναι αυτοσκοπός οι
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κυρώσεις στους Τούρκους. Τι να περιµένεις, λοιπόν, από αυτή
την Κυβέρνηση; Ναι, λοιπόν, είναι αυτοσκοπός οι κυρώσεις και
έπρεπε να ζητήσουµε ως χώρα κυρώσεις κατά των Τούρκων
εκατό φορές µέχρι στιγµής. Αλλά είδατε ότι οι εταίροι και οι φίλοι
και το ΝΑΤΟ και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι φίλοι και εταίροι και µε
τους Τούρκους και µε πολύ µεγάλα συµφέροντα οικονοµικά εποίησαν την νήσσαν.
Αυτό που θα πρέπει να µας ενδιαφέρει αυτήν τη στιγµή, εσάς
την Κυβέρνηση, και όλους εµάς εδώ τους εκπροσώπους του
λαού, του ελληνικού λαού, από όλες τις πτέρυγες είναι να φτιάξουµε ένα σχέδιο επάρκειας, ένα σχέδιο αυτάρκειας προϊόντων
τώρα. Γιατί η επόµενη µέρα θα είναι πολύ δύσκολη. Έρχεται
πείνα και δεν είναι καθόλου λαϊκίστικο αυτό. Έρχεται πείνα. Τα
πράγµατα είναι πολύ δύσκολα. Επισιτιστική κρίση. Δεν θα έχουµε
να φάµε.
Διάβαζα πριν από λίγο καθώς ήµουν έξω µε τον Βασίλη Βιλιάρδο ότι έχουµε πρόβληµα επάρκειας και στο αέριο. Γιατί; Γιατί
θα αργήσουν δυο µέρες να έρθουν τα πλοία µε το LNG, το αµερικανικό, το υγροποιηµένο αέριο, το οποίο είναι και πανάκριβο.
Δεν τίθεται θέµα αν θα το πληρώσουµε ή πώς θα το πληρώσουµε. Εδώ τίθεται θέµα επάρκειας πλέον. Το καταλαβαίνετε;
Δηλαδή µπαίνει στην άκρη το οικονοµικό πρόβληµα και τίθεται
θέµα επάρκειας. Γιατί το καράβι θα αργήσει να έρθει δύο µέρες.
Και η Ελλάδα είναι µετέωρη, έωλη, χωρίς καµµία βάση, χωρίς τίποτα. Από το 2020 από το Βήµα αυτό το ιερό έλεγε ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Λύσης στον Πρωθυπουργό της χώρας -εκεί καθόταν- να προαγοράσουµε αέριο, να προαγοράσουµε πετρέλαιο,
όταν το πετρέλαιο είχε 20 δολάρια το βαρέλι και σήµερα έχει
130. Τι να λέµε τώρα; Δεν κάναµε τίποτα. Τίποτα.
Εµείς θα βουλιάζουµε. Η Ευρώπη είναι η µόνη που θα βγει χαµένη από αυτήν την ιστορία. Θα βουλιάζει και οικονοµικά και η
Ελλάδα φυσικά. Η Τουρκία, η Αµερική και η Κίνα θα κονοµάνε.
Είναι οι µόνοι κερδισµένοι. Αυτή είναι η ιστορία και αυτά πρέπει
να δούµε την επόµενη µέρα. Γι’ αυτό λέµε εµείς: «Ναι, φυσικά
στη στήριξη των ανθρώπων αυτών ανθρωπιστικά. Καταδικάζουµε
την εισβολή. Αλλά κοίτα και τον εαυτό σου λίγο. Κοίτα και τον
εαυτό σου που βγήκες µε τσαµπούρια µπροστά και πρώτος
έστειλες και όπλα. Κάτσε λίγο. Δες ποιος είσαι και τι είσαι, γιατί
ο κόσµος περνάει δύσκολα».
Για µας θα ήταν απαράδεκτο να αναφέρουµε το οτιδήποτε
γιατί η βουλευτική αποζηµίωση αρκεί να πληρώσουµε το αέριο
όσο κι αν έρθει. Αλλά όταν σε µένα εχθές ήρθε για ένα µήνα 400
ευρώ και µου κόπηκαν τα γόνατα -από 98 ευρώ, 102, 108, 105
που πλήρωνα- τι θα κάνει αυτός ο κόσµος εκεί έξω; Πραγµατικά,
πώς θα ζήσει; Πώς; Πώς; Το ρεύµα χθες στο ενεργειακό χρηµατιστήριο είχε 280 ευρώ. Εκεί έκλεισε. Και αύριο η τιµή ανοίγει
στα 362 ευρώ. Σε µια µέρα. Χθες 280 αύριο 362. Μιλάµε για τεράστια διαφορά.
Αλλά για εσάς το ενεργειακό πρόβληµα είναι παγκόσµιο θέµα,
η κρίση. Τώρα φταίει και ο πόλεµος. Για την οικονοµία έφταιγε ο
κορωνοϊός. Για την υγεία έφταιγε επίσης ο COVID. Δεν φταίτε
ποτέ εσείς ενώ θα µπορούσατε να κάνετε πράγµατα. Προαγορά,
µείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, και όχι στη βίαιη απολιγνιτοποίηση εν µέσω ενεργειακής κρίσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε µε δυο πράγµατα. Είναι λάθος. Καταφέρατε και πάλι να διχάσετε τους Έλληνες. Το κάνατε µε την
πανδηµία σε ψεκασµένους, αψέκαστους, εµβολιασµένους και
ανεµβολίαστους. Το κάνετε τώρα σε ρωσόφιλους, αντιρωσόφιλους κ.λπ.. Έχετε τα παπαγαλάκια, τους δηµοσιογράφους, οι
οποίοι από ειδικοί γιατροί που είχαν γίνει κατά τη διάρκεια του
κορωνοϊού τώρα έγιναν ειδικοί καθηγητές γεωπολιτικής, έγιναν
διεθνολόγοι κ.λπ.. Όλοι οι δηµοσιογράφοι. Και διχάζουν την Ελλάδα. Οι ρωσόφιλοι και οι µη ρωσόφιλοι. Αυτό είναι το έργο
τώρα.
Θέλω να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Πρόεδρε. Ένα
λεπτό. Δεν θα πάρω δευτερολογία ούτως ή άλλως µετά. Κλείνω
εδώ. Διάβαζα µέσα στον ορυµαγδό αυτόν που ζούµε και τις στενάχωρες µέρες ένα εύστοχο σχόλιο κάπου ότι κάποιος πρέπει
να απονείµει στον Πούτιν το βραβείο Νόµπελ ιατρικής. Κατάφερε
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µέσα σε πέντε µέρες να εξαφανίσει τον κορωνοϊό, λέει. Θέλω να
πω µε αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι ξαφνικά όλοι
αυτοί οι τηλεοπτικοί τροµοκράτες σταµάτησαν να τροµοκρατούν
τον κόσµο µε τον κορωνοϊό. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κορωνοϊός
ξαφνικά. Για να δείτε πόσο επηρεάζουν τα µέσα ενηµέρωσης την
κοινή γνώµη. Από εκεί που σε είχαν κάθε µέρα «πάρε, πάρε,
πάρε, πάρε», «µάσκα, µάσκα, θάνατος, µάσκα, εµβόλια, εµβόλια»
τώρα τελείωσαν όλα.
Έχουν πάθει κατάθλιψη, κύριε Πρόεδρε, οι τηλεαστέρες γιατροί «Παγώνηδες», «Βασιλακόπουλοι», κ.λπ.. Έχουν µπει στο περιθώριο και έχουν πάθει κατάθλιψη οι σούπερ σταρ. Μόνο στην
Ελλάδα έχουµε σούπερ σταρ γιατρούς, πουθενά αλλού. Σε κανένα σοβαρό κράτος δεν υπάρχουν, µόνο εδώ. Η τσάντα της Παγώνη, το κούρεµα, το ένα, το άλλο, το προφίλ του Βασιλακόπουλου που είναι κυνηγός, κ.λπ.. Φοβερά πράγµατα! Τώρα δεν
υπάρχει κορωνοϊός. Αφού, λοιπόν, δεν υπάρχει κορωνοϊός, κύριε
Καραµανλή, πείτε στο επόµενο Υπουργικό Συµβούλιο και στον
Πρωθυπουργό της χώρας να πάρει πίσω το πρόστιµο των 100
ευρώ από τους παππούδες µας, τους πατεράδες µας, και τις γιαγιάδες µας, ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε και να πληρώσουν το ρεύµα τους! Και πάρτε πίσω τώρα τους σε αναστολή
υγειονοµικούς. Αφού λοιπόν, ο κορωνοϊός, όπως λέτε, έχει τελειώσει γιατί δεν ασχολείται κανείς, πάρτε πίσω το πρόστιµο των
100 ευρώ και πάρτε πίσω τους οκτώ χιλιάδες υγειονοµικούς που
τους έχετε πετάξει στην άκρη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµοσχάκης, για επτά λεπτά και ευθύς αµέσως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής,
ο κ. Σκανδαλίδης.
Ο κ. Δηµοσχάκης έχει αλλάξει µε τον κ. Σενετάκη, ανεξάρτητα
από το ότι ο κ. Σενετάκης δεν µίλησε τελικά. Έχασε τη σειρά του
και συνεπώς, δεν γίνεται καµµία υπέρβαση της σειράς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα ήθελα µετά τον κ. Δηµοσχάκη και πριν τον
κ. Σκανδαλίδη να πάρω τον λόγο για µία τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εντάξει.
Κύριε Δηµοσχάκη, ορίστε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπό τη σκιά της ενεργειακής
και υγειονοµικής κρίσης η Κυβέρνηση προβαίνει σε µεταρρυθµιστική παρέµβαση µε αναπτυξιακό πρόσηµο.
Το παρόν σχέδιο νόµου αφορά στο θεσµό των πρότυπων προτάσεων για µεγάλα έργα υποδοµής, χρήσιµων για τη χώρα που
άπτονται κατά κανόνα τους τοµείς των µεταφορών, του περιβάλλοντος και της ενέργειας και υπερβαίνουν το ποσό των 200 εκατοµµυρίων ευρώ, πλέον το ΦΠΑ. Αντιµετωπίζονται χρόνιες παθογένειες του συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων και απλουστεύονται οι προβλεπόµενες διαδικασίες υλοποίησης, συµβάλλοντας
έτσι στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας και στην παροχή ποιοτικών και αποδοτικότερων οικονοµικά υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι θεσµικές παρεµβάσεις συµπληρώνουν το υφιστάµενο ρυθµιστικό πλαίσιο
ανάθεσης των συµβάσεων παραχώρησης και των συµπράξεων
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα του γνωστού περί ΣΔΙΤ, µε σκοπό
την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τοµέα, αλλά και
της ευελιξίας που τον διακρίνει, συµβάλλοντας τόσο στον σχεδιασµό και όσο και στην υλοποίηση των έργων υποδοµής, υπό
το πρίσµα φυσικά της τήρησης των αρχών της διαφάνειας, της
ίσης µεταχείρισης, του ελεύθερου ανταγωνισµού, της αναλογικότητας και πάντα φυσικά µε γνώµονα την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος.
Θεσπίζεται ένα πλαίσιο υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης
προτάσεων, καινοτοµίας, µε πρωτοβουλία του ιδιωτικού τοµέα
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σχετικά µε µεγάλα έργα υποδοµών. Τα προτεινόµενα έργα είναι
δυνατόν να αφορούν σε νέα έργα υποδοµών ή σε αναδιαµόρφωση υφιστάµενων, αρκεί να φέρουν χαρακτηριστικά καινοτοµίας, αλλά και πολυπλοκότητας, προάγοντας την περιφερειακή
ανάπτυξη και συµβάλλοντας στην εθνική οικονοµία. Ρυθµίζονται
µεταξύ άλλων το ελάχιστο περιεχόµενο µιας πρότασης καινοτοµίας, το ελάχιστο επίπεδο ωρίµανσης, τα κίνητρα για την υποβολή προτάσεων, αλλά και οι προθεσµίες για την εξέταση της
πρότασης και οι προϋποθέσεις απόρριψης ή αποδοχής της.
Κύριε Υπουργέ των Υποδοµών, εκφράζω την ικανοποίησή µου,
πάνω από όλα αυτή των Εβριτών, γιατί η παρούσα Κυβέρνηση
στηρίζει ουσιαστικά τον Νοµό Έβρου µε συνέπεια, µε συνεργασία και µε επιµέλεια. Σταδιακά επιλύονται και δροµολογούνται
εµβληµατικά έργα στην περιοχή µας, όπως αυτό της δροµολόγησης της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης
µε τελική κατάληξη τον τοπικό λιµένα που απετέλεσε ένα πάγιο
και διαχρονικό αίτηµα της τοπικής κοινωνίας, όπως ανέδειξα
µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου και όχι µόνον. Επίσης, υπογραµµίζω για ακόµη µία φορά ένα πάγιο έργο στρατηγικής σηµασίας του οποίου αναδείκνυα πολυεπίπεδα, αυτό της εύρυθµης
λειτουργίας της σιδηροδροµικής σύνδεσης των δύο φάρων του
νοµού, ήτοι της Αλεξανδρούπολης και του Ορµενίου, προβλέποντας την αναβάθµισή της, τον εκσυγχρονισµό της και την ενίσχυση της διασυνοριακής σιδηροδροµικής σύνδεσης του λιµένα
της Αλεξανδρούπολης µε τα αντίστοιχα της υπόλοιπης Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το έργο αυτό έχουµε υπογραµµίσει ότι θα
αλλάξει την εικόνα και τη µοίρα του Έβρου.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω και τη σηµαντικότητα της επαναδηµοπράτησης του κάθετου οδικού άξονα Αρδανίου - Μάνδρας
όπου απαιτείται, µε την οποίαν θα ολοκληρωθεί ένα µεγάλο
οδικό έργο στην περιοχή, η σχεδίαση του οποίου ξεκίνησε στις
αρχές της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο θα πρέπει να επανεξεταστούν τα εδαφολογικά και γεωµετρικά δεδοµένα του κάθετου
οδικού άξονα, προκειµένου να επαναχαραχθεί, κύριοι Υπουργοί,
ένας νέος κλειστός αυτοκινητόδροµος µε δύο λωρίδες και βοηθητική ανά κατεύθυνση, καθώς αναµένεται µετά την ολοκλήρωση
του επενδυτικού σχεδίου για τον τοπικό λιµένα θα αυξηθούν οι
κυκλοφοριακοί φόρτοι και η υπέρβαση θα είναι ηρωική πράξη.
Επιπρόσθετα όπως έχω αναδείξει κατ’ επανάληψη το φράγµα
του Δερείου - Σουφλίου αναµένεται να αποτελέσει µία νέα λίµνη
Πλαστήρα στη Θράκη, θωρακίζοντας αντιπληµµυρικά, αρδευτικά, ενεργειακά και πολιτιστικά το νοµό. Η διυπουργική έγκριση
της µελέτης του έργου αυτού και η τωρινή διυπηρεσιακή διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση του
φράγµατος είναι καλές ειδήσεις. Συνεπώς θα ήταν χρήσιµο να
εξεταστεί η δυνατότητα της συµµετοχής ιδιωτών στην κατασκευή αυτού, προκειµένου να υλοποιηθεί άµεσα, γιατί το κράτος
εξάντλησε την εµπιστοσύνη του στην περιοχή εδώ και σαράντα
χρόνια και πλέον.
Επίσης, τα ενεργά τελωνεία της περιοχής υπολειτουργούν
καθώς υστερούν σε υποδοµές και στελεχιακό δυναµικό. Η αξιοποίηση, η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός όλων των σηµείων
εισόδου - εξόδου στα χερσαία σύνορα στον Έβρο και η εύρυθµη
λειτουργία τους θα αποτελέσουν την αιχµή του δόρατος του ελληνικού κράτους. Δεν ήταν, κύριε Υπουργέ, τυχαίο ότι το εµβληµατικό σηµείο εισόδου - εξόδου των Κήπων συµπεριελήφθη ως
πρώτος προορισµός το 2016 στο πρόγραµµα της πρώτης επίσκεψης του νεοεκλεγέντος τότε Προέδρου µας, το οποίο και
επαναλάβαµε και κατά την επίσκεψή σας ως τοµεάρχης υποδοµών µεταφορών κατά τον χρόνο της αντιπολίτευσης.
Συνεπώς, πιστεύω ότι η Νέα Εγνατία αν αποκτήσει τους κυκλοφοριακούς φόρτους, επιβάτες και εµπορεύµατα, µπορεί να
φέρει πολλά και σηµαντικά κέρδη στο κράτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µε συνέπεια υλοποιεί ακόµη µία προεκλογική της δέσµευση, διασφαλίζοντας τη
γρήγορη ωρίµανση εµβληµατικών έργων υποδοµής, µε πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, όχι µόνο στους τοµείς της απασχόλησης και της οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά στην πραγµατικότητα της µεταµόρφωσης της καθηµερινότητας του πολίτη.
Για τον λόγο αυτόν, υπερψηφίζω τον παρόντα νόµο.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Δηµοσχάκη.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρακαλείται να αναπτύξει την µε γενικό αριθµό 1232 από τις 03-03-22 τροπολογία
του.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινάω µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1232 και ειδικό
44. Έχει λάβει ούτως ή άλλως πολύ µεγάλη δηµοσιότητα η πρόθεση της Κυβερνήσεως να νοµοθετήσει. Αυτό κάνουµε τώρα,
έναν µηχανισµό πλαφόν, έναν µηχανισµό οροφής, ένα µηχανισµό
«κόφτη» του περιθωρίου κέρδους που µπορούν οι επιχειρήσεις
να έχουν πάνω σε αγαθά και υπηρεσίες κρίσιµες για τη διαβίωση
των πολιτών κατά τις περιόδους κρίσεως, όπως αυτή που διανύουµε τώρα λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και
του πολέµου που µαίνεται εκεί.
Πρακτικά αυτή η τροπολογία λέει το εξής, για να είναι σαφές
στο Σώµα, αλλά και στον ελληνικό λαό. Δεν βάζουµε διατίµηση
στα κρίσιµα προϊόντα, παραδείγµατος χάριν στα καύσιµα, στο
σιτάρι ή σε όποια άλλα προϊόντα έχουν αυτή τη στιγµή µεγάλη
άνοδο της τιµής τους. Γιατί δεν βάζουµε διατίµηση; Για προφανείς λόγους. Η άνοδος των τιµών των πρώτων υλών είναι µε τον
ρυθµό που βλέπουµε αυτές τις µέρες. Όπως ξέρετε, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σήµερα έχουν φτάσει σε ιστορικά
υψηλά όλων των εποχών. Το φυσικό αέριο άγγιξε κατά τη διάρκεια των σηµερινών συνεδριάσεων στις διεθνείς αγορές τα 200
δολάρια ανά µια θερµιδική µεγαβατώρα. Για να καταλάβετε τι θα
πει αυτό, πέρυσι τέτοια εποχή είχε 25 δολάρια. Κάνετε τη διαφορά -25 στο 200- για να καταλάβετε για πόσο τοις εκατό αύξηση µιλάµε µέσα σε έναν χρόνο. Το πετρέλαιο Μπρεντ επίσης
έφτασε κάποια στιγµή σήµερα τα 120 δολάρια. Πριν από τρεις
µήνες -δεν λέω πριν από έναν χρόνο- είχε 67 δολάρια. Άρα, είµαστε σχεδόν στη διπλή τιµή σε λιγότερο από τρεις µήνες.
Όπως καταλαβαίνετε, η άνοδος µε αυτόν τον εκρηκτικό ρυθµό
των πρώτων υλών, αναπόφευκτα θα φτάσει και στους καταναλωτές. Δεν θέλω, δηλαδή, να υποσχεθώ στον ελληνικό λαό ότι
µε την παρούσα διάταξη δεν θα αυξάνονται οι τιµές. Οι τιµές θα
αυξάνονται υποχρεωτικά κατά το µέτρο που αυξάνεται η τιµή της
πρώτης ύλης αναπόφευκτα και αν βάλεις διατίµηση σε τιµή κάτω
από το κόστος, αυτό που θα γίνει είναι πολύ απλά έλλειψη αγαθών και µαύρη αγορά.
Τι θέλουµε, όµως, να αποφύγουµε µ’ αυτή τη διάταξη; Θέλουµε να αποφύγουµε κάποιοι να προσπαθήσουν µέσα στην
αναµπουµπούλα του πολέµου και της φασαρίας και µε τη δικαιολογία ότι υπάρχει αυτή η µεγάλη αύξηση των τιµών διεθνώς,
όπου δηµιουργεί σύγχυση στον καταναλωτή και δηµιουργεί
ασφαλώς σύγχυση σε όλο τον κόσµο, να αυξήσουν το περιθώριο
κέρδους τους, έτσι ώστε να κάνουν, κατά το κοινώς λεγόµενο,
«µια αρπαχτή». Θέλω, δηλαδή, να αποφύγουµε να επιτραπεί σε
ασυνείδητους ανθρώπους να αξιοποιήσουν την κρίση για να βγάλουν λεφτά.
Τι κάνει, λοιπόν, αυτή η διάταξη; Δίνει ένα πλαφόν. Βάζει ένα
όριο. Πού το τοποθετούµε; Στον Σεπτέµβριο του 2021, δηλαδή
πριν από την έναρξη αυτής της κρίσης, και λέµε: Πόσο περιθώριο
κέρδους είχε, πόσο αγόραζε δηλαδή και πόσο πούλαγε τον Σεπτέµβριο του 2021 το τάδε διυλιστήριο, ο δείνα µεταφορέας καυσίµων ή το τάδε πρατήριο; Γιατί η διάταξη εφαρµόζεται σε όλη
την εφοδιαστική αλυσίδα κάθετα, όχι µόνο στο πρατήριο. Και
βγαίνει ένα «Χ» ποσοστό κέρδους. Αυτό το ίδιο ποσοστό που είχε
τον Σεπτέµβριο του 2021, είναι το ανώτατο ποσοστό που του επιτρέπεται να έχει σήµερα. Δεν µπορεί να το αυξήσει. Εάν το αυξήσει και οι υπηρεσίες της ΔΙΜΕΑ ή οι υπόλοιποι ελεγκτικοί
µηχανισµοί του κράτους, των περιφερειών κ.λπ. που προβλέπονται από την τροπολογία διαπιστώσουν ότι έχει «βάλει καπέλο» σ’
αυτό το περιθώριο κέρδους, έχει αυξήσει δηλαδή, αυτό το περιθώριο κέρδους, τότε σε αυτή την περίπτωση βάζουµε πρόστιµα
τα οποία ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ και φτάνουν µέχρι και το 1
εκατοµµύριο ευρώ.
Επίσης, µε τη διάταξη αυτή υποχρεώνονται άπαντες, και οι επι-
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χειρήσεις και οι ενδιάµεσοι εµπλεκόµενοι, να παραδίδουν στις
υπηρεσίες όλα τα διαθέσιµα σε αυτούς στοιχεία, ώστε να µπορεί
να γίνει ο έλεγχος. Και αν κάποιοι αποκρύψουν κάποια από αυτά
τα στοιχεία, εκ νέου µπορεί να µπει σε αυτούς ένα βαρύ πρόστιµο για την απόκρυψη αυτή καθαυτή των στοιχείων, πέραν της
παράβασης, διότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Άρα, τι κάνουµε; Αποκτούµε ένα εργαλείο για να γίνει σε
όλους σαφές ότι η κρίση δεν µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για
κάποιους για να αποκτήσουν υπερκέρδη. Δεν θα πληρώσουν οι
συµπολίτες µας, πάνω στη µεγάλη διεθνή έκρηξη των τιµών, και
«καπέλο» σε κάποιους οι οποίοι θα θελήσουν να βγάλουν χρήµατα.
Περιττό να πω ότι από την ψήφιση της τροπολογίας τώρα, από
την Τρίτη το αργότερο, θα ξεκινήσουν εκτεταµένοι έλεγχοι.
Πρέπει να ενηµερώσω το Σώµα, κλείνοντας, ότι ήδη µε την
προηγούµενη διάταξή µας για την πανδηµία ολοκληρώθηκε µια
περίοδος σαρωτικών ελέγχων στην αγορά στα προϊόντα και στις
υπηρεσίες που είχαµε βάλει αντίστοιχο πλαφόν κέρδους λόγω
της πανδηµικής κρίσης και έχουµε -και τα ανακοινώσαµε µε σχετικό δελτίο Τύπου εχθές και θα ακολουθήσει κι άλλο τις επόµενες
µέρες- βάλει τα µεγαλύτερα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί ποτέ
στην ιστορία από τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή σε διάφορες επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, που, δυστυχώς,
παρά την τότε διάταξη, είχαν αποφασίσει να αυξήσουν κατά
πολύ το περιθώριο κέρδους τους.
Θέλω, λοιπόν, να γίνει σαφές σε όλους ότι τώρα είναι η ώρα
να φερθούν όλοι υπεύθυνα και ότι δεν είναι ώρα για να κερδοσκοπήσουν.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι επίσης έχουµε
την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1227 και ειδικό 39 όπου στο
άρθρο 4 δίνουµε παράταση έως το τέλος του χρόνου στις συµβάσεις σίτισης των φοιτητών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, έτσι ώστε να προλάβουν να ολοκληρωθούν οι σχετικές
διαδικασίες για να µην µείνουν οι φοιτητές χωρίς την προβλεπόµενη σίτιση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριοι συνάδελφοι, µήπως υπάρχει κάποια απορία για τη βασική τροπολογία;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ, παρ’ ότι ως Κυβέρνηση
έχετε καθυστερήσει πάρα πολύ να λάβετε οποιοδήποτε µέτρο
για τις αυξήσεις, θέλουµε να σας δηλώσουµε ότι θέλουµε να
συµβάλουµε θετικά στην προσπάθεια που θα κάνει η Κυβέρνηση
να συγκρατηθούν οι τιµές.
Στη συγκεκριµένη τροπολογία, όµως, που φέρνετε έχουµε µερικές απορίες για το πώς θα εφαρµοστεί. Και το λέω γιατί µέσα
αναφέρεται µικτό κέρδος. Ποιος είναι ο ξεκάθαρος µηχανισµός
που τα ελεγκτικά όργανα, που έχετε ορίσει στην τροπολογία, θα
υπολογίζουν το µικτό κέρδος; Για ένα διυλιστήριο το µικτό κέρδος εξαρτάται και από τις επενδύσεις που κάνει. Τα ξέρετε καλύτερα. Το ίδιο ισχύει και για έναν µεταφορέα ή ένα πρατηρίων
καυσίµων.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι χρειάζεται να βάλετε πολύ συγκεκριµένες
διαδικασίες προκειµένου να µην υπολογίζονται άλλου είδους
κόστη και να συγκρατηθούν οι τιµές. Και το δεύτερο που θέλω
να πω σχετίζεται µε τον ειδικό φόρο στα καύσιµα. Είναι ένα εργαλείο –το λέµε από την αρχή- που έχετε στα χέρια σας για να
το αξιοποιήσετε προκειµένου να συγκρατηθούν αυτές οι τιµές,
να µειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιµα. Νοµίζω ότι θα ήταν
καλό να το περιλάβετε.
Περιµένουµε τις απαντήσεις για να τοποθετηθούµε στη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αν δεν υπάρχει
άλλη ερώτηση για τον Υπουργό, κύριε Υπουργέ, µπορείτε να δώσετε κάποια διευκρίνιση, αν θέλετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Αυτό αφορά στο τεχνικό ζήτηµα που θέσατε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η τροπολογία έχει γραφτεί από την υπηρεσία, από τη Γενική
Γραµµατεία Καταναλωτή και τη ΔΙΜΕΑ και ήδη έχει ενσωµατώσει
τον τρόπο που έκαναν τους ελέγχους µέχρι σήµερα για όλα τα
υλικά υγειονοµικού χαρακτήρα στα οποία είχαµε θεσπίσει αντίστοιχο περιθώριο ανώτατου κέρδους κατά το διάστηµα της πανδηµίας. Πρέπει να σας ενηµερώσω ότι δούλεψε πολύ καλά. Και
πάρα πολλά πρόστιµα µπήκαν και, όπως σίγουρα γνωρίζετε, οι
τιµές στην Ελλάδα γενικώς, συγκρατήθηκαν σε πάρα πολύ χαµηλά επίπεδα.
Άρα, η τροπολογία δούλεψε µέσα στην πανδηµία και οι υπηρεσίες µπόρεσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν βλέπω γιατί
δεν θα δουλέψει και τώρα, επαναλαµβάνοντας, κύριε Πρόεδρε,
ότι έχουµε ένα εξαιρετικά δυναµικό φαινόµενο.
Άρα, αν δούµε στην πράξη ότι οι υπηρεσίες δεν µπορούν να
κάνουν τη δουλειά τους, εδώ είµαστε να τη διορθώσουµε. Όµως,
η εισήγηση των υπηρεσιών είναι ότι µε αυτόν τον τρόπο µπορούν
να µπουν αύριο να κάνουν τους σχετικούς ελέγχους και στα διυλιστήρια και στα πρατήρια.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η τροπολογία
δεν είναι µόνο για τα καύσιµα, είναι γενική. Και θα φέρω ένα παράδειγµα. Θα δείτε ότι σήµερα οι διεθνείς αγορές έχουν µια
σειρά προϊόντων στα οποία ξαφνικά υπάρχει έκρηξη ανόδου σε
ιστορικά υψηλά, από το φοινικέλαιο και το αλουµίνιο, µέχρι και
δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτή τη στιγµή υπάρχει µια κοσµογονία στις
αγορές, ειδικά το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Άρα, εγώ δεν
µπορώ να ξέρω σήµερα ποιο θα είναι το επόµενο που µπορεί να
χτυπήσει ιδιαίτερα την τσέπη του καταναλωτή και γι’ αυτό η διάταξη έχει έναν γενικό χαρακτήρα.
Όσον αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αλλά του
Υπουργείου Οικονοµικών, όπως καλώς γνωρίζετε. Όµως, κάτι
που ξέρετε, γιατί έχετε κυβερνήσει, είναι ότι κάθε µέτρο δηµοσιονοµικού χαρακτήρα, κάθε µέτρο δηλαδή, που έχει µεγάλη δηµοσιονοµική επίπτωση, πρέπει να αποφασίζεται µε πολύ µεγάλη
περίσκεψη τον κατάλληλο χρόνο. Είµαι βέβαιος, κύριε συνάδελφε, πως σήµερα καταλαβαίνετε ότι µία από τις αγωνίες της
κρίσης είναι ποια θα είναι η επίπτωση της κρίσης στα δηµόσια
οικονοµικά των χωρών, όπως προφανώς και στα δηµόσια οικονοµικά της δικής µας χώρας.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι µία βεβιασµένη κίνηση που θα είχε
ως χαρακτήρα ένα µεγάλο δηµοσιονοµικό κόστος και θα προσέθετε στην δικαιολογηµένη αγωνία των αγορών για το ποια θα
είναι η επίπτωση στην οικονοµία κάθε χώρας του πολέµου, αλλά
και στις αγωνίες δηµοσιονοµικού χαρακτήρα, προσωπικά τη
θεωρώ εξαιρετικά κακή επιλογή.
Απλώς και µόνο για να ξέρει το Σώµα, δέκα λεπτά µείωση στα
καύσιµα είναι 70 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτή τη στιγµή µιλάµε για
µία εκρηκτική άνοδο των καυσίµων και για αγορές που αγωνιούν
για την κάθε χώρα ξεχωριστά και ενδεχοµένως λίγο περισσότερο
για τη δική µας, για τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονοµίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε µία
διευκρίνιση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Είναι σοβαρό ζήτηµα, κύριε Πρόεδρε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Γρηγοριάδη, γι’ αυτό λέµε να παίρνουν όλοι τον λόγο ενιαία µετά από
την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού, για να απαντάει. Τώρα
θα πρέπει να απαντήσει πάλι και ενδεχοµένως να έχουµε και επικάλυψη. Σας παρακαλώ να µην επαναληφθεί αυτό.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι σας κατάλαβα καλά, µιλάτε για το γνωστό «καπέλο». Προσπαθείτε, δηλαδή, να βάλετε φρένο στο λεγόµενο «καπέλο», στο επιπλέον
της ανόδου, λόγω της διεθνούς κατάστασης. Σε ένα γενικό πλαίσιο που όλοι οι καταναλωτές αναµένουν γενικά υψηλές τιµές, κάποιοι πονηροί, όπως είπατε, βάζουν έξτρα αύξηση. Και ακριβώς
επειδή θα περάσει, οι καταναλωτές είναι έτοιµοι να το δεχτούν
ψυχολογικά. Συµφωνούµε -και πραγµατικά είναι ευχής έργον- να
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υλοποιηθεί κάτι τέτοιο.
Όµως, έχουµε µερικές ερωτήσεις που θα ήθελα να απαντήσετε. Κατ’ αρχάς, θα έχει αναδροµική ισχύ η τροπολογία σας;
Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ο κ. Βαρδινογιάννης, η «MOTOR
OIL», θα ελεγχθεί για το αν έχει βάλει «καπέλο» στα καύσιµα µεταξύ Σεπτεµβρίου του 2021 και του τρέχοντος µήνα, δηλαδή
µέχρι τον Μάρτιο του 2022; Επίσης, θα ελεγχθούν οι πάροχοι
ηλεκτρικής ενέργειας ως προς το τι «καπέλο» έβαλαν στις πραγµατικές αυξήσεις τους τελευταίους πέντε µήνες; Διότι έχουµε
νιώσει στο πετσί µας το «καπέλο» πολύ πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Δεύτερον, πώς θα γίνουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι, κύριε Υπουργέ,
χωρίς προσωπικό; Ξέρετε ότι το προσωπικό είναι το ένα δέκατο
από το προσωπικό που ήταν πριν δέκα χρόνια. Πώς θα γίνουν,
λοιπόν;
Τρίτον, ξέρουµε ότι οι «µεγάλοι» -και καταλαβαίνετε τι εννοώέχουν δυνατότητα για τριγωνικές συναλλαγές. Οι «µικροί» ανταγωνιστές τους δεν έχουν. Μήπως, λοιπόν, αβαντάρετε πάλι τους
«µεγάλους» µε αυτόν τον τρόπο;
Τέλος, το χρηµατιστήριο ενέργειας έχει στη δοµή του το «καπέλο», κύριε Υπουργέ, κάτι που καταλαβαίνουν όσοι «παροικούν
την Ιερουσαλήµ». Θα το καταργήσετε; Θα φύγουµε από το χρηµατιστήριο ενέργειας;
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε συνάδελφε, θα µου επιτρέψετε να µην
κάνω ονοµαστική αναφορά σε επιχειρηµατίες, όπως κάνατε
εσείς. Εδώ είναι Βουλή και δεν έχει νόηµα κάτι τέτοιο. Αν µε ρωτάτε αν γίνονται έλεγχοι στα διυλιστήρια, έλεγχοι γίνονταν ήδη
στα διυλιστήρια, απλώς γιατί η γενική διάθεση που είχαµε για
τον COVID, θεωρητικά, µπορούσε να µας δώσει το δικαίωµα και
για τα καύσιµα. Όµως, για νοµικούς λόγους, κρίθηκε από την
υπηρεσία ότι εδώ υπάρχει µια ειδικότερη διάταξη, αυτή που φέρνουµε σήµερα. Ασφαλώς και θα ελεγχθούν όλοι για όλη την περίοδο και πριν από το σήµερα. Και αυτό είναι κάτι που ξεκαθαρίζω.
Όµως, είµαι απολύτως βέβαιος -και το λέω, γιατί θέλω να εξηγήσω στον ελληνικό λαό πώς δουλεύει η αγορά- πως όταν ανεβαίνει τόσο πολύ η πρώτη ύλη, ο τελευταίος που κερδίζει είναι
το διυλιστήριο. Το διυλιστήριο, για όποιον ξέρει πώς δουλεύει η
αγορά του καυσίµου, κερδίζει όταν πέφτει η τιµή του καυσίµου
και όχι όταν ανεβαίνει. Άρα, µην έχετε εκεί την ανησυχία σας.
Παρά ταύτα, έλεγχος θα γίνει σε όλους. Και µε αυτή την τροπολογία, εφόσον την ψηφίσετε κι εσείς, θα έχουµε το δικαίωµα να
µπούµε και στα διυλιστήρια από αύριο να κάνουµε αυτόν τον
έλεγχο.
Όσον αφορά τώρα στο χρηµατιστήριο της ενέργειας, είναι τελείως έξω από αυτήν την τροπολογία. Είναι ερώτηµα που αφορά
στον κύριο Υπουργό Ενέργειας και όχι σ’ εµένα και είναι ένα
πολύ πιο σύνθετο ζήτηµα από όσο το παρουσιάσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει
τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής
κ. Σκανδαλίδης.
Ορίστε, κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπαθούσα από την αρχή να
καταλάβω ποιος είναι ο πραγµατικός στόχος του σηµερινού νοµοσχεδίου. Προφανώς ανταποκρίνεται σε µια ανάγκη επιτάχυνσης των δηµόσιων έργων. Όµως, ο τρόπος που δοµήθηκε το
νοµοσχέδιο, όπως κυρίως και το πλαφόν των 200 εκατοµµυρίων
ευρώ, µου γεννάει µια απορία: Μήπως η Κυβέρνηση επιχειρεί να
παρακάµψει ενωσιακούς κανόνες µε προφανή στόχο να κατευθύνει συγκεκριµένα δηµόσια έργα σε συγκεκριµένους στόχους
και παρόχους; Εν όψει δε των πόρων του Ταµείου Ανάπτυξης
που πρόκειται να έρθουν τους επόµενους δύο µήνες, το αποτέλεσµα θα το δούµε, όταν θα έρθουν αυτοί οι πόροι. Και για
όσους είναι ψυλλιασµένοι, καλό θα ήταν να συνδέσουµε αυτή τη
σπουδή µε τις πολιτικές εξελίξεις και τον πιθανό χρόνο των εκλο-
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γών. Νοµίζω ότι κάποιοι από εµάς µπορούν να διαβάζουν τα σηµεία των καιρών.
Ερώτηµα: Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει επιτάχυνση; Ασφαλώς.
Δεν πατά σε συγκεκριµένη ανάγκη το σχέδιο νόµου; Σαφέστατα.
Και εµείς ως παράταξη, το σύνολο σχεδόν των µεγάλων δηµοσίων έργων που άλλαξε την εικόνα της χώρας σε όλη τη διάρκεια
της Μεταπολίτευσης αποτελεί δική µας κληρονοµιά, το έχουµε
ζήσει στο πετσί µας. Δεν είναι τωρινό το θέµα. Το αντιµετώπισε
η κυβέρνηση στη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων, ενώ η κυβέρνηση το αντιµετώπισε ξανά το 2011, όταν νοµοθετήσαµε το
FastΤrack. Έκτοτε, προσπαθούν να το αντιµετωπίσουν όλες οι
κυβερνήσεις. Και εµείς µε τα πρώτα ΣΔΙΤ και ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον
ν.4412 και τώρα η Κυβέρνηση διακηρύσσουν ότι προσπαθούν να
πετύχουν τον ίδιο στόχο.
Στο σηµείο αυτό, θέλω να κάνω µία υποσηµείωση. Η θετική
στάση µας απέναντι στα ΣΔΙΤ δεν υπακούει µονάχα σε µια υποχρέωση που απορρέει από την ενωσιακή οδηγία, αλλά και επειδή
πιστεύουµε ότι κάτω από συνθήκες διαφάνειας, σωστής κατασκευής, σωστής εκτέλεσης και ελέγχων µπορούν να έχουν σηµαντική συµβολή στην εκτέλεση, τη χρηµατοδότηση και την
κατασκευή σηµαντικών δηµόσιων έργων. Έχουµε, λοιπόν, σαφή
συµφωνία ότι είναι ένας από τους τρόπους που συµβάλλουν
στην ανάπτυξη, φτάνει οι όροι και οι προϋποθέσεις της εφαρµογής τους να διασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον και τη διαφάνεια από την αρχή ως το τέλος.
Τρίτον, η επιµονή να κρατηθούν όλες οι σηµαντικές αποφάσεις
για τα µεγάλα δηµόσια έργα στην αποκλειστική ευχέρεια, απόφαση και διαχείριση της κεντρικής πολιτικής εξουσίας, όπως εµφαίνεται από τη συγκρότηση της κεντρικής επιτροπής, νοµίζω
ότι είναι απαράδεκτη και δεν κατοχυρώνει όρους διαφάνειας και
χρηστής διαχείρισης. Βέβαια, θα έλεγα ότι επειδή υπάρχει και
ένας σκληρός κοµµατικός έλεγχος στην ΚΕΔΕ και στην Ένωση
Περιφερειών, το τυράκι στη φάκα που ήταν το ότι «δεν θα ακουµπήσουµε τα έργα των περιφερειών και των δήµων» είναι ακριβώς
για να κλείσουν το στόµα στον θεσµό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Διότι ποιος αποφασίζει τι πόρους διαθέτει, ποιος υλοποιεί και
ελέγχει; Όλα από το κέντρο, όλα από πάνω και τίποτα από έναν
περιφερειακό και τοπικό προγραµµατισµό. Ποιος προστατεύει
από αυθαίρετες επιλογές και συµβάσεις; Νοµίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέµα.
Η Κυβέρνηση βέβαια, δεν έχει πιστέψει ποτέ στον δηµοκρατικό
προγραµµατισµό ούτε διασφαλίζει τους πόρους εκ των προτέρων στις περιφέρειες της χώρας να ακολουθήσουν το δικό τους
πρόγραµµα -το έχουµε πει επανειληµµένα σε αυτή την Αίθουσα, µε αποτέλεσµα να έρχεται ο κ. Σκυλακάκης και να λέει «Αυτά
είναι τα δηµόσια έργα που θα γίνουν, αυτά έχουµε προτείνει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσα στον αριθµό, υπάρχουν τα µεγάλα, τα
µικρά, τα µέτρια, υπάρχουν κι αυτά που είναι πάνω από 200 εκατοµµύρια ευρώ προφανώς, τα πολύ µεγάλα». Δεν είναι πάρα
πολλά τα πολύ µεγάλα και δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα
τα πάρουν για να τα υλοποιήσουν.
Είναι φανερό ότι αυτή η πολιτική αποκλείει δυναµικές εταιρείες από νέους ιδιωτικούς φορείς που έχουν τη δυνατότητα να
προτείνουν έργα στο περιβάλλον, την τεχνολογία, την κοινωνία
της γνώσης, σε όλες τις καινούργιες κατευθύνσεις που πρέπει
να πάρει το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας και που βέβαια, σε
αυτούς τους τοµείς που αλλάζουν ουσιαστικά αυτό το µοντέλο
οποιαδήποτε συµµετοχή θα έπρεπε να ενισχύεται και θα έπρεπε
να προβλέπεται και όχι να αποκλείονται ουσιαστικά µέσα από το
πλαφόν των 200 εκατοµµυρίων ευρώ.
Γιατί αυτά τα έργα των παραγωγικών δυνάµεων, που πηγάζουν
από την κοινωνία µας, προφανώς, δεν είναι όλα της τάξης ή της
δυνατότητας όλων των εταιρειών να πάνε στα 200 εκατοµµύρια
ευρώ για να µπορούν να πάρουν έργα. Είναι φανερό ότι δεν εµπιστεύεται η Κυβέρνηση τις παραγωγικές δυνάµεις της χώρας.
Τέταρτον, όλες οι διατάξεις του σχεδίου νόµου προβλέπουν
προνοµιακή µεταχείριση στον υποβάλλοντα την πρότυπη πρόταση, µε κορυφαίο το δικαίωµα διεκδίκησης που µε δύο µέτρα
και δύο σταθµά κρίνεται ο ανταγωνισµός ανάµεσα σε αυτόν που
προτείνει και σε αυτόν που τελικά θα πάρει το έργο. Γιατί είναι
φανερό ότι η γνώση και η δυνατότητα που έχει η εταιρεία που
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προτείνει της δηµιουργεί ένα πλεονέκτηµα, οπότε ο πρώτος διαγωνισµός καθίσταται ουσιαστικά χωρίς αντίκρισµα.
Αν θέλατε, πράγµατι, µια σηµαντική παρέµβαση που θα αλλάζει άρδην τον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας, θα έπρεπε να φέρνατε παράλληλα µε τη συνεργασία του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό
τοµέα, και µια επείγουσα, πραγµατική, µεταρρύθµιση της διοίκησης, που είναι ο µόνος τρόπος να αντιµετωπιστεί πραγµατικά
ο ρυθµός εκτέλεσης των έργων.
Και όταν λέω διοίκηση, εννοώ µε την ευρύτερη σηµασία του
λόγου, εννοώ πως παίρνονται οι δικαστικές αποφάσεις, γιατί δεν
πρόκειται να γίνει τίποτα χωρίς να υπάρξει έγκριση των δικαστηρίων, πως η διοίκηση λειτουργεί αντιγραφειοκρατικά, µιας που
τώρα την έχουµε, υποτίθεται, εκσυγχρονίσει και την έχουµε κάνει
ψηφιακή, πως είναι δυνατόν αυτή να βοηθήσει έτσι ώστε εσωτερικά η διοίκηση να ανταποκριθεί σε αυτό και όχι εξωτερικά να
έρχεται ο παράγοντας ιδιωτικός τοµέας να επιβάλλει αυτός τους
όρους και τις διαδικασίες συχνά σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος.
Καταλήγοντας µε αυτά τα λίγα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα µείνω στα συµπεράσµατα που ο εισηγητής µας Χρήστος Γκόκας έβαλε για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Όπως το ανέλυσε,
δηµιουργεί ένα πλαίσιο που καµµία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει θεσµοθετήσει, δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισµό, αλλά και τον έλεγχο του κόστους υλοποίησης των
δηµοσίων έργων, δεν διασφαλίζεται η σύνδεση µε τις πραγµατικές αναπτυξιακές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τον σχεδιασµό των τοπικών φορέων, δεν εξασφαλίζει ούτε την προσδοκώµενη γρήγορη απορρόφηση πόρων, υπονοµεύει την προοπτική
του κατασκευαστικού κλάδου αφού σταδιακά ολοένα και περισσότεροι κατασκευαστές δηµοσίων έργων µένουν στο περιθώριο
και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες και να συµβάλλουν πραγµατικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.
Νοµίζω ότι είναι προφανής ο λόγος που το καταψηφίζουµε επί
της αρχής. Έχουµε στρατηγική διαφωνία µε τη λογική και αντίληψη στη διαχείριση του προγράµµατος ανάπτυξης δηµοσίων
έργων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σκανδαλίδη και για την τήρηση του χρόνου.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κ. Αθανάσιο Λιούπη από τη Νέα
Δηµοκρατία και ευθύς αµέσως στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, τον κ. Καραθανασόπουλο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το βλέµµα
όλων µας να είναι στις εξελίξεις στην Ουκρανία, θα ήθελα να εκφράσω την ευχή και την ελπίδα, όπως όλοι µας άλλωστε, να τερµατιστεί άµεσα η πολεµική σύρραξη, ένας πόλεµος που έχει ήδη
οδηγήσει σε ανθρώπινες απώλειες, προσφυγικές ροές, κλονισµό
της παγκόσµιας οικονοµίας, διακινδύνευση της σταθερότητας
στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Η Κυβέρνηση έλαβε άµεση, αποφασιστική και ξεκάθαρη θέση
µε όλους τους συµµάχους µας για την επίθεση που δέχεται η
Ουκρανία, µια θέση που, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, την τοποθετεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Σε σχέση µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, ζητούµενο για όλους
µας είναι η προώθηση της καινοτοµίας στη χώρα µας. Ακόµη µεγαλύτερο στοίχηµα είναι η εισαγωγή πρότυπων και καινοτόµων
ιδεών στις δηµόσιες υποδοµές. Πιστεύω πως θεωρούµε σηµαντικό να κάνει η χώρα µας το επιπλέον αυτό βήµα, που όχι µόνο
θα φέρει επενδύσεις, επιπλέον θέσεις εργασίας και οικονοµική
ανάπτυξη, αλλά θα αποτελέσει και σηµαντικό κίνητρο για Έλληνες επιστήµονες και επιχειρηµατίες που ζουν στο εξωτερικό να
επιστρέψουν και να δραστηριοποιηθούν εδώ. Το ζητούµενο brain
gain είναι άλλη µια παράπλευρη θετική συνέπεια από την προώθηση της καινοτοµίας.
Αν και έχουν γίνει βήµατα και ενώ σχεδόν όλοι, φαντάζοµαι,
συµφωνούµε σε αυτά, µεγάλα ουσιαστικά βήµατα δεν έχουν γίνει
σε αυτή την κατεύθυνση. Το σηµερινό νοµοσχέδιο κάνει ένα γενναίο, τολµηρό, αλλά προσεκτικά σχεδιασµένο βήµα, για να δώσουµε ταχεία ώθηση σε πρότυπες προτάσεις στον τοµέα των
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υποδοµών.
Δηµιουργείται µια νέα διαδικασία, παράλληλη µε αυτές που
ήδη ισχύουν. Δίνεται χώρος στην ιδιωτική πρωτοβουλία να αναπτύξει, να σχεδιάσει και να προτείνει πρότυπες ιδέες για έργα
υποδοµής. Τα οφέλη πολλαπλά: ποιοτικές και καινοτόµες υποδοµές, ταχύτερες διαδικασίες στην ωρίµανση, δηµοπράτηση και
υλοποίηση αυτών των έργων, αποτελεσµατικότερη απορρόφηση
κεφαλαίων από το Ταµείο Ανάκαµψης, ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η νέα αυτή διαδικασία αφορά σε νέα έργα υποδοµών ή βελτίωση ήδη υφιστάµενων έργων των Υπουργείων Υποδοµών και
Μεταφορών και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Βασικό χαρακτηριστικό των προτάσεων που υποβάλλονται πρέπει
να είναι η καινοτοµία, η βοήθεια στην περιφερειακή ανάπτυξη και
φυσικά, στην ελληνική οικονοµία.
Σε πρώτη φάση επιλέχθηκε να προωθηθούν µεγάλα έργα συνολικής αξίας άνω των 200 εκατοµµυρίων ευρώ. Κάθε πρόταση
υποβάλλεται από τον ιδιωτικό οικονοµικό φορέα σε ηλεκτρονική
µορφή µέσω του gov.gr και εξετάζεται από την επιτροπή αξιολόγησης. Πρέπει να περιλαµβάνει αναλυτικό φάκελο µε όλα τα
απαραίτητα έγγραφα, την έκθεση χρησιµότητας, την προµελέτη,
τη µελέτη κόστους-οφέλους. Η τετραµελής επιτροπή αξιολόγησης αναλαµβάνει να εξετάσει τις προτάσεις και να εισηγηθεί
στον αρµόδιο Υπουργό την αποδοχή ή µη κάθε πρότασης. Η διαδικασία ενώπιον της επιτροπής ολοκληρώνεται µέσα σε τρεις
µήνες.
Εφόσον µια πρόταση γίνει αποδεκτή από τον αρµόδιο Υπουργό, παραπέµπεται στην κυβερνητική επιτροπή συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας, η οποία έχει και τον τελικό λόγο για την έγκρισή της. Το σηµαντικό είναι ότι σε περίπτωση µιας πρότασης
που έχει εγκριθεί, έχουµε ήδη έναν φάκελο έτοιµο προς εκτέλεση. Οπότε περνάµε ταχύτατα στο επόµενο βήµα που είναι η
διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου. Η εκτέλεση µπορεί να γίνει µε ανάθεση δηµόσιας σύµβασης ή µε ΣΔΙΤ.
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονίσω ότι είναι ακατανόητη η κριτική της Αντιπολίτευσης ότι υπάρχει έλλειµµα διαφάνειας της
διαδικασίας. Παραβλέπουν ότι διενεργείται διαγωνισµός, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και µε το Ενωσιακό Δίκαιο. Εφόσον από τη διαγωνιστική διαδικασία οριστεί ανάδοχος διαφορετικός από αυτόν που υπέβαλε την αρχική πρόταση, τότε ο τελευταίος λαµβάνει από τον ανάδοχο όλα τα έξοδα που έκανε µέχρι
σήµερα, έως το 3% της αξίας του έργου.
Από τις λοιπές διατάξεις του νοµοσχεδίου σηµαντική είναι η
δηµιουργία της ενιαίας κάρτας διοδίων για τα άτοµα µε αναπηρία. Αποτελεί µια πρωτοβουλία που συνιστά σηµαντική διευκόλυνση για τα άτοµα µε αναπηρία και είχε τη θετική ανταπόκριση
της ΕΣΑΜΕΑ.
Με την τροπολογία 1229 δίνεται νέα ώθηση στην τουριστική
και γενικότερη ανάπτυξη µε το να επιτρέπεται σε περισσότερες
περιοχές η δηµιουργία υδατοδροµίων σε ναυταθλητικές µαρίνες,
εκτάσεις κυριότητας ΕΤΑΔ, αλιευτικά καταφύγια και αλιευτικά λιµάνια. Στη Μαγνησία µε υδατοδρόµια σε Βόλο και Σποράδες φιλοδοξούµε να συνδέσουµε τον νοµό µας µε περιοχές που δεν
υπάρχει µέχρι σήµερα καµµία απευθείας σύνδεση, µε αποτέλεσµα ως εκ τούτου καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και
αύξηση της επισκεψιµότητας του νοµού µας.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο προσφέρει έναν νέο, εναλλακτικό, περισσότερο ταχύ και αποτελεσµατικό δρόµο για τη δηµιουργία
σύγχρονων υποδοµών στη χώρα µας. Εξάλλου οι εκπρόσωποι
της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δήµων και των περιφερειών αναγνώρισαν ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο έρχεται να δώσει µια βιώσιµη λύση στα χρόνια προβλήµατα και στις καθυστερήσεις σε
σηµαντικά έργα υποδοµών.
Η Κυβέρνηση αποδεικνύει για µια ακόµα φορά πως είναι αποφασισµένη να συνεχίσει την αναπτυξιακή τροχιά της χώρας έχοντας ήδη συµβασιοποιήσει έργα αξίας πάνω από 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πρόκειται για µια µεγάλη προσπάθεια που βρίσκει
αντίκρισµα, ειδικά αν συγκριθεί µε την προηγούµενη κυβέρνηση
που είχε καταφέρει να συνάψει συµβάσεις για µόλις 800 εκατοµµύρια ευρώ.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι µια µεγάλη τοµή, µια ανατροπή
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για το πως αντιλαµβανόµαστε µέχρι σήµερα τα έργα υποδοµών
για τη χώρα µας, δηµιουργεί µια νέα διαδροµή µε έντονα στοιχεία καινοτοµίας και ταχύτητας σε όλα τα στάδια, από τη σύλληψη µιας ιδέας µέχρι την ολοκλήρωσή της. Είναι ακριβώς αυτό
που έχει ανάγκη ο τόπος µας αυτή τη δύσκολη περίοδο. Είναι
ένα ακόµα όχηµα για να απορροφήσουµε αποτελεσµατικά και τα
κεφάλαια από το Ταµείο Ανάκαµψης. Είναι µια καλή ευκαιρία για
να δούµε γρήγορα µεγάλη αλλαγή στο τοπίο των υποδοµών,
αλλά και στη συνολική προσπάθεια της χώρας για προσέλκυση
επενδύσεων και ιδιωτικών κεφαλαίων.
Ο απώτερος στόχος είναι η τόνωση της εθνικής οικονοµίας, η
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Ήταν υπόσχεση του προεκλογικού προγράµµατος
της Νέας Δηµοκρατίας που συνεχίζει να υλοποιείται µε σταθερότητα και συνέπεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Λιούπη, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
και αµέσως µετά τον λόγο θα πάρει ο κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο για δώδεκα
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολουθούµε ήδη τις τραγικές επιπτώσεις της ιµπεριαλιστικής επέµβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ήταν το αποτέλεσµα των ανταγωνισµών ανάµεσα στους ιµπεριαλιστικούς
πόλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των Αµερικανών
από τη µια µεριά και της Ρωσίας από την άλλη, ανταγωνισµών οι
οποίοι αφορούσαν στις σφαίρες επιρροής, στις αλλαγές των συνόρων, στο µοίρασµα και στο ξαναµοίρασµα των αγορών, στον
έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των διαδρόµων.
Αυτή η ιµπεριαλιστική επέµβαση διευρύνει τον κίνδυνο γενικευµένων πολεµικών συγκρούσεων, αλλά και νέων ιµπεριαλιστικών
επεµβάσεων. Άλλωστε, εύφλεκτο υλικό έχει συγκεντρωθεί και
στη γειτονιά µας και στα Δυτικά Βαλκάνια και στο Αιγαίο µε στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Η Ελλάδα εµπλέκεται όλο και περισσότερο σε αυτούς τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς µε τον ευρωατλαντικό άξονα στο
πλαίσιο της γεωστρατηγικής αναβάθµισης της άρχουσας τάξης
της χώρας µας, για τη συµµετοχή στο πλιάτσικο σε βάρος των
λαών της περιοχής. Αυτή η γεωστρατηγική αναβάθµιση οξύνει
όλο και περισσότερο τον ανταγωνισµό και την αντιπαράθεση µε
την τουρκική αστική τάξη, δίνει άλλοθι για να κλιµακώσει ακόµη
περισσότερο την επιθετικότητα η Τουρκία µε την αµφισβήτηση
κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας µας, µια επιθετικότητα η
οποία γίνεται µε την ανοχή -για να µην πούµε µε τη συνενοχήτων συµµάχων µας, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ήδη η Ελλάδα συµµετέχει σε αυτόν τον πόλεµο που διεξάγεται στην Ουκρανία µέσα από τη συµµετοχή της Αλεξανδρούπολης, αλλά και του Στεφανοβίκειου στη µεταφορά στρατιωτικού
υλικού στην Ανατολική Ευρώπη, των αµερικανικών βάσεων που
έχουν δηµιουργηθεί εκεί, αλλά και µε την αποστολή στρατιωτικού υλικού.
Η Ελλάδα έχει µετατραπεί µε ευθύνη και της σηµερινής Κυβέρνησης, αλλά και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σε ορµητήριο
αυτών των ιµπεριαλιστικών σχεδιασµών των Αµερικανών και του
ΝΑΤΟ από τη µια µεριά, αλλά και από την άλλη µεριά σε µαγνήτη
προσέλκυσης αντιποίνων. Αυτοί, ακριβώς, οι σύµµαχοί µας αποτελούν και τον παράγοντα αποσταθεροποίησης στην περιοχή,
γιατί αµφισβητούν σύνορα. Και ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει
και πληρώνει πάρα πολύ ακριβά την εµπλοκή της χώρας µας
στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς.
Από τη µια είναι η ενεργειακή ακρίβεια, κύριε Υπουργέ. Μετά
από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά
και την πράσινη µετάβαση, την απολιγνιτοποίηση, ήρθε και ο πόλεµος για να εκτινάξει ακόµη περισσότερο τις τιµές στα ενεργει-
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ακά εµπορεύµατα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στο πετρέλαιο
και στη βενζίνη. Ήδη τις τελευταίες οκτώ ηµέρες υπερδιπλασιάστηκε η χονδρεµπορική τιµή της κιλοβατώρας κι έφτασε στα
362,2 ευρώ ανά µεγαβατώρα.
Ακρίβεια υπάρχει και στα τρόφιµα µετά από την πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει τι θα παραχθεί µέσα από την
πολιτική των επιδοτήσεων. Παραδείγµατος χάριν επιδοτούν το
σκληρό σιτάρι, αλλά όχι το µαλακό σιτάρι µε αποτέλεσµα η Ελλάδα, για να καλύψει τις ανάγκες της σε µαλακό σιτάρι να χρειάζεται τις εισαγωγές. Μετά από τις επιλογές των επιχειρηµατικών οµίλων για τη συγκέντρωση της γης και την αλλαγή χρήσης της, που συρρίκνωσε όλο και περισσότερο την παραγωγική
της αγροτική δραστηριότητα, µια σειρά απαραίτητα τρόφιµα
εξαρτώνται από τις εισαγωγές. Αυτό έχει εκτοξεύσει ακόµη περισσότερο τις τιµές βασικών εφοδίων που ικανοποιούν την
ανάγκη διατροφής των λαϊκών στρωµάτων.
Πληρώνει πολύ ακριβά το νέο κυνήγι των εξοπλιστικών προγραµµάτων, που είναι εξοπλισµοί προς όφελος του ΝΑΤΟ, οι
οποίοι θα συνεχιστούν ακόµα περισσότερο το επόµενο διάστηµα
µιας και οι προτάσεις της Κυβέρνησης είναι ακριβώς να εξαιρεθούν οι εξοπλιστικές δαπάνες από το νέο Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, από τους δηµοσιονοµικούς κανόνες. Λες και
αυτές τις δαπάνες δεν θα τις πληρώσει ο ελληνικός λαός! Όµως,
τη στιγµή που ζητάει να εξαιρεθούν αυτές οι εξοπλιστικές δαπάνες προς όφελος των ιµπεριαλιστών, από την άλλη µεριά δεν
µπορεί λέει στο όνοµα της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης να µειώσουµε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα ή να µειωθεί
ο ΦΠΑ, γιατί έτσι θα υπάρξει δηµοσιονοµική εκτροπή.
Αυτό λέει η Κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόµµατα -και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής- ότι αποτελεί το τίµηµα που πρέπει
να πληρώσει οι ελληνικός λαός στο όνοµα της δηµοκρατίας και
της ελευθερίας. Σα δεν ντρέπεστε, κύριοι της Κυβέρνησης και
των άλλων κοµµάτων! Αλήθεια λέτε; Για ποια ελευθερία µιλάτε;
Για την ελευθερία του ο άλλος να είναι φτωχός, να είναι εξαθλιωµένος, να µην µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του; Αυτή είναι η
ελευθερία; Για την ελευθερία να του τσακίζει η Κυβέρνηση και η
εργοδοσία τα εργατικά δικαιώµατα και τα ασφαλιστικά δικαιώµατα; Αυτό είναι το τίµηµα που πρέπει να πληρώσει;
Και έρχεται τώρα η Κυβέρνηση και φέρνει µια τροπολογία,
αυτήν που παρουσίασε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης.
Μια τροπολογία η οποία είναι ασπιρίνη -και έτσι πρέπει να την
αντιµετωπίσει ο λαός µας, αλλά και το εργατικό λαϊκό κίνηµαγιατί πού θέλει να βάλει πλαφόν; Στην κερδοσκοπία των επιχειρηµατικών οµίλων θέλει να βάλει πλαφόν όχι στην ακρίβεια, αλλά
στο κέρδος. Και οι κανόνες της καπιταλιστικής αγοράς, που αποτελούν παράγοντα αύξησης των τιµών βασικών εµπορευµάτων,
µένουν στο απυρόβλητο. Έτσι, λοιπόν, η ακρίβεια θα τσακίζει στο όνοµα της ελευθερίας και της δηµοκρατίας- το λαϊκό εισόδηµα, όπου τα λαϊκά στρώµατα δεν θα µπορούν να καλύψουν τις
βασικές τους ανάγκες. Και από την άλλη µεριά έρχεστε και φέρνετε µία τροπολογία πλαφόν στην κερδοσκοπία που δεν θα αντιµετωπίσει το κύµα ακρίβειας.
Εµείς λέµε καθαρά ότι ανακούφιση για τον λαό µπορεί να
υπήρχε πραγµατικά αν καταργούνταν οι έµµεσοι φόροι στα βασικά είδη διατροφής και στις πρώτες ύλες για την παραγωγή των
ειδών διατροφής, των αναγκαίων εµπορευµάτων και υπηρεσιών
που καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες, κατάργηση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στα ενεργειακά καύσιµα, αλλά και µειώσεις
των τιµών των εµπορευµάτων. Όλα αυτά τα µέτρα, αυτοί οι στόχοι βρίσκονται σε σύγκρουση -και το λέµε καθαρά- µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα «µατωµένα»
πρωτογενή πλεονάσµατα, που τα έχει πληρώσει πολύ ακριβά ο
λαός µας. Αλλά και από την άλλη µεριά να επιστραφεί το σύνολο
των απωλειών που είχε όλα τα προηγούµενα χρόνια, ο 13ος και
14ος µισθός για τον δηµόσιο τοµέα, η 13η και 14η σύνταξη, να επιστρέψουν οι κλαδικές συµβάσεις εκεί που βρίσκονταν το 2012.
Τέτοιου είδους µέτρα, στόχοι πάλης µπορούν πραγµατικά να
δώσουν ανακούφιση σε πλατιά λαϊκά στρώµατα, ταυτόχρονα
µαζί µε την άµεση απεµπλοκή της χώρας µας από τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς, κανένας Έλληνας φαντάρος ή αξιωµατικός να µην πάει στην Ουκρανία και να επιστρέψουν όσοι
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βρίσκονται στο εξωτερικό και µε το κλείσιµο των αµερικανονατοϊκών βάσεων από τη χώρα µας. Γιατί ούτε τον ελληνικό λαό,
ούτε κανέναν άλλον λαό της περιοχής µας δεν συµφέρει να επιλέξει ιµπεριαλιστικό στρατόπεδο.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε. Το νοµοσχέδιο αυτό
δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Πατάει πάνω στο νοµοθετικό
πλαίσιο που είχαν δηµιουργήσει όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις και τα µεγάλα δηµόσια έργα, τα οποία επί της ουσίας εξυπηρετούσαν τους σχεδιασµούς και τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων και ταυτόχρονα θωράκιζαν τις ανάγκες των µεγάλων κατασκευαστικών οµίλων. Άρα, λοιπόν, αποτελεί µια συνέχεια το δικό σας νοµοθετικό έργο, το δικό σας νοµοσχέδιο,
πατώντας πάνω στους νόµους που είχαν ψηφίσει οι προηγούµενες κυβερνήσεις και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Και έρχεται ως τίτλος «Προτάσεις για έργα υποδοµής από επιχειρηµατικές οντότητες, από οικονοµικές οντότητες» και αφορούν µεγάλα έργα υποδοµής άνω των 200 εκατοµµυρίων ευρώ,
που σχετίζονται µε τις ανάγκες και τους σχεδιασµούς του Υπουργείου Μεταφορών, αλλά και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, αξιοποιώντας όλες τις µορφές και τη δηµόσια σύµβαση και τις συµβάσεις παραχώρησης, αλλά και τις συµπράξεις.
Το ερώτηµα είναι ποιος θα καθορίσει αυτά τα έργα και για
ποιον σκοπό θα γίνουν αυτά τα έργα, ποιον θα ωφελήσουν στο
κάτω, κάτω της γραφής; Ποια είναι αλήθεια τα κριτήρια ιεράρχησης για αυτά τα έργα τα οποία θα προταθούν, τα µεγάλα έργα
υποδοµής; Ο επιχειρηµατικός όµιλος ο οποίος θα µελετήσει και
θα προτείνει ένα έργο υποδοµής µε τι κριτήριο θα το κάνει; Με
το κριτήριο της διασφάλισης και της κερδοφορίας του ίδιου του
επιχειρηµατικού οµίλου. Άρα, λοιπόν, είναι ένα έργο που του διασφαλίζει την κερδοφορία του.
Δεύτερον, είναι ένα έργο το οποίο υποτάσσεται στις ανάγκες
είτε του ίδιου του επιχειρηµατικού οµίλου είτε κάποιων άλλων
επιχειρηµατικών οµίλων για υποδοµές οι οποίες θα διευκολύνουν
τους ευρύτερους επενδυτικούς σχεδιασµούς τους οποίους
έχουν στο όνοµα της πράσινης, αλλά και ψηφιακής µετάβασης.
Έτσι, λοιπόν, αυτά τα έργα τα οποία θα προταθούν, είναι έργα
τα οποία σχετίζονται µε τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων
και για την κερδοφορία τους και για τους επενδυτικούς τους σχεδιασµούς. Δεν µπορεί να υπάρχει άλλο κριτήριο, κύριε Υπουργέ.
Αυτό είναι το κριτήριο το οποίο θα πρυτανεύσει.
Το αποτέλεσµα ποιο θα είναι; Ότι έργα τα οποία σχετίζονται
µε την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών θα πάνε στις καλένδες.
Από τη στιγµή που το σύνολο των πόρων -γιατί όταν µιλάµε για
έργα πάνω από 200 εκατοµµύρια ευρώ µιλάµε για πολύ µεγάλα
έργα- θα πάνε προς αυτά, τα υπόλοιπα έργα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, δεν πρόκειται
να γίνουν ποτέ.
Δεύτερο ζήτηµα. Από τη στιγµή που θα διασφαλίζουν αυτά τα
έργα την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων, δεν θα είναι
πανάκριβα για τον λαό και την ικανοποίηση των αναγκών; Το βλέπουµε πάρα πολύ καθαρά από τις συµβάσεις παραχώρησης των
οδικών αξόνων. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε και για την κατασκευή των έργων, πληρώνει για τη συντήρηση και πληρώνει και
για την λειτουργία τους µε τα πανάκριβα διόδια. Και τρίτο ζήτηµα
το οποίο κάνει είναι ότι προσαρµόζει ακόµη περισσότερο τη χωροταξία στις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων, που έρχεται
σε βάρος της ικανοποίησης των αναγκών διαβίωσης των λαϊκών
στρωµάτων.
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Το αποτέλεσµα αυτών, του νοµοσχεδίου, ποιο είναι; Βεβαίως
θα επιταχυνθεί η απορρόφηση των πόρων από το Ταµείο Ανάκαµψης, αλλά και από το ΕΣΠΑ για τέτοια έργα υποδοµής που
εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου και τα οποία ουσιαστικά
θα ενισχύσουν ακόµη περισσότερο τη συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ αντίθετα έργα
απαραίτητα για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών δεν πρόκειται να γίνουν.
Και από αυτή την άποψη εµείς σας ρωτάµε καθαρά, κύριοι της
Κυβέρνησης, πώς θα υλοποιηθούν έργα υποδοµής που να καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες, δηλαδή έργα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, αντιπληµµυρικά έργα, αντισεισµικά έργα, έργα
αντιπυρικά; Πώς θα γίνουν έργα υποδοµής που θα αναβαθµίζουν
την ποιότητα ζωής των λαϊκών στρωµάτων; Πώς θα γίνουν έργα
υποδοµής που να διασφαλίζουν τη λαϊκή στέγη για όλα τα ζευγάρια και για όλα τα λαϊκά στρώµατα; Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν έργα σύγχρονα τα οποία να διασφαλίζουν τις ανάγκες στην
παιδεία, σύγχρονα σχολεία ή στον πολιτισµό και τον αθλητισµό
µε σύγχρονες αθλητικές και πολιτιστικές υποδοµές ή τη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτινων πόρων µε στόχο και µε
σκοπό την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των λαϊκών στρωµάτων, έργα δηλαδή τα οποία θα αυξάνουν τη λαϊκή ευηµερία;
Αυτά τα έργα δεν πρόκειται να γίνουν ή όσα θα γίνονται, θα
γίνονται µε στόχο την εµπορευµατοποίηση αυτών των αναγκών
και θα πληρώνει πανάκριβα ο λαός.
Από αυτή την άποψη επιβεβαιώνεται ότι το καπιταλιστικό σύστηµα δεν µπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες συνδυαστικά και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και φτηνά έργα
για τον λαό και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και
έργα τέτοια τα οποία θα διευκολύνουν την παραγωγική δραστηριότητα στην ύπαιθρο και στη βιοµηχανία. Η ικανοποίηση συνδυαστικά όλων αυτών των αναγκών και των κριτηρίων µπορεί να
γίνει µόνο µέσα από το σοσιαλιστικό σύστηµα, τον κεντρικό δηλαδή, σχεδιασµό και την κοινωνικοποίηση της γης, αλλά και των
υποδοµών και των βιοµηχανιών και επιχειρήσεων οι οποίες θα
σχεδιάζονται και θα υπηρετούν ακριβώς την ικανοποίηση των
λαϊκών αναγκών.
Από αυτή την άποψη, κύριε πρόεδρε είναι φανερό ότι ως ΚΚΕ
όχι µόνο δεν µπορούµε να ψηφίσουµε, αλλά καταψηφίζουµε το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο γιατί ακριβώς εξυπηρετεί τους επιχειρηµατικούς οµίλους και όχι τις λαϊκές ανάγκες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, είµαστε προς το τέλος της
διαδικασίας, να καταθέσουµε τις τελευταίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, έτσι ώστε να υπάρχει ο χρόνος να τις δουν οι κύριοι συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ.
Κωνσταντίνος Αχ. Καραµανλής καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να φωτοτυπηθούν και να διανεµηθούν. Θα δώσω τον λόγο στον κ. Μαραβέγια και αµέσως µετά στον κ. Μαµουλάκη. Αν δεν είναι εδώ
ο κ. Μαµουλάκης, θα µιλήσει ο κ. Κωνσταντινίδης.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαραβέγιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που ξεκίνησε το 2019, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διευρύνει διαρκώς το θεσµικό πλαίσιο προσέλκυσης
επενδύσεων στη χώρα, δίνοντας οικονοµικά κίνητρα, µειώνοντας
τα διοικητικά βάρη και προσφέροντας ασφάλεια δικαίου στους
υποψήφιους επενδυτές.
Βασικοί σταθµοί σε αυτή την εξαιρετικά πετυχηµένη πορεία
ήταν η διαπραγµάτευση για το νέο ΕΣΠΑ, το Ταµείο Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας, η απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, το νέο καθεστώς στρατηγικών επενδύσεων και ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόµος. Πρόκειται για τοµές που αφορούν στη
διευκόλυνση όχι µόνο νέων ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και στη
χρηµατοδότηση αναγκαίων δηµόσιων υποδοµών.
Όπως, όµως, µας έχει δείξει και η εµπειρία αρκετών δεκαετιών
η διαθέσιµη χρηµατοδότηση από µόνη της δεν συνεπάγεται και
την υλοποίηση των δηµόσιων έργων. Πόσες φορές δεν έχουµε
δει έργα να καρκινοβατούν ή ακόµα και αν ολοκληρώνονται να
µένουν σε αχρηστία; Και οι λόγοι είναι γνωστοί σε όλους µας: Η
έλλειψη ωριµότητας των σχεδίων, η ανυπαρξία δηλαδή, µελετών
όχι µόνο τεχνικών, αλλά και σκοπιµότητας, η απουσία χρηµατοδοτικού πλάνου για τη λειτουργική φάση τους -µε άλλα λόγια το
γεγονός ότι δεν σκεπτόµαστε εκ των προτέρων για το κόστος
χρήσης και συντήρησης των δηµοσίων έργων, αλλά µόνο για το
κόστος κατασκευής τους- η έλλειψη συναίνεσης εκ µέρους όλων
των εµπλεκοµένων. Πόσες φορές δεν είδαµε αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας για ένα έργο για το οποίο δεν προηγήθηκε διαβούλευση ή προσφυγές ανταγωνιζόµενων κατασκευαστών που
µπλόκαραν την πρόοδο κρίσιµων υποδοµών;
Θα πρόσθετα και έναν ακόµα παράγοντα, που ευτυχώς µε τα
χρόνια η επίπτωσή του βαίνει διαρκώς µειούµενη, τις διαχειριστικές αδυναµίες του δηµοσίου τοµέα, που στο παρελθόν φάνηκε ότι δεν µπορούσε, σε ορισµένες περιπτώσεις, να εποπτεύσει µεγάλα έργα τόσο στη φάση της κατασκευής τους όσο και
κατά τη λειτουργία τους. Μιλώ ειδικά για κάποιες συµβάσεις παραχώρησης που φανέρωσαν ελλείµµατα υλοποίησης µε ευθύνη
τόσο του παραχωρησιούχου όσο και του κράτους, που έχει εξ
ορισµού τον εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο. Ευτυχώς, προϊόντος
του χρόνου η διαχειριστική ικανότητα του δηµόσιου τοµέα βελτιώνεται και η εµπειρία που συσσωρεύεται επιτρέπει την αµεσότερη προσαρµογή των αρµόδιων φορέων στις νέες συνθήκες.
Κύριε Υπουργέ, το συζητούµενο νοµοσχέδιο για τις πρότυπες
προτάσεις έρχεται ακριβώς να δράσει σαν καταλύτης στη διαδικασία παραγωγής δηµόσιων έργων, παρεµβαίνοντας ιδιαίτερα
στο στάδιο της ωρίµανσης τους σε µεγάλα έργα υποδοµής προϋπολογισµού άνω των 200 εκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία παρουσιάζουν στοιχεία καινοτοµίας και πολυπλοκότητας. Στόχος είναι
η επιτάχυνση της περιφερειακής ανάπτυξης και η ενίσχυση της
εθνικής οικονοµίας µέσω της γρήγορης υλοποίησης όχι µόνο
κλασικών δηµόσιων έργων, αλλά και συµβάσεων παραχώρησης
ή και γενικότερα ΣΔΙΤ.
Εποµένως, η πλέον κρίσιµη παράµετρος σε αυτή τη φάση είναι
ο χρόνος. Ιδιαίτερα για τα µεγάλα έργα υποδοµών οι πρότυπες
προτάσεις εκ µέρους των ιδιωτών έρχονται να καλύψουν τόσο
το σχεδιαστικό κενό στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων όσο
και την ανάγκη άµεσης αξιοποίησης των χρηµατοδοτήσεων από
το Ταµείο Ανάκαµψης.
Ας µην ξεχνάµε, κύριοι συνάδελφοι, τα αυστηρά χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί και την υποχρέωση της χώρας να έχει απορροφήσει σχεδόν 31 δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι το 2027. Έτσι
αυτό το νοµοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις του
κλάδου να λειτουργήσουν ως επιταχυντές της παραγωγής δηµοσίων έργων, υποβάλλοντας ολοκληρωµένες προτάσεις νέων
υποδοµών που ως πρότυπες πρώτον, θα συµµορφώνονται σε
προδιαγραφές ποιότητας, δεύτερον, θα ικανοποιούν όλες τις
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απαιτήσεις ωρίµανσης και έτσι τρίτον και σηµαντικότερο, θα οδηγούν γρήγορα σε δηµοπράτηση µε ελαχιστοποίηση των εµπλοκών στη φάση ανακήρυξης του αναδόχου.
Ειδικά σε ό, τι αφορά στις ΣΔΙΤ θέλω να επισηµάνω την προστιθέµενη αξία του συζητούµενου νοµοσχεδίου καθώς µεταφέρει στον ιδιώτη το βάρος της χρηµατοοικονοµικής ωρίµανσης
του έργου. Ας µην ξεχνάµε ότι κατά το παρελθόν είχαµε πολλά
σχέδια για ΣΔΙΤ εγκεκριµένα από τα συναρµόδια Υπουργεία, τα
οποία, όµως, τελικά δεν προσέλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον
γιατί πολύ απλά δεν ήταν βιώσιµα µε κριτήρια ιδιωτικοοικονοµικά.
Κύριε Πρόεδρε, µιλώντας για ΣΔΙΤ θέλω να σταθώ λίγο και σε
ένα έργο που αφορά στη Μαγνησία και έχουµε συζητήσει αρκετές φορές και σε αυτή την Αίθουσα. Αναφέροµαι στο νέο δικαστικό µέγαρο του Βόλου και στην ανάγκη επιτάχυνσης των
σχετικών διαδικασιών. Πρόκειται για µια προσπάθεια που ξεκίνησε επί της κυβέρνησης Μητσοτάκη και πρέπει να ολοκληρωθεί
στην παρούσα θητεία της. Μιλώ βέβαια, για το κοµµάτι της δηµοπράτησης και της εκκίνησης του έργου. Είναι χρέος τιµής της
Νέας Δηµοκρατίας όχι µόνο έναντι των ανθρώπων που ζουν καθηµερινά στα δικαστήρια, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας της
Μαγνησίας.
Το ίδιο ισχύει και για τη σιδηροδροµική σύνδεση του λιµανιού
του Βόλου µε τις ΒΙΠΕ και το πολιτικό αεροδρόµιο της Θεσσαλίας στη Νέα Αγχίαλο. Είναι εξαιρετικά σηµαντική η ευτυχής κατάληξη του διαγωνισµού για την ηλεκτροκίνηση της γραµµής
Βόλος - Λάρισα για την οποία αναµένεται η υπογραφή της σύµβασης στις επόµενες ηµέρες. Είναι, όµως, εξίσου σηµαντικό
αυτό το έργο να ολοκληρωθεί µε τη σύνδεση του τρίτου µεγαλύτερου εµπορικού λιµανιού της Ελλάδας µε το σιδηροδροµικό
δίκτυο, έτσι ώστε να γίνουν σύντοµα πράξη οι συνδυασµένες πολυτροπικές µεταφορές και στη χώρα µας.
Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, υπάρχει σχετική
δράση του Ταµείου Ανάκαµψης για τον εκσυγχρονισµό και τη
βελτίωση της ανθεκτικότητας οικονοµικά κοµβικών τοµέων απ’
όπου το έργο αυτό µπορεί και πρέπει να χρηµατοδοτηθεί.
Κλείνω κύριε Πρόεδρε, και επειδή το θέµα µας σήµερα είναι
οι δηµόσιες υποδοµές, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα ζήτηµα
που απασχολεί τη Μαγνησία, αλλά και όχι µόνο. Όπως γνωρίζετε,
στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης προβλέπεται να διατεθούν
πάνω από 280 εκατοµµύρια ευρώ για την αναβάθµιση των υποδοµών των κέντρων υγείας και την αναδιοργάνωσή τους. Είναι
πάρα πολύ σηµαντικό να ξεκινήσει άµεσα αυτή η προσπάθεια για
µια καλύτερη πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας ειδικά στην περιφέρεια, όπου υπάρχουν αποµακρυσµένες νησιωτικές και ορεινές
περιοχές. Είναι τόσο προφανές όσο και απολύτως απαραίτητο.
Η αδήριτη αυτή αναγκαιότητα δεν υπαγορεύεται µόνο από τους
αυστηρούς χρονικούς περιορισµούς του Ταµείου Ανάκαµψης,
αλλά κυρίως από τις προσδοκίες των ίδιων των τοπικών κοινωνιών για οικονοµική ανάπτυξη και ποιότητα ζωής. Αυτοί άλλωστε
είναι και οι στόχοι της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία µε τη σταθερή
αναπτυξιακή πολιτική της έχει θέσει τα θεµέλια για τη µετατροπή
της πατρίδας µας σε µια σύγχρονη δυναµική οικονοµία, µια Ελλάδα εργοτάξιο, που θα προσφέρει ευκαιρίες για πρόοδο και
ευηµερία σε όλους τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Έγινε µία αλλαγή και τον λόγο έχει τώρα, στη θέση του κ. Μαµουλάκη, ο κ. Αποστόλου Ευάγγελος. Αµέσως µετά έχει ζητήσει
τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σπίρτζης. Αν δεν είναι εδώ, θα µιλήσει ο επόµενος οµιλητής.
Τον λόγο έχει ο κ. Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, «πρωτότυπες προτάσεις» σήµερα, «στρατηγικού χαρακτήρα» προχθές, µας έχετε χορτάσει µε τις εναλλαγές
τίτλων στα νοµοσχέδια που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, τα ιδιωτικά συµφέροντα. Και µόνο που βάζετε αυτό το κατώτατο όριο
και την ίδια στιγµή δίνετε τη δυνατότητα στις µεγάλες εταιρείες
να υλοποιούν όλα τα έργα αυτού του είδους, δείχνει την προτί-
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µησή σας στους µεγάλους κατασκευαστικούς οµίλους που µονοπωλούν τον χώρο.
Εσείς γνωρίζετε καλύτερα ότι τα υπό κατασκευή µεγάλα έργα
σε όλη τη χώρα τα υλοποιούν τέσσερις έως πέντε εταιρείες. Τα
ίδια κάνατε και στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για
τις στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις, προσφέροντας στους
επενδυτές των αιολικών πάρκων, όχι µόνο το Ταµείο Ανάκαµψης,
αλλά και κάθε λογής παρεκκλίσεις. Φτάσατε µάλιστα, µέχρι του
σηµείου να τις χαρακτηρίζετε εµβληµατικές και να τους δίνετε
άδειες παραγωγού χωρίς κανένα δικαιολογητικό, ενώ την ίδια
ώρα απαντάτε στις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών µε την
αοριστία: «Μα, απ’ αυτές θα εγκριθούν µόνο 10% έως 20%».
Κύριε Υπουργέ, η Εύβοια έχει καλύψει τη συµβολή της στις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Τώρα φέρνετε ακόµα πενήντα
οκτώ ανεµογεννήτριες στη Σκύρο. Φτάνει πια! Σήµερα δε, µε την
τροπολογία έχουµε και άλλες νέες παρεκκλίσεις.
Το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί
εξόφθαλµη παραδοχή και επιβεβαίωση των όσων έως τώρα καταγγέλλουµε για τις απευθείας αναθέσεις των δηµοσίων έργων
και τη σπατάλη των δηµοσίων κονδυλίων. Πολλά απ’ αυτά που
γίνονταν πίσω από τις κλειστές πόρτες των Υπουργείων, µε πριµοδοτήσεις συγκεκριµένων επιχειρηµατικών συµφερόντων, χαριστικές συµβάσεις και απευθείας αναθέσεις, τα επισηµοποιείτε
σήµερα µε την προκάλυψη της πανδηµίας και τη βούλα του
νόµου, επιβεβαιώνοντας για µία ακόµα φορά πως ό,τι είναι νόµιµο είναι και ηθικό.
Οι πρότυπες προτάσεις για έργα υποδοµής αποτελούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα θεσµό που δεν έχει δοκιµαστεί και εποµένως δεν γνωρίζουµε ακριβώς τα νοµικά ζητήµατα που ενδέχεται
να ανακύψουν, αλλά και πως αυτά θα αντιµετωπιστούν τη στιγµή
που η ανάγκη απορρόφησης του πακέτου στήριξης βρίσκεται
στο παρά πέντε.
Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι ιδιώτες εργολάβοι και θα τα
επιµετρούν και θα τα επιβλέπουν οι ιδιώτες. Ουσιαστικά, δηλαδή,
οι ιδιώτες θα παίρνουν τα µεγάλα έργα, όχι µόνο από το επιτελικό κράτος, αλλά και από την αυτοδιοίκηση. Οι προτεραιότητες
του στρατηγικού σχεδιασµού και της υλοποίησης των δηµοσίων
έργων έτσι περνούν στους µεγάλους ιδιωτικούς οικονοµικούς
φορείς.
Η ωρίµανση των έργων, ενώ γινόταν από τις δηµόσιες τεχνικές
υπηρεσίες και µπορούσε να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µε τη
στελέχωση και αναβάθµιση των δηµοσίων υπηρεσιών, παραδίδεται στους ιδιωτικούς οικονοµικούς φορείς, αφού πρώτα απαξίωσαν και δυσφήµισαν όλες τις υπηρεσίες του δηµοσίου για µελέτη, αξιολόγηση και υλοποίηση έργων.
Η επιχειρούµενη εξαίρεση από σηµαντικές διατάξεις του
ισχύοντος θεσµικού πλαισίου τµήµατος δηµοσίων συµβάσεων
δηµιουργεί συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού. Καταργεί τη βασική αρχή της ίσης µεταχείρισης των οικονοµικών φορέων, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην εξαίρεση από τους όρους των απευθείας αναθέσεων, αλλά και από τους όρους διαφάνειας.
Είπε ο κύριος Υπουργός στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου ότι η Κυβέρνηση είναι, λέει, θύµα της επιτυχίας της στα
δηµόσια έργα. Άλλη άποψη έχουν αυτοί που υφίστανται την αποτελεσµατικότητα των έργων σας. Τόσο εύκολα ξεχνάτε τους χιλιάδες πολίτες που έµειναν αποκλεισµένοι επί µέρες από τον
πρόσφατο χιονιά; Τόσο εύκολα ξεχνάτε τις καθυστερήσεις που
χαρακτηρίζουν την εκτέλεση των έργων υποδοµών, αλλά και την
αδιαφάνεια στην ανάθεσή τους;
Έρχοµαι στην τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και αφορά ειδικά στην παράταση στους δασικούς χάρτες.
Κύριε Υπουργέ, πάρτε την πίσω. Σας το λέω τώρα, την τελευταία στιγµή, για τον απλούστατο λόγο ότι οι διαδικασίες που θέλετε να φέρετε για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου προβλήµατος θα δηµιουργήσουν και σε εσάς πρόβληµα. Θα υπάρξει
–σας το λέω- από το Συµβούλιο της Επικρατείας δεύτερη απόρριψη σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί; Για τον απλούστατο λόγο
ότι αυτές οι συγκεκριµένες εκτάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται
ως χορτολιβαδικές, έπρεπε σύµφωνα µε τον ν.998, τον κατ’ εξοχήν εκτελεστικό νόµο του Συντάγµατος, να έχουν χαρτογραφηθεί πρωτύτερα, εδώ και δέκα χρόνια, και να έχουν αποδοθεί στην
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αγροτική εκµετάλλευση.
Δεν είναι µόνο ως πάροχος, που είπατε και νοµίσατε ότι θα λύσετε το πρόβληµα και εσείς οι ίδιοι το παίρνετε πίσω, αλλά είναι
το τεράστιο πρόβληµα που δηµιούργησε µία ρύθµιση που φέρατε στον ν.998 µε τον ν.4280/2014, όπου τι κάνατε; Καταργήσατε τη διαχείριση των χορτολιβαδικών εκτάσεων σύµφωνα µε
αυτή την κατεύθυνση και ορίσατε ότι αυτές θα διέπονται ως δασικού χαρακτήρα εκτάσεις µόνο από τις ρυθµίσεις της δασικής
υπηρεσίας. Θα υπάρχει πρόβληµα µεγάλο, εάν δεν πάρετε πίσω
αυτή τη ρύθµιση, που εσείς ψηφίσατε το 2014.
Δεύτερον, υπάρχει ένα προεδρικό διάταγµα, το 32/2016, που
πρέπει και αυτό να αποσυρθεί, το οποίο χαρακτηρίζει τις πεδινές
και ηµιπεδινές εκτάσεις. Τα έχουµε γράψει αυτά, τα έχουµε πει
πολλές φορές, έπρεπε οπωσδήποτε να τακτοποιηθούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα σταθώ και σε ένα έργο, κύριε Πρόεδρε, που αφορά στην
Εύβοια, την παράκαµψη Χαλκίδας. Πρόκειται για ένα έργο, που
µετά από αλλεπάλληλες επικαιροποιήσεις, αλλά και άγονες δηµοπρατήσεις που χρονολογούνται εδώ και δεκαετίες, δηµοπρατήθηκε, παρά τα προβλήµατα που µε ερώτησή µου από τις 7
Ιανουαρίου 2022 αναδείκνυα και είναι:
Πρώτον, το κόστος της παράκαµψης. Το κόστος που προκύπτει είναι αρκετά υψηλό σε σχέση µε αυτό για το οποίο είχε ο
ίδιος ο κ. Καραµανλής δεσµευθεί από τον Νοέµβριο του 2021,
ότι δηλαδή δεν θα ξεπερνούσε τα 150 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ
τώρα µιλά για 210 εκατοµµύρια ευρώ, που θα είναι και πολύ περισσότερα.
Το δεύτερο που προκύπτει είναι η µείωση της αποτελεσµατικότητας του έργου, αφού η συνολική του διαδροµή θα είναι ένας
δρόµος δύο λωρίδων κυκλοφορίας και όχι τεσσάρων, όπως προβλεπόταν στην προηγούµενη µελέτη, περιορίζοντας τα δύο ρεύµατα σε µία λωρίδα ανά κατεύθυνση.
Τρίτον, η όδευση του προτεινόµενου έργου δεν αποτελεί παράκαµψη, αφού ένα µέρος του θα διασχίζει την πόλη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, µε
κάτι τελευταίο.
Πέρασαν σχεδόν δύο µήνες και δεν πήρα καµµία απάντηση
στην ερώτηση. Απάντηση, όµως, υπήρξε µέσα από τη διαδικασία
κατόπιν ενεργειών µου. Το τονίζω, κατόπιν ενεργειών µου, βγήκε
ένα κοινό δελτίο Τύπου µε ηµεροµηνία 22-2-2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο
συνυπογράφουν τέσσερα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας στην
Εύβοια, ο Περιφερειάρχης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και δύο Βουλευτές.
Καταθέτω στα Πρακτικά τόσο την ερώτησή µου όσο και το περίφηµο δελτίο Τύπου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έτσι, λοιπόν, µπορούν να αντιµετωπιστούν τα βασικά έργα
υποδοµών;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χρήστος
Σπίρτζης έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου, λέγοντας ότι το
µυαλό µας είναι στα προσφυγόπουλα, στα παιδάκια, που παρακολουθούµε αυτές τις ηµέρες το δράµα που ζει ο ουκρανικός
λαός, όπως ήταν πάντα σε όλα τα προσφυγόπουλα -σε αντίθεση
µε τη Νέα Δηµοκρατία και την πολιτική που έχει εφαρµόσει- είτε
είναι ξανθά είτε είναι µελαχρινά.
Νοµίζω είναι χρέος του λαού µας να σταθεί σε αυτούς τους
ανθρώπους, διότι ο δικός µας λαός ξέρει τι είναι προσφυγιά, έχει
µεγαλώσει σε αυτή και η συντηρητική παράταξη έχει ιστορικές
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ευθύνες γι’ αυτό.
Και βέβαια, θα ήθελα να δηλώσω και εγώ ότι οι µνήµες µας για
τον σύντροφο Δηµήτρη Τσοβόλα γι’ αυτά που προσέφερε στη
χώρα, κυρίως για το πολιτικό µήνυµα που έστειλε, που δεν ήταν
συµβατό µε την καθεστηκυία τάξη της εποχής και µε το οικονοµικό σύστηµα, όπως και για τη Μαριέττα Γιαννάκου που ήταν
ένας πολύ σπάνιος και ιδιαίτερος κοινοβουλευτικός άνθρωπος,
δεν θα τους ξεχάσουµε.
Για να πούµε για τα προσφυγόπουλα, για να µην ξεχνιόµαστε,
ένα προσφυγόπουλο σαν κι αυτό που εσείς δεν τιµήσατε, ήταν
αυτό που παρακολουθούσε η ΕΥΠ στην Κω µαζί µε τον δηµοσιογράφο, τον δικηγόρο -που ήρθα σε επαφή µαζί του-, εκείνου που
είχε δηµοσιεύσει η «LE MONDE» µια ζωγραφιά του. Και το λέω
αυτό γιατί τώρα φαίνεται το πόσο ψεύτικα είναι τα δάκρυα σας
γι’ αυτά τα προσφυγόπουλα και είναι άλλοι οι στόχοι σας. Θα τα
πούµε εν καιρώ και θα δουν όλοι τις δραµατικές συνέπειες της
πολιτικής σας και των αποφάσεών σας.
Κύριε Πρόεδρε, σήµερα έχουµε ένα σχέδιο νόµου που αποτελεί ντροπή για µια χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή. Και βέβαια, αποτελεί ντροπή για τα κοινοβουλευτικά µας, γιατί εµπεριέχει πέντε, έξι –έχουµε χάσει το µέτρηµα- νοµοσχέδια µέσω τροπολογιών, του Εσωτερικών, της ενέργειας, του ΟΑΣΘ. Είναι
τόσο, δε, οι κανόνες καλής νοµοθέτησης που επαγγελόταν η Νέα
Δηµοκρατία µε το επιτελικό της κράτος, που έχουν φέρει όσες
τροπολογίες δήθεν µας κατηγορούσαν για τις δηµόσιες συµβάσεις, σε νοµοτεχνικές µόνο σε αυτήν τη συνεδρία. Μας εγκαλούσε ο κ. Καραµανλής όταν φέρναµε τροπολογίες για τον
ν.4412 που δεν ήταν για τα έργα ή γιατί ήταν από το δεύτερο και
τρίτο «toolkit» που είχε αφήσει η κυβέρνηση Σαµαρά ως εκκρεµότητα. Τώρα έρχεται και αναιρεί τον δικό του νόµο, του Μαρτίου του 2021. Δεν φτάνει που τα έχει κάνει µπάχαλο εκεί, δεν
φτάνει που σύρεται όλος ο τεχνικός κόσµος στα δικαστήρια και
έχουν βγει αποφάσεις, τώρα έρχεται να νοµιµοποιήσει το µπάχαλο µέσα από αυτό το σχέδιο νόµου και να το επεκτείνει. Στο
ίδιο σχέδιο νόµου µια από τις τροπολογίες που ήρθαν –και εκείνη
είναι η µεγάλη αντίφαση της σηµερινής συνεδρίασης-, είναι η
τροπολογία που έφερε ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης.
Δεν είναι προφανώς για την αντιµετώπιση της ακρίβειας, όπως
προπαγανδιστικά θέλει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη να πει. Είναι για
την αντιµετώπιση της αισχροκέρδειας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης
είναι το τεράστιο κύµα ακρίβειας που το άφησε να θεριέψει, που
απειλεί τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, που απειλεί τη ζωή
κάθε νοικοκυριού, κάθε πολίτη, που δεν φτάνει να βγάλει πλέον
το δεκαήµερο, όχι το δεκαπενθήµερο. Σας λέγαµε από τον Σεπτέµβρη να λάβετε µέτρα και λέγατε ότι είναι µια προσωρινή
κρίση µε τις αυξήσεις. Η διάταξη δυστυχώς, είναι ελλιπής, όπως
και η απάντηση που µας έδωσε ο Υπουργός. Καταλαβαίνετε όλοι
ότι δεν µπορεί η δοµή που έχει η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή
να αντιµετωπίσει και να ελέγξει τα τεράστια λογιστήρια και το
νοµικό υπεροπλοστάσιο που έχουν οι πολύ µεγάλες εταιρίες, ιδιαίτερα στα καύσιµα, αλλά και στα υπόλοιπα προϊόντα.
Σε κάθε περίπτωση εµείς θα στηρίξουµε την προσπάθεια συγκράτησης αισχροκέρδειας, τονίζοντάς σας ότι το κάνουµε έστω
και για την κατ’ ελάχιστο προσπάθεια που κάνετε να συγκρατηθούν οι τιµές λόγω της αισχροκέρδειας. Αλλά το κύµα αυξήσεων
δεν έχει να κάνει µε την αισχροκέρδεια, αγαπητοί κύριοι της Κυβέρνησης. Έχει να κάνει µε τις δικές σας ελλείψεις, µε τις δικές
σας ευθύνες που δεν λάβατε κανένα µέτρο µέχρι τώρα, το παραµικρό µέτρο.
Εµµένουµε, βέβαια, στις προτάσεις µας για µείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα, για µείωση του ΦΠΑ στα τρόφιµα και στα είδη πρώτης ανάγκης, για διαγραφή του ιδιωτικού
πανδηµικού χρέους, για την παρέµβαση µέσω των τιµολογίων
της ΔΕΗ που τη χαρίζετε και ζούµε τις συνέπειες, για αύξηση του
κατώτατου µισθού, προφανώς, που θα την κάνετε, όταν την κάνετε. Και βλέπουµε τον Υπουργό Ανάπτυξης να λέει ότι είναι ευθύνη του Υπουργείου Οικονοµικών πολλά από αυτά, δεν είναι
δική του. Δεν µπορεί να εγγυηθεί τη µείωση. Την ίδια στιγµή,
όµως, συζητάµε ένα σχέδιο νόµου σπατάλης, αδιαφάνειας. Σπατάλης που έχει αποδειχθεί από τη δική σας νοµοθεσία, κύριε Κα-
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ραµανλή, από τις απευθείας αναθέσεις που προβλέψατε τον
Μάρτιο του 2021. Πάνω από 7 δισεκατοµµύρια ευρώ απευθείας
αναθέσεις έχετε κάνει ως Κυβέρνηση.
Και, βέβαια, ο µεταρρυθµιστικός σας οίστρος έχει φτάσει στα
πέρατα του κόσµου. Παρά το γενικότερο κλίµα, για την άµβλυνση των βαριών ευρωπαϊκών διαδικασιών λόγω της πανδηµίας, είναι τέτοια η φήµη σας ως Κυβέρνηση που δεν έχετε πάρει
ακόµα έγκριση για τη δεύτερη δόση από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Γιατί δεν έχετε πάρει; Γιατί δεν έχει έρθει η δεύτερη δόση; Πείτε
µας, ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε στις συνοµιλίες που έχετε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Γιατί φέτος δεν πληρώσατε ένα συγχρηµατοδοτούµενο έργο σε όλη την Ελλάδα;
Γιατί; Έχουν αρχίσει τα καµπανάκια στις Βρυξέλλες και κτυπάνε.
Το ξέρετε καλά. Θα τα ακούσετε και σε λίγο.
Βέβαια δεν υπάρχει χειρότερο για τους Υπουργούς -γιατί είναι
και ο κ. Γεωργιάδης υπεύθυνος για τις δηµόσιες συµβάσεις- να
έρχεται ο εκπρόσωπος των εργοληπτών στην επιτροπή και να
λέει το εξής: «Εµείς είπαµε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, όταν
µας ζητήθηκε η γνώµη µας, να κοιτάξετε τη συµπαιγνία όχι µεταξύ των εργολάβων, η οποία πλέον είναι ουσιαστικά αδύνατη,
αδύνατη γιατί κινδυνεύεις ανά πάσα στιγµή να βρεθείς κατηγορούµενος µε πολύ απλούς τρόπους, αλλά τη συµπαιγνία µεταξύ
αναθετουσών αρχών και κάποιων εργολάβων». Και αυτό δείχνει
το τι κάνει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, το τι κάνετε δυόµισι χρόνια.
Είστε δυόµισι χρόνια Κυβέρνηση, αν δεν το έχετε καταλάβει. Μας
λέτε εδώ τι έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τι έκανε του ΠΑΣΟΚ
πιο παλιά, ο Σαµαράς. Τι έχετε κάνει δυόµισι χρόνια δεν µας λέτε,
εκτός από τα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις.
Και ρωτάτε διάφορα και λέτε και διάφορα. Αλλά ζητάτε από
τον κόσµο και από εµάς να µην πιστεύουµε στα µάτια µας και να
πιστεύουµε στην προπαγάνδα σας. Αγαπητοί κύριοι της Κυβέρνησης Μητσοτάκη είστε η Κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων,
της αδιαφάνειας, της ακινησίας στα έργα και στις µεταφορές,
των ψεµάτων, της µονταζιέρας, της προπαγάνδας. Είστε τρία
χρόνια Κυβέρνηση και ακούστε τι έχετε κάνει.
Το ΚΗΜΔΗΣ σταµάτησε τον Ιούνιο του 2019. Θα το καταθέσω.
Η Κυβέρνηση της διαφάνειας, δήθεν, και του ηλεκτρονικού τρόπου λειτουργίας. Το ΚΗΜΔΗΣ, λοιπόν, έχει να ενηµερωθεί από
τον Ιούνιο του 2019, η Κυβέρνηση της διαφάνειας. Καλά δεν
ντρέπεστε λίγο; Ούτε τις αναθέσεις δεν έχετε αναρτήσει; Ούτε
τις απευθείας αναθέσεις;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στο προηγούµενο νοµοσχέδιο, τον Mάρτιο του 2021, καταργήσατε το ηλεκτρονικό σύστηµα για τις απευθείας αναθέσεις.
Με ποια δέσµευση και πρόβλεψη; Ότι το περιορίζετε στο 10%
του προϋπολογισµού κάθε φορέα. Ποιοι είναι οι φορείς που
έχουν καλύψει το 10%, κύριε Καραµανλή, αφού έχετε τον εποπτικό ρόλο; Σε ποιους δήµους; Σε ποιες περιφέρειες και οργανισµούς; Δεν έχετε να µας πείτε τίποτα. Αφού τα έχετε καταργήσει
όλα. Και έρχεστε σ’ αυτό το σχέδιο νόµου και καταργείτε και το
10%. Δηλαδή, όλος ο προϋπολογισµός ενός φορέα να µπορεί να
δίνει απευθείας αναθέσεις. Καταργείτε και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Και για να δούµε ποιος εξυπηρέτησε και ποιος εξυπηρετεί τα
µεγάλα συµφέροντα και τους µεγάλους εργολήπτες, υπάρχουν
τα πραγµατικά γεγονότα. Επειδή µας εγκαλέσατε δήθεν για τα
claims. Θα τρελαθούµε σε αυτή την Αίθουσα. Αν, λοιπόν, αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ και κύριε Υπουργέ, ήταν τόσο καλές οι
σχέσεις µας µε τις µεγάλες εργοληπτικές εταιρείες και δεν τους
κόβαµε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ από το µετρό Θεσσαλονίκης και
πάνω από 1 δισεκατοµµύριο 200 εκατοµµύρια ευρώ, αν θυµάµαι
καλά, από τους αυτοκινητόδροµους, γιατί επιχείρησαν αύξηση
των διοδίων της Αττικής Οδού δεκαπέντε µέρες πριν από τις
εκλογές; Γιατί δεν κάναµε και εµείς απευθείας αναθέσεις όπως
κάνετε εσείς σε εκατοντάδες εκατοµµύρια; Απευθείας ανάθεση
µε πρόχειρη διαδικασία και µη δηµοσιευµένη κιόλας.
Κύριε Καραµανλή, µας κατηγορούσαν για τις υψηλές εκπτώ-
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σεις. Για να δούµε, λοιπόν, πώς αντιµετωπίζετε τα προβλήµατα
τώρα του ανταγωνισµού; Θα έρθουν οι Βρυξέλλες να κάνουν
έναν έλεγχο. Και πείτε αν είχαµε αρµοδιότητα εµείς για να δούµε
ποιος έχει σχέσεις µε τις µεγάλες εργοληπτικές εταιρείες. Την
ίδια ηµέρα, λοιπόν, επέκταση της λεωφόρου Κύµης: 6% έκπτωση. Μόνο µεγάλες εταιρείες. Παράκαµψη Χαλκίδας: 7,6% έκπτωση. Άγιος Νικόλαος Νεάπολη: δεν βρήκαµε έκπτωση. Αν είναι
πάνω από 7%-8% να στείλετε γράµµα.
Και µε την ευκαιρία, έχετε πάρει έγκριση για το έργο ότι θα
γίνει σαν αυτοκινητόδροµος; Ή βγάλατε τον διαγωνισµό έτσι
πάλι και δεν έχετε κάνει ούτε φάκελο µεγάλου έργου και θα κάνετε µονοπάτι στην Κρήτη; Έρχεται ο κ. Αυγενάκης και λέει τι
έχουµε µε την Κρήτη στην τροπολογία. Τίποτα. Την αγαπάµε περισσότερο από εσάς. Και µας αγαπάει περισσότερο από εσάς,
όπως έχετε δει, γιατί δεν δουλέψαµε τους Κρητικούς, γιατί τους
παραδώσαµε έργα που ήταν είκοσι χρόνια κολληµένα. Και γιατί
εµείς δεν δώσαµε ακόµα και τα ποσά των φυσικών καταστροφών
στης εβδόµης τάξης εταιρείες µε απευθείας ανάθεση και πρόχειρους διαγωνισµούς, µπας και δουλέψει κανένας εργολάβος
τοπικός. Αυτή είναι η αγάπη στην Κρήτη. Όχι τα ταξίµατα που
δεν γίνονται ποτέ.
Fly over. Κι εδώ θα µας πείτε την έκπτωση. Θα µας την πείτε
εσείς για να δούµε τι εκπτώσεις και τι ανταγωνισµός υπάρχει στις
µεγάλες εταιρείες. Και δεν θα πάω σε άλλα. Να πούµε και τα άλλα. Ακόµα και τις προγραµµατικές των δήµων για τις φυσικές καταστροφές του 2018 προχωρήσατε σε ανάθεση σε εργοληπτικές
εταιρείες εβδόµης. Ακόµα και για τις φυσικές καταστροφές στη
Θεσσαλία, µαζέψατε τέσσερις νοµούς µαζί και κάνατε πρόχειρο
διαγωνισµό µε 5% έκπτωση. Και µας λέτε ποιος εξυπηρετεί τις
µεγάλες εταιρείες; Σοβαρά;
Μας ρωτήσατε, κύριε Καραγιάννη, τι θα κάναµε σε έργο 35
εκατοµµυρίων ευρώ στον Ισθµό της Κορίνθου; Πάλι σε εβδόµης;
Έκτης δεν έχει; Πέµπτης δεν έχει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Θα µπορούσε να το κάνει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Βεβαίως. Αν δεν µπορεί να το κάνει να
τους βγάλετε από το µητρώο δηµοσίων έργων. Αν δεν µπορούσε
να τον βγάζατε, όχι να δίνετε αποζηµιώσεις. Μισό δισεκατοµµύριο ευρώ είναι οι επιπτώσεις στο Πατρών - Πύργου, που µιλάτε,
κύριε Καραµανλή. Μισό δισεκατοµµύριο ευρώ παραπάνω. Και το
φέρατε µε τροπολογία εδώ. Δεν έχετε απαντήσει σε µια ερώτηση. Δεν έχετε φέρει τα έγγραφα. Επιβαρύνετε τον ελληνικό
λαό µε µισό δισεκατοµµύριο ευρώ και µιλάτε και από πάνω. Με
βραδινές τροπολογίες τα έργα.
Πάµε, λοιπόν, και στις ιδιαίτερες διατάξεις που έχετε σήµερα.
ΟΑΣΘ τροπολογία. Άρθρο 5. Παράταση προθεσµίας ανάθεσης
συµβάσεων προµήθειας Εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης λόγω κορωνοϊού COVID 19. Τι έχετε µέσα;
«Κατά παρέκκλιση», πάλι, «κάθε ειδικής διάταξης κ.λπ., να προβαίνουν στην ανάθεση συµβάσεων προσφυγής στη διαδικασία
του άρθρου 269 χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση», αλίµονο, «µε
σκοπό την προµήθεια συσκευών διασφάλισης της συνεχούς απολύµανσης του εσωτερικού ατµοσφαιρικού αέρα, των πάσης φύσεως µέσων εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου». Δηλαδή, δεν
φτάνει που ακύρωσαν τον διαγωνισµό, δεν φτάνει που πήραν και
νοίκιασαν λεωφορεία εκτός προδιαγραφών -να τρελαίνεσαιέχουν βρει και τον ανάδοχο για να βάλει συσκευή. Δε µας λέτε
και το όνοµα; Πλυντήριο έχετε κάνει τη Βουλή. Δεν µας λέτε και
το όνοµα; Θα καθαρίζει τον αέρα γιατί δεν ανοίγουν τα παράθυρα στα λεωφορεία που πήρατε.
Πρότυπες προτάσεις. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα και χώρα
του δυτικού κόσµου που να εφαρµόζονται οι πρότυπες προτάσεις. Είναι ο µεταρρυθµιστικός οίστρος της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τι έρεισµα έχουν οι οδηγίες, κύριε Καραµανλή, 24 και 25;
Τι έρεισµα είχε αυτή η φαεινή ιδέα που έχετε µε τις πρότυπες
προτάσεις; Δεν µας έφεραν οι µεγαλοεργολάβοι την ίδια πρόταση που µας φέρνετε σήµερα στη Βουλή; Μας την έφεραν και
εµάς. Και είδαµε τι γίνεται και δεν τη φέραµε στη Βουλή. Και το
είπε και η ΕΑΑΔΗΣΥ που λέτε ότι τη σέβεστε. Να σας πω και ποιος
την έφερε. Ήταν στην επιτροπή. Δεν ρωτήσατε την ΕΑΑΔΗΣΥ για
τις πρότυπες προτάσεις πριν φέρετε το σχέδιο νόµου; Απορώ.
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Δεν είναι η κ. Θάνου στην Επιτροπή Ανταγωνισµού πλέον.
Εσείς βάλατε τη διοίκηση. Δεν σας τα είπαν αυτά πριν φέρετε το
νόµο, εσείς που είστε άριστοι; Δεν σας τα είπαν, ε; Ήταν έκπληξη. «Κίντερ» έκπληξη στη Βουλή. Σας το είχαν έκπληξη να
σας αιφνιδιάσουν. Πόσο σέβεστε τις ανεξάρτητες αρχές, κύριε
Καραµανλή, όταν µας το λέτε και δεν κάνετε αυτά που σας λένε,
αλλά την ίδια στιγµή φέρνετε νοµοσχέδιο ως Κυβέρνηση µε το
οποίο συγχωνεύετε την ΕΑΑΔΗΣΥ µε την επιτροπή προδικαστικών προσφυγών; Πώς σέβεστε έτσι τις ανεξάρτητες αρχές; Τι
σεβασµός ευλαβικός είναι αυτός που έχετε; Για να τις ελέγξετε
κι αυτές. Έχετε φτάσει σε τέτοιο σηµείο που ούτε και αυτές που
υπάρχουν και στις οποίες εσείς βάλατε τις διοικήσεις να µην µπορούν πλέον οι άνθρωποι να καλύψουν αυτά που φέρνετε εδώ
µέσα.
Σας ρωτάµε γιατί στις εξαιρέσεις µε όλο αυτό το παιχνίδι που
παίξατε µε τις νοµοτεχνικές αφήνετε τις προδιαγραφές ως εξαίρεση; Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί δίνετε τη δυνατότητα να στήνονται προµήθειες και έργα; Γιατί; Γιατί έχετε την εξαίρεση για
οκτώ µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου, να µπορεί να ενταχθεί έργο υποδοµής ως πρότυπη πρόταση χωρίς να έχει καµµία πολυπλοκότητα ή καινοτοµία; Γιατί; Θα βάλετε και τα
λεωφορεία για τα οποία δεν κάνατε διαγωνισµό ποτέ σε αυτή τη
διάταξη, στις πρότυπες προτάσεις; Μας λέτε για το Ταµείο Ανάκαµψης και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Δεν ξέρετε ότι τα
χρήµατα, τα έργα που είναι στο Ταµείο Ανάκαµψης, έχουν επίσης
βαρύ πλαίσιο ελέγχου, όπως έχουν και τα συγχρηµατοδοτούµενα του ΕΣΠΑ; Δεν το ξέρετε; Απορούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Σπίρτζη, συντοµεύετε παρακαλώ. Είστε πλέον στην τριτολογία. Την εξαντλείτε σε λίγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Θα εξαντλήσω και τη δευτεροµιλία µου,
κύριε Πρόεδρε. Το Προεδρείο µέχρι που ανεβήκατε εσείς είχε
µεγάλη ανοχή σε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ήδη διανύετε τον
χρόνο της τριτολογίας σας. Εγώ µια υπενθύµιση κάνω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Έχετε δίκιο και είναι απόλυτα σεβαστό.
Θα πω τα πιο σηµαντικά.
Οι πρότυπες προτάσεις έχουν κόστος. Ακόµα και για τα 200
εκατοµµύρια που βάζετε ως πλαφόν πρέπει να βρεθεί κάποιος
που θα χρηµατοδοτήσει τις µελέτες που επίσης κοστολογείτε
στο 3%. Δηλαδή στα έξι εκατοµµύρια.
Και αυτό εγείρει αποζηµιώσεις και δεν το έχετε προβλέψει,
κύριε Καραγιάννη. Την έγκριση εσείς θα τη δώσετε, δεν θα τη
δώσουν οι υπηρεσιακοί που έχετε στην επιτροπή. Αυτή είναι η
αντίληψή σας για τη δηµόσια διοίκηση, να κάνετε επιτροπές που
µετέχει ο ίδιος ο Υπουργός µε τους υπηρεσιακούς. Αυτή είναι η
αντίληψή σας για το τι είναι κράτος και το πώς λειτουργεί. Αλλά
ωραία, ας πούµε ότι παραδίδετε τον πολιτικό κόσµο της χώρας
στο οικονοµικό σύστηµα της χώρας. Εγείρει αξιώσεις από τη
στιγµή που θα δώσετε έγκριση. Αυτό είναι κατάφωρη παραβίαση
του Ενωσιακού Δικαίου. Είναι απευθείας ανάθεση µελέτης µε
προϋπολογισµό 3% στους µελετητές, χωρίς να έχετε κανενός είδους αναφορά ούτε στα µητρώα ούτε οπουδήποτε αλλού.
Και να κάνω και µια ερώτηση. Αφού είναι τόσο ωραίο σύστηµα,
γιατί βάζετε πλαφόν 200 εκατοµµυρίων; Γιατί δεν το βάζετε και
στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο 1 εκατοµµύριο; Γιατί; Δεν
έχετε εµπιστοσύνη στον κ. Πατούλη, στους δηµάρχους που έχετε; Εσείς πηγαίνετε µε τον κ. Πατούλη και διαφηµίζετε το έργο
της Κυβέρνησης.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Αυτό προτείνετε; Να πέσει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι, ναι. Ευχαριστούµε πολύ.
Για τα υπόλοιπα που έχετε στη νοµοτεχνική και βελτιώσατε,
νοµίζω ότι είναι για τα µάτια του κόσµου. Δυστυχώς, είστε σε πανικό, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, και το ξέρει όλος ο κόσµος
αυτό. Και αυτοί ακόµη που σας στήριξαν και όσοι περίµεναν από
εσάς, τα µέλη της κοινοπραξίας που συγκροτήσατε το αντι-ΣΥΡΙΖΑ µέτωπο, πλέον δεν σας εµπιστεύονται.
Θέλετε να τους δείξετε ότι δήθεν µπορείτε να ικανοποιήσετε
αυτά που τους έχει πετάξει και δεν τους έχετε δώσει δυόµισι
χρόνια τώρα, ότι έχετε το θεσµικό πλαίσιο να κατευθύνετε συγκεκριµένα έργα σε συγκεκριµένους αναδόχους. Αυτό θέλετε να
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κάνετε µε το σηµερινό σχέδιο νόµου. Γνωρίζουν όλοι όµως ότι
είστε τόσο ανεπαρκείς -και το έχει αποδείξει αυτό δυόµισι χρόνια- στις υποδοµές που ούτε αυτό δεν µπορείτε να κάνετε. Δυόµισι χρόνια ακινησίας, δυόµισι χρόνια προπαγάνδας.
Φύγετε όσο πιο γρήγορα µπορείτε, να πάρει µια ανάσα η χώρα
στους δύσκολους καιρούς που ζούµε και σε όλα αυτά που
έχουµε µπροστά µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστώ.
Ζήτησε τον λόγο τώρα και θα τον έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι έχει
εξαντληθεί το θέµα. Δύο, τρία ζητήµατα µόνο. Η προτροπή «φύγετε», αν σωστά την ερµηνεύω µάλλον σηµαίνει ότι δεν µπορούν
να έρθουν µόνοι τους. Πρέπει να φύγουµε εµείς. Είναι η µόνη πιθανότητα για να έρθουν.
Ακούω όχι µόνο από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο αλλά
γενικά από την πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, µια προσέγγιση για τα δραµατικά
αυτά ζητήµατα της Ουκρανίας ότι είναι ψεύτικα τα δικά µας δάκρυα και στους συγκεκριµένους πρόσφυγες δείχνουµε ευαισθησία, ενώ σε κάποιους άλλους πρόσφυγες φερθήκαµε ανάλγητα
και απάνθρωπα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ακούστε να δείτε -το εξήγησε και ο
αρµόδιος Υπουργός στη Βουλή- οι ροές προσφύγων από Ανατολάς έχουν διάφορες αφετηρίες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Για την ΕΥΠ είπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν αναφέροµαι αποκλειστικά σε
σας, κύριε Σπίρτζη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Σας άκουσα µε προσοχή. Δεν αναφέροµαι στην άποψη, στην τοποθέτηση πολλών στελεχών του
κόµµατός σας.
Και λέω, λοιπόν, το εξής: επιχειρείται να δηµιουργηθεί µια εικόνα ότι η Κυβέρνηση έχει άλλο βαθµό ευαισθησίας για τους
πρόσφυγες της Ουκρανίας και άλλο βαθµό ευαισθησίας για τους
πρόσφυγες από Ανατολάς. Αδυνατούν να καταλάβουν και να κατανοήσουν, εργαλειοποιώντας ένα τόσο ευαίσθητο θέµα, ότι οι
προσφυγικές ροές από τα ανατολικά µας σύνορα έχουν διάφορες αφετηρίες. Άλλοι πρόσφυγες έρχονται από εµπόλεµες περιοχές και άλλοι από ασφαλείς χώρες. Εφαρµόζοντας τη νοµοθεσία και το Διεθνές Δίκαιο, η χώρα και τα αρµόδια όργανα εξετάζουν διαφορετικά την κάθε περίπτωση.
Η περίπτωση των προσφυγικών ροών της Ουκρανίας είναι αυταπόδεικτο ότι αφορά πρόσφυγες του πολέµου, εκτός αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταλάβει ότι στην Ουκρανία γίνεται πόλεµος.
Επειδή θέλω να είµαι πολύ προσεκτικός σας είπα ότι από ανατολικά, στη Συρία όσοι προέρχονται από εµπόλεµες περιοχές εξετάζονται µε αυτό το καθεστώς και µε τα όσα προβλέπει η Συµφωνία της Γενεύης και η διεθνής νοµοθεσία και η εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Αν δεν θέλουµε να το καταλάβουµε και προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε τέτοιου είδους εντυπώσεις, ότι η
προσέγγισή µας εµπεριέχει και ρατσιστικά χαρακτηριστικά, σας
επιστρέφουµε αυτούς τους χαρακτηρισµούς. Οι πρόσφυγες πολέµου βρίσκουν πάντα την αγκαλιά της Ελλάδος ανοικτή. Οι πρόσφυγες πολέµου της Ουκρανίας βρίσκουν, ευτυχώς, την αγκαλιά
ολόκληρης της Ευρώπης ανοιχτή.
Τώρα από εκεί και πέρα, για το νοµοσχέδιο είπαµε ορισµένα
πράγµατα και ακούσαµε και για το 3%, την αποζηµίωση των µελετών. Θα αποζηµιωθεί η µελέτη αν δεν υιοθετηθεί η πρόταση;
Αν υιοθετηθεί η πρόταση επαρκώς εξηγήθηκε εδώ κατά ποιον
τρόπο πληρώνεται και η µελέτη και κατά ποιον τρόπο γίνεται και
η διαγωνιστική διαδικασία, µε βάση το ευρωπαϊκό και το Εθνικό
Δίκαιο.
Αλλά βλέπω εκτοξεύουµε συνέχεια εδώ βαριές κουβέντες για
µια ηγεσία Υπουργείου Μεταφορών και Υποδοµών, η οποία έχει
ξεµπλοκάρει έργα και να µην τα απαριθµώ τώρα. Πήρε την έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κριση των ευρωπαϊκών οργάνων για το ταλαιπωρηµένο Πάτρα Πύργος. Προχωράει µε ταχύτατους ρυθµούς ο Ε65. Δηµοπρατήθηκε η σύνδεση Λαµίας - Άµφισσας, µέσω Μπράλου, ένα έργο
πολύ σπουδαίο που φέρνει δυτικά και ανατολικά λιµάνια πολύ
κοντά και δροµολογεί την υλοποίηση ενός έργου προϋπολογισµού 250 εκατοµµυρίων που, πραγµατικά, φέρνει ανάπτυξη και
φέρνει µεταφορές στην ξεχασµένη Ελλάδα. Τα έργα της Θεσσαλονίκης, τα οποία προχωρούν και φαντάζοµαι ότι σας φέρνουν
σε δύσκολη θέση. Η τέταρτη γραµµή του µετρό στην Αττική. Θα
µπορούσα να αναφέρω και σειρά άλλων πραγµάτων σε δυόµισι
χρόνια που δεν είχαν προωθηθεί επί των δικών σας ηµερών. Ο
ΒΟΑΚ, τα σιδηροδροµικά έργα και οι δηµοπρατήσεις 4 δισεκατοµµυρίων.
Και για να πω και για την περιοχή µου. Εγώ γνωρίζω το αντικείµενο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θα σας πω όµως, ένα
πράγµα µόνο από την περιοχή µου. Την ηλεκτροκίνηση Βόλου Λάρισας την πηγαίνατε και τη φέρνατε έξι χρόνια. Ανακοινώνατε
συνεχώς τη δηµοπράτηση του έργου, τρεις φορές είχατε δώσει
ηµεροµηνίες για τη δηµοπράτηση του έργου και δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Και ήρθε η σηµερινή Κυβέρνηση, ξεµπλόκαρε το
έργο µέσα σε οκτώ µήνες, ολοκλήρωσε τις διαγωνιστικές διαδικασίες, έχουµε µειοδότη και τις επόµενες µέρες υπογράφεται η
σύµβαση. Περί αποτελεσµατικότητας αν θέλετε να συγκρίνουµε
ορισµένα πράγµατα, εδώ είµαστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Έλεος, φθάνει!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εγώ σέβοµαι και τη δική σας προσέγγιση. Είναι κατανοητό να µιλάει για διαφάνεια η Αντιπολίτευση, η κάθε αντιπολίτευση αν θέλετε διαχρονικά όταν µιλάµε
για δηµόσια έργα. Αλλά πού είναι η αδιαφάνεια εδώ; Μιλάµε για
έργα άνω των 200 εκατοµµυρίων. Ποιες εταιρείες παίρνουν έργα
άνω των 200 εκατοµµυρίων στην Ελλάδα σήµερα; Οι γνωστές
πέντε, πρώην επτά. Θέλετε να µου πείτε ότι εσείς δεν συζητούσατε µε αυτές τις εταιρείες; Δηλαδή το ότι θεσµοθετούµε τη δηµιουργικότητα, την κατάθεση προτάσεων και την ωρίµανση
µελετών είναι αδιαφάνεια;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Συζητάµε µόνο µε αυτές και µε καµµία
άλλη. Αυτό είναι το πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εγώ αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να δηµιουργήσει εντυπώσεις. Όµως
ο παριστάµενος αρµόδιος Υπουργός και επισπεύδων του σηµερινού νοµοσχεδίου έχει πει -και είναι καιρός να το κατανοήσουµε
σε αυτή την Αίθουσα- ότι τα δηµόσια έργα της χώρας άλλος τα
οραµατίζεται, άλλος τα µελετάει, άλλος τα δηµοπρατεί, άλλος
τα χρηµατοδοτεί και άλλος τα υλοποιεί. Αλλά δεν είναι κανένας
άλλος αυτός ο άλλος. Είναι ο ελληνικός λαός, είτε τα έργα χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους είτε χρηµατοδοτούνται από
ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτή είναι η άποψη της ηγεσίας και την
έχω ακούσει επανειληµµένως και αυτή είναι η ορθή άποψη. Το
θέµα είναι ποιος είναι αποτελεσµατικός, ποιος τα προχωράει
γρήγορα, ποιος φέρνει αποτέλεσµα ώστε να είναι ολόκληρη η
υπεραξία των δηµοσίων έργων για τον ελληνικό λαό και να µην
εξανεµίζεται µέσα από καθυστερήσεις, µέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες, µέσα από έργα που βαλτώνουν και όταν υλοποιούνται δεν έχουν καµµία ή έχουν ελάχιστη αξία.
Νοµίζω ότι ο ανταγωνισµός µας σ’ αυτό το πεδίο πρέπει να
επικεντρωθεί. Κατά τα λοιπά, νοµίζω το νοµοσχέδιο θα προσφέρει και ιδέες και δηµιουργικότητα και µελέτες στις οποίες πάσχουµε, γι’ αυτό και το υπερψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε Μπουκώρο.
Συνεχίζουµε µε τους εναποµείναντες δυο οµιλητές. Καλείται
τώρα στο Βήµα ο κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης από την Νέα Δηµοκρατία και µετά θα ακολουθήσει η κ. Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά προφανώς θα έχει τον λόγο ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Κωνσταντινίδη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελ-
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φοι, ο πόλεµος δυστυχώς µαίνεται στην Ουκρανία µε χιλιάδες
θύµατα, νεκρούς, τραυµατίες και εκτοπισµένους. Ο πλανήτης
επιστρέφει, δυστυχώς, σε συνθήκες ψυχρού πολέµου. Η Ευρώπη
γίνεται και πάλι πεδίο µαχών και αναθεωρητισµού. Μοναδική ελπίδα η ενιαία και σθεναρή αντίδραση του δυτικού κόσµου στην
εισβολή της Ρωσίας σε µια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα.
Στην Ελλάδα, τελικώς, µε τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο τα κοινοβουλευτικά κόµµατα εναρµονίστηκαν µε την υπεύθυνη και ξεκάθαρη στάση της Κυβέρνησης. Δεν έλειψαν ωστόσο και κάποιες
βαθύτερες αναλύσεις για τα αίτια του πολέµου, που θυµίζουν τον
δικηγόρο του βιαστή που αναζητά το συµβάν στην εικόνα, στην
ένδυση του θύµατος. Όπως δεν έλειψε και η ανέξοδη κριτική για
την αποστολή αµυντικού υλικού στην Ουκρανία, από κάποιους
που προφανώς πιστεύουν ότι τα θύµατα των βοµβαρδισµών πρέπει να αµύνονται µε προσευχές για την κατάπαυση του πυρός ή
από κάποιους καπάτσους στη διεθνή διπλωµατία οι οποίοι προβλέπουν ότι η πράξη αυτή της χώρας µας θα τη στοχοποιήσει
στα µάτια της Ρωσίας, ξεχνώντας βέβαια ότι η κυριαρχία της
χώρας µας βρίσκεται σε µόνιµη απειλή, αλλά και η ειρήνη στην
περιοχή από έναν µόνιµο ταραχοποιό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πόλεµος αυτός έρχεται, δυστυχώς, να αθροίσει τις οδυνηρές του συνέπειες µε εκείνες µιας
διετούς παγκόσµιας υγειονοµικής κρίσης, η οποία είναι ακόµα
παρούσα. Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στον ενεργειακό τοµέα
και σε άλλα αγαθά και αναµφίβολα θα έχουν διάρκεια και βάθος.
Τα κράτη παίρνουν µέτρα στήριξης για τους πολίτες τους, ενώ
και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται και πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και να δηµιουργήσει µηχανισµούς ενίσχυσης των οικονοµιών των µελών της. Αναµφίβολα, όµως, το ικανότερο εργαλείο για την αντιµετώπιση της κρίσης είναι η ανάπτυξη που έρχεται µε τις επενδύσεις, µε την καινοτοµία, µε την ενεργοποίηση
όλου του δυναµικού, όλου του φορτίου της κάθε χώρας.
Σε αυτές, λοιπόν, τις περιστάσεις το συζητούµενο σχέδιο
νόµου αποκτά ακόµα πιο επίκαιρη διάσταση αφού εισάγει στο
θεσµικό οπλοστάσιο της χώρας ένα ακόµα αναπτυξιακό εργαλείο. Πρόκειται για ένα εργαλείο που µπορεί να δώσει λύσεις στη
διαχρονική αδυναµία της δηµόσιας διοίκησης να αποφασίσει και
να ωριµάσει µεγάλα και πολύπλοκα έργα σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα ώστε να απορροφήσει διαθέσιµους ευρωπαϊκούς πόρους, να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας, να φέρει ανάπτυξη και
υπεραξίες στην εθνική οικονοµία.
Τέτοιο, λοιπόν, εργαλείο είναι και οι πρότυπες προτάσεις, unsolicited proposals, αν θέλετε, γιατί έγινε πολύ συζήτηση και για
τον όρο, όπως λέγονται στην µητρική τους γλώσσα, που δίνει τη
δυνατότητα σε ιδιωτικά σχήµατα να εισηγηθούν την κατασκευή
έργων υποδοµής.
Αυτό γίνεται όχι, βέβαια, απλά µε την υποβολή µιας ιδέας,
αλλά µε την κατάθεση µιας ολοκληρωµένης πρότασης η οποία
θα περιλαµβάνει, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου:
Αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου, τεκµηρίωση των χαρακτηριστικών της καινοτοµίας και της πολυπλοκότητας, ανάλυση των τεχνικοοικονοµικών και θεσµικών δεδοµένων της
επένδυσης, µελέτες κόστους, σκοπιµότητας και οικονοµικότητας
του έργου, παρουσίαση της ικανότητας του προτείνοντος για την
υλοποίησή του, τεχνική περιγραφή του αντικειµένου και πρόγραµµα εκπόνησης των αναγκαίων µελετών, παρουσίαση εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης δηµόσιων και ιδιωτικών, έκθεση για τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς
και τις απαιτούµενες απαλλοτριώσεις, στοιχεία για την ύπαρξη
δικτύων κοινής ωφέλειας και για τυχόν αρχαιολογικά ευρήµατα
στον χώρο εκτέλεσης του έργου, έκθεση κατανοµής των κινδύνων ανάµεσα στο δηµόσιο και στον ιδιώτη, µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την οποία έγινε τόσος λόγος στη σηµερινή
συζήτηση και φυσικά χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου.
Καταλαβαίνει, λοιπόν, ο καθένας πόσους πόρους, πόση ωφέλεια µπορεί να αντλήσει ο δηµόσιος τοµέας όταν αυτού του είδους η προµελέτη και η προεργασία γίνεται κατά την υποβολή
της πρότασης από έναν ιδιωτικό φορέα.
Έτσι, λοιπόν, οι πρότυπες προτάσεις αφορούν σε µεγάλα
έργα υποδοµών, δηλαδή πάνω από 200 εκατοµµύρια ευρώ, εκτός του ΦΠΑ, που προάγουν την περιφερειακή ανάπτυξη και δη-
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µιουργούν προστιθέµενη αξία για την εθνική οικονοµία.
Σε σχέση, βεβαίως, µε το κατώφλι των 200 εκατοµµυρίων καταγράφεται µια ακόµα αντίφαση στην ασκηθείσα κριτική από την
Αντιπολίτευση, όπου από τη µια επικρίθηκε το συνολικό µοντέλο,
ότι, δηλαδή, δηµιουργεί συνθήκες αδιαφάνειας, και από την άλλη
προτάθηκε να πέσει το κατώφλι κάτω από τα 200 εκατοµµύρια
ευρώ, ούτως ώστε να έχει ευρύτερη εφαρµογή. Και, βέβαια
,όποιος κατάλαβε, κατάλαβε από τη σχετική αντίφαση.
Συνεπώς, µε την προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση δεν καταργείται ούτε υποκαθίσταται το υφιστάµενο πλαίσιο των δηµοσίων
συµβάσεων αλλά εµπλουτίζεται µε έναν εναλλακτικό και καινοτόµο τρόπο υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων
του ιδιωτικού τοµέα.
Προβλέπεται επιτροπή αξιολόγησης, ηλεκτρονική πλατφόρµα
για την υποβολή της πρότασης και του φακέλου µε όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία και έγγραφα, σύντοµες προθεσµίες, προθεσµία ενενήντα ηµερών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης,
πρόταση του αρµόδιου Υπουργού, έγκριση από την κυβερνητική
επιτροπή συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας, δυνατότητα δικαστικής προσφυγής σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης, ενώ
τίθενται και ευάριθµες δικλίδες για τη διασφάλιση της διαύγειας,
της νοµιµότητας και του ανταγωνισµού. Δίνονται, βεβαίως, και
κίνητρα από την άλλη για την κινητοποίηση του ιδιωτικού τοµέα,
την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας και την αποζηµίωση
από τον τελικό ανάδοχο της δαπάνης στην οποία θα επιβληθεί
εκείνος που κατέθεσε την πρόταση και ο οποίος, τελικά, δεν είναι
ο ανάδοχος του έργου. Αυτό είναι πολύ φυσικό, διότι αλλιώς κανένας δεν θα έπαιρνε την πρωτοβουλία να συµµετέχει σε µια τέτοια διαδικασία.
Είναι, λοιπόν, φανερό ότι οι σχετικές προβλέψεις υπηρετούν
τη στόχευση της υλοποίησης έργων µε την αξιοποίηση της ευελιξίας του ιδιωτικού τοµέα και ότι το προτεινόµενο συµπληρωµατικό στις δηµόσιες συµβάσεις πλαίσιο δηµιουργεί προϋποθέσεις µόχλευσης των δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων της χώρας
σε επίπεδο κονδυλίων, ανθρώπινου δυναµικού, µέσων και τεχνογνωσίας.
Η εναντίωση της Αντιπολίτευσης, η οποία µάλιστα διέλαβε και
τη µορφή µιας καθ’ όλα προσχηµατικής έντασης αντισυνταγµατικότητας, εντοπίζεται σε µια υποτιθέµενη, αλλά εντελώς ανυπόστατη εκχώρηση δηµόσιας εξουσίας στον ιδιωτικό τοµέα, αφού
το δηµόσιο διατηρεί κάθε αποφασιστική του αρµοδιότητα εν
προκειµένω.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να κάνω στο σηµείο αυτό µια πρόταση: Να εξεταστεί η επέκταση του πεδίου εφαρµογής και στις
συµβάσεις του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας πιθανότατα στο µέλλον, πέρα δηλαδή από τα
Υπουργεία Υποδοµών και Ενέργειας, αφού εκεί συντρέχουν συνθήκες αµεσότητας, ανάγκης και ταχύτητας στην υλοποίηση των
µεγάλων έργων για την αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης και
των έκτακτων φαινοµένων.
Θα κλείσω µε µια παρατήρηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ένα συµπέρασµα που ξεπερνάει τη στάση των κοµµάτων στο συζητούµενο νοµοσχέδιο και φαίνεται να έχει µονιµότερα και ευρύτερα χαρακτηριστικά. Αυτό έχει να κάνει µε τη θεώρηση της
Αριστεράς ότι κάθε ιδιώτης είναι ύποπτος και ένοχος µέχρι να
αποδείξει το αντίθετο και ότι κάθε δικαστικός ή δηµόσιος λειτουργός είναι οσφυοκάµπτης και δεκτικός σε πολιτικές υποδείξεις και παρεµβάσεις.
Η Νέα Δηµοκρατία, η σηµερινή Κυβέρνηση έχει εµπιστοσύνη
στην υγιή σύµπραξη του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα και έχει
απόλυτη εµπιστοσύνη στους δηµόσιους λειτουργούς ότι µπορούν µε τον καλύτερο τρόπο να υπερασπιστούν το δηµόσιο συµφέρον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Καλείται τώρα στο Βήµα η κ. Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
η τελευταία οµιλήτρια από τον κατάλογο των οµιλητών. Θα ακολουθήσουν οι δευτερολογίες των εισηγητών και θα κλείσουµε τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου µε την τοποθέτηση-οµιλία του κυρίου
Υπουργού.
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Κυρία Χρηστίδου, έχετε τον λόγο.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθαµε σήµερα και συζητήσαµε στην Ολοµέλεια ένα ακόµα νοµοσχέδιο της
Κυβέρνησης µε ψευδεπίγραφο τίτλο, ένα νοµοσχέδιο δήθεν πρότυπων προτάσεων για έργα υποδοµής, όπου πρότυπες προτάσεις εννοούνται προτάσεις εξυπηρέτησης συµφερόντων συγκεκριµένων επιχειρηµατικών κύκλων, αυτή τη φορά µεγαλοεργολαβικών κύκλων.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µεγαλοεργολάβοι, οι
µεγαλοκατασκευαστές είναι αυτοί που θα καρπωθούν µέσω των
άρθρων του νοµοσχεδίου νέα υπέρογκα κέρδη σε βάρος όχι
µόνο των µικρών και µεσαίων εργοληπτικών εταιρειών που πετιούνται έξω από το παιχνίδι κυριολεκτικά, αλλά κυρίως σε βάρος
του δηµόσιου συµφέροντος, αφού πολύτιµοι δηµόσιοι πόροι θα
δεσµεύονται σε προγράµµατα αποσπασµατικά, σε έργα που δεν
θα έχουν ενταχθεί προηγουµένως σε κάποιο τοπικό ή περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης εκπονηµένο από ένα στοιχειώδη κεντρικό
σχεδιασµό.
Εσείς, οι θιασώτες, στα λόγια, του επιτελικού κράτους πετάτε
στην πράξη στα σκουπίδια κάθε ίχνος επιτελικότητας, κάθε ίχνος
συντονισµού, κάθε ίχνος αναπτυξιακού σχεδιασµού. Για την ακρίβεια στον οικονοµικοτεχνικό, χωροταξικό σχεδιασµό είστε τόσο
φιλελεύθεροι όσο και ο Ακύλας Μεγαρίτης, ο εργολάβος στις
«Άγριες Μέλισσες», που θέλει να φτιάξει αεροδρόµιο στη µέση
του πουθενά.
Τα δηµόσια έργα ιδιωτικοποιούνται µε εντελώς προκλητικό
τρόπο και αυτό φαίνεται και από τις ενστάσεις που µε σαφήνεια
σας κατέθεσαν και η Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων και η Επιτροπή
Ανταγωνισµού. Και βέβαια κάθε λόγο έχουν να σας προειδοποιούν, αφού µε τις ρυθµίσεις που φέρνετε οι ιδιώτες θα καθορίζουν
τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα, οι ιδιώτες θα καθορίζουν
τις τιµές των υλικών και των εργασιών, δηλαδή το κόστος των
έργων. Τις µελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες µελετητές και θα
τις επιβλέπουν οι πιστοποιηµένοι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι θα
επιλέγονται και θα πληρώνονται από τους ίδιους ιδιώτες εργολάβους
Δηµιουργείτε, δηλαδή, στην πραγµατικότητα ένα πρότυπο
θερµοκήπιο άνθησης της διαπλοκής, της διαφθοράς στα κατ’
όνοµα µόνον δηµόσια έργα που πρωτίστως θα εξυπηρετούν το
ιδιωτικό και όχι το κοινωνικό συµφέρον. Αποδυναµώνετε το δηµόσιο.
Αφήνετε τις δηµόσιες υπηρεσίες ελέγχου υποστελεχωµένες,
ακέφαλες µε τους διευθυντές και τους τµηµατάρχες να συνταξιοδοτούνται, τις θέσεις τους να µένουν κενές, ώστε όλες οι αρµοδιότητες και οι αποφάσεις να υπερσυγκεντρώνονται, όπως
σας αρέσει να κάνετε, στο υπουργικό γραφείο που βρίσκεται
έτσι κρατώντας στο χέρι και το µαχαίρι και το πεπόνι ανεξέλεγκτο ως προς το πώς θα κάνει τη µοιρασιά, ποιες φέτες θα είναι
µεγάλες, ποιες φέτες θα είναι µικρές και ποιες θα είναι ανύπαρκτες. Η διαβούλευση µε τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς φορείς για το τι έργα, τι υποδοµές
χρειαζόµαστε εξαφανίζεται. Οι προτεραιότητες του στρατηγικού
σχεδιασµού περνούν στους ιδιώτες οικονοµικούς φορείς αρκεί
να έχουν την απαραίτητη πρόσβαση στο υπουργικό γραφείο.
Κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης αντίστοιχα σύµφωνα µε τα
άρθρα του νοµοσχεδίου ουσιαστικά δεν υφίστανται ή είναι εντελώς αµφιλεγόµενα, γεγονός που πολλαπλασιάζει την αδιαφάνεια
ευνοώντας τις εστίες διαφθοράς που έχει τροµάξει ακόµα και
τους Ευρωπαίους, τόσο φιλελεύθερους. Συνεχώς διαρρέουν ειδήσεις για τον προβληµατισµό στις Βρυξέλλες αναφορικά µε το
πώς διαχειρίζεστε τα χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης, αλλά
εσείς κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε και συνεχίζετε απτόητοι,
ιδεολογικά εµµονικοί να στηρίζετε όλο και πιο λίγους ηµέτερους
σε βάρος όλων των υπολοίπων.
Τα ενεργειακά δίκτυα, οι δρόµοι, τα λιµάνια, οι γέφυρες θα κατασκευάζονται όχι µε βάση την κοινωνική χρησιµότητα, αλλά µε
βάση δείκτες κερδοφορίας αυτών των ηµέτερων συµφερόντων.
Και, βέβαια, τα αντιπληµµυρικά έργα, η αντιπυρική προστασία,
η αντισεισµική θωράκιση, το περιβάλλον θα είναι και οι πρώτοι
χαµένοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν τα δηµόσια χρήµατα απορροφηθούν από τους σχεδιασµούς των φίλων σας µε τους προϋπολογισµούς των έργων άνω
των 200 εκατοµµυρίων τι θα µείνει για την κατεστραµµένη Εύβοια; Τι θα µείνει για τα νησιά της άγονης γραµµής; Τι θα µείνει
για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας που το αφήνετε ανυπεράσπιστο;
Τι θα µείνει για τις φοιτητικές εστίες, για τις εργατικές κατοικίες,
για την κοινωνική στέγη;
Ο κατάλογος όσων µπορώ να αναφέρω ξέρετε είναι τεράστιος, αλλά αυτά είναι ψιλά γράµµατα για εσάς. Το όραµά σας και το είπατε κιόλας και προεκλογικά, είσαστε πολύ συνεπής στο
πρόγραµµά σας- είναι µηδενικές κοινωνικές παροχές, εξοντωτικοί µισθοί και κέρδη εκατοµµυρίων για κάποιους. Φιλελεύθερο
πρόγραµµα, λέγατε στην οικονοµία και συντηρητική πολιτική στο
κοινωνικό κράτος. Αυτά λέγατε. Τα έλεγε ο Αντιπρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας.
Υπάρχει άλλος δρόµος ρωτάµε εµείς; Ναι, υπάρχει. Μπορούσατε να επιλέξετε την ενίσχυση µε ανθρώπινο δυναµικό των δηµόσιων τεχνικών υπηρεσιών, ώστε αυτές να κληθούν µε συγκεκριµένα διαφανή κριτήρια να απορροφήσουν και να επιβλέψουν
τα έργα του Ταµείου Ανάκαµψης πρωτίστως µε σεβασµό στο δηµόσιο συµφέρον. Τέτοιες σκέψεις, όµως, σας προκαλούν αλλεργία. Το δηµόσιο συµφέρον για εσάς είναι λόγια του αέρα,
κατάλληλα για οµιλίες µπροστά στο κοινό, αλλά κατά τα άλλα
στις ιδιωτικές σας συζητήσεις είναι ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο.
Καµµιά φορά κιόλας κυκλοφορούν και βίντεο, όπως αυτά της
Σπάρτης και σας αποκαλύπτουν.
Φέρνετε, λοιπόν, τις συγκεκριµένες διατάξεις γνωρίζοντας ότι
θα υπάρξουν προσφυγές ενάντια στο νοµοσχέδιο και άρθρα που
θα καταπέσουν στα δικαστήρια, όµως υπολογίζετε ότι αυτό θα
γίνει µετά τις εκλογές που πια έχουν πλησιάσει. Γι’ αυτό βιάζεστε
να κλείσετε τις υποχρεώσεις, γι’ αυτό µας φέρνετε σε αυτό το
νοµοσχέδιο τόσο άσχετες προσθήκες από πολλά ακόµα Υπουργεία, επειδή αντιλαµβάνεστε ότι ο πολιτικός σας χρόνος τελειώνει.
Επειδή οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας είναι σε πανικό
και έχουν το θράσος να κουνάνε το δάχτυλο στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι και επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ γίνονταν συµπράξεις δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, να σας επαναλάβω αυτό που δεν θέλετε να
ακούτε. Παραλάβαµε ένα χρεοκοπηµένο κράτος υπό τους εκβιασµούς των πιστωτών, ένα χρεοκοπηµένο κράτος εξαιτίας των
δικών σας πολιτικών, ένα χρεοκοπηµένο κράτος που προσπαθείτε να το κάνετε να ξεχαστεί.
Εσείς δεν κυβερνάτε δυόµισι χρόνια στις ίδιες συνθήκες. Σε
εκείνες τις συνθήκες, λοιπόν, ναι κάναµε ΣΔΙΤ αλλά χωρίς να
απεµπολούµε το δηµόσιο σχεδιασµό χωρίς να απεµπολούµε τον
έλεγχο από τις δηµόσιες υπηρεσίες και πάντοτε µε στόχο το κοινωνικό συµφέρον. Το αντίθετο, δηλαδή, από ότι κάνετε εσείς.
Δεν είναι, λοιπόν, καινοτοµία αυτά που µας φέρνετε, κυρίες
και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, όπως σας ακούµε να επαναλαµβάνετε. Την παλιά σας µικροκοµµατική λογική επαναφέρετε
ως ξαναζεσταµένο φαγητό νοµίζοντας ότι ο ελληνικός λαός δεν
βλέπει υπέρ τίνος εργάζεστε, ότι οι συγκεκριµένοι λογαριασµοί
φορολογικών παραδείσων αυγατίζουν σε βάρος των δηµοσιονοµικών της χώρας, αλλά σας έχουν πια όλοι καταλάβει και θα σας
ανταµείψουν αναλόγως όταν υποχρεωθείτε, έχοντας αποτύχει
ολοσχερώς, να προκηρύξετε εκλογές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Χρηστίδου.
Προχωράµε τώρα στις δευτερολογίες των εισηγητών, ειδικών
αγορητών. Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου Διαµάντω από το Κοµµουνιστικό Κόµµα για τρία λεπτά µε ανοχή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ.
Δεν άλλαξε τίποτε και µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις επιµείνατε στο βασικό σας στόχο, γι’ αυτό δεν θα επαναλάβω τα ίδια,
αλλά θα µιλήσω µόνο για τις τροπολογίες.
Σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις των υδατοδροµίων αυτό θα
µπορούσε να είναι και ένα νοµοσχέδιο µόνο του. Αν και υπήρξε
νοµοθεσία από το 2013 και δόθηκαν περισσότερες διευκολύνσεις και µε τον νόµο του 2018 του ΣΥΡΙΖΑ στους επιχειρηµατι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

κούς οµίλους και το 2020 µε τη Νέα Δηµοκρατία, όµως δεν περπάτησε.
Και δεν περπάτησε, γιατί αφ’ ενός υπάρχει ανταγωνισµός και
µε τους ακτοπλόους εφοπλιστές, αλλά αφ’ ετέρου και οι επιχειρηµατίες επενδυτές θέλουν ακόµα περισσότερες διευκολύνσεις
και προνόµια, τα οποία εσείς τους τα δίνετε, προκειµένου να εξασφαλίσουν µεγαλύτερο και ευκολότερο κέρδος.
Ωστόσο, δίνετε και προνόµια που φοβόµαστε ότι υπονοµεύουν
την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, γιατί
δεσµεύονται ταυτόχρονα υδάτινες εκτάσεις και βυθοί, αφού επεκτείνεται η ίδρυση και λειτουργία υδατοδροµίων σε µαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια, ενώ τώρα επεκτείνετε ακόµα πιο πολύ
το να χρησιµοποιούν κτηριακές εγκαταστάσεις λιµανιών, να τοποθετούν πλωτή προβλήτα σε απόσταση πέντε µέτρων από τη
γραµµή αιγιαλού, φορητούς οικίσκους µέχρι εβδοµήντα τετραγωνικά µέτρα, αλλά και θαλάσσιες εκτάσεις που προορίζονται
για ελλιµενισµό σκαφών επαγγελµατικής αλιείας. Τελικά αναπτύσσονται τουλάχιστον νοµοθετικά και σε βάρος άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Καταψηφίζουµε, λοιπόν, την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1229.
Όσον αφορά την τροπολογία 1228 που αφορά άρθρα για τις
ανάγκες του παγκοσµίου πρωταθλήµατος παράκτιας χειροσφαίρισης και παράκτιων µεσογειακών αγώνων, βλέπουµε προχειρότητα αλλά και την ευκαιρία να ακολουθηθούν διαδικασίες κατά
παρέκκλιση, δηλαδή διαδικασίες ανάθεσης για τις αναγκαίες
υποδοµές µε τη µέθοδο της µη δηµοσίευσης και χωρίς γνωµοδότηση συλλογικού οργάνου. Όµως, και στην Ακτή Κανάρη
υπάρχει τσιµεντοποίηση µε συντελεστή δόµησης 0,6. Δυστυχώς,
η πείρα που έχουµε είναι ότι φτιάχνονται πρόχειρες εγκαταστάσεις σε τέτοιους αγώνες που µετά καταστρέφονται και δεν µένει
τίποτε στον αντίστοιχο δήµο και τον λαό για να αξιοποιούνται για
λαϊκό αθλητισµό.
Επίσης, στην ίδια τροπολογία συνεχίζονται τα δώρα στους οµίλους αιολικών πάρκων, για να κερδίζει ο καπιταλιστής και να πληρώνει το λαϊκό νοικοκυριό εφιαλτικές τιµές στην ενέργεια.
Ακόµα, παρατείνονται προθεσµίες, εντάσσονται σε εξαιρετέες
κατηγορίες σταθµών, ενώ για τη λαϊκή οικογένεια που µαστίζεται
από την ενεργειακή φτώχεια δεν έχετε να δώσετε, αλλά µόνο να
πάρετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τέλος, όσον αφορά την παράταση υποβολής αντιρρήσεων στη
Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Κρήτης, δεν
θα είχαµε αντίρρηση αν αυτή αφορούσε όλη την Ελλάδα, γιατί
οι υπηρεσίες και οι ενδιαφερόµενοι δεν προλαβαίνουν λόγω των
δυσκολιών από COVID. Συνολικά, καταψηφίζουµε και αυτή την
τροπολογία.
Ωστόσο, ψηφίζουµε θετικά την τροπολογία µε γενικό αριθµό
1227 που περιέχει την παράταση σύµβασης σίτισης φοιτητών
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Όσον αφορά την τροπολογία για τα γραφεία κτηµατογράφησης και το Ελληνικό Κτηµατολόγιο, ψηφίζουµε θετικά τα άρθρα
2 και 3 και «παρών» στα υπόλοιπα, γιατί δεν αιτιολογεί τις αιτίες
κωλυσιεργίας και αφήνει περιθώρια και για µη ολοκληρωµένο
έργο και ίσως για πιθανή ένταξη στα ανταποδοτικά. Σε αυτήν,
λοιπόν, την τροπολογία ψηφίζουµε «παρών».
Όσον αφορά τώρα την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1226, την
καταψηφίζουµε µόνο και µόνο γιατί υπάρχει το άρθρο 2, µε το
οποίο ζητάτε να επιστρέψουν 1 εκατοµµύριο 300 ευρώ οι εργαζόµενοι του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης,
όταν οι µισθοί τους έχουν µειωθεί, τουλάχιστον, κατά 20% ονοµαστικά και τώρα µε τον πληθωρισµό ακόµα πιο πολύ. Τέτοια
λόγια σε τέτοιες εποχές!
Τελειώνω µε την τροπολογία του κ. Γεωργιάδη, για την οποία
µίλησε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος. Αυτή η τροπολογία, λοιπόν, είναι µισή, γιατί αντιµετωπίζει την κερδοσκοπία
αλλά δεν αντιµετωπίζει την αύξηση των τιµών που είναι εφιαλτικές και θα ανέβουν κι άλλο. Αυτό, όµως, είναι κάτι που θα µπορούσατε να το αντιµετωπίσετε και σε αυτή την τροπολογία µε
µηδενικό ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, αλλά και σε πρώτες
ύλες που έχουν σχέση µε τη διατροφή, όπως είναι οι ζωοτροφές,
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αλλά και µε την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
ενέργειας. Θα ήταν πραγµατικά µια ανάσα ανακούφισης. Γι’ αυτό
εκφραζόµαστε µε το «παρών», γιατί είναι µισή δουλειά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Χρήστος Γκόκας.
Ορίστε, κύριε Γκόκα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω από τις τροπολογίες. Θέλω να τονίσω για µία
ακόµη φορά αυτή την απαράδεκτη τακτική να έρχονται τροπολογίες που είναι ολόκληρα νοµοσχέδια και έχουν πολύ περισσότερα άρθρα απ’ όσα έχει το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Το να
ψηφίζονται µε αυτόν τον τρόπο ενιαία οι τροπολογίες, ενώ έχουν
ένα σωρό άρθρα είναι, πραγµατικά, µία τακτική µε την οποία εκβιάζεται η ψήφος του Βουλευτή και δηµιουργούνται ψεύτικες,
παραπλανητικές εντυπώσεις στους πολίτες, κάτι που η Κυβέρνηση έχει το περιθώριο να διαχειριστεί επικοινωνιακά κατά το δοκούν.
Θα ξεκινήσω µε την τελευταία τροπολογία, την τροπολογία µε
γενικό αριθµό 1234 του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη, σχετικά µε την περιστολή φαινοµένων αθέµιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
που κωφεύει στις προτάσεις του Κινήµατος Αλλαγής, τις οποίες
θέτουµε στον δηµόσιο διάλογο για την αντιµετώπιση της ακρίβειας, κατέθεσε την τροπολογία που προβλέπει τα ελάχιστα από
εκείνα που µπορεί να κάνει. Όµως, την υπερψηφίζουµε για να
µην έχει κανένα άλλοθι. Ωστόσο, την υπερψηφίζουµε επισηµαίνοντας το ατελέσφορο αυτής της διαδικασίας των ελέγχων,
λόγω της αδυναµίας των αρµόδιων υπηρεσιών, καθώς και της
παγίωσης ποσοστών κέρδους που µπορεί να περιέχουν κερδοσκοπία του προηγούµενου διαστήµατος, η οποία ως απόλυτο µέγεθος µπορεί να δώσει και µεγαλύτερα κέρδη, εφόσον αυξηθούν
οι τιµές αγοράς των πρώτων υλών.
Επίσης, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι είναι το ελάχιστο που
µπορείτε να κάνετε ως Κυβέρνηση, γιατί δεν προχωράτε στο να
υιοθετήσετε την πρότασή µας για τη µείωση του ΦΠΑ στα βασικά
αγαθά τα οποία έχουν αυξηθεί πάνω από 20% και στη µείωση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό, όπως ξέρετε από τα
στοιχεία Νοεµβρίου - Δεκεµβρίου, έχει φέρει ένα επιπλέον κέρδος στα δηµόσια ταµεία 500 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν µπορεί να
συνεχιστεί, δηλαδή, αυτή η κατάσταση σε βάρος των πολιτών σε
τέτοιες συνθήκες ακρίβειας. Είναι σαν να κερδοσκοπεί το κράτος
εις βάρος των πολιτών.
Όσον αφορά τώρα την τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, υποβάλαµε το σχετικό ερώτηµα σε σχέση µε τις
συνδέσεις Wi-Fi των δήµων και ο κύριος Υπουργός δεσµεύθηκε
ότι θα επιβαρυνθούν µόνο τα έξοδα σύνδεσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά τώρα την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας
και της Δηµόσιας Διοίκησης, έχουµε αναδείξει την τραγική κατάσταση στις µετατάξεις. Ωστόσο, όµως, θα ψηφίσουµε αυτή την
τροπολογία, γιατί υπάρχουν και θετικές διατάξεις, όπως είναι η
σίτιση των φοιτητών και οι προβλέψεις που τακτοποιούν ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το δίκαιο των πολιτών ως χώρα
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσον αφορά τώρα την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπάρχουν και διατάξεις που αφορούν την
ενέργεια, πέραν των θεµάτων που δεν απαντώνται σε σχέση µε
την τροµερή ανατίµηση στα τιµολόγια µέσα από τις ρήτρες αναπροσαρµογής για το ηλεκτρικό ρεύµα. Υπάρχουν αυτές οι ρυθµίσεις για τις ΑΠΕ -είναι και δικές µας προτάσεις και είναι θετικές-, αλλά υπάρχουν και οι ρυθµίσεις στο πρώτο µέρος στις
οποίες δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε τις παρεκκλίσεις που
δίνονται, πέρα από τη δυνατότητα στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού να αναλάβει η ίδια τη διαχείριση των έργων που χρειάζονται στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Όσον αφορά στα υδατοδρόµια, είµαστε θετικοί, αλλά θα πρέ-
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πει να υπάρξουν και κάποιες βελτιώσεις, όπως το να συµπεριληφθούν, τουλάχιστον, στους φορείς που απαιτείται η έγκριση γι’
αυτές τις περιπτώσεις οι δήµοι, περιφέρειες, οι ναυταθλητικές
µαρίνες και τα αλιευτικά καταφύγια που υπάγονται σε αυτούς
τους δήµους ή τις περιφέρειες.
Επίσης, στη σύνθεση της επιτροπής µε αντικείµενο τη διενέργεια επιχειρήσεων και ελέγχων σε υδατοδρόµια θα συµπεριληφθεί και εκπρόσωπος των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας
Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, κι ευχαριστώ για τον χρόνο σας, λέγοντας ότι σε σχέση µε το νοµοσχέδιο παραµένουµε στη θέση
µας για καταψήφιση επί της αρχής και επί των άρθρων τα οποία
συνδέονται µε την αρχή του νοµοσχεδίου, διότι δεν απαντήθηκαν
τα ερωτήµατά µας, δεν υπήρξε ουσιαστική τροποποίηση, παραµένουν τα ζητήµατα που αφορούν στη διαφάνεια, τον ανταγωνισµό, το δηµόσιο συµφέρον.
Όσον αφορά στα επίπεδα αξιολόγησης και έγκρισης στα
οποία αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός, ο κ. Καραγιάννης, όταν
µίλησε, νοµίζω ότι τα τρία επίπεδα είναι το εξής ένα: ΥπουργόςΠρωθυπουργός, δηλαδή η Κυβέρνηση εφόσον στην επιτροπή
είναι πρόεδρος, εισηγείται στον Υπουργό, δηλαδή στον ίδιο, και
µε τον Πρωθυπουργό λαµβάνεται η τελική απόφαση.
Με αυτή την τελική µας θέση κλείνω την τοποθέτησή µου και
ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο τώρα έχει
ο εισηγητής από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος Γιαννούλης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάνει και το σηµείο που και τα
πιο όµορφα διατυπωµένα ψέµατα κάποια στιγµή έχουν ηµεροµηνία λήξης.
Απ’ όλα όσα έχουν συζητηθεί, αν έπρεπε κάτι να στοιχειώνει
την Κυβέρνηση -και δεν λέω µόνο τον αρµόδιο Υπουργό, γιατί
σήµερα είδαµε τον ορισµό της κακής νοµοθέτησης και να περνά
το µισό Υπουργικό Συµβούλιο εµβαλωµατικά να προσθέτει τροπολογίες που από µόνες τους ως παρεµβάσεις θα ήταν ένα νοµοσχέδιο, το είδαµε, καταγράφηκε από την Αντιπολίτευση- και
τον αρµόδιο Υπουργό που καταθέτει τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία για τις πρότυπες συµβάσεις, είναι µια παρατήρηση, ότι σε ό,τι αφορά το επίµαχο άρθρο 18 -και θα κλείσω
σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο- διασπά το πλαίσιο των δηµοσίων
συµβάσεων που είχε θέσει ένας νόµος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ν.4412, πηγαίνουµε σε αποσπασµατικό τρόπο ρυθµίσεις στο πεδίο των δηµοσίων συµβάσεων, παρέχοντας εξαιρέσεις από τον νόµο και
δυνατότητα παρέκκλισης από τις αρχές. Δηµιουργείται κενό δικαίου το οποίο καλείται να καλύψει η αναθέτουσα αρχή η οποία
µπορεί να το κάνει µε τρόπο αποσπασµατικό, να το κάνει µε
τρόπο διαφορετικό και ενδεχοµένως, να µην είναι πολύ σύµφωνοι οι όροι που θα βάλει µε το πνεύµα και το γράµµα κάποιων
διατάξεων.
Αυτό από µόνο του, για όποιον καταλαβαίνει, σηµαίνει ότι σήµερα αυτό που συζητάµε στην ουσία πρόκειται για την επιβεβαίωση ότι αγγαρεία κάνετε νοµοθετώντας, γι’ αυτό και αντιµετωπίζετε το σύνολο της Αντιπολίτευσης απέναντί σας µε κυνισµό
και αδιαφορία. Διότι προφανώς λογοδοτείτε στα συµφέροντα για
τα οποία νοµοθετείτε και σε αυτή την περίπτωση.
Θα ήταν το πιο σηµαντικό έργο καινοτοµίας, ανάπτυξης και
προκοπής αυτής της χώρας να αποφασίσετε την προσφυγή στις
κάλπες, ώστε να φύγετε µε δηµοκρατικό τρόπο και όχι όπως
στρεβλά το ερµήνευε ο κ. Μπουκώρος λίγο νωρίτερα.
Κάνετε λόγο συνέχεια για την Αντιπολίτευση που είναι σε πανικό και εκνευρισµό. Θα έλεγα ότι αυτός που έχει δίκιο οργίζεται,
ανεβάζει τον τόνο της φωνής του, αντιστοιχίζει τον τόνο της
φωνής του µε τον τόνο της καρδιάς και της ψυχής του. Αυτός
που είναι ένοχος σιωπά. Αυτός που είναι ένοχος κρύβεται και δεν
απαντά, αναπαράγοντας τα ίδια και τα ίδια επιχειρήµατα τριάντα
έναν µήνες τώρα.
Ο κοινοβουλευτικός ευτελισµός και ο ορισµός της αντίφασης
στα λεγόµενα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδοµών
είναι χαρακτηριστικό δείγµα της σηµερινής ηµέρας. Σέβεστε,
λέτε, τις αρχές. Να σας ρωτήσω κάτι. Με τον «στρατό» των µε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τακλητών που έχετε στο πλευρό σας, από τις 2 Φεβρουαρίου που
κατατέθηκε η γνώµη της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων
δεν βρήκατε χρόνο να ρίξετε µια µατιά, στη γνώµη που κατατέθηκε και περιγράφει όλα αυτά που αναπαράγουν όλοι οι εκπρόσωποι της Αντιπολίτευσης; Είστε µόνοι σας απέναντι περίπου
στο 60% των πολιτών. Αυτό εκπροσωπούµε σήµερα σε αυτή την
Αίθουσα. Δεν εκπροσωπούµε τους επτά.
Στις 2 Φεβρουαρίου, λοιπόν, ήταν σε δηµόσια θέα αυτά για τα
οποία κατηγορείστε και υποκριτικά µάς λέτε ότι λαµβάνετε υπ’
όψιν σας. Καταλάβαµε τι σηµαίνει πολιτική µικροψυχία. Επισκέφτηκε ο Αλέξης Τσίπρας την Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων,
οι τοποθετήσεις και οι απόψεις τους έγιναν επιχείρηµα της Αντιπολίτευσης, συγχωνεύεται. Αυτό ήταν. Τέλος χρόνου για τη συγκεκριµένη ενιαία αρχή.
Ο κυνισµός σας, επαναλαµβάνω, είναι γιατί προκλητικά λογοδοτείτε σε αυτούς για τους οποίους νοµοθετείτε. Και αυτό πλέον
δεν είναι µόνο κοινοβουλευτικό ζήτηµα, είναι και ζήτηµα δηµοκρατίας. Η ένοχη σιωπή σας έχει σχέση µε συγκεκριµένα ζητήµατα. Θα πάρετε θέση για την απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ; Νοµοθετήσαµε µε το πιστόλι
στον κρόταφο. Έρχεται η δικαιοσύνη και αποκαθιστά κάτι που
έχει σχέση µε το δηµόσιο συµφέρον. Γιατί αφωνία; Τι φοβάστε;
Προσλαµβάνετε τριάντα πέντε ελεγκτές στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, µε τροπολογία σε αυτό το νοµοσχέδιο που
αποτελεί µάλλον συµπλήρωµα των τροπολογιών. Γνωρίζετε ότι
η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, την οποία ενισχύσατε, αλλάξατε
το θεσµικό πλαίσιο µόνο και µόνο, υποθέτω, για να διπλασιαστεί
µισθός του διοικητή, στα πρότυπα του ΕΦΚΑ, επρόκειτο να ξεκινήσει τη λειτουργία της 7-1-2022;
Γνωρίζατε µήπως την πληθώρα εγγράφων καταγγελιών και
αγωνίας από κάθε αεροδρόµιο της χώρας για το ότι τίποτα από
αυτά που λέτε δεν εφαρµόζονται στην πράξη;
ΟΣΕ: Εκατόν είκοσι προσλήψεις fast track, µε διαδικασίες που
γνωρίζουµε. Εκατόν πενήντα εργαζόµενοι µε έγκριση του ΑΣΕΠ
περιµένουν να στελεχώσουν τον υποστελεχωµένο ΟΣΕ.
«FRAPORT»: Τροπολογίες, τους χαρίζετε έσοδα από τη στάθµευση επιβατών ιδιωτών πολιτών, που θα πρέπει αν µείνουν παραπάνω, να αποφέρουν και άλλα έσοδα στην ήδη προνοµιακής
αντιµετώπισης «FRAPORT».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γιαννούλη,
ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στον ΟΑΣΘ αναφέρθηκαν και άλλοι. Σερνόταν για τέσσερα
χρόνια αυτή η διαδικασία µε τα αναδροµικά του ενιαίου µισθολογίου, µόλις χθες ξοδέψατε µε τον ανεκδιήγητο επικεφαλής του
ΟΑΣΘ -πρόεδρος, διευθύνων σύµβουλος, γενικός διευθυντής, ο
ορισµός του συγκεντρωτισµού- 150.000 ευρώ σε διαφήµιση.
Μόνοι σας διαψεύδετε ο ένας τον άλλον. Εσείς στον προϋπολογισµό είπατε για τετρακόσια εξήντα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη
και ο ΟΑΣΘ διαφήµιζε πληρώνοντας αδρά τα πεντακόσια λεωφορεία. Κι έρχεστε να κάνετε µέσω τροπολογίας συµψηφισµό
«Θα σας χαρίσουµε το 90%, πληρώστε το 10%»; Μα, τόσο πολύ
υποτιµάτε τη νοηµοσύνη των πολιτών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κύριε Γιαννούλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα µπορούσα να πω για το µετρό, θα µπορούσα να πω για το
ΚΤΕΛ Σερρών που είναι ο τροφοδότης εργαζοµένων στον ΟΑΣΘ
Θεσσαλονίκης, για το 1 εκατοµµύριο από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδοµών, για το γήπεδο των
Σερρών πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.
Θα κλείσω µε κάτι. Ο κυνισµός και η αλαζονεία, η παραδοχή
και αδιαφορία ότι αυτή τη στιγµή βρίσκεστε στον ιερότερο χώρο
της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού, αλλά το µόνο που
υπερασπίζεστε είναι τα συµφέροντα λίγων και όχι του δηµοσίου
συµφέροντος θα σας στοιχειώνει, αλλά σας ακολουθεί και είναι
µια ιστορία που έρχεται από τα παλιά. Και αυτό το παλιό πρέπει
να φύγει µαζί µε τις πρακτικές σας.
Προφανώς καταψηφίζουµε επί της αρχής το σύνολο του νοµοσχεδίου, εκτός από δύο τροπολογίες που θα αποτυπωθούν
στην ψήφο.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο τώρα έχει
ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, πραγµατικά, έχουµε ακούσει πολλά και απίστευτα σήµερα όλη την ηµέρα. Δεν ξέρω γιατί είχατε τόση όρεξη
σήµερα και τόση διάθεση! Ενδεικτικό της παραπλάνησης που
επιχειρείται, ένα στοιχείο θα καταθέσω µόνο το οποίο ανέφερε
ο κ. Σπίρτζης. Με µεγάλη έκπληξη ακούω µόνιµα να παρατίθενται
στοιχεία. Είπατε «Γιατί δεν έχει πληρωθεί η δεύτερη δόση από
το Ταµείο Ανάκαµψης στη χώρα µας;». Εγώ µε συµπάθεια το λέω
κι αν θέλετε θα το καταθέσω ότι δεν υπάρχει δεύτερη δόση για
το Ταµείο Ανάκαµψης. Η πρώτη δόση, το πρώτο αίτηµα υποβλήθηκε στις 3 Ιανουαρίου από τη χώρα µας, είµαστε η τέταρτη
χώρα στην Ευρώπη που υπέβαλε το αίτηµα. Και, βέβαια, έχω και
το δελτίο Τύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 28 Φεβρουαρίου που λέει ότι εγκρίθηκε και εκταµιεύθηκε. Αν θέλετε,
µπορώ να το καταθέσω.
Θα παραµείνω στο νοµοσχέδιο, αλλά αυτό είναι ενδεικτικό των
επιχειρηµάτων που έχουµε ακούσει σήµερα όλη την ηµέρα και,
δυστυχώς, µόνο θλίψη µπορούν να δηµιουργήσουν, δεδοµένων
και των δυσκολιών της εποχής που διανύει και η χώρα µας και η
Ευρώπη και, βεβαίως, όλος ο κόσµος.
Στην αρχική µου τοποθέτηση είχα την ευκαιρία να τοποθετηθώ
αναλυτικά τόσο σε σχέση µε τα αναπτυξιακά ζητήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει το νοµοσχέδιο όσο και σε σχέση µε τις
διαδικασίες που υιοθετούνται και αποτυπώνονται µε επάρκεια
και σαφήνεια στα άρθρα του σηµερινού νοµοθετήµατος. Αν και
οι διατάξεις είναι απολύτως σαφείς και ξεκάθαρες, δυστυχώς,
εσκεµµένα παρακολουθούµε τοποθετήσεις συναδέλφων που,
όπως είπα και πριν, επιχειρούν να διαστρεβλώνουν την πραγµατικότητα και την αλήθεια.
Δεν θα µπω στη διαδικασία να επαναλάβω τις βασικές αρχές
του νοµοθετήµατος µας, διότι θα ακολουθήσει ο Υπουργός. Θα
σταθώ µόνο στο πολύ σηµαντικό το οποίο νοµίζω ότι δεν το γνωρίζει, κυρίως, η πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, γιατί
σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι, αποδεικνύεται µε τη στάση του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών πως αυτή η Κυβέρνηση
σέβεται τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ακούει την κοινωνία
και τους φορείς, αποδέχεται ορθολογικές προτάσεις και προχωρά σε διορθώσεις όπου απαιτούνται.
Πιστεύει αυτή η Κυβέρνηση στον διάλογο και δεν νοµοθετεί
πίσω από κλειστές πόρτες. Και το κάνει αυτό, γιατί είναι βαθιά
δοµική ιδεολογική πίστη και πολιτική θέση της Νέας Δηµοκρατίας η νοµοθέτηση να τυγχάνει της αποδοχής της κοινωνίας των
πολιτών, των εκπροσώπων, των θεσµικών και κοινωνικών φορέων.
Θέλω να συγχαρώ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών για το σηµερινό νοµοσχέδιο και, βεβαίως, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας που τοποθετήθηκαν, για το υψηλό επίπεδο και την συνέπεια των τοποθετήσεων τους.
Προφανώς ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και όλες τις τροπολογίες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χειµάρα.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Καραµανλή µε τον οποίο θα ολοκληρωθεί και η σηµερινή συζήτηση του σχεδίου νόµου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω κατ’ αρχάς
από τις τροπολογίες που γίνονται δεκτές. Ξεκινάµε, λοιπόν, µε
την τροπολογία 1225/37 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η δεύτερη τροπολογία είναι η 1226/38 του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών που θα σας την αναπτύξω σε λίγο. Η
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τρίτη είναι η 1227/39 του Υπουργείου Εσωτερικών. Η τέταρτη
είναι η 1228/40 η οποία είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Η πέµπτη είναι η 1229/41 η οποία είναι του Υπουργείου Υποδοµών και αυτή θα σας την αναπτύξω αµέσως τώρα.
Και η τελευταία είναι η 1232/42 του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Πάµε, λοιπόν, πολύ γρήγορα, αγαπητοί συνάδελφοι, στις δύο
τροπολογίες που έχουµε καταθέσει ως Υπουργείο. Η πρώτη τροπολογία µε γενικό αριθµό 1226 και ειδικό 38 αφορά την επίλυση
µιας σειράς επειγόντων ζητηµάτων σε εποπτευόµενους φορείς.
Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 1 εισάγουµε ρύθµιση για την άµεση
ενταλµατοποίηση των δαπανών της ΥΠΑ. Με το άρθρο 2 ρυθµίζουµε µε σκοπό τη µη αναζήτηση κατά ποσοστό 90% των µισθολογικών παροχών που απολαµβάνουν οι εργαζόµενοι του ΟΑΣΘ
και οι οποίες τους είχαν χορηγηθεί από την 1-1-2016. Η ανάγκη
για τη ρύθµιση προέκυψε µετά από την αποδοχή γνωµοδότησης
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους από το Γενικό Λογιστήριο.
Στον νόµο κρατικοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, διότι η πολιτική υποκρισία έχει και ένα όριο και µιλάω για την τροπολογία του, προβλέφθηκε ότι για το προσωπικό του ΟΑΣΘ θα εφαρµόζονταν οι
διατάξεις 4354/2015 του ενιαίου µισθολογίου. Στο µεσοδιάστηµα
2016 - 2019 δεν εφάρµοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το ενιαίο µισθολόγιο ως όφειλε και όπως είχε ψηφίσει. Η γνωµοδότηση, λοιπόν, του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους έρχεται και εφαρµόζει αυτή την παράλειψη.
Η ένταξη, λοιπόν, των εργαζοµένων του ΟΑΣΘ στο ενιαίο µισθολόγιο ήρθε ως άµεση συνέπεια της πολιτικής της κρατικοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η προωθούµενη, λοιπόν, διάταξη διασφαλίζει τους εργαζόµενους από τον εµπαιγµό της προηγούµενης
κυβέρνησης, εφόσον κλείνει µια εκκρεµότητα και µε συνεργασία
µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους φροντίζουµε το προφανές,
ώστε το µεγαλύτερο µέρος των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών να µην αναζητηθούν από τους εργαζόµενους.
Με το άρθρο 3, αντιµετωπίζουµε το ζήτηµα προσωρινής κυκλοφορίας λεωφορείων υδρογόνου στο δίκτυο αστικών γραµµών
της περιοχής αρµοδιότητας του ΟΑΣΑ. Με το άρθρο 4, δίνουµε
παράταση διάρκειας ισχύος της σύµβασης ΥΔΥ µε την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» έως 15-4-2022. Οι υπόλοιπες διατάξεις αφορούν στην παράταση της προθεσµίας ανάθεσης συµβάσεων προµήθειας των
εταιριών αστικών συγκοινωνιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης λόγω
COVID, στην επίλυση µιας ερµηνευτικής δυσχέρειας στο άρθρο
76 του ν.4412, το οποίο µε την ως τώρα διατύπωση του οδηγούσε σε καθυστερήσεις στη συµβασιοποίηση και εκτέλεση
έργων, καθώς και στην ταχεία διαδικασία στελέχωσης των υπηρεσιών του ΟΣΕ ακολουθώντας -ναι, κύριε εισηγητά του ΣΥΡΙΖΑfast track διαδικασίες όπως κάναµε στον ΟΣΥ και στη ΣΤΑΣΥ µε
εξειδικευµένο προσωπικό σταθµαρχών και κλειδούχων, διότι εδώ
και χρόνια δεν έχει γίνει καµµία απολύτως πρόσληψη στον ΟΣΕ.
Γι’ αυτό έρχεστε τώρα και µας µέµφεστε. Υπάρχει, λοιπόν, και
ένα όριο στον πολιτικό -αν θέλετε- πολιτισµό! Πώς είναι δυνατόν
να εγκαλούµαστε, διότι δηµιουργούµε µια διαδικασία fast track
µέσω ΑΣΕΠ για να πάρουµε γρήγορα σταθµάρχες και κλειδούχους τους οποίους έχει ανάγκη ο οργανισµός, όταν επί τεσσεράµισι χρόνια η δήθεν «κυβέρνηση της Αριστεράς» δεν είχε κάνει
ούτε µία πρόσληψη στις εταιρείες αστικών συγκοινωνιών, ούτε
στον σιδηρόδροµο.
Η δεύτερη τροπολογία µε γενικό αριθµό 1229 και ειδικό 41
αφορά στα υδατοδρόµια και έρχεται σε συνέχεια του ν.4663 µε
τον οποίο θέσαµε τη βάση ενός βιώσιµου δικτύου υδατοδροµίων.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις αντιµετωπίζονται ζητήµατα που
αφορούν στο πεδίο εφαρµογής, επεκτείνοντάς το και σε εκτάσεις ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ και του ΤΑΙΠΕΔ. Και αυτό κάνουµε
προκειµένου να ενισχύσουµε τον τρόπο αδειοδότησης των υδατοδροµίων.
Επίσης, λόγω της διάσπασης των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και µεταφοράς µέρους αυτού στο
Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τροποποιούµε τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στις υπηρεσίες εξέτασης και τα µέλη της επιτροπής υδατοδροµίων.
Τέλος, όσον αφορά και στην προσωρινή αδειοδότηση των
υδατοδροµίων προσθέτουµε επιπλέον δύο δικαιολογητικά για να
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αποσαφηνίσουµε την όλη διαδικασία.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάµε τώρα στα
του νοµοσχεδίου. Φέρνουµε σήµερα ενώπιον του Κοινοβουλίου
ένα εξαιρετικά σηµαντικό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που
αφορά στη θέσπιση ενός πλαισίου υποβολής, αξιολόγησης και
έγκρισης των πρότυπων προτάσεων µε πρωτοβουλία του ιδιωτικού τοµέα σχετικά µε τα µεγάλα έργα.
Το Υπουργείο µας, παρά τα όσα ακούστηκαν, δεν υιοθέτησε
αβίαστα προτάσεις ούτε µετέφερε µηχανιστικά τα όσα ισχύουν
σε άλλες χώρες. Αντίθετα µελέτησε, ερεύνησε, διαβουλεύτηκε
και έλαβε υπ’ όψιν του την υπάρχουσα εµπειρία σε άλλες χώρες.
Και µε γνώµονα, παρά τα όσα ακούστηκαν, την προστασία του
δηµοσίου συµφέροντος προσθέτει και άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα του θεσµικού πλαισίου που έχουµε στη χώρα για την παραγωγή δηµοσίων έργων.
Ακούστηκαν απίστευτα πράγµατα. Ακούστηκαν πράγµατα τα
οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα. Υπήρξε
πλήρης απουσία οποιασδήποτε πρότασης από την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση. Δεν ακούσαµε ούτε µία πρόταση, ακούσαµε µόνο
κραυγές, ακούσαµε µόνο κριτική και στην ουσία δεν µας είπαν
το παραµικρό για το νοµοσχέδιο αυτό. Εµείς ακούσαµε όµως τις
προτάσεις που µας έκανε τόσο η Επιτροπή Ανταγωνισµού όσο
και η ΕΑΑΔΗΣΥ και µε αυτόν τον τρόπο βάλαµε µέσα στο νοµοσχέδιο όλες αυτές τις αλλαγές, διότι έτσι πρέπει να νοµοθετούµε. Οι φορείς και τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης πρέπει να
κάνουν προτάσεις.
Το ίδιο δεν µπορώ να πω, βέβαια, για το ΚΙΝΑΛ. Ο κ. Σκανδαλίδης, όσο και ο εισηγητής έκαναν µια σκληρή κριτική αλλά έκαναν προτάσεις. Και εδώ είναι η ειδοποιός διαφορά του πώς τα
κόµµατα αντιλαµβάνονται τον ρόλο τους.
Στο Υπουργείο, λοιπόν, από την πρώτη στιγµή έχουµε προχωρήσει σε συντονισµένες ενέργειες για να ξεµπλοκάρουµε όλα τα
έργα. Μην τα ξαναπούµε. Μη µιλήσουµε για το Πάτρα - Πύργος.
Ο κ. Σπίρτζης λείπει. Έτσι αντιλαµβάνεται τον διάλογο και τη δηµοκρατία. Πέρα ότι αυτό είναι προσβολή στο Κοινοβούλιο, δεν
αντέχει να ακούσει τον αντίλογο. Το µόνο που έκανε εδώ µε τον
εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν να διακόπτει όποιον µιλούσε από τα
κυβερνητικά έδρανα, όποιον µιλούσε από την πλευρά της Νέας
Δηµοκρατίας. Πραγµατικά έτσι αντιλαµβάνεστε τον διάλογο; Αν
τον αντιλαµβάνεστε έτσι, αυτό είναι δικό σας θέµα.
Τι κάνουµε εδώ; Το προφανές. Πιστεύουµε εµείς στην τεχνογνωσία του ιδιωτικού τοµέα, καθώς έχουµε πει ότι θέλουµε την
εµπλοκή του στη διαδικασία παραγωγής έργων, που µπορούν να
µας βοηθήσουν να τρέξουµε πιο γρήγορα.
Ακούστε τώρα τι µας είπαν οι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι εµείς δίνουµε τα έργα στους µεγάλους κατασκευαστές. Αυτό δεν είπατε; Να σας πω µερικά νούµερα, λοιπόν,
διότι καλό είναι να ακούγονται κραυγές αλλά ας ακούσουµε και
τον ορθό λόγο. Πόσα έργα, αγαπητοί συνάδελφοι, συµβασιοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µε Υπουργό τον κ. Σπίρτζη ο οποίος
τράπηκε σε άτακτη φυγή; Συµβασιοποίησε 870 εκατοµµύρια.
Προσέξτε, όχι δηµοπράτησε αλλά συµβασιοποίησε. Τι σηµαίνει
συµβασιοποίηση; Σηµαίνει εκκίνηση του έργου. Από τα 870 εκατοµµύρια, τα 800 εκατοµµύρια πήγαν σε έναν εργολάβο, σε µία
εταιρεία. Δεν έχει σηµασία ποια.
Μα τι υποκρισία είναι αυτή! Μα καλά δεν ντρέπεστε να τα λέτε
αυτά; Και νοµίζετε ότι δε θα σας δώσουµε απαντήσεις; Πού νοµίζετε ότι βρίσκεστε, στη χώρα των θαυµάτων; Ξέρετε τι κάνουµε
εδώ; Νοµίζω ότι πολλές φορές µε τον ΣΥΡΙΖΑ κάνουµε έναν διάλογο κωφών. Μιλάτε στο ακροατήριό σας. Δυστυχώς όµως ούτε
αυτό σας ακούει.
Σε αντίθεση, λοιπόν, µε τους προκατόχους µας, αυτό που κάναµε είναι αυτό που πιστεύει η Νέα Δηµοκρατία, δηλαδή, να ενώσουµε τις δυνάµεις του ιδιωτικού τοµέα µε αυτές του δηµοσίου
τοµέα για το καλό των πολιτών. εσείς, τελικά, τι κάνατε όταν ήσασταν κυβέρνηση; Ποιος δηµιούργησε το Υπερταµείο, αγαπητοί
συνάδελφοι, και δέσµευσε την περιουσία του ελληνικού δηµοσίου ως collateral για το χρέος για ενενήντα εννέα χρόνια; Η επάρατη κυβέρνηση της Δεξιάς ή η δήθεν κυβέρνηση της Αριστεράς; Ευτυχώς έχουµε σε αυτή την Αίθουσα και το µόνο σοβαρό
αριστερό κόµµα, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας µε το οποίο
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διαφωνούµε ριζικά, αλλά τουλάχιστον είναι συνεπέστατο σε αυτά
που λέει. Εσείς άλλα κάνατε όταν κυβερνούσατε, άλλα λέτε όταν
είστε στην Αντιπολίτευση και αυτό δείχνει ότι υπάρχει µια τρικυµία στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάµε, λοιπόν, στις πρότυπες προτάσεις. Αφορούν σε νέα έργα
200 εκατοµµυρίων και πάνω, που παρουσιάζουν, όπως είπαν και
οι προλαλήσαντες, χαρακτηριστικά καινοτοµίας ή πολυπλοκότητας. Με τη θεσµοθέτησή τους τι κάνουµε; Κάνουµε τέσσερα βασικά πράγµατα:
Πρώτον, στην ανάδειξη νέων ιδεών, καινοτόµων ιδεών και την
προετοιµασία νέων έργων σε τοµείς προτεραιότητας του δηµοσίου –προσέξτε- παράλληλα µε τις υπάρχουσες διαδικασίες του
δηµοσίου. Κραυγές, λοιπόν, για ξεπούληµα δεν έχουν τη παραµικρή βάση.
Δεύτερον, στην επιτάχυνση της ωρίµανσης των έργων. Διότι,
ας µη γελιόµαστε, εµείς ως Κυβέρνηση έχουµε συµβασιοποιήσει
3,2 δισ. µέσα σε δυόµισι χρόνια και µέχρι το τέλος του χρόνου
θα έχουµε συµβασιοποιήσει γύρω στα 5 δισ. που θα είναι το πενταπλάσιο ποσοστό από αυτό που συµβασιοποίησε η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σταµατάµε εδώ όµως. Χρησιµοποιούµε κι άλλο
ένα εργαλείο για να µπορέσουµε να επιταχύνουµε τις διαδικασίες, για να µπορέσουµε να απορροφήσουµε τα κονδύλια του
ΕΣΠΑ και τα κονδύλια από το RRF, από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Τρίτον, αξιοποιούµε την τεχνογνωσία του ιδιωτικού τοµέα και
σε επίπεδο σχεδιασµού έργων αλλά και στην απόδοσή της, αν
θέλετε, ως µνήµη στον δηµόσιο τοµέα προκειµένου να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος όταν γινόντουσαν και σχεδιαζόντουσαν διάφορα έργα στην Ελλάδα.
Και τέταρτον, αποσκοπεί στην εκµετάλλευση της ευελιξίας του
ιδιωτικού τοµέα, στην επιτάχυνση των διαδικασιών.
Το κράτος, λοιπόν, εδώ παραµένει µε µια βροντερή παρουσία.
Διότι το κράτος έχει εποπτικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Διότι
σας εξήγησε και ο Υφυπουργός, σας εξήγησε και ο οµίλων στην
επιτροπή ποια είναι η διαδικασία. Το κράτος είναι αυτό που, τελικά, εγκρίνει ή δεν εγκρίνει αυτές τις πρότυπες προτάσεις. Διότι
εµείς έτσι πιστεύουµε ότι πρέπει να λειτουργεί µια αγορά. Να
αφήνουµε τον ιδιωτικό τοµέα να συµµετέχει, να κάνει προτάσεις,
µε ένα κράτος, όµως, το οποίο έχει εποπτικό ρόλο και αποφασίζει για το αν πρέπει να προχωρήσει ένα πρότζεκτ ή δεν πρέπει.
Αυτό, αν θέλετε, είναι και σύµφωνο µε τις ιδεολογικές µας αρχές.
Και αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνουµε σήµερα εδώ, είναι ένα
νοµοσχέδιο το οποίο είχαµε παρουσιάσει ως αντιπολίτευση. Εποµένως δεν φέρνουµε κάτι το οποίο µπορεί να εκπλήξει κανέναν.
Βλέπετε η διαφορά µεταξύ της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν λέµε άλλα προεκλογικά και κάνουµε άλλα µετεκλογικά, αλλά εφαρµόζουµε το πρόγραµµά µας, διότι είµαστε
µία παράταξη που έχουµε συνέπεια µεταξύ λόγων και πράξεων.
Πάµε τώρα να απαντήσουµε και στο όλο θέµα περί συµβατότητας µε το Ενωσιακό Δίκαιο. Ακούστηκαν πολλά και από τον κ.
Σκανδαλίδη και από εσάς κύριε Γκόγκα για το κατά πόσον αυτό
το νοµοσχέδιο είναι συµβατό µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατ’
αρχάς να ξέρουµε ότι αυτό ακριβώς το σύστηµα των πρότυπων
προτάσεων έχει λειτουργήσει µε επιτυχία στην Ιταλία και ειδικά
στο νότιο κοµµάτι της Ιταλίας, µία χώρα η οποία έχει τις ίδιες παθογένειες πάνω-κάτω µε την Ελλάδα. Όπως επίσης έχει λειτουργήσει και σε αρκετές πολιτείες των Ηνωµένων Πολιτειών. Διότι
ακούστηκαν κάτι εξωφρενικά πράγµατα από την Ελληνική Λύση
περί Περού, περί Μεξικού.
Βλέπω ότι και οι συνάδελφοι της Ελληνικής Λύσης έχουν ζηλέψει τη δόξα και της δηµαγωγίας και του λαϊκισµού. Όµως σοβαρή κριτική δεν κάνετε, σοβαρές προτάσεις δεν καταθέτετε. Τι
λέτε; «Εµείς είµαστε ένα δεξιό κόµµα και πιστεύουµε στην ιδιωτική πρωτοβουλία». Πού είστε, λοιπόν; Κάντε προτάσεις, κάντε
µας κριτική. Αλλά τι κάνουµε; Πετάµε κραυγές στον αέρα, µπας
και υφαρπάξουµε καµµιά ψήφο διαµαρτυρίας.
Εµείς ήρθαµε σε επαφή µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν,
και έχουµε ενηµερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νοµοσχέδιο. Μην ξεχνάµε άλλωστε το προφανές, το οποίο ή το αγνοείτε
ή κάνετε πως το αγνοείτε: το εν λόγω νοµοσχέδιο δεν ήρθε µέσα
σε µια νύχτα στη Βουλή αλλά είχε έρθει σε δηµόσια διαβούλευση, επιτρέποντας σε όλους όχι µόνο να το δουν αλλά να κα-
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ταθέσουν και απόψεις.
Μάλιστα στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας µας µε την επιτροπή µεταβάλαµε τις αρχικές µας προτάσεις, που είχαµε στο
πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας, και έτσι πλέον ο ανάδοχος και θέλω να επιµείνω σε αυτό- θα επιλέγεται µε τη διαδικασία του
δηµοσίου διαγωνισµού. Για ποια διαπλοκή µιλάµε; Για ποια συµφέροντα µιλάµε; Ξέρετε τι επιτυγχάνουµε µε αυτό; Επιτυγχάνουµε επιτάχυνση των διαδικασιών.
Στις άλλες περιπτώσεις, που αναφέρθηκε η Ελληνική Λύση στη
Λατινική Αµερική, δεν υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία. Εδώ
υπάρχει, και αυτή, αν θέλετε, είναι και η ειδοποιός διαφορά µεταξύ της δικής µας πρότασης και της πρότασης η οποία όντως
υπάρχει, των πρότυπων προτάσεων, των unsolicited proposals
για τις λεγόµενες αναπτυσσόµενες οικονοµίες.
Το δεύτερο ζήτηµα για το οποίο ακούστηκαν απίστευτα πράγµατα έχει να κάνει µε το ΤΑΙΠΕΔ. Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουµε
κάτι βασικό. Η πρόβλεψη στο άρθρο 18 αφορά αυτούς που κάνουν τις λεγόµενες στρατηγικές συµβάσεις. Η συγκεκριµένη
πρόταση αποτελεί και αυτή µια διαδικασία θεσµικής παρέµβασης
πάντα σεβόµενοι όµως τους όρους διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας. Αποτελεί µια διάταξη που έρχεται να ενδυναµώσει το
κοµµάτι των επενδύσεων στη χώρα τώρα που έρχονται όλα αυτά
τα χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης, εµπλέκοντας το ΤΑΙΠΕΔ,
έναν φορέα που δεν κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, µην το ξεχνάµε αυτό.
Οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι λαλίστατοι στο να φωνάζουν, δεν µας έχουν απαντήσει ποτέ γιατί δεν κατάργησαν το
ΤΑΙΠΕΔ. Αλλά δεν µπορούν να µας απαντήσουν αυτό, ξέρετε
γιατί; Διότι αντί να το καταργήσουν έκαναν και κάτι άλλο. Γεννήσανε το Υπερταµείο. Ήταν δικό τους δηµιούργηµα αυτό. Και µιλάνε οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ για ξεπούληµα; Υπάρχει, λοιπόν, και
ένα όριο στην πολιτική αντιπαράθεση, να µιλάµε µε στοιχεία και
µε δεδοµένα. Εποµένως, ας µη µιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για εξαιρέσεις.
Ακούστηκε και το άλλο εξωφρενικό ότι ερχόµαστε, λέει, να
τροποποιήσουµε τον νόµο περί δηµοσίων συµβάσεων µε αυτό
το άρθρο, και ότι αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη
φορά, και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχει κάνει ποτέ. Θα σας θυµίσω
και άλλο ένα στοιχείο το οποίο καταρρίπτει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την επιχειρηµατολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσες φορές τροποποιήθηκε ο ν.4412 του ΣΥΡΙΖΑ; Τροποποιήθηκε µία, δύο;
Τριακόσιες τριάντα φορές τροποποιήθηκε. Αυτή είναι η διαφορά
µεταξύ καλής νοµοθέτησης και εγκληµατικής νοµοθέτησης.
Πάµε τώρα στο τρίτο θέµα, που έχει να κάνει µε τη δήθεν κριτική ότι απαξιώνουµε τον δηµόσιο τοµέα. Θέλω να είµαι απόλυτα
ειλικρινής και αυτή την κριτική θα περίµενα να ακούσω από την
Αντιπολίτευση, η οποία έχει κυβερνήσει στα χρόνια της Μεταπολίτευσης ή αν θέλετε στα χρόνια µετά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση µόνο τεσσεράµισι χρόνια. Σύµφωνα µε µελέτες,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το 1981, που µπήκε αυτή η
χώρα στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, το δηµόσιο
έχει δαπανήσει µε ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους ξέρετε
πόσα χρήµατα για υποδοµές; Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε δέκα δισεκατοµµύρια, άλλα εκατόν ογδόντα! Θεωρούµε ειλικρινά, για
να µιλήσουµε επιτέλους ανοικτά, ότι όλα αυτά τα έργα άξιζε να
γίνουν; Πόσα από αυτά δεν σπαταλήθηκαν χωρίς βάση και χωρίς
λογική; Πόσα δεν σπαταλήθηκαν χωρίς ουσιαστικό αναπτυξιακό
αποτύπωµα; Πόσα έργα έγιναν απ’ όλες τις κυβερνήσεις, και αν
θέλετε αυτό είναι και µια αυτοκριτική, υπερδιαστασιολογηµένα
για να ικανοποιήσουµε µερικά µικρά, τοπικά ή κοµµατικά ακροατήρια; Ας κάνουµε, λοιπόν, την αυτοκριτική µας και να αναγνωρίσουµε τις παθογένειες µε τις οποίες λειτουργούσε το δηµόσιο.
Εµείς το αναγνωρίζουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο αυτό το
λάθος. Και ερχόµαστε τώρα, ως η µόνη υπεύθυνη πολιτική δύναµη σε αυτόν τον τόπο, αναγνωρίζοντας αυτές τις παθογένειες,
να τις διορθώσουµε. Και πώς τις διορθώνουµε; Φέρνοντας ένα
νέο εργαλείο µε το οποίο τι λέµε; Λέµε ότι θέλουµε τη συµβολή
του ιδιωτικού τοµέα να µας προτείνει και να µας βοηθάει στην
ωρίµανση έργων αλλά θέλουµε και έναν ρόλο του δηµοσίου να
εγκρίνει, να ελέγχει και να επιβλέπει αυτά τα έργα. Καλούµε, λοιπόν, τους ιδιώτες να συνδράµουν σε αυτή τη διαδικασία και να
βοηθήσουν.
Είναι λυπηρό το 2022 να γίνεται σε αυτή τη χώρα της Ευρω-
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παϊκής Ένωσης αυτή η κουβέντα περί ιδιωτών εναντίον δηµοσίου. Αυτά τα ζητήµατα, λυπάµαι αλλά έχουν λυθεί σχεδόν σε
όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το τέταρτο ζήτηµα, σχετίζεται µε τις θέσεις που µας κατέθεσαν η Επιτροπή Ανταγωνισµού και η ΕΑΑΔΗΣΥ, το είπα και στην
αρχή. Κατ’ αρχάς σας είπαµε ότι εµείς έχουµε επιδείξει απόλυτο
σεβασµό στις παρατηρήσεις τους και γι’ αυτό ενσωµατώσουµε
και αρκετές από τις αλλαγές τις οποίες µας προτείνανε.
Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Κλείνοντας, για να επιστρέψω και να κλείσουµε το ζήτηµα των πρότυπων προτάσεων,
θέλω να σας θυµίσω και κάτι άλλο. Το 2004 - 2009 η τότε κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας εφάρµοσε για πρώτη φορά, εν µέσω
πάλι υστερικών αντιδράσεων, το µοντέλο των συµβάσεων παραχώρησης, το οποίο συνέχισαν όλες οι κυβερνήσεις µετά και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Σπίρτζης τράπηκε σε φυγή. Ξέρετε
γιατί; Γιατί δε θέλει να µας απαντήσει για ποιον λόγο έδωσε πανωπροίκια 750 εκατοµµύρια µετά την υπερήφανη «πρώτη φορά
αριστερά» διαπραγµάτευση, όταν πάγωσαν τα πάντα. Αλλά τελικά και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα ΣΔΙΤ δέχτηκε και τις συµβάσεις παραχώρησης δέχτηκε και αν και εφόσον ξαναέρθει ποτέ στην
εξουσία, αν και αυτό δεν διαφαίνεται, να είστε σίγουροι ότι και
τις πρότυπες προτάσεις θα εφαρµόσετε. Γιατί αυτό είστε, υποκριτές! Άλλα λέτε, άλλα ψηφίζετε και άλλα κάνετε. Είναι ένα µοντέλο που µπορεί να προσφέρει σηµαντικά έργα µε καινοτόµο
προσέγγιση, µε µεγάλη ταχύτητα και µε µεγάλο περιορισµό του
κόστους.
Και κλείνοντας, να πω ότι ακούω µε πολύ µεγάλο σεβασµό και
προσοχή όσους έρχονται, όπως η Επιτροπή Ανταγωνισµού και η
ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία ειρήσθω εν παρόδω πουθενά δεν ανέφερε
αντιρρήσεις. Είπε ότι «προσέξτε στην εφαρµογή της διαδικασίας», αλλά ούτε αυτό είπατε. Διότι και πάλι, για άλλη µια φορά,
ίσως δεν διαβάζετε τις παρατηρήσεις και τα σχόλια.
Μπορείτε να γελάτε, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα και ευτυχώς µιλάµε σε µια Αίθουσα που τηρούνται τα Πρακτικά, ξέρετε, και ο κάθε κατεργάρης πάει στον πάγκο του γιατί µπορεί
να τα διαβάσει.
Ακούω όµως µε πολύ µεγάλο σεβασµό όλη αυτή τη συζήτηση
µεταξύ αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας. Η υστερικού τύπου
αντιπολίτευση κατά πάντων, όπως δυστυχώς ασκείται στη χώρα
µας εδώ και χρόνια -πρωταθλητές βέβαια είναι οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ- θολώνει πολλές φορές, αγαπητοί συνάδελφοι, τα όρια µεταξύ αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας. Να το σκεφτούµε
λίγο; Για χάρη της διαφάνειας η αποτελεσµατικότητα πολλές
φορές περνάει σε δεύτερη µοίρα και η ισορροπία που θα έπρεπε
να λειτουργεί, δηλαδή να είµαστε και αποτελεσµατικοί και διαφανείς, αρκετές φορές η αλήθεια είναι, δεν υφίσταται.
Πρέπει όµως να την εντοπίσουµε και πρέπει να καταλάβουµε
ότι και στην Ελλάδα µπορούµε να υλοποιούµε µεγάλα έργα µε
διαφάνεια, µε αποτελεσµατικότητα, µε ταχύτητα, να συνεργαστούµε µε τον ιδιωτικό τοµέα, να συντονίσουµε τον βηµατισµό
µας και από κοινού να αντιµετωπίσουµε τις τεράστιες προκλήσεις του µέλλοντος, διότι έχουµε αυτή τη στιγµή ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία αν δεν απορροφήσουµε θα είµαστε άξιοι της
µοίρας µας.
Η υιοθέτηση, λοιπόν, αυτού του πλαισίου και η ύπαρξη αυτών
των µηχανισµών χρηµατοδότησης, µας δίνουν µία τεράστια ευκαιρία. Και αυτό το νοµοσχέδιο, αυτή η πρόταση έρχεται να βοηθήσει στην επιτάχυνση των έργων, στην επιτάχυνση των µεγάλων
projects υποδοµών, που έχει τόσο ανάγκη η χώρα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών: «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδοµής και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
Προχωρούµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
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του νοµοσχεδίου, τριάντα άρθρα, έξι τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): 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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Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδοµής και λοιπές επείγουσες διατάξεις
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
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ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 18 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 22 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 23 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 28 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. τροπ. 1225/37 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1226/38 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1227/39 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1228/40 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1229/41 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1232/44 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Πρότυπες
προτάσεις για έργα υποδοµής και λοιπές επείγουσες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδοµής και λοιπές επείγουσες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 4
Ορισµοί
Άρθρο 5
Αρχές που εφαρµόζονται κατά την αξιολόγηση των προτύπων προτάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 6
Δικαίωµα υποβολής πρότυπης πρότασης
Άρθρο 7
Διαδικασία υποβολής και περιεχόµενο πρότυπης πρότασης
Άρθρο 8
Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων
Άρθρο 9
Αξιολόγηση πρότυπης πρότασης
Άρθρο 10
Απόφαση επί της πρότυπης πρότασης - Αποτελέσµατα απόρριψης και έγκρισης
Άρθρο 11
Δηµοσιότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Άρθρο 12
Ειδικοί κανόνες κατά τη διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων κατόπιν έγκρισης πρότυπης πρότασης
Άρθρο 13
Δικαίωµα διεκδίκησης - Αποζηµιώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Άρθρο 15
Σύσταση Διοικητικής Αρχής Γεφυρών - Τροποποίηση άρθρου 176 του ν. 3669/2008
Άρθρο 16
Καθορισµός ηµερών µετακίνησης εκτός
έδρας υπαλλήλων της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Τροποποίηση παρ. 3 του άρθρου 2 υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015
Άρθρο 17
Καθορισµός Δικαιούχων Ενιαίας Κάρτας για
διέλευση ατόµων µε αναπηρία - Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 18
Ρυθµίσεις για την ανάθεση συµβάσεων του
Αναπτυξιακού Προγράµµατος Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 1 του ν. 4412/2016
Άρθρο 19
Εφαρµογή διατάξεων για δηµόσιες συµβάσεις που ωριµάζει ή αναθέτει το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε. - Προσθήκη παρ.
6 στο άρθρο 128 του ν. 4412/2016
Άρθρο 20
Προσόντα Διαπιστευµένων Ελεγκτών Μηχανικών - Τροποποίηση άρθρου 136Α του ν. 4412/2016
Άρθρο 21
Παραλαβή έργων - Τροποποίηση άρθρου
140 του ν. 4782/2021
Άρθρο 22
Ρύθµιση διαγωνιστικών διαδικασιών και δικαιολογητικών κατακύρωσης - Τροποποίηση άρθρου 142 του ν.
4782/2021
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Άρθρο 23
Δυνατότητα αναπροσαρµογής επιτοκίου για
προκαταβολή σύµβασης - Τροποποίηση άρθρου 150 του ν.
4412/2016
Άρθρο 24
Συντελεστές Αναθεώρησης Έργων - Προσθήκη παρ. 23Α στο άρθρο 153 του ν. 4412/2016
Άρθρο 25
Προσόντα Διαπιστευµένων Ελεγκτών Μηχανικών - Τροποποίηση άρθρου 183Α του ν. 4412/2016
Άρθρο 26
Καταργούµενη διάταξηΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 27
Οργανισµός Ν.Π.Δ.Δ. και µεταβίβαση Εταιρείας Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π.-Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 2744/
1999
Άρθρο 28
Παρακράτηση επιχορήγησης Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
υπέρ της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Άρθρο 29
Μέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας και
στάσης στα οδικά τµήµατα πρόσβασης στους χώρους αναχωρήσεων και αφίξεων αεροδροµίων
Άρθρο 30
Κάλυψη αναγκών προσωπικού κλάδου ΠΕ2
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31
Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Άρθρο 32
Μισθολογικές
διαφορές
εργαζοµένων
Ο.Α.Σ.Θ. - Εφαρµογή του ν. 4354/2015
Άρθρο 33
Προσωρινή κυκλοφορία λεωφορείων υδρογόνου - Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 62 του ν. 4722/2020
Άρθρο 34
Παράταση διάρκειας ισχύος σύµβασης Υποχρέωσης Δηµόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) - Τροποποίηση παρ. 6ε άρθρου 12 του ν. 3891/2010
Άρθρο 35
Παράταση προθεσµίας ανάθεσης συµβάσεων προµήθειας εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, λόγω κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση άρθρου 67 του ν. 4784/2021
Άρθρο 36
Πρόσθετοι όροι οικονοµικής, χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας
Άρθρο 37
Στελέχωση υπηρεσιών Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για την αντιµετώπιση αυξηµένων αναγκών
Άρθρο 38
Θέµατα εγκαταστάσεων υδατοδροµίων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 του ν. 4663/2020
Άρθρο 39
Επιτρεπόµενοι χώροι για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδροµίων - Τροποποίηση παρ. 2 και 8 άρθρου 3 του
ν. 4663/2020
Άρθρο 40
Αρµοδιότητα για αδειοδότηση υδατοδροµίων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 του ν. 4663/2020
Άρθρο 41
Θέµατα ως προς τον τεχνικό φάκελο υδατοδροµίου - Αποτυπώµενα στοιχεία του ορθοφωτοχάρτη- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 του ν. 4663/2020
Άρθρο 42
Θέµατα ως προς τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για την έκδοση αδειών -Τροποποίηση παρ. Α.1 και Α.2
άρθρου 9 του ν. 4663/2020
Άρθρο 43
Θέµατα προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδροµίου σε υδάτινη επιφάνεια - Τροποποίηση παρ. 4, 5, 6, και
9 άρθρου 9Α του ν. 4663/2020
Άρθρο 44
Θέµατα ως προς τις επιθεωρήσεις των υδατοδροµίων-Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 4663/2020
Άρθρο 45
Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 12 ν. 4663/2020
Άρθρο 46
Απαγορεύσεις και περιορισµοί σε εκτάσεις
ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ Α.Ε., αλιευτικού καταφυγίου και αλιευτικού λιµένα - Τροποποίηση άρθρου 16 του ν. 4663/2020
Άρθρο 47
Ρύθµιση θεµάτων εκπαίδευσης προσωπικού
υδατοδροµίου -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 του ν. 4663/2020
Άρθρο 48
Εφοδιασµός υδροπλάνων µε κινητά µέσα
αποθήκευσης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21 του ν. 4663/2020
Άρθρο 49
Δυνατότητα χρήσης διαφορετικής εγκατάστασης από κατόχους άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου µε τον
ν. 4146/2013
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 50
Περιστολή φαινοµένων αθέµιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 51
Ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων µελετών και
έργων για τις ανάγκες του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Παράκτιας Χειροσφαίρισης και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων
2023
Άρθρο 52
Ειδικοί όροι δόµησης επί τµήµατος εντός του
τουριστικού ακινήτου «Ξενία Καρτερού Ηρακλείου»
Άρθρο 53
Ειδικοί όροι δόµησης για την επισκευή και
αναβάθµιση του Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων
Άρθρο 54
Παράταση προθεσµιών κατάθεσης Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού και επανακαθορισµός
των εξαιρετέων κατηγοριών σταθµών - Τροποποίηση παρ. 7 και
8 του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020
Άρθρο 55
Θέσπιση ενιαίας διαδικασίας σύναψης σύµβασης λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών - Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου
12Α του ν. 4414/2016
Άρθρο 56
Παρατάσεις προθεσµιών έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
Άρθρο 57
Επανακαθορισµός κατηγοριών και αναπροσαρµογή Τιµών Αναφοράς σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού-Θερµότητας µε
συµβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης
Άρθρο 58
Προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Κρήτης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 59
Διορισµός πολιτών κρατών µελών στη Δηµόσια Διοίκηση - Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 2431/1996
Άρθρο 60
Ολοκληρωµένες πράξεις µετάταξης υπαλλήλων - Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4440/2016
Άρθρο 61
Υπηρεσιακός Γραµµατέας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
Άρθρο 62
Παράταση συµβάσεων σίτισης φοιτητών
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 63
Αποζηµίωση υπηρεσιών λειτουργίας γραφείων κτηµατογράφησης
Άρθρο 64
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον φορέα
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22
ν. 2664/1998
Άρθρο 65
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης
κτηµατολογικών εγγραφών - Προσθήκη άρθρου 20β στον ν.
2664/1998
Άρθρο 66
Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόµενων δικαιολογητικών από τα Κτηµατολογικά Γραφεία - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 ν. 2664/1998
Άρθρο 67
Δαπάνες υπηρεσιών ανοιχτής ασυρµατικής
πρόσβασης στο διαδίκτυο από δήµους
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 68
Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Σκοπός
Με τον παρόντα εισάγεται στην ελληνική έννοµη τάξη ο θεσµός των προτύπων προτάσεων για έργα υποδοµής, ως µια
εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή µέθοδο σύλληψης και ωρίµανσης έργων υποδοµών, όπου ο ιδιωτικός τοµέας αναλαµβάνει
πρωτοβουλία και συµµετοχή στον εντοπισµό και την ωρίµανση
ενός έργου, συµπληρωµατικά προς τον σχεδιασµό του κράτους,
µε σκοπό την επιτάχυνση της ωρίµανσης, δηµοπράτησης και
υλοποίησης έργων υποδοµών µε τη συµβολή του ιδιωτικού
τοµέα.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Με τον παρόντα νόµο θεσπίζονται η διαδικασία υποβολής και
οι κανόνες αξιολόγησης και έγκρισης προτύπων προτάσεων για
έργα υποδοµής, καθώς και οι κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων, συµβάσεων παραχώρησης και συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα που
υλοποιούνται, κατόπιν έγκρισης προτύπων προτάσεων.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος εµπίπτουν οι προτάσεις
που υποβάλλονται από οικονοµικούς φορείς µε πρωτοβουλία
τους και έχουν ως αντικείµενο τη µελέτη και κατασκευή έργων
υποδοµών, είτε αφορούν σε νέα έργα υποδοµών είτε στην επέκταση ή αναδιαµόρφωση ή τροποποίηση υφιστάµενων έργων
υποδοµών, ή την παροχή συναφών µε τη λειτουργία τους υπηρεσιών, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Αφορούν σε έργα υποδοµών, τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ή του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή νοµικών προσώπων
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τα υπουργεία αυτά,
(β) αφορούν σε έργα υποδοµών, τα οποία παρουσιάζουν χαρακτηριστικά καινοτοµίας ή πολυπλοκότητας,
(γ) η προϋπολογιζόµενη αξία του έργου, στο οποίο αφορά η
πρόταση, υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εκατοµµυρίων
(200.000.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ,
(δ) αφορούν σε έργα υποδοµής, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί
οριστικά στον σχεδιασµό της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα διά της δέσµευσης σχετικής πίστωσης για την
εκτέλεσή τους και δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον σχεδιασµό
αυτόν,
(ε) η υλοποίηση της προτεινόµενης επένδυσης προάγει την
περιφερειακή ανάπτυξη ή συµβάλλει συνολικά στην εθνική οικονοµία λαµβανοµένων υπόψη των αρχών που αποτυπώνονται στην
παρ. 1 του άρθρου 5.
2. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών ή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά
περίπτωση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, δύνανται να γίνονται αποδεκτές και να θεωρούνται ως πρότυπες, προτάσεις οι οποίες αφορούν:
(α) Σε έργα τα οποία, παρότι έχουν ενταχθεί στον σχεδιασµό
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ή στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, παρουσιάζουν πολύ χαµηλό επίπεδο ωρίµανσης και η επιτάχυνση της υλοποίησής τους
εκτιµάται ότι θα συµβάλλει σηµαντικά στην περιφερειακή ή
εθνική οικονοµική ανάπτυξη, ή
(β) σε έργα τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα διάφορου των αναφεροµένων
στην περ. α) της παρ. 1, ή
(γ) ειδικώς για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, παρότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της περ. β) της παρ. 1, κρίνεται ότι, µέσω της υλοποίησής
τους, θα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των δυσµενών οικονο-
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µικών συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID- 19.
3. Τα έργα υποδοµών, στα οποία αφορούν οι πρότυπες προτάσεις, δύνανται να υλοποιηθούν µέσω σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου κατά τον ορισµό της περ. 6 της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), σύµβασης παραχώρησης έργου,
κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4413/2016 (Α’ 148), ή σύµπραξης δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα
κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3389/2005 (Α’
232).
Άρθρο 4
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρµόζονται οι ακόλουθοι
ορισµοί:
1) Ως «πρότυπη πρόταση» νοείται κάθε έγγραφη πρόταση οικονοµικού φορέα, η οποία υποβάλλεται σύµφωνα µε τον παρόντα και αφορά στη δηµοπράτηση και κατασκευή έργου
υποδοµής ή την παροχή συναφών µε τη λειτουργία του υπηρεσιών, προς τον σκοπό της κίνησης διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, σύµβασης παραχώρησης έργου ή
σύµπραξης δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.
2) Ως «οικονοµικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή οµάδα αυτών των προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει
την εκτέλεση εργασιών ή έργου, την προµήθεια προϊόντων ή την
παροχή υπηρεσιών στην αγορά.
3) Ως «προτείνων» νοείται ο οικονοµικός φορέας που υποβάλλει την πρότυπη πρόταση.
4) Ως «καινοτοµία» νοείται η υλοποίηση έργου ή υπηρεσίας ή
διαδικασίας µε νέα, πρωτότυπα ή σηµαντικά βελτιωµένα χαρακτηριστικά ή όρους υλοποίησης ή αποτελέσµατος, που περιλαµβάνουν ενδεικτικά διαδικασίες παραγωγής, ανοικοδόµησης ή
κατασκευής, νέα µέθοδο εµπορίας ή νέα µέθοδο οργάνωσης
στις επιχειρηµατικές πρακτικές, οργάνωσης του χώρου εργασίας
ή των εξωτερικών σχέσεων, µεταξύ άλλων, µε σκοπό τη συµβολή
στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων ή την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιµη και
χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη.
5) Ως «πολυπλοκότητα» νοείται η υλοποίηση έργου υπό ειδικές περιστάσεις ή µε σύνθετα χαρακτηριστικά που σχετίζονται
µε τη φύση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το µεγάλο ύψος της προτεινόµενης επένδυσης, τη νοµική ή χρηµατοοικονοµική δοµή ή
τους κινδύνους που συνδέονται µε τους ανωτέρω παράγοντες.
6) Ως «δικαίωµα διεκδίκησης» νοείται το δικαίωµα που αποκτά
ο προτείνων, του οποίου η πρότυπη πρόταση έγινε δεκτή, σύµφωνα µε το άρθρο 13.
7) Ως «Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων» νοείται
το συλλογικό όργανο, το οποίο συστήνεται, συγκροτείται και
είναι αρµόδιο για την εξέταση και αξιολόγηση πρότυπων προτάσεων και την υποβολή σχετικής εισήγησης, σύµφωνα µε τον παρόντα.
8) Ως «Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας» νοείται η κυβερνητική επιτροπή που προβλέπεται στην περ.
ζ) του άρθρου 126 του ν. 4799/2021 (Α’ 78).
9) Ο όρος «έργο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο
στην περ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
10) Ο όρος «σύµβαση παραχώρησης έργου» έχει την έννοια
που αποδίδεται στον όρο στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4413/2016 (Α’ 148).
11) Ως «ηλεκτρονική πλατφόρµα» νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρµα η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) και µέσω της
οποίας υποβάλλονται οι πρότυπες προτάσεις, καθώς και κάθε
σχετικό έγγραφο και αλληλογραφία µεταξύ του προτείνοντος και
της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτύπων Προτάσεων, οι τεχνικές
λεπτοµέρειες λειτουργίας της οποίας καθορίζονται µε την απόφαση του άρθρου 14.
12) Ως «προτεινόµενη επένδυση» νοείται το έργο υποδοµής
που αποτελεί το αντικείµενο της πρότυπης πρότασης.
13) Ως «προϋπολογιζόµενη αξία του έργου» νοείται το συνο-
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λικό κόστος για τη µελέτη και κατασκευή του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των γενικών εξόδων και του οφέλους της περ. θ)
της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, καθώς και της συνολικής εκτιµώµενης αξίας των αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του εργολάβου από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση του
έργου, όπως τα κονδύλια αυτά υπολογίζονται και αναλύονται
στην πρότυπη πρόταση.
14) Ως «έξοδα προετοιµασίας της πρότυπης πρότασης» νοούνται τα έξοδα τα οποία επιβαρύνθηκε ο προτείνων οικονοµικός
φορέας για την προετοιµασία της πρότυπης πρότασης, όπως
αυτά προσδιορίζονται στην περ. (ε) της παρ. 9 του άρθρου 9.
Άρθρο 5
Αρχές που εφαρµόζονται κατά την αξιολόγηση
των προτύπων προτάσεων
1. Κατά τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των πρότυπων προτάσεων τα αρµόδια όργανα αντιµετωπίζουν τους προτείνοντες ισότιµα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν µε διαφάνεια, τηρώντας τις αρχές της αναλογικότητας, της αµοιβαίας
αναγνώρισης, της προστασίας των δικαιωµάτων των ιδιωτών, του
ελεύθερου ανταγωνισµού, της προστασίας του περιβάλλοντος
και της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης και της προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία.
2. Τα αρµόδια όργανα για την έγκριση της πρότυπης πρότασης διαθέτουν διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν την υλοποίηση ή µη των έργων υποδοµών που έχουν αποτελέσει αντικείµενο πρότυπης πρότασης και να επιλέγουν τη βέλτιστη µέθοδο
για την εκτέλεση αυτών µε σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας,
οικονοµικότητας και αποδοτικότητας, καθώς και βιωσιµότητας
του έργου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 6
Δικαίωµα υποβολής πρότυπης πρότασης
Δικαίωµα υποβολής πρότυπης πρότασης για την υλοποίηση
έργου υποδοµής έχει κάθε οικονοµικός φορέας ή ένωση οικονοµικών φορέων, ο οποίος ή, σε περίπτωση ένωσης, κάθε µέλος
αυτής, δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των παρ. 1 και
2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) ή
των παρ. 4 και 5 του άρθρου 39 και του άρθρου 42 του ν.
4413/2016 (Α’ 148) και διαθέτει επαρκή εµπειρία στον τοµέα της
υλοποίησης µεγάλων έργων υποδοµών.
Στις περιπτώσεις υποβολής πρότυπης πρότασης από ένωση
οικονοµικών φορέων, υποχρεωτικά υποβάλλεται εκ µέρους των
µελών της Ένωσης, κοινή δήλωση που καθορίζει το ποσοστό
συµµετοχής εκάστου οικονοµικού φορέα σε αυτή.
Άρθρο 7
Διαδικασία υποβολής και περιεχόµενο
πρότυπης πρότασης
1. Πρότυπες προτάσεις δύνανται να κατατίθενται αποκλειστικά κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο εκάστου ηµερολογιακού
τριµήνου µετά από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας, όπως αυτή βεβαιώνεται σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 14.
2. Η πρότυπη πρόταση υποβάλλεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας και συνοδεύεται από πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο υποστηρικτικών στοιχείων και εγγράφων σύµφωνα µε την παρ. 3. Η
παραλαβή της πρότυπης πρότασης επιβεβαιώνεται µε σχετικό
αποδεικτικό, το οποίο κοινοποιείται αµελλητί στον προτείνοντα
µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας.
3. Η πρότυπη πρόταση περιλαµβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία, πληροφορίες, µελέτες και εκτιµήσεις του προ-
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τείνοντος, σύµφωνα µε τον σκοπό και το αντικείµενο της πρότυπης πρότασης:
(α) Παρουσίαση του προτείνοντος και στοιχεία επικοινωνίας,
συµπεριλαµβανοµένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
(β) Αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου της πρότυπης πρότασης, µε την οποία συνυποβάλλεται και αναλυτική τεκµηρίωση
των χαρακτηριστικών καινοτοµίας και πολυπλοκότητας της προτεινόµενης επένδυσης, στην οποία αφορά η πρότυπη πρόταση.
(γ) Αναλυτική και τεκµηριωµένη έκθεση του προτείνοντος ως
προς τη δοµή και µέθοδο υλοποίησης της προτεινόµενης επένδυσης από οικονοµικής, τεχνικής και νοµικής πλευράς. Ειδικότερα, ο προτείνων υποχρεούται να προσδιορίσει εάν η πρότυπη
πρόταση αφορά στην υλοποίηση του έργου µε σύναψη σύµβασης µελέτης και κατασκευής του προτεινόµενου έργου υποδοµής σύµφωνα µε το άρθρο 50 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) ή µε
σύναψη σύµβασης παραχώρησης έργου κατά τον ν. 4413/2016
(Α’ 148) ή µε σύναψη σύµβασης σύµπραξης κατά τον ν. 3389/
2005 (Α’ 232).
(δ) Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της σύµβασης. Στο πλαίσιο
αυτό υποβάλλεται αναλυτική τεκµηρίωση ως προς: (δα) Τη συµβολή της προτεινόµενης επένδυσης στην περιφερειακή ανάπτυξη ή στην εθνική οικονοµία, (δβ) τη συµβατότητα της
πρότυπης πρότασης µε τους στρατηγικούς στόχους βιώσιµης
ανάπτυξης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,
καθώς και τους γενικότερους στόχους οικονοµικής πολιτικής και
βιώσιµης ανάπτυξης της Χώρας και (δγ) τον συµφέροντα χαρακτήρα της πρότυπης πρότασης, υπό την έννοια ότι επιτυγχάνει
τον βέλτιστο συνδυασµό του κόστους ολόκληρου του κύκλου
ζωής µε την ποιότητα του έργου, κατά τρόπο που καλύπτει τις
ανάγκες του χρήστη (value for money analysis). Ειδικά τεκµηριώνεται ο τρόπος, µε τον οποίο η πρότυπη πρόταση εκπληρώνει το
επιθυµητό αποτέλεσµα µε αποτελεσµατικό, ποιοτικό, καινοτόµο
και οικονοµικό τρόπο, αντιµετωπίζοντας τους πιθανούς κινδύνους, όπως, ενδεικτικά, περιβαλλοντικούς και χρηµατοδότησης.
(ε) Παρουσίαση της σχετικής εµπειρίας του προτείνοντος στην
υλοποίηση µεγάλων έργων υποδοµής.
(στ) Αναλυτική τεκµηρίωση της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης της προτεινόµενης επένδυσης.
(ζ) Πρόγραµµα εκπόνησης µελετών, τεχνική περιγραφή του
αντικειµένου του έργου και έκθεση ως προς τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του έργου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4413/2016 ή το άρθρο 54 του ν. 4412/2016.
(η) Προµελέτη του προτεινόµενου έργου.
(θ) Μελέτη κόστους - οφέλους του έργου η οποία συµπεριλαµβάνει εκτίµηση περί ανταγωνιστικών επιπτώσεων.
(ι) Πρόταση σχετικά µε τις εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης, δηµόσιες και ιδιωτικές, του προτεινόµενου έργου και την
κεφαλαιουχική δοµή της επένδυσης.
(ια) Έκθεση για τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις απαιτούµενες απαλλοτριώσεις, στοιχεία
για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή
µη µετακίνησης ή µεταφοράς τους, καθώς και δηµόσια διαθέσιµα στοιχεία σε σχέση µε αρχαιολογικά ευρήµατα και µνηµεία,
σύµφωνα µε τον ν. 4858/2021 (Α’ 220) στον χώρο εκτέλεσης του
έργου.
(ιβ) Έκθεση καταγραφής και κατανοµής κινδύνων µεταξύ του
Δηµοσίου και του αναδόχου.
(ιγ) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
(ιδ) Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου.
(ιε) Εφόσον η πρότυπη πρόταση αφορά σε σύµβαση παραχώρησης έργου ή σύµβαση σύµπραξης, χρηµατοοικονοµικό µοντέλο, µε τη συνήθη δοµή και το περιεχόµενο που απαιτούνται σε
αντίστοιχης φύσης έργα.
(ιστ) Εφόσον η πρότυπη πρόταση αφορά σε σύµβαση σύµπραξης, έκθεση ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 3389/2005, καθώς και σχέδιο συνοπτικής
αιτιολογικής έκθεσης που περιλαµβάνει τα στοιχεία της περ. αα)
της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3389/2005.
(ιζ) Εφόσον η πρότυπη πρόταση αφορά σε σύµβαση παραχώρησης έργου ή σύµβαση σύµπραξης, επιστολή ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ως προς το κατ’ αρχήν
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ενδιαφέρον τους για τη χρηµατοδότηση του προτεινόµενου
έργου µε δανειακά κεφάλαια, αποπληρωτέα ιδίως από τα έσοδα
του έργου ή την καταβολή πληρωµών διαθεσιµότητας.
(ιη) Σχέδιο σύµβασης για την εκτέλεση του έργου που αποτελεί αντικείµενο της πρότυπης πρότασης.
(ιθ) Υπεύθυνη δήλωση του προτείνοντος µε τις συνέπειες του
ν. 1599/1986 (Α’ 75), ότι:
(ιθα) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των παρ. 1 και
2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 ή των παρ.
4 και 5 του άρθρου 39 και του άρθρου 42 του ν. 4413/2016 και
(ιθβ) διαθέτει τη δηλούµενη, σύµφωνα µε την περ. (ε) της παρούσας, εµπειρία. Ως προς την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.
(κ) Δήλωση του προτείνοντος ότι, σε περίπτωση έγκρισης της
πρότυπης πρότασης, σύµφωνα µε το άρθρο 10, χορηγεί στο Δηµόσιο και, κατά περίπτωση, στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, ανέκκλητη, µη αποκλειστική και µεταβιβάσιµη,
χωρίς υποχρέωση πληρωµής δικαιωµάτων, άδεια αντιγραφής,
αναπαραγωγής, τροποποίησης, µετάφρασης και χρήσης οποιουδήποτε δικαιώµατος πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
του προτείνοντος ή τρίτου σε σχέση µε τα στοιχεία του φακέλου
υποβολής της πρότυπης πρότασης, καθώς και ότι θα προβεί σε
κάθε ενέργεια, που είναι αναγκαία για την επέλευση των αποτελεσµάτων της δήλωσης αυτής, συµπεριλαµβανοµένων και ενεργειών για την κατοχύρωση ή ανανέωση των δικαιωµάτων αυτών.
(κα) Δήλωση του προτείνοντος για το κόστος προετοιµασίας
των υποβαλλόµενων µε τον φάκελο υποβολής πρότυπης πρότασης, στοιχείων, πληροφοριών, µελετών και εκτιµήσεων, συνοδευόµενη από σχετική τεκµηρίωση.
(κβ) Αποδεικτικό καταβολής της αξίας του παραβόλου της
παρ. 4.
4. Για την υποβολή της πρότυπης πρότασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δηµοσίου, ύψους ίσου µε ποσοστό
ένα τοις χιλίοις (1‰) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του
έργου.
5. Ο προτείνων δύναται να αποσύρει οποτεδήποτε την πρότυπη πρόταση που υπέβαλε. Εφόσον ο προτείνων αποσύρει την
πρότυπη πρόταση µέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της
από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, επιστρέφεται στον προτείνοντα µέρος του παραβόλου που αντιστοιχεί
σε ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας του, µε
πράξη της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων και
δεν επέρχονται τα αποτελέσµατα της περ. (κ) της παρ. 3. Σε περίπτωση µεταγενέστερης απόσυρσης πρότυπης πρότασης, το
καταβληθέν ποσό παραβόλου δεν επιστρέφεται. Εάν ο προτείνων αποσύρει πρότυπη πρόταση, δεν δικαιούται να επανέλθει µε
νέα πρότυπη πρόταση ως προς το ίδιο έργο υποδοµής για χρονική περίοδο έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία απόσυρσης της
πρότυπης πρότασής του.
Άρθρο 8
Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων συστήνεται και συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών
και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός τριών
(3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων αποτελείται από τέσσερα (4) τακτικά µέλη και ισάριθµα αναπληρωµατικά,
τα οποία ορίζονται µε την απόφαση της παρ. 1. Ως πρόεδρος και
µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων ορίζονται, ανάλογα µε τη φύση του προτεινόµενου έργου υποδοµής:
(α) Ο αρµόδιος για θέµατα υποδοµών Υπουργός, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή του τον Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
ή, σε περίπτωση έργου υποδοµής αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο αρµόδιος για θέµατα χωρικού σχεδιασµού και αστικού περιβάλλοντος Υπουργός, µε
αναπληρωτή του τον αρµόδιο ανά περίπτωση Γενικό Γραµµατέα
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
(β) κατά λόγο αρµοδιότητας, ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινω-
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νιακών Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε
αναπληρωτή του τον νόµιµο αναπληρωτή του κατ’ άρθρο 87 του
ν. 3528/2007 (Α’ 26) ή ο Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών, Λιµενικών και Κτηριακών Υποδοµών του ιδίου Υπουργείου µε αναπληρωτή του τον νόµιµο αναπληρωτή του κατ’ άρθρο 87 του ν.
3528/2007, ή, σε περίπτωση έργου υποδοµής αρµοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο αρµόδιος ανά περίπτωση Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε αναπληρωτή του τον προϊστάµενο της αρµόδιας
διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
(γ) ο προϊστάµενος της διεύθυνσης του αρµόδιου υπουργείου,
στην αρµοδιότητα της οποίας εµπίπτει η δηµοπράτηση του προτεινόµενου έργου µε τον αναπληρωτή του,
(δ) ένας εµπειρογνώµονας επί του εξεταζόµενου αντικειµένου,
που ορίζεται, κατά περίπτωση, από τον αρµόδιο Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών ή Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον
αναπληρωτή του.
Εφόσον το προτεινόµενο έργο προτείνεται να υλοποιηθεί
µέσω σύµβασης σύµπραξης δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα σύµφωνα µε τον ν. 3389/2005 (Α’ 232), στην Επιτροπή Αξιολόγησης
Πρότυπων Προτάσεων συµµετέχει υποχρεωτικά επιπλέον και ο
Γενικός Γραµµατέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Καθήκοντα γραµµατέα της Επιτροπής ανατίθενται σε υπάλληλο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών που καθορίζεται µε την απόφαση της παρ. 1.
4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων συγκαλείται, συνεδριάζει και λαµβάνει αποφάσεις σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
5. Αντικείµενο της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων αποτελεί η εξέταση και αξιολόγηση των πρότυπων προτάσεων και η εισήγηση προς τον αρµόδιο υπουργό ως προς την
έγκριση ή την απόρριψη πρότυπης πρότασης.
6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων επικουρείται διοικητικά από υπηρεσιακή µονάδα του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργείου ανάλογα µε τη φύση του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση συγκρότησης της παρ. 1. Η Επιτροπή
Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων δύναται να επικουρείται στο
έργο της αξιολόγησης των πρότυπων προτάσεων ως προς εξειδικευµένα θέµατα τεχνικής, χρηµατοοικονοµικής και νοµικής φύσεως, από εξειδικευµένους συµβούλους, κατ’ ανάλογη
εφαρµογή του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Άρθρο 9
Αξιολόγηση πρότυπης πρότασης
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων επιλαµβάνεται κάθε πρότυπης πρότασης αµελλητί, κατά τη χρονική προτεραιότητα υποβολής της. Εφόσον διαπιστώνεται ότι κατά την
ίδια περίοδο υποβολής προτύπων προτάσεων, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 7, έχουν υποβληθεί δύο ή περισσότερες πρότυπες προτάσεις µε το ίδιο ή παρόµοιο
αντικείµενο, η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων
εξετάζει ταυτόχρονα τις προτάσεις και εισηγείται: (α) Την έγκριση της πρότυπης πρότασης, η οποία κρίνεται ως πλέον σκόπιµη και συµφέρουσα και (β) την απόρριψη των λοιπών.
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, αφού διαπιστώσει την καταβολή της αξίας του παραβόλου της παρ. 4 του
άρθρου 7, προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση του περιεχοµένου της πρότυπης πρότασης χωρίς καθυστέρηση. Κατά το
στάδιο αξιολόγησης της πρότυπης πρότασης η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτύπων Προτάσεων διαχειρίζεται το περιεχόµενο
της πρότυπης πρότασης ως εµπιστευτικό.
3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων ενηµερώνει τον προτείνοντα µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας ως
προς την πληρότητα ή τις ελλείψεις της υποβληθείσας πρότυπης
πρότασης εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής και, εφόσον απαιτείται, τον καλεί να υποβάλει ελλείποντα
στοιχεία ή πληροφορίες εντός εύλογης προθεσµίας, η οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες και µπορεί να πα-
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ραταθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της ως άνω Επιτροπής, κατόπιν ειδικού αιτήµατος του προτείνοντος.
4. Η διαδικασία αξιολόγησης της πρότυπης πρότασης από την
Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων ολοκληρώνεται
εντός ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής του
αποδεικτικού παραλαβής της πρότυπης πρότασης της παρ. 2
του άρθρου 7. Η ανωτέρω προθεσµία διακόπτεται σε περίπτωση
ελλείψεων της πρότυπης πρότασης που υποβλήθηκε και επανεκκινεί από τον χρόνο υποβολής των απαιτούµενων συµπληρώσεων από τον προτείνοντα, σύµφωνα µε την παρ. 3 του παρόντος.
5. Κατά την αξιολόγηση της πρότυπης πρότασης η Επιτροπή
Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων µπορεί, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, να καλεί τον προτείνοντα να παράσχει διευκρινίσεις ή πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ως προς την
πρότυπη πρότασή του εντός εύλογης προθεσµίας η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών και µεγαλύτερη
των τριάντα (30) ηµερών, καθώς και να του ζητεί να προβαίνει
στις αναγκαίες προσαρµογές και τροποποιήσεις της υποβληθείσας πρότασης, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της. Σε περιπτώσεις
που η άνω οριζόµενη προθεσµία δεν επαρκεί για τη χορήγηση
των αιτουµένων διευκρινίσεων ή πρόσθετων στοιχείων ή πληροφοριών, δύναται η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτύπων Προτάσεων
µε απόφασή της να χορηγήσει πρόσθετη προθεσµία, η οποία δεν
µπορεί να υπερβεί τις εκατόν είκοσι (120) ηµέρες Η Επιτροπή
Αξιολόγησης Προτύπων Προτάσεων δύναται να προβαίνει και η
ίδια, µε τη συνδροµή των συµβούλων αυτής κατά την παρ. 6 του
άρθρου 8, σε προσαρµογές ή τροποποιήσεις της υποβληθείσας
πρότασης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων διαβουλεύεται µε τον προτείνοντα ως προς τις προσαρµογές και
τροποποιήσεις της υποβληθείσας πρότυπης πρότασης. Οι αιτούµενες προσαρµογές δεν δύνανται να συνεπάγονται ουσιώδη µεταβολή των βασικών χαρακτηριστικών της πρότυπης πρότασης.
6. Κατά την αξιολόγηση της πρότυπης πρότασης η Επιτροπή
Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων δύναται να απευθύνει ερωτήµατα, να συλλέγει στοιχεία και να συνεργάζεται µε οποιονδήποτε φορέα του δηµόσιου τοµέα, ο οποίος και υποχρεούται να
συνεργάζεται, παρέχοντας αµελλητί κάθε ζητούµενο στοιχείο ή
πληροφορία. Στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση τήρησης του
απορρήτου της παρ. 2 βαρύνει και τους φορείς και τα όργανα
του δηµόσιου τοµέα µε τα οποία συνεργάζεται η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων.
7. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων εισηγείται
την απόρριψη της πρότυπης πρότασης:
(α) Σε περίπτωση µη καταβολής της αξίας του παραβόλου της
παρ. 4 του άρθρου 7 από τον προτείνοντα,
(β) εφόσον διαπιστώσει, αξιολογώντας το αναλυτικό περιεχόµενο του φακέλου υποβολής πρότυπης πρότασης, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3,
(γ) εάν ο προτείνων, παρότι κλήθηκε, παρέλειψε να υποβάλει
στοιχεία ή πληροφορίες ή δεν παρέσχε διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικά στοιχεία, αναγκαία για την αξιολόγηση της πρότυπης
πρότασης, εντός της ταχθείσας προθεσµίας,
(δ) εφόσον ο προτείνων αρνείται να προβεί στις απαιτούµενες,
από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, τροποποιήσεις επί της πρότυπης πρότασης,
(ε) εφόσον διαπιστώνει, µε κατάλληλα µέσα, τη συνδροµή στο
πρόσωπο του προτείνοντος οποιασδήποτε εκ των καταστάσεων
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/
2016 (Α’ 147) ή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 39 και του άρθρου
42 του ν. 4413/2016 (Α’ 148),
(στ) εφόσον διαπιστώνει, µε κατάλληλα µέσα, ότι ο προτείνων
δεν διαθέτει επαρκή εµπειρία στην υλοποίηση µεγάλων έργων
υποδοµών,
(ζ) εφόσον η πρότυπη πρόταση αφορά σε έργο υποδοµής, ως
προς το οποίο έχει υποβληθεί και έχει ήδη εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας παρόµοια πρότυπη πρόταση.
8. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων εισηγείται
την απόρριψη ή την έγκριση της πρότυπης πρότασης, λαµβάνοντας υπόψη:
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(α) Την ένταξη και εναρµόνιση του προτεινόµενου έργου υποδοµής µε τον ευρύτερο σχεδιασµό και τις προτεραιότητες του
Κράτους ή της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα
στους σχετικούς τοµείς,
(β) την κοινωνικοοικονοµική σκοπιµότητα και ωφέλεια του προτεινόµενου έργου,
(γ) τη βιωσιµότητα της προτεινόµενης επένδυσης,
(δ) τη δυνατότητα βραχυπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης
χρηµατοδότησης του έργου από δηµόσιους πόρους,
(ε) την ωριµότητα του προτεινόµενου έργου από πλευράς
αδειοδοτήσεων και διαθέσιµης γης, καθώς και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης αυτού.
9. Η θετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων
Προτάσεων συνοδεύεται από το σύνολο των στοιχείων της παρ.
3 του άρθρου 7, όπως αυτά τροποποιούνται κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης της πρότυπης πρότασης σύµφωνα µε την παρ. 6
του παρόντος και περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
(α) Πρόταση ως προς τη µέθοδο υλοποίησης του προτεινόµενου έργου είτε µε τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης έργου σύµφωνα µε το άρθρο 50 του ν. 4412/2016, είτε µε τη σύναψη
σύµβασης παραχώρησης έργου σύµφωνα µε τον ν. 4413/2016,
είτε µε τη σύναψη σύµβασης σύµπραξης, χωρίς να δεσµεύεται
από το περιεχόµενο της πρότασης του προτείνοντος,
(β) πρόταση ως προς τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης,
(γ) ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας ανάθεσης και
της υλοποίησης του έργου,
(δ) σε περίπτωση που η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
Πρότυπων Προτάσεων αφορά στην υλοποίηση του προτεινόµενου έργου µε τη σύναψη σύµβασης σύµπραξης κατά τον ν.
3389/2005, επιπλέον στοιχεία τα οποία απαιτείται να περιλαµβάνονται στη συνοπτική αιτιολογική έκθεση της παρ. 2 του άρθρου
4 του ν. 3389/2005,
(ε) καθορισµό των εξόδων προετοιµασίας της πρότυπης πρότασης, συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους των µελετών που
υποβλήθηκαν, καθώς και των επιπλέον εξόδων µε τα οποία επιβαρύνθηκε ο προτείνων στο πλαίσιο της διαδικασίας της παρ. 6
του παρόντος, που, κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτύπων Προτάσεων, επιβαρύνθηκε ο προτείνων για
την υποβολή της πρότυπης πρότασης. Τα έξοδα προετοιµασίας
της πρότυπης πρότασης δεν δύνανται να υπερβαίνουν ποσό ίσο
µε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) της προϋπολογιζόµενης αξίας
του έργου, όπως αυτή εγκρίνεται από την Κυβερνητική Επιτροπή
Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας.
10. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, η
Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων υποβάλλει την εισήγησή της στον υπουργό, στην αρµοδιότητα του οποίου εµπίπτει η εκτέλεση του έργου ή στην εποπτεία του οποίου υπάγεται
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας του έργου, προς έγκριση. Ο Υπουργός δύναται να αναπέµψει την εισήγηση προς την
Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, σε περίπτωση
που κρίνει ότι η πρότυπη πρόταση χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης ή περαιτέρω διευκρίνισης ως προς επιµέρους παραµέτρους
της ή εφόσον κρίνει ότι η πρότυπη πρόταση χρήζει περαιτέρω
προσαρµογών και τροποποιήσεων. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων υποβάλλει νέα εισήγηση προς τον αρµόδιο Υπουργό
εντός τριάντα (30) ηµερών από την αναποµπή.
11. Με την επιφύλαξη της παρ. 10, ο αρµόδιος υπουργός,
εφόσον αποδέχεται τη θετική εισήγηση ή απορρίπτει την αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, εισάγει, µε πρότασή του, την πρότυπη πρόταση προς
τελική κρίση στην Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας. Η απόφαση του αρµοδίου Υπουργού, µε την
οποία απορρίπτεται η θετική εισήγηση ή γίνεται αποδεκτή η αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων κοινοποιείται, µε επιµέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης
Πρότυπων Προτάσεων, προς τον προτείνοντα.
12. Σε περίπτωση που η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων αφορά στην υλοποίηση του προτεινόµενου έργου µε τη σύναψη σύµβασης σύµπραξης κατά τον ν.
3389/2005, η Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Ση-
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µασίας ασκεί τα καθήκοντα της Διυπουργικής Επιτροπής Συµπράξεων Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα.
13. Η θετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων
Προτάσεων δεν αίρει την υποχρέωση λήψης όλων των απαιτούµενων κατά περίπτωση εγκρίσεων και αδειών, ιδίως δε της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για την οποία εφαρµόζεται ο ν.
4014/2011 (Α’ 209).
Άρθρο 10
Απόφαση επί της πρότυπης πρότασης αποτελέσµατα απόρριψης και έγκρισης
1. Επί της έγκρισης της πρότυπης πρότασης, αποφαίνεται η
Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας, µε
την έκδοση σχετικής απόφασης, αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων και την
πρόταση του αρµοδίου Υπουργού.
2. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότυπης πρότασης από την
Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας, ο
προτείνων θεµελιώνει δικαίωµα διεκδίκησης, καθώς και δικαίωµα
καταβολής σε αυτόν των εξόδων προετοιµασίας της πρότυπης
πρότασης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 και µεταβιβάζει στο Δηµόσιο και στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, ανέκκλητη, µη αποκλειστική και µεταβιβάσιµη, χωρίς υποχρέωση
πληρωµής δικαιωµάτων, άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, µετάφρασης και χρήσης οποιουδήποτε δικαιώµατος
πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του προτείνοντος ή τρίτου σε σχέση µε τα στοιχεία του φακέλου υποβολής της πρότυπης πρότασης.
3. Σε περίπτωση απόρριψης της πρότυπης πρότασης από το
αρµόδιο όργανο σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 9, ο προτείνων δεν αποζηµιώνεται για τις δαπάνες που συνδέονται µε την προετοιµασία, την υποβολή και την αξιολόγηση της πρότυπης
πρότασης που υπέβαλε ούτε για οποιασδήποτε φύσεως ζηµία υποστεί µε την υποβολή της πρότυπης πρότασης και διατηρεί τα δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν
στα στοιχεία του φακέλου υποβολής της πρότυπης πρότασης.
4. Η απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας κοινοποιείται, µε επιµέλεια της Επιτροπής
Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, προς τον προτείνοντα και
την αρµόδια αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα.
5. Κατόπιν έκδοσης της απόφασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας, το σύνολο των στοιχείων
και εγγράφων που περιλαµβάνονται στον φάκελο υποβολής της
πρότυπης πρότασης διαβιβάζεται µε επιµέλεια της Επιτροπής
Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης έγκρισης της πρότυπης πρότασης, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας υποχρεούται να προβεί χωρίς καθυστέρηση στις αναγκαίες ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης της
σύµβασης, συντάσσοντας, µεταξύ άλλων, τα απαιτούµενα τεύχη
δηµοπράτησης. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύνανται να προβούν σε επιµέρους τροποποιήσεις του αντικειµένου του έργου ή των τεχνικών προδιαγραφών ή των τεχνικών ή
λειτουργικών απαιτήσεων αυτού, κατόπιν προηγούµενης σχετικής έγκρισης της Κυβερνητικής Επιτροπής Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας.
6. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότυπης πρότασης από την
Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας, τα
στοιχεία, οι προµελέτες, εκθέσεις και οι λοιπές πληροφορίες που
περιέχονται στον φάκελο υποβολής πρότυπης πρότασης, όπως
αυτά έχουν τροποποιηθεί, µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς
κόστος από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα για
τον σκοπό της υλοποίησης του προτεινόµενου έργου, εν όλω ή
εν µέρει.
7. Κατά της απόφασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας της παρ. 1 του παρόντος ή της απόφασης του αρµοδίου Υπουργού της παρ. 11 του άρθρου 9, µε
την οποία απορρίπτεται η πρότυπη πρόταση, χωρεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας σύµφωνα µε το
π.δ. 18/1989 (Α’ 8).
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Άρθρο 11
Δηµοσιότητα
1. Η έγκριση της πρότυπης πρότασης, κατά το άρθρο 10, δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και του εποπτεύοντος αυτών υπουργείου. Η
δηµοσίευση περιλαµβάνει:
α) Επωνυµία και στοιχεία επικοινωνίας του προτείνοντος και,
συγκεκριµένα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και
διεύθυνση διαδικτύου,
β) σύντοµη περιγραφή του προτεινόµενου έργου, και
γ) εκτιµώµενη αξία της προτεινόµενης επένδυσης.
2. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, µετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης έγκρισης της πρότυπης πρότασης, κατά το άρθρο 10, γνωστοποιεί υποχρεωτικά και αµελλητί
την πρόθεσή του να προβεί στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύµβασης δηµοσιεύοντας προκαταρκτική προκήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Άρθρο 12
Ειδικοί κανόνες κατά τη διαδικασία ανάθεσης
συµβάσεων κατόπιν έγκρισης πρότυπης Πρότασης
1. Κατά την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων για τη µελέτη και
κατασκευή έργου και συµβάσεων παραχώρησης έργου ή σύµβασης σύµπραξης που αφορούν στο έργο ως προς το οποίο εκδόθηκε απόφαση έγκρισης πρότυπης πρότασης, εφαρµόζονται
οι κανόνες του παρόντος κεφαλαίου.
2. Υπό την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου και του άρθρου
13, η ανάθεση δηµόσιας σύµβασης ή σύµβασης παραχώρησης
ή σύµβασης σύµπραξης που αφορούν σε έργο, ως προς το
οποίο έγινε αποδεκτή πρότυπη πρόταση, διενεργείται σύµφωνα
µε τους ν. 4412/2016 (Α’ 147) ή 4413/2016 (Α’ 148) ή 3389/2005
(Α’ 232). Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας αντιµετωπίζουν τους συµµετέχοντες ισότιµα και χωρίς διακρίσεις, τηρώντας την αρχή της
διαφάνειας.
3. Στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων έργου ή
συµβάσεων παραχώρησης ή συµβάσεων σύµπραξης, που αφορούν στο έργο ως προς το οποίο εκδόθηκε απόφαση έγκρισης
πρότυπης πρότασης, δεν εφαρµόζονται:
(α) Το άρθρο 30 (ανταγωνιστικός διάλογος- Βιβλίο Ι), οι περ.
β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 (διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση - Βιβλίο Ι), το άρθρο 267
(ανταγωνιστικός διάλογος - Βιβλίο ΙΙ) και οι περ. β), γ), δ) και ε)
του άρθρου 269 του ν. 4412/2016 (διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, Βιβλίο ΙΙ),
(β) η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4413/2016 (µη υποχρέωση
δηµοσίευσης προκήρυξης σύµβασης παραχώρησης),
(γ) η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3389/2005 (όροι διαδικασίας
διαπραγµάτευσης).
4. Στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων παραχώρησης
έργων που αφορούν σε έργα ως προς τα οποία εκδόθηκε απόφαση έγκρισης πρότυπης πρότασης, οι ελάχιστες προθεσµίες
που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 43 του ν. 4413/
2016, ως προς την παραλαβή αιτήσεων συµµετοχής και προσφορών για τη σύµβαση παραχώρησης ανέρχονται σε τουλάχιστον
εκατόν είκοσι (120) και ενενήντα (90) ηµέρες, αντίστοιχα. Οι ίδιες
προθεσµίες ισχύουν και όταν η σύµβαση παραχώρησης έργου
υλοποιείται ως σύµβαση σύµπραξης του ν. 3389/2005.
5. Στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων για τη µελέτη και κατασκευή έργου, οι οποίες αφορούν σε έργα ως προς
τα οποία εκδόθηκε απόφαση έγκρισης πρότυπης πρότασης, οι
ελάχιστες προθεσµίες της παρ. 1 του άρθρου 27 (ανοικτή διαδικασία Βιβλίο Ι), της παρ. 3 του άρθρου 28 (προκαταρκτική προκήρυξη επί κλειστής διαδικασίας - Βιβλίο Ι), της παρ. 1 του
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άρθρου 29 (ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση - Βιβλίο Ι), της παρ. 1 του άρθρου 264 (ανοικτή διαδικασία- Βιβλίο
ΙΙ), της παρ. 3 του άρθρου 265 (συµφωνία για την προθεσµία παραλαβής- κλειστές διαδικασίες, Βιβλίο ΙΙ) και της παρ. 1 του άρθρου 266 (διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη
προκήρυξη διαγωνισµού) του ν. 4412/2016 αντιστοιχούν σε τουλάχιστον εκατό (100) ηµέρες. Οι ίδιες προθεσµίες ισχύουν και
όταν η σύµβαση µελέτης και κατασκευής του έργου αφορά και
στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας αυτού και
υλοποιείται ως σύµβαση σύµπραξης του ν. 3389/2005.
6. Κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, συµβάσεων παραχώρησης και συµβάσεων σύµπραξης
που αφορούν σε έργα ως προς τα οποία εκδόθηκε απόφαση έγκρισης πρότυπης πρότασης, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς διασφαλίζουν ότι το σύνολο των εγγράφων και
στοιχείων του φακέλου υποβολής πρότυπης πρότασης, όπως
αυτά διαµορφώθηκαν κατόπιν προσαρµογών ή τροποποιήσεων
που ζητήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, τίθενται υπόψη των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης αποκλειστικά για τον σκοπό της
διαµόρφωσης της προσφοράς τους. Τα έγγραφα και στοιχεία
του πρώτου εδαφίου παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα προς τα εν λόγω πρόσωπα κατόπιν σύναψης συµφωνίας τήρησής τους ως απορρήτων και έγγραφης
δέσµευσης εκ µέρους των προσώπων έναντι της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα για την παράλειψη χρήσης τους
για οποιονδήποτε άλλον σκοπό.
7. Ειδικώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης ή σύµπραξης δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφεροµένους ή τους υποψηφίους να υποβάλουν, σε χρόνο προ της υποβολής προσφορών, σχόλια και
προτάσεις επί του σχεδίου της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια,
να αποφασίσει την τροποποίηση του σχεδίου σύµβασης, λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις προτάσεις των ενδιαφεροµένων
ή των υποψηφίων που υποβλήθηκαν και να ενσωµατώσει το σύνολο ή µέρος αυτών στο τελικό σχέδιο σύµβασης, το οποίο θα
τεθεί σε γνώση τους σε εύλογο χρονικό διάστηµα προ της ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, χωρίς να δεσµεύεται από το
περιεχόµενο σχολίων ή παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν.
8. Στα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περ. 14
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 ή στα τεύχη διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν. 4413/2016, γίνεται µνεία:
(α) Του γεγονότος ότι η διαδικασία ανάθεσης διεξάγεται κατόπιν έκδοσης απόφασης αποδοχής πρότυπης πρότασης,
(β) των ατοµικών στοιχείων του προτείνοντος,
(γ) του δικαιώµατος διεκδίκησης του προτείνοντος σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 13 και
(δ) της υποχρέωσης καταβολής από τον ανάδοχο, εφόσον
είναι διάφορος του προτείνοντος, στον προτείνοντα των εξόδων
προετοιµασίας της πρότυπης πρότασης, καθώς και του προσδιορισµού του ύψους αυτών, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
13.
9. Εάν στη διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν έγκρισης πρότυπης
πρότασης, ο προτείνων αποτελεί τον µοναδικό προσφέροντα ή
υποψήφιο, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας επαληθεύει υποχρεωτικά, µε γενικώς παραδεδεγµένη µεθοδολογία
µέσω ανεξάρτητου εκτιµητή, ότι το αποτέλεσµα του διαγωνισµού
είναι οικονοµικά συµφέρον και ανταποκρίνεται στην τιµή της αγοράς. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύνανται να ζητήσουν, προς τον σκοπό αυτό, βελτίωση της υποβληθείσας
προσφοράς, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης. Σε περίπτωση που από το πόρισµα του
ανεξάρτητου εκτιµητή δεν προκύπτει ότι το αποτέλεσµα του διαγωνισµού είναι οικονοµικά συµφέρον και ότι ανταποκρίνεται στην
τιµή της αγοράς, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µαταιώνει τον διαγωνισµό. Ο ανεξάρτητος εκτιµητής δύναται να
επιλεγεί και κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 128 του
ν.
4412/2016.
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Άρθρο 13
Δικαίωµα διεκδίκησης - Αποζηµιώσεις
1. Στις διαδικασίες ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης ή σύµπραξης δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, εφόσον, µετά την ολοκλήρωση του σταδίου εξέτασης και αξιολόγησης των οικονοµικών
προσφορών, ο προτείνων δεν έχει τεθεί πρώτος στον πίνακα κατάταξης, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας υποχρεούται
να καλέσει τον προσφέροντα που κατατάσσεται πρώτος, τον
προτείνοντα, καθώς και τους προσφέροντες που έχουν καταταγεί σε θέση µεταξύ του πρώτου στον πίνακα κατάταξης και του
προτείνοντος, προκειµένου να υποβάλουν βελτιωµένες οικονοµικές προσφορές («δικαίωµα διεκδίκησης»), εντός εύλογης προθεσµίας, η οποία δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των είκοσι (20)
ηµερών. Κατόπιν της υποβολής βελτιωµένων οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, προσωρινός ανάδοχος
της σύµβασης ανακηρύσσεται ο προσφέρων που έχει υποβάλει
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις των τευχών διαγωνισµού. Τα
τεύχη διαγωνισµού περιλαµβάνουν τις λεπτοµέρειες σχετικά µε
τη διαδικασία υποβολής βελτιωµένων προσφορών.
2. Εάν οριστικός ανάδοχος της σύµβασης ανακηρύσσεται διαγωνιζόµενος που δεν είναι ο προτείνων, ο οριστικός ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλει στον προτείνοντα, ο οποίος συµµετείχε στον διαγωνισµό, τα έξοδα προετοιµασίας της πρότυπης
πρότασης, όπως έχουν προσδιορισθεί σύµφωνα µε την παρ. 9
του άρθρου 9, εντός εξήντα (60) ηµερών από την ανακήρυξή του
σε οριστικό ανάδοχο. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της
προσφοράς του προτείνοντος σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο προτείνων, που συµµετείχε στον διαγωνισµό, δικαιούται οµοίως να λάβει από τον οριστικό ανάδοχο τα
έξοδα προετοιµασίας της πρότυπης πρότασης.
3. Ο προσωρινός ανάδοχος, εφόσον δεν είναι ο προτείνων,
υποχρεούται να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα πρόσθετη εγγύηση ποσού ίσου µε τα έξοδα προετοιµασίας της πρότυπης πρότασης, σύµφωνα µε την παρ. 2,
εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα µε την
οποία αυτός ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος. Η εγγύηση
έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών και ανανεώνεται προ της λήξης της, για χρονικό διάστηµα έως την ανακήρυξη οριστικού αναδόχου, πλέον δύο (2) µηνών. Η εγγύηση
της παρούσας καταπίπτει, αν ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν
ανακήρυξής του ως οριστικού αναδόχου της σύµβασης, δεν καταβάλλει στον προτείνοντα, εντός της προθεσµίας της παρ. 2,
τα ποσά που ορίζονται στην παρ. 2. Το ποσό της εγγύησης που
κατέπεσε καταβάλλεται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στον προτείνοντα. Σε περίπτωση όµως, που οριστικός ανάδοχος της σύµβασης ανακηρύσσεται επόµενος κατά
σειρά στον πίνακα κατάταξης προσφέρων, τότε η καταβολή των
εξόδων προετοιµασίας βαρύνει αυτόν και οι συνέπειες από την
άρνηση καταβολής επέρχονται στο πρόσωπό του. Δεν καταβάλλονται έξοδα προετοιµασίας της πρότυπης πρότασης, στην περίπτωση που τελικά, κατόπιν αλλεπάλληλων αρνήσεων, οριστικός ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προτείνων. Ως προς την έκδοση
και το περιεχόµενο της εγγύησης της παρούσας εφαρµόζονται
αναλόγως οι παρ. 11 έως 13 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 (Α’
147).
4. Σε περίπτωση µαταίωσης της διαδικασίας ανάθεσης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 106, ή την παρ. 2 του άρθρου 317
του ν. 4412/2016, ή την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4413/ 2016
(Α’ 148), τα έξοδα προετοιµασίας της πρότυπης πρότασης δεν καταβάλλονται στον προτείνοντα που συµµετείχε στη διαδικασία
ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.
5. Τα δικαιώµατα του προτείνοντος, σύµφωνα µε τις ανωτέρω
προβλέψεις, διατηρούνται και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Εφόσον έχει επέλθει αλλαγή στο πρόσωπο του προτείνοντος λόγω εταιρικού µετασχηµατισµού, σύµφωνα µε τον ν.
4601/2019 (Α’ 44) ή αντίστοιχες ρυθµίσεις που ισχύουν στη χώρα
εγκατάστασης του προτείνοντος,
(β) εάν ο προτείνων συµµετέχει στη διαδικασία ανάθεσης και

υποβάλλει προσφορά από κοινού µε άλλα πρόσωπα, ακόµη και
εάν τα τελευταία δεν είχαν υποβάλλει από κοινού µε τον προτείνοντα την πρότυπη πρόταση,
(γ) σε περίπτωση που ο προτείνων αποτελεί ένωση προσώπων,
εάν µεταβληθεί η σύνθεση της ένωσης προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα εκ των µελών της διατηρεί τη συµµετοχή του σε αυτή και το δηλωθέν σε αυτή ποσοστό σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ή
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται
κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, δύνανται να γίνονται αποδεκτές και να θεωρούνται ως
πρότυπες, προτάσεις οι οποίες:
(α) Αφορούν σε έργα τα οποία, παρότι έχουν ενταχθεί στον
σχεδιασµό της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ή
στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, παρουσιάζουν πολύ χαµηλό επίπεδο ωρίµανσης και η επιτάχυνση της υλοποίησής τους
εκτιµάται ότι θα συµβάλλει σηµαντικά στην περιφερειακή ή
εθνική οικονοµική ανάπτυξη, ή
(β) αφορούν σε έργα τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα
αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα διάφορου των αναφεροµένων στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 3, ή
(γ) ειδικώς για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, παρότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3, κρίνεται ότι, µέσω της
υλοποίησής τους, θα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των δυσµενών οικονοµικών συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών συστήνεται
και συγκροτείται η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας της Επιτροπής και ορίζονται, ιδίως, ο τρόπος υποβολής των προτύπων
προτάσεων µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας και ειδικές
απαιτήσεις ως προς τη µορφή και το περιεχόµενο των συνυποβαλλόµενων εγγράφων και στοιχείων, η διαδικασία αξιολόγησής
τους, τα κωλύµατα συµµετοχής των µελών, η συνδροµή δηµοσίων αρχών και οικονοµικών φορέων, η διοικητική υποστήριξη
αυτής και η αµοιβή των µελών αυτής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, οι προσφερόµενες
λειτουργίες και εφαρµογές και οι τεχνικές λεπτοµέρειες λειτουργίας και χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας υποβολής των
πρότυπων προτάσεων.
3. Με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό
τόπο του προγράµµατος Διαύγεια, καθώς και στον διαδικτυακό
τόπο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών βεβαιώνεται η
θέση σε παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
της περ. 11 του άρθρου 4.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Άρθρο 15
Σύσταση Διοικητικής Αρχής Γεφυρών Τροποποίηση άρθρου 176 του ν. 3669/2008
Στο άρθρο 176 του κ.ν. 3669/2008 (Α’ 116), προστίθεται παρ.
1β ως εξής:
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«1β. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
εγκρίνεται κανονισµός, που διέπει τις διαδικασίες για την επιθεώρηση και τη συντήρηση των γεφυρών της χώρας, µε άνοιγµα
µήκους άνω των έξι (6) µέτρων, µη περιλαµβανοµένων γεφυρών
που έχουν χαρακτηριστεί ως µνηµεία, σύµφωνα µε τον ν.
4858/2021 (Α’ 220). Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
συστήνεται, ως επιτροπή του, Διοικητική Αρχή Γεφυρών, η οποία
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και η οποία είναι αρµόδια για τη διασφάλιση της τήρησης
των διαδικασιών του ως άνω κανονισµού και της συµµόρφωσης
των αρµόδιων φορέων µε αυτόν.»
Άρθρο 16
Καθορισµός ηµερών µετακίνησης εκτός έδρας
υπαλλήλων της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και Τ.Α.Ε.Φ.Κ. - Τροποποίηση παρ. 3 του άρθρου 2 υποπαρ. Δ9
του ν. 4336/2015
Στην παρ. 3 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015
(Α’ 94) προστίθεται περ. δ’ και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµοδίου Υπουργού και
του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι ηµέρες µετακίνησης
εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων των παρ.
1 και 2 και µέχρι διακόσιες (200) ηµέρες συνολικά για τις µετακινήσεις εκτός έδρας:
α) των πληρωµάτων του Ε.Κ.Α.Β.,
β) των τεχνικών και δηµοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
γ) του προσωπικού κλάδου Γεωπόνων και Κτηνιάτρων του Ειδικού Λογαριασµού Γεωργικών Αποζηµιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.) και του
προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τους επιτόπιους φυσικούς
ελέγχους που υποχρεούται να διενεργεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειµένου για τα µέλη
του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων της Επιτροπής Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) µέχρι εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες
συνολικά για τη διενέργεια ελέγχων,
δ) των υπαλλήλων που υπηρετούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο,
στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και στις διευθύνσεις και τους
τοµείς που υπάγονται στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση,
ε) του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής µέχρι εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες συνολικά.»
Άρθρο 17
Καθορισµός Δικαιούχων Ενιαίας Κάρτας
για διέλευση ατόµων µε αναπηρία - Τροποποίηση
του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016
Στην παρ. 17 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α’ 93),
α) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται µε την προσθήκη των κατηγοριών δικαιούχων στο αντικείµενο της υπουργικής απόφασης, β)
το πέµπτο, έκτο και έβδοµο εδάφια αντικαθίστανται και η παρ.
17 διαµορφώνεται ως εξής:
«17. Στην Υπηρεσία Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Οδικών Υποδοµών ανατίθεται η αρµοδιότητα έκδοσης ενιαίας
κάρτας για τη διέλευση των Ατόµων µε Αναπηρία (Α.µε.Α.) από
όλους τους αυτοκινητόδροµους µε διόδια. Η ενιαία κάρτα εκδίδεται µέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρµογής από την Υπηρεσία Οδικών Τελών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων και τα
δικαιολογητικά για την έκδοση της ενιαίας κάρτας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών.
Η ενιαία κάρτα, µετά την έκδοσή της, αποστέλλεται ταχυδροµικά προς τους δικαιούχους από την Υπηρεσία Οδικών Τελών. Η
κάρτα εµπεριέχει το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, τη χρονολογία γεννήσεως, τη φωτογραφία του δικαιούχου, καθώς και την
ηµεροµηνία λήξης ισχύος της κάρτας. Ο δικαιούχος επιβαίνει
στο όχηµα κατά τη διέλευση µε εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά
τις οποίες, ενώ δεν επιβαίνει ο δικαιούχος στο όχηµα, η µετακίνηση γίνεται προς εξυπηρέτηση αυτού. Mε την απόφαση του τρί-
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του εδαφίου, καθορίζονται, επιπλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις, κατά τις οποίες η µετακίνηση θεωρείται ότι γίνεται αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του δικαιούχου, καθώς και το
επιβαλλόµενο πρόστιµο, σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων
της κατ’ εξαίρεση διέλευσης, το οποίο αποτελεί έσοδο της Υπηρεσίας Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 18
Ρυθµίσεις για την ανάθεση συµβάσεων
του Αναπτυξιακού Προγράµµατος Συµβάσεων
Στρατηγικής Σηµασίας - Προσθήκη παρ. 8
στο άρθρο 1 του ν. 4412/2016
Στο άρθρο 1 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται παρ. 8 ως
εξής:
«8. Για την ανάθεση Συµβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράµµατος Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας του ν. 4799/2021 (Α’
78), που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου
δεν εφαρµόζονται:
α) η παρ. 2 του άρθρου 14, σχετικά µε την υποχρέωση προηγούµενης σύµφωνης γνώµης του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµοσίων έργων της Ε.Κ.Α.Α.,
β) η παρ. 4 του άρθρου 105, σχετικά µε την πρόσκληση για σύναψη σύµβασης,
γ) οι παρ. 7 έως και 12 του άρθρου 221, σχετικά µε τη σύνθεση
των συλλογικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων,
δ) το άρθρο 221Α, σχετικά µε τις προθεσµίες, εντός των
οποίων οι επιτροπές διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης ολοκληρώνουν το έργο τους, καθώς και
ε) η παρ. 4 του άρθρου 316, σχετικά µε την πρόσκληση για σύναψη σύµβασης.
Άρθρο 19
Εφαρµογή διατάξεων για δηµόσιες συµβάσεις
που ωριµάζει ή αναθέτει το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε. Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 128 του ν. 4412/2016
Στο άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται παρ. 6
ως εξής:
«6. Οι παρ. 1 και 4 δύναται να εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη
της παρ. 5 του άρθρου 377 και των παρ. 4 και 6 του άρθρου 8
του ν. 3986/2011 (Α’ 152), από το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) για την εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου 5Β του ν. 3986/2011 (Α’ 152).»
Άρθρο 20
Προσόντα Διαπιστευµένων Ελεγκτών Μηχανικών
και λοιπά θέµατα - Τροποποίηση άρθρου 136Α
του ν. 4412/2016
Στην παρ. 4 του άρθρου 136Α του ν. 4412/2016 (Α’ 147), ως
προς την επίβλεψη έργων από διαπιστευµένους ιδιώτες ελεγκτές
µηχανικούς, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και τήρησης του µητρώου ελεγκτών µηχανικών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια,
ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
Με την ως άνω απόφαση ρυθµίζονται ιδίως:
α) Οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα θέµατα που συναρτώνται
µε τα προσόντα των ιδιωτών Ελεγκτών Μηχανικών, τη µορφή του
Μητρώου Διαπιστευµένων Ελεγκτών Μηχανικών, το οποίο καταρτίζεται και τηρείται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε.), τις αρµοδιότητες του Τ.Ε.Ε., σχετικά µε τον καθορισµό
των κλάδων και ειδικοτήτων των Ελεγκτών Μηχανικών και τη δια-
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µόρφωση και ανάπτυξη των αντιστοίχων τµηµάτων του Μητρώου, τις αρµοδιότητες του Τ.Ε.Ε., σχετικά µε τον έλεγχο των
προσόντων των ενδιαφεροµένων, καθώς και τη δυνατότητα
άσκησης διοικητικής προσφυγής σε περίπτωση απόρριψης αίτησης εγγραφής τους στον Μητρώο,
β) οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα θέµατα που συνάπτονται
µε τη µορφή και το περιεχόµενο της απόφασης της αναθέτουσας
αρχής, µε την οποία δηλώνεται η πρόθεσή της να αναθέσει την
επίβλεψη ορισµένου έργου σε διαπιστευµένο Ελεγκτή Μηχανικό,
τη διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Μηχανικού, τη διαδικασία
σύναψης της σύµβασης του Ελεγκτή Μηχανικού µε την αναθέτουσα αρχή και το ελάχιστο περιεχόµενο αυτής, τα καθήκοντα
του Ελεγκτή Μηχανικού και την αντιµετώπιση τυχόν παράβασης
των υποχρεώσεών του και εν γένει ευθύνης του έναντι του Κυρίου του Έργου, τις εξουσίες εποπτείας του Κυρίου του Έργου
επί του Ελεγκτή Μηχανικού, τον υπολογισµό της αµοιβής του,
τις εγγυήσεις αµεροληψίας του Ελεγκτή Μηχανικού και τα µέτρα
για την αποτροπή σύγκρουσης συµφερόντων του µε τον ανάδοχο, τους λόγους που επιτρέπουν ή επιβάλλουν την αντικατάστασή του Ελεγκτή Μηχανικού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
έργου, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που συνδέεται µε την απρόσκοπτη κατά τα ως άνω οριζόµενα άσκηση επίβλεψης από Ελεγκτή Μηχανικό.»
Άρθρο 21
Παραλαβή έργων - Τροποποίηση άρθρου 140
του ν. 4782/2021
Στην παρ. 5 του άρθρου 140 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τα εδάφια πρώτο και δεύτερο αριθµούνται ως περ. α, β) στο πρώτο εδάφιο της περ. α. αφαιρείται
η αναφορά στο άρθρο 75, γ) προστίθεται περ. β και η παρ. 5 διαµορφώνεται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:
«5. α) Οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 60, 63, 64, 66 έως 74,
76 έως 79, 82, 89 έως 93, 95 έως 98 και 100 καταλαµβάνουν διαγωνισµούς, που θα προκηρυχθούν µετά την 1.9.2021. Συµβάσεις
που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν µέχρι την άνω ηµεροµηνία,
εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά
τον χρόνο σύναψής τους.
β) Οι διατάξεις του άρθρου 86 για την παραλαβή των έργων
σε ένα στάδιο (ενιαία ποσοτική και ποιοτική παραλαβή) εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που κατά την έναρξη εφαρµογής του ως
άνω άρθρου δεν έχει ακόµη εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών. Στην περίπτωση αυτή για την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου
82 και στη συνέχεια η παραλαβή διενεργείται µε την ισχύουσα
διαδικασία του άρθρου 86. Εάν κατά την έναρξη εφαρµογής του
άρθρου 86 έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών για
τµήµα ή για το σύνολο του έργου µε τις προϊσχύσασες διατάξεις
του άρθρου 168 του ν. 4412/2016, τότε ακολουθείται η διαδικασία προσωρινής και οριστικής παραλαβής κατά τα άρθρα 170 και
172 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ίσχυαν µέχρι την 1η.9.2021.»
Άρθρο 22
Ρύθµιση διαγωνιστικών διαδικασιών
και δικαιολογητικών κατακύρωσης - Τροποποίηση
άρθρου 142 του ν. 4782/2021
1. Στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 142 του ν. 4782/2021 (Α’ 36)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και οι παρ. 2 και 3 διαµορφώνονται
ως εξής:
«2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το µέρος που τροποποιεί τις
παρ. 1 και 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 7, 8, 9, 11,
12, 13, 42, 49, 62, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 99, 101, 108, εκτός της
περ. α` της παρ. 11, 121 και 127 αρχίζει από τη δηµοσίευση του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το άρθρο 42, µε
το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, καταλαµβάνει και εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς, κατά τον χρόνο
έναρξης ισχύος του παρόντος, διαγωνιστικές διαδικασίες, εκτός
εάν έχει χωρήσει οριστικός αποκλεισµός του οικονοµικού φορέα
ή έχει εκδοθεί απόφαση αρµοδίου δικαστηρίου, η οποία έχει κρί-

νει διαφορετικά.
3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων του παρόντος αρχίζει από
την 1η.6.2021, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του. Τα άρθρα 43 και 121 του ν. 4782/2021, µε τα οποία
τροποποιήθηκαν τα άρθρα 103 και 310, αντίστοιχα, του ν.
4412/2016, εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς, κατά τον χρόνο
έναρξης ισχύος τους (1η.6.2021), διαγωνιστικές διαδικασίες,
εκτός εάν έχει χωρήσει οριστικός αποκλεισµός του οικονοµικού
φορέα ή έχει εκδοθεί απόφαση αρµοδίου δικαστηρίου, η οποία
έχει κρίνει διαφορετικά.»
Άρθρο 23
Δυνατότητα αναπροσαρµογής επιτοκίου
για προκαταβολή σύµβασης - Τροποποίηση
του άρθρου 150 του ν. 4412/2016
Στην παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο,
προκειµένου να αποσαφηνισθεί η σχέση της διάταξης προς την
παρ. 7 του άρθρου 72, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή µέχρι ποσοστού δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) της αξίας της σύµβασης χωρίς αναθεώρηση
και χωρίς Φ.Π.Α.. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος µε
τόκο, ο οποίος υπολογίζεται µε επιτόκιο που ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε το µικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του
Δηµοσίου δωδεκάµηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάµηνης
διάρκειας, προσαυξηµένο κατά µηδέν εικοσιπέντε (0,25) ποσοστιαίας µονάδας. Εφόσον προκύπτει αρνητικό επιτόκιο, τούτο
θεωρείται ως µηδενικό. Κατ’ εξαίρεση του δευτέρου εδαφίου της
παρ. 7 του άρθρου 72, το επιτόκιο µπορεί να αναπροσαρµόζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και
Μεταφορών. Η παρούσα εφαρµόζεται και για τις περιπτώσεις
του άρθρου 187.»
Άρθρο 24
Συντελεστές Αναθεώρησης Έργων - Προσθήκη
παρ. 23Α στο άρθρο 153 του ν. 4412/2016
Μετά την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
προστίθεται παρ. 23Α, ως εξής:
«23Α. Για έργα που προκηρύσσονται µετά την έναρξη ισχύος
της παρούσας, εφόσον διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ότι υφίσταται µεγάλη απόκλιση από τις τιµές του τριµήνου δηµοπράτησης, η οποία αφορά
αποκλειστικά σε τιµές υλικών, το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί, µέχρι την έκδοση των
υπουργικών αποφάσεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 170 και
την ενεργοποίηση του Ενιαίου Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, να καθορίζει, µε απόφασή του, µεµονωµένα συντελεστές αναθεώρησης
τιµών υλικών που χρησιµοποιούνται σε έργα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται υπέρβαση των ορίων του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ.
Οι συντελεστές αυτοί καθορίζονται ανεξάρτητα από τα συµβατικά κονδύλια, στα οποία προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν,
καθώς και από τα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων
τιµών, που ορίζονται µε τα συµβατικά τεύχη. Τα υλικά για τα
οποία καθορίσθηκαν συντελεστές αναθεώρησης µε βάση την παρούσα δεν υπολογίζονται κατά την εφαρµογή των συντελεστών
αναθεώρησης του παρόντος άρθρου ή της παρ. 23 του παρόντος.
Ο συντελεστής αναθεώρησης της αξίας κάθε υλικού καθορίζεται µετά από εισήγηση της υπηρεσίας και προκύπτει από τη
µεταβολή της τιµής του υλικού µεταξύ του τριµήνου δηµοπράτησης και του τριµήνου ενσωµάτωσής του στο έργο. Η αναθεώρηση εφαρµόζεται κατά το τρίµηνο ενσωµάτωσης στις ποσότητες των υλικών που επιµετρήθηκαν, όπως προβλέπεται, και περιλήφθηκαν νοµίµως στον αντίστοιχο λογαριασµό.
Το ποσό της παρούσας αναθεώρησης καταβάλλεται σύµφωνα
µε την παρ. 15 από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται
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η προηγούµενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.»
Άρθρο 25
Προσόντα Διαπιστευµένων Ελεγκτών Μηχανικών - Τροποποίηση άρθρου 183Α του ν. 4412/2016
Στην παρ. 4 του άρθρου 183Α του ν. 4412/2016 (Α’ 147), ως
προς την επίβλεψη µελετών από διαπιστευµένους ιδιώτες ελεγκτές µηχανικούς, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και τήρησης του µητρώου «ελεγκτών µηχανικών», καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια,
ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας ρυθµίζονται, ιδίως:
α) Οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα θέµατα που συναρτώνται
µε τα προσόντα των ιδιωτών Ελεγκτών Μηχανικών, τη µορφή του
Μητρώου Διαπιστευµένων Ελεγκτών Μηχανικών, το οποίο καταρτίζεται και τηρείται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε.), τις αρµοδιότητες του Τ.Ε.Ε., σχετικά µε τον καθορισµό
των κλάδων ειδικοτήτων των Ελεγκτών Μηχανικών και τη διαµόρφωση και ανάπτυξη των αντιστοίχων τµηµάτων του Μητρώου, τις
αρµοδιότητες του Τ.Ε.Ε., σχετικά µε τον έλεγχο των προσόντων
των ενδιαφεροµένων, καθώς και τη δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής, σε περίπτωση απόρριψης αίτησης εγγραφής
τους στο Μητρώο.
β) Οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα θέµατα που συνάπτονται
µε τη µορφή και το περιεχόµενο της απόφασης της αναθέτουσας
αρχής, µε την οποία δηλώνεται η πρόθεσή της να αναθέσει την
επίβλεψη ορισµένης µελέτης σε διαπιστευµένο Ελεγκτή Μηχανικό, τη διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Μηχανικού, τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης του Ελεγκτή Μηχανικού µε την
αναθέτουσα αρχή και το ελάχιστο περιεχόµενο αυτής, τα καθήκοντα του Ελεγκτή Μηχανικού και την αντιµετώπιση παράβασης
των υποχρεώσεών του και της ευθύνης του έναντι του εργοδότη,
τις εξουσίες εποπτείας του εργοδότη επί του Ελεγκτή Μηχανικού, τον υπολογισµό της αµοιβής του, τις εγγυήσεις αµεροληψίας του Ελεγκτή Μηχανικού και τα µέτρα για την αποτροπή
σύγκρουσης συµφερόντων του µε τον ανάδοχο, τους λόγους
που επιτρέπουν ή επιβάλλουν την αντικατάσταση του Ελεγκτή
Μηχανικού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και
κάθε άλλο ζήτηµα που συνδέεται µε την απρόσκοπτη κατά τα ως
άνω οριζόµενα άσκηση επίβλεψης από Ελεγκτή Μηχανικό.»
Άρθρο 26
Καταργούµενη διάταξη
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η περ. β’
της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), περί δυνατότητας προσθήκης στη διακήρυξη των συµβάσεων δηµοσίων
έργων επιπλέον όρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 27
Οργανισµός Ν.Π.Δ.Δ. και µεταβίβαση Εταιρείας
Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π. - Τροποποίηση άρθρου 4
του ν. 2744/1999
Στο άρθρο 4 του ν. 2744/1999 (Α’ 222), α) η παρ. 7 αντικαθίσταται, β) η παρ. 8 τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρµογής
και τον χρόνο ισχύος και οι παρ. 7 και 8 διαµορφώνονται ως εξής:
«7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµικών και
Εσωτερικών, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)
καταρτίζεται ο Οργανισµός του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ», µε τον οποίο ρυθµίζεται η οργάνωση και
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λειτουργία του, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των οργάνων
διοίκησής του, οι πόροι και οι διαδικασίες οικονοµικής διαχείρισής του, η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές µονάδες
(διευθύνσεις, τµήµατα, αυτοτελή γραφεία, θεσµοθετηµένα συλλογικά όργανα) και οι αρµοδιότητές τους, καθώς και η γενική περιγραφή καθηκόντων των προϊσταµένων των ως άνω οργανικών
µονάδων. Με τον Οργανισµό καθορίζεται, επίσης, η σύσταση
µέχρι δεκαέξι (16) θέσεων προσωπικού, η κατανοµή αυτών κατά
κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, καθώς και τα απαραίτητα
τυπικά τους προσόντα. Με τον Οργανισµό µπορεί επίσης να προβλέπεται η σύσταση µίας θέσης µετακλητού υπαλλήλου ως ειδικού επιστηµονικού συνεργάτη στο γραφείο του Προέδρου του
Διοικητικού Συµβουλίου, πτυχιούχου ανωτάτου εκπαιδευτικού
ιδρύµατος. Για την προσωρινή πλήρωση των θέσεων που περιγράφονται στον Οργανισµό και µέχρι την πρόσληψη του προβλεπόµενου προσωπικού επιτρέπονται οι αποσπάσεις προσωπικού
από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως οριοθετείται
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τη διαδικασία του ν. 4440/2016 (Α’
224).
8. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων των προϊσταµένων των διευθύνσεων της «Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ» από υπαλλήλους της
επιτρέπεται η πλήρωσή τους µε διορισµό µετακλητών υπαλλήλων ή µε ανάθεση καθηκόντων σε µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών, η ισχύς της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει την
30ή.6.2023.»
Άρθρο 28
Παρακράτηση επιχορήγησης Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
υπέρ της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Από την καταβαλλόµενη επιχορήγηση στην εταιρεία «Ο.Σ.Ε.
Α.Ε.» από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, δύναται να παρακρατείται ποσοστό έως 25% επί εκάστης καταβολής, η οποία καταβάλλεται απευθείας στην «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» και συµψηφίζεται έναντι
των οφειλών της εταιρείας «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» έναντι της εταιρείας
«ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.».
Άρθρο 29
Μέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας και στάσης
στα οδικά τµήµατα πρόσβασης στους χώρους
αναχωρήσεων και αφίξεων αεροδροµίων
1. Επιτρέπεται, µετά από πρόταση του φορέα διαχείρισης
κάθε αεροδροµίου και έγκριση από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η επιβολή µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας και της πρόσβασης αποκλειστικά επί των οδικών τµηµάτων πρόσβασης
στους χώρους αναχωρήσεων και αφίξεων των αεροδροµίων,
καθώς και η επιβολή αντιτίµου για τον χρόνο που υπερβαίνει τον
ελάχιστο απαιτούµενο χρόνο στάσης για την αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών. Το αντίτιµο προτείνεται αιτιολογηµένα από
τον φορέα διαχείρισης εκάστου αεροδροµίου και εγκρίνεται από
την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.). Στα οδικά αυτά τµήµατα επιτρέπεται η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών µέσων ελέγχου της κυκλοφορίας, µέσων επιτήρησης της κυκλοφορίας και
αποτροπής της εισόδου και εξόδου οχηµάτων, µε δαπάνη και
επιµέλεια του φορέα διαχείρισης εκάστου αεροδροµίου.
2. Για τη λήψη των µέτρων της παρ. 1, ο φορέας διαχείρισης
υποβάλλει τη σχετική πρότασή του στην Α.Π.Α., συνοδευόµενη
από πλήρη περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων και τοπογραφική αποτύπωση των οδικών τµηµάτων, που περιλαµβάνονται
στην πρότασή του. Η Α.Π.Α. εξετάζει την προσφορότητα των
προτεινόµενων µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του αεροδροµίου, καθώς και την αποφυγή επιβάρυνσης ή κατάληψης
οδών και λοιπών οδικών αξόνων πρόσβασης στα αεροδρόµια και
εκδίδει την απόφασή της εντός τριάντα (30) ηµερών από την
υποβολή της συναφούς αίτησης του φορέα διαχείρισης, καθορίζοντας, συγχρόνως, τον ελάχιστο δωρεάν χρόνο στάσης και το
αντίτιµο σε περίπτωση υπέρβασης του ελάχιστου δωρεάν χρόνου. Η προθεσµία έγκρισης και οριστικοποίησης των µέτρων
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ρύθµισης της κυκλοφορίας ισχύει από την τελική υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, που κρίνει η Α.Π.Α. απαραίτητο να υποβάλει ο φορέας διαχείρισης.
3. Τα ανείσπρακτα έσοδα από την εφαρµογή των µέτρων της
παρ. 1, δύναται να εκχωρούνται από τον φορέα διαχείρισης του
αεροδροµίου στην Α.Π.Α. και εισπράττονται από την Α.Π.Α., σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α’ 90). Ποσοστό 50% επί των εσόδων αυτών εισπράττεται υπέρ της Α.Π.Α. και ποσοστό 50% εισπράττεται υπέρ του
κρατικού προϋπολογισµού. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φορέας
διαχείρισης εκάστου αεροδροµίου οφείλει να προσκοµίζει ανά
τριµηνία όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που πιστοποιούν τη µη καταβολή του προβλεπόµενου αντιτίµου της παρ. 1.
Άρθρο 30
Κάλυψη αναγκών προσωπικού κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας
Δύνανται να καλυφθούν έως τριάντα πέντε (35) θέσεις τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), εντός του
έτους 2022, χωρίς τη δηµοσίευση νέας προκήρυξης, από τον πίνακα επιλαχόντων του διαγωνισµού του Ανωτάτου Συµβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που προκηρύχθηκε δυνάµει
της υπό στοιχεία 1Γ/2015 Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 8), µετά από
σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π. και της Υ.Π.Α., κατ’ εξαίρεση κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και σύµφωνα µε τους όρους
της προκήρυξης, µε βάση τη σειρά κατάταξης και τη δήλωση
προτίµησής των ανωτέρω επιλαχόντων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31
Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Δαπάνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Ειδικού
Φορέα 1039-401-0000000 του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, που αφορούν στα οικονοµικά έτη 2016 έως και 2021, για
τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και
οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκκαθαρίζονται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί
παραγραφής των σχετικών αξιώσεων, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισµού του τρέχοντος οικονοµικού έτους
του ως άνω Ειδικού Φορέα.
Άρθρο 32
Μισθολογικές διαφορές εργαζοµένων Ο.Α.Σ.Θ. Εφαρµογή του ν. 4354/2015
Κατόπιν της υπαγωγής των εργαζοµένων του Οργανισµού
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) στον ν.
4354/2015 (Α’ 176), η οποία άρχεται από την 1η.1.2016, οι µισθολογικές διαφορές, οι οποίες αφορούν στις ήδη καταβληθείσες
µισθολογικές παροχές προς τους εργαζοµένους του ως άνω
φορέα για το χρονικό διάστηµα από την 1η.1.2016 έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται κατά ποσοστό
90%. Ο τρόπος υπολογισµού, οι προϋποθέσεις και οι λεπτοµέρειες αναζήτησης και επιστροφής από τους εργαζοµένους του
υπολειπόµενου 10% των καταβληθεισών µισθολογικών παροχών
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Οικονοµικών.
Άρθρο 33
Προσωρινή κυκλοφορία λεωφορείων υδρογόνου Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 62 του ν. 4722/2020
Η παρ. 6 του άρθρου 62 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι παρ. 1 έως και 5 εφαρµόζονται αναλογικά και για την
προσωρινή κυκλοφορία λεωφορείων υδρογόνου στο δίκτυο αστικών γραµµών της περιοχής αρµοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε..»
Άρθρο 34
Παράταση διάρκειας ισχύος σύµβασης Υποχρέωσης Δηµόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) - Τροποποίηση
παρ. 6.ε. άρθρου 12 του ν. 3891/2010
Το δεύτερο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6.ε. του άρθρου
12 του ν. 3891/2010 (Α’ 188) τροποποιούνται ως προς την ηµεροµηνία λήξης της παράτασης ισχύος της από 17.12.2015 Συµβάσεως ΥΔΥ µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και η παρ. 6.ε. διαµορφώνεται ως εξής:
«6.ε. Από 1.1.2022 η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές
σιδηροδροµικές µεταφορές ανατίθεται από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5
του Κανονισµού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 (L 315), όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό Ε.Κ. 2338/16 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Δεκεµβρίου 2016 (L
354).
Παρατείνεται έως 15.4.2022 η διάρκεια ισχύος της από
17.12.2015 Συµβάσεως ΥΔΥ. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από
την 1η.1.2021.
Η Σύµβαση παροχής υπηρεσιών ΥΔΥ µεταξύ του Ελληνικού
Δηµοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., για το χρονικό διάστηµα από
1.1.2022 έως και 15.4.2022 θα ενσωµατωθεί αυτοδικαίως στη
Σύµβαση που θα καταρτισθεί κατ’ εφαρµογή του πρώτου εδαφίου της παρούσας και ενσωµατούµενη σε εκείνη, θα αποτελέσει
αναπόσπαστο µέρος της ως προς όλα τα κεφάλαια λειτουργίας
της και θα εκκαθαρισθεί στο πλαίσιο της Σύµβασης εκείνης.»
Άρθρο 35
Παράταση προθεσµίας ανάθεσης συµβάσεων
προµήθειας εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, λόγω κορωνοϊού COVID-19 Τροποποίηση άρθρου 67 του ν. 4784/2021
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 67 του ν. 4784/2021 (Α’ 40) τροποποιείται ως προς την ηµεροµηνία ανάθεσης συµβάσεων µε
προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 269 του ν. 4412/2016 (Α’
147) και διαµορφώνεται ως εξής:
«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2022, οι δηµόσιες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και παρέχουν συγκοινωνιακό έργο, δύνανται κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της εθνικής νοµοθεσίας περί
δηµοσίων συµβάσεων, να προβαίνουν στην ανάθεση συµβάσεων
µε προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 269 του ν. 4412/2016
(Α’ 147) µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, µε
σκοπό την προµήθεια συσκευών διασφάλισης της συνεχούς απολύµανσης του εσωτερικού ατµοσφαιρικού αέρα των πάσης φύσεως µέσων εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου, µε δυνατότητα
µεταφοράς επιβατών κατά τη λειτουργία των συσκευών, καθώς
και συσκευών απολύµανσης στην περίοδο εκτός δροµολογίων
των εσωτερικών επιφανειών των µέσων αυτών.»
Άρθρο 36
Πρόσθετοι όροι οικονοµικής, χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας και τεχνικής και επαγγελµατικής
ικανότητας
Απαιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας,
καθώς και τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, πέραν των
προβλεπόµενων στο π.δ. 71/2019
(Α’ 112) για την εγγραφή
και κατάταξη σε τάξη των οικείων µητρώων, εφόσον δικαιολογούνται από τη φύση της σύµβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείµενό της, αντίστοιχου προϋπολογισµού και
κατηγορίας έργου, που συµπεριλήφθηκαν σε διακηρύξεις µετά
από σύµφωνη γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου
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της Αναθέτουσας Αρχής, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,
θεωρείται ότι πληρούν τους ορισµούς του άρθρου 76 του ν.
4412/2016 (Α’ 147).
Άρθρο 37
Στελέχωση υπηρεσιών Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για την
αντιµετώπιση αυξηµένων αναγκών
1. Για την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών, δύναται, έως
την 31η.12.2022, να γίνουν προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις κάτωθι ειδικότητες:
ΔΕ Προσωπικού Ελιγµών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθµαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου, από τον Οργανισµό Σιδηροδρόµων
Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).
Οι προσλήψεις της παρούσας διενεργούνται από την εταιρεία
Ο.Σ.Ε. Α.Ε., βάσει της σειράς προτεραιότητας και των κριτηρίων
του άρθρου 29 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν και κατόπιν της υπ’ αριθµ.
50/4.11.2021 πράξης έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α’ 280).
2. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης της εταιρείας Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και
ύστερα από έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., η οποία διαβιβάζεται εντός
δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα παραλαβής του αιτήµατος του
ενδιαφερόµενου φορέα, άλλως θεωρείται εγκριθείσα.
Στην προκήρυξη περιλαµβάνονται τα κάτωθι:
α) ο συνολικός αριθµός του προσωπικού που προσλαµβάνεται
ανά κατηγορία,
β) τα απαιτούµενα προσόντα, η περιγραφή του αντικειµένου
των προκηρυσσόµενων θέσεων και τα δικαιολογητικά απόδειξης
αυτών ανά κατηγορία προσωπικού,
γ) τα κριτήρια κατάταξης κατά το άρθρο 29 του ν. 4765/2021,
δ) η προθεσµία υποβολής αιτήσεων που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµέρα δηµοσίευσης της προκήρυξης,
καθώς και ο τρόπος υποβολής αυτών, και
ε) η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων.
Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της περ. β) καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία
εκδίδεται εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προκήρυξη της περ. δ) αναρτάται στο πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών, του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη αυτής, η οποία περιλαµβάνει τον αριθµό ανά κατηγορία
και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούµενα προσόντα, το όριο
ηλικίας και την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, δηµοσιεύεται
σε δύο (2) τουλάχιστον εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας
για δέκα (10) ηµέρες.
3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, µε συστηµένη επιστολή
ή ηλεκτρονικά, στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και
απορριπτέων µέσα σε έναν (1) µήνα από την πάροδο της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Οι προσωρινοί πίνακες καταχωρίζονται στην ιστοσελίδα του φορέα και αποστέλλονται στο
Α.Σ.Ε.Π., µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νοµιµότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι µπορούν
να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών που αρχίζει από την εποµένη
της δηµοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
από την πάροδο της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων, ενώ
η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στον φορέα, προκειµένου
να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.
4. Αµέσως µετά την κατάρτιση και δηµοσιοποίηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., η εταιρεία
δύναται να προχωρήσει στην πρόσληψη υποψηφίων κατά τη
σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς αυτούς πίνακες και
µέχρι του αριθµού των προκηρυχθεισών θέσεων, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4765/2021. Με τη δηµοσίευση
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των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συµβάσεις των ήδη προσληφθέντων, που δεν περιλαµβάνονται στους οριστικούς πίνακες
προσληπτέων λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης από την αιτία αυτή. Η µη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα µέχρι τη δηµοσιοποίηση του οριστικού πίνακα προσληπτέων δεν ασκεί καµία
επιρροή στην κατάταξή του στον οριστικό πίνακα προσληπτέων.
5. Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον οριστικό πίνακα
προσληπτέων, προσλαµβάνονται από την εταιρεία Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 38
Θέµατα εγκαταστάσεων υδατοδροµίων - Τροποποίηση παρ.
1 άρθρου 2 του ν. 4663/2020
Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4663/2020 (Α’ 30)
τροποποιείται το έκτο εδάφιο ως προς τις προϋποθέσεις τοποθέτησης προκατασκευασµένου οικίσκου, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η περ. β) διαµορφώνεται ως εξής:
«β) Οι λοιπές εγκαταστάσεις του υδατοδροµίου περιλαµβάνουν τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των
αεροσκαφών, όπως είναι οι χώροι ελλιµενισµού αεροσκαφών, οι
υπαίθριοι χώροι διακίνησης επιβατών, αποσκευών και φορτίου,
καθώς και η σχετική περίφραξη των χώρων του υδατοδροµίου.
Οι λοιπές εγκαταστάσεις του υδατοδροµίου περιλαµβάνουν και
την εγκατάσταση παροχής καυσίµων του άρθρου 21, εφόσον ο
ενδιαφερόµενος επιθυµεί τη χρήση τέτοιας εγκατάστασης για τη
λειτουργία του υδατοδροµίου και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή
χωροθετείται εντός του υδατοδροµίου.
Ως λοιπές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία υδατοδροµίων νοούνται και οι λιµενικές εγκαταστάσεις, προκειµένου για υδατοδρόµια σε λιµένες και οι αντίστοιχες αυτών προκειµένου για
υδατοδρόµια σε λίµνες, σε τουριστικούς λιµένες, σε Περιοχές
Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα (π.χ. προβλήτες), καθώς και ο εξοπλισµός της περ. ιδ) του άρθρου 13 και οι οποίες διασφαλίζουν
προσβασιµότητα σε όλους, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων
µε αναπηρία.
Εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω απαιτήσεις, δύναται να
χρησιµοποιηθούν οι υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις του
λιµένα για τη λειτουργία του υδατοδροµίου, υπό την προϋπόθεση ότι στην απόφαση της παρ. 1 (ζ) του άρθρου 7 υπάρχει
ρητή αναφορά για την διάθεσή τους.
Η κατασκευή των απαιτούµενων νέων εγκαταστάσεων του
υδατοδροµίου πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισµούς και την κείµενη νοµοθεσία.
Αποκλειστικά και µόνον για τις ανάγκες λειτουργίας των υδατοδροµίων σε περιοχές που έχει καθοριστεί χερσαία ζώνη λιµένα
(Χ.Ζ.Λ.) ή χώρος εξοµοιούµενος µε χερσαία ζώνη λιµένα, στην
περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί χρήσεις γης ή δεν έχουν εκδοθεί όροι δόµησης και µόνο για το µεταβατικό διάστηµα µέχρι
τη θεσµοθέτηση αυτών, ή την τροποποίηση των υφισταµένων
Master Plan, επιτρέπεται η τοποθέτηση φορητής, µη πακτωµένης
στο έδαφος προσωρινής κατασκευής (προκατασκευασµένου οικίσκου) µέγιστου εµβαδού 70 τ.µ. σε σηµείο ήδη διαµορφωµένου
χώρου Χ.Ζ.Λ. ή εξοµοιούµενου µε Χ.Ζ.Λ. χώρου, αποκλειοµένης
σε κάθε περίπτωση της τοποθέτησης τέτοιων κατασκευών σε αµµώδες έδαφος. Η τοποθέτηση του εν λόγω οικίσκου αποσκοπεί,
ιδίως, στην ικανοποίηση των αναγκών στέγασης µηχανήµατος
τύπου «X-RAY» και τις διαδικασίες ελέγχου µέσω αυτού της ροής
επιβατών και αποσκευών του υδατοδροµίου. Για την τοποθέτηση
του οικίσκου ακολουθείται η διαδικασία του ν. 2932/2001 (Α’ 145)
ή του ν. 2971/2001 (Α’ 285), κατά περίπτωση. Αντιστοίχως, µε
τους ίδιους όρους, στους ανωτέρω αναφερόµενους χώρους επιτρέπεται η κατασκευή ράµπας (γλίστρας), καθώς και λυόµενου
υπόστεγου, όπου απαιτείται, για την έξοδο των αµφίβιων υδροπλάνων σε χερσαίο χώρο, προκειµένου να πραγµατοποιούνται
το απαραίτητο πλύσιµο και η ηµερήσια συντήρησή τους σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή των υδροπλάνων.»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 39
Επιτρεπόµενοι χώροι για την ίδρυση
και λειτουργία υδατοδροµίων - Τροποποίηση
παρ. 2 και 8 άρθρου 3 του ν. 4663/2020
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), διευρύνονται οι εκτάσεις στις οποίες επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία υδατοδροµίων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2
διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος,
καθώς και τυχόν περιορισµών και προϋποθέσεων που προκύπτουν από ειδικότερες διατάξεις, υδατοδρόµια δύναται να
ιδρύονται και να λειτουργούν, πέραν των λιµένων και λιµνών της
Χώρας, σε Π.Ο.Τ.Α., σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, σε τουριστικούς λιµένες (µαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια), ναυταθλητικές µαρίνες, σε εκτάσεις κυριότητας της ΕΤΑΔ Α.Ε. και σε
γειτνιάζουσες ή παρακείµενες προς τις εκτάσεις αυτές θαλάσσιες εκτάσεις που προορίζονται για τον ελλιµενισµό σκαφών
επαγγελµατικής αλιείας (αλιευτικά καταφύγια/αλιευτικούς λιµένες). Στις ανωτέρω χερσαίες εκτάσεις, ή σε ζώνη εκατό (100) µέτρων, επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του
υδατοδροµίου η τοποθέτηση πλωτής προβλήτας και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων από τη γραµµή του αιγιαλού φορητού οικίσκου έως εβδοµήντα (70) τ.µ.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4663/2020
τροποποιείται ως προς τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις της
χρήσης της περιοχής ελιγµών και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως
εξής:
«8. Αν σε περιοχή ελιγµών υδατοδροµίου περιλαµβάνεται περιοχή λιµένα, ή τουριστικού λιµένα, η χρήση της περιοχής ελιγµών επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της οικείας Λιµενικής
Αρχής και µε ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους. Σε περίπτωση λειτουργίας υδατοδροµίου σε λίµνη, η χρήση της περιοχής ελιγµών επιτρέπεται µετά από έγκριση του φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου, µε ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους και παρουσία της οικείας Αστυνοµικής Αρχής. Στις περιπτώσεις λειτουργίας υδατοδροµίου σε Π.Ο.Τ.Α., σε σύνθετα
τουριστικά καταλύµατα, σε εκτάσεις κυριότητας της ΕΤΑΔ Α.Ε.
και σε γειτνιάζουσες ή παρακείµενες προς τις εκτάσεις αυτές θαλάσσιες εκτάσεις που προορίζονται για τον ελλιµενισµό σκαφών
επαγγελµατικής αλιείας (αλιευτικών καταφυγίων), η χρήση της
περιοχής ελιγµών επιτρέπεται µετά από έγκριση της οικείας ή
της πλησιέστερης Λιµενικής Αρχής και µε ευθύνη του χειριστή
του αεροσκάφους.»
Άρθρο 40
Αρµοδιότητα για αδειοδότηση υδατοδροµίων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 του ν. 4663/2020
Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τους εξουσιοδοτούµενους
Υπουργούς, προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου. Για υδατοδρόµιο σε λίµνη, άδεια
χορηγείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών. Για χορηγούµενη άδεια σε Π.Ο.Τ.Α.,
σύνθετα τουριστικά καταλύµατα και τουριστικούς λιµένες, την
κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισµού. Για χορηγούµενη
άδεια σε αλιευτικό καταφύγιο ή εντός παρακείµενων εκτάσεων,
που δεν βρίσκονται εντός Ζώνης Λιµένα, την κοινή απόφαση του
πρώτου εδαφίου συνυπογράφει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
Άρθρο 41
Θέµατα ως προς τον τεχνικό φάκελο υδατοδροµίου - Αποτυπώµενα στοιχεία του ορθοφωτοχάρτη Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 του ν. 4663/2020

Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), α) το τρίτο
εδάφιο της περ. ζ) τροποποιείται ως προς τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αποτελούν περιεχόµενο του τεχνικού φακέλου,
β) η υποπερ. αα) της περ. η) τροποποιείται ως προς τα κατά περίπτωση όρια των εκτάσεων που αποτυπώνονται στον ορθοφωτοχάρτη και οι περ. ζ) και η) διαµορφώνεται ως εξής:
«ζ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης του Λιµένα ή του κατά νόµου αρµόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδροµίου εντός της ζώνης
λιµένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή και συνεχόµενου ή παρακείµενου του
αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιµένα ή όχθης ή και συνεχόµενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίµνης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως ισχύει. Σε περίπτωση Π.Ο.Τ.Α.,
η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης χώρου για τη δηµιουργία υδατοδροµίου γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµη του φορέα ίδρυσης και εκµετάλλευσης του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254).
Στην περίπτωση σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης χώρου για τη δηµιουργία υδατοδροµίου γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµη του φορέα εκµετάλλευσης της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ.
177/1.2.2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού (Β’ 319), όπως έχει τροποποιηθεί µε την υπ’ αριθµ.
9347/15.4.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισµού (Β’ 1013),
στην περίπτωση τουριστικών λιµένων για την παραχώρηση χρήσης χώρου υδατοδροµίου, βρίσκουν εφαρµογή οι διατάξεις του
ν. 2160/1993 (Α’ 118) όπως ισχύει, στην περίπτωση κυριότητας
της ΕΤΑΔ Α.Ε. ή του ΤΑΙΠΕΔ µε απόφαση του διοικητικού τους
συµβουλίου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία που τα διέπει
και στην περίπτωση αλιευτικού καταφυγίου ή εκτάσεων που γειτνιάζουν µε αυτό µε απόφαση του αρµόδιου Φορέα διοίκησης και
εκµετάλλευσης λιµένα και, εάν δεν υπάρχει, του Δήµου εντός
των ορίων του οποίου βρίσκεται το αλιευτικό καταφύγιο. Οι αποφάσεις των ιδιωτικών φορέων της παρούσας κοινοποιούνται στη
Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων (Ρ.Α.Λ.). Η σχετική απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόµιο ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης ή
ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου.»
«η) Ορθοφωτοχάρτης εκδοθείς από τη Δηµόσια Υπηρεσία «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», στον οποίο αποτυπώνονται:
αα) οι οριογραµµές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και
της καθορισµένης Ζώνης Λιµένα (Ζ.Λ.), όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ.
σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξοµοίωση του χώρου µε Ζ.Λ.,
καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον έχουν δηµοσιευθεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια
της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιµένα, τα
όρια της έκτασης κυριότητας της ΕΤΑΔ Α.Ε. ή του ΤΑΙΠΕΔ και
των θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων, που βρίσκονται εντός
αυτής ή είναι παρακείµενες προς αυτή που προορίζονται για τον
ελλιµενισµό σκαφών επαγγελµατικής αλιείας (αλιευτικών καταφυγίων), καθώς και οι οριογραµµές όχθης, παρόχθιας ζώνης και
παλαιάς ζώνης σε περίπτωση λίµνης.»
Άρθρο 42
Θέµατα ως προς τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων
για την έκδοση αδειών -Τροποποίηση παρ. Α.1
και Α.2 άρθρου 9 του ν. 4663/2020
1. Στην παρ. Α. 1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α’ 30): α) το
δεύτερο εδάφιο της περ. α) τροποποιείται, προκειµένου να προβλεφθεί η διαβίβαση του τεχνικού φακέλου στο Γ.Ε.Ε.Θ.Α. σε
όλες τις περιπτώσεις αιτηµάτων, β) το πρώτο εδάφιο της περ. γ)
τροποποιείται ως προς την αφαίρεση των κανονισµών ασφάλειας
του λιµένα ως υποχρεωτικό αντικείµενο εξέτασης του φακέλου
από τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, γ) η περ. η) τροποποιείται ως προς τις περιπτώσεις διαβίβασης του τεχνικού φακέλου
στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και το αντικείµενο της σχετικής εξέτασης, δ) προστίθενται περ. ι), ια), και ιβ) και η παρ. Α.1. διαµορφώνεται ως
εξής:
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«Α. Εξέταση τεχνικού φακέλου
1. Με την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας υδατοδροµίου (άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας
λειτουργίας), το Τ.Ε.Μ. εξετάζει την πληρότητα του τεχνικού φακέλου και ενηµερώνει σχετικά τον ενδιαφερόµενο. Στην περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει
στο Τ.Ε.Μ. τα δικαιολογητικά που υπεδείχθησαν. Εφόσον ο τεχνικός φάκελος είναι πλήρης, διαβιβάζεται από το Τ.Ε.Μ., εντός
δέκα (10) εργασίµων ηµερών, µε κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο, στις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.), προκειµένου να εξετάσει σε συνεννόηση µε τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ)
των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, αν η χορήγηση της άδειας
επηρεάζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες των Ενόπλων Δυνάµεων ή άλλες παραµέτρους της εθνικής άµυνας. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτηµάτων χορήγησης αδειών.
β) Στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής
από πλευράς προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλειας και αστυνόµευσης, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τα επισυναπτόµενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδροµίου σχέδια, το Πρόγραµµα
Ασφαλείας και το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων
Ανάγκης του υδατοδροµίου. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε
όλες τις περιπτώσεις αιτηµάτων χορήγησης αδειών.
γ) Στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων,
Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να εξετάσουν κατ’
ελάχιστον ζητήµατα παραχώρησης της εκµετάλλευσης χώρων
λιµένων, καθορισµού των λιµενικών ζωνών και συµβατότητας των
προτεινόµενων έργων ή δραστηριοτήτων µε τη λειτουργία του
λιµένα, τα επισυναπτόµενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδροµίου σχέδια
και θέµατα συµβατότητας του Προγράµµατος Ασφαλείας του
υδατοδροµίου προς τα εγκεκριµένα Γενικά Προγραµµατικά Σχέδια (master plan). Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις
περιπτώσεις αιτηµάτων χορήγησης αδειών.
δ) Στις αρµόδιες Διευθύνσεις Αερολιµένων, Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνοµες ενέργειες και Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α., προκειµένου κατ’ ελάχιστον να
ορίσουν, προσαρµόζοντας κατάλληλα τις απαιτήσεις (Πρότυπα
και Συνιστώµενες Πρακτικές) του Παραρτήµατος 14 του International Civil Aviation Organization (ICAO), Τόµος Ι, ώστε να ανταποκρίνονται σε υδατοδρόµια, τα φυσικά χαρακτηριστικά του
διαδρόµου, να χωροθετήσουν τον διάδροµο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εµποδίων, να καθορίσουν τις διαδικασίες
αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, να διαπιστώσουν ή να ορίσουν τις ελεγχόµενες περιοχές και τις διαδικασίες
ελέγχου ασφαλείας από έκνοµες ενέργειες, να εξετάσουν τη δυνατότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας των αεροσκαφών στην
αιτούµενη περιοχή δηµιουργίας υδατοδροµίου, να καθορίσουν
τους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των πτήσεων,
καθώς και να εξετάσουν τα τεύχη οδηγιών του υδατοδροµίου
που έχουν υποβληθεί. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες
τις περιπτώσεις αιτηµάτων χορήγησης αδειών.
ε) Στις αρµόδιες για θέµατα προστασίας του πολίτη υπηρεσίες
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για να εξετάσουν κατ’
ελάχιστον:
αα) την καταλληλότητα της περιοχής από πλευράς τάξης και
ασφάλειας,
ββ) θέµατα που άπτονται της Συνθήκης του Σένγκεν (Schengen). Ειδικότερα αρµόδια για θέµατα διαβατηριακού ελέγχου,
εφόσον το σηµείο έχει χαρακτηριστεί ως νοµοθετηµένο σηµείο
εισόδου - εξόδου ή εξετάζεται να χαρακτηριστεί ως τέτοιο σηµείο, είναι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων και αρµόδια για θέµατα του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν είναι η Διεύθυνση
Διεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας,
γγ) τα επισυναπτόµενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδροµίου σχέδια,
το Πρόγραµµα Ασφαλείας (Security Program) και το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency
Plan),
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δδ) ειδικότερα, και µόνο για τη χορήγηση άδειας υδατοδροµίου σε λίµνη, οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξετάζουν την καταλληλότητα της λιµναίας
περιοχής από πλευράς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, όσον αφορά
στην περιοχή ελιγµών και κίνησης υδατοδροµίου σε σχέση µε
την περιοχή ελλιµενισµού των αεροσκαφών και µε άλλες δραστηριότητες της λίµνης. Κατά τη διαδικασία εξέτασης συνεργάζονται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παροχή γνώµης. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτηµάτων χορήγησης αδειών.
στ) Στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού και Υποδοµών του
Υπουργείου Τουρισµού, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών
υδατοδροµίου σε τουριστικούς λιµένες κατά το στάδιο χωροθέτησης ή τροποποίησης χωροθέτησης, σύµφωνα µε τον ν. 2160/
1993 (Α’ 118) όπως ισχύει, ή στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης
και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, όταν πρόκειται για
Π.Ο.Τ.Α. και σύνθετα τουριστικά καταλύµατα. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτηµάτων χορήγησης
αδειών.
ζ) Στις αρµόδιες υπηρεσίες διαχείρισης της όχθης, της παλαιάς όχθης, της παρόχθιας ζώνης και των υδάτων της λίµνης,
όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών υδατοδροµίου σε λίµνες,
για να εξετάσουν ζητήµατα παραχώρησης και συµβατότητας των
προτεινόµενων έργων µε άλλες δραστηριότητες της λίµνης. Ο
τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτηµάτων χορήγησης αδειών.
η) Στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών υδατοδροµίου σε λίµνη ή άλλα εσωτερικά ύδατα, καθώς και σε
θαλάσσια περιοχή, εφόσον το προς αδειοδότηση υδατοδρόµιο
δεν εντάσσεται σε εγκεκριµένο Γενικό Προγραµµατικό Σχέδιο
(master plan), ή βρίσκεται σε θαλάσσιες εκτάσεις που προορίζονται για τον ελλιµενισµό σκαφών επαγγελµατικής αλιείας (αλιευτικών καταφυγίων) ή είναι παρακείµενο προς τις εκτάσεις
αυτές, προκειµένου να εξετάζονται ζητήµατα παραχώρησης και
συµβατότητας των προτεινόµενων έργων µε δραστηριότητες
όπως η αλιευτική και η υδατοκαλλιεργητική. Ο τεχνικός φάκελος
διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτηµάτων χορήγησης
αδειών.
θ) (Kαταργήθηκε).
ι) Στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον το
Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan). Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται στις περιπτώσεις
αιτηµάτων χορήγησης αδειών λειτουργίας και αδειών ίδρυσης
και λειτουργίας.
ια) Στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών,
όταν παραχωρείται χερσαίος χώρος σύµφωνα µε την περ. ζ) της
παρ. 1 του άρθρου 7 σε ζώνη αιγιαλού, παραλίας, ή και συνεχόµενου ή παρακείµενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός
ζώνης λιµένα, όχθης ή και συνεχόµενης της όχθης παρόχθιας
ζώνης λίµνης, καθώς και σε εκτάσεις κυριότητας της ΕΤΑΔ Α.Ε.
ή του ΤΑΙΠΕΔ, για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον ζητήµατα παραχώρησης και συµβατότητας των προτεινόµενων έργων µε άλλες
δραστηριότητες της περιοχής.
ιβ) Στις αρµόδιες τελωνειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων για τον έλεγχο καταλληλότητας από
πλευράς διασφάλισης της τελωνειακής επιτήρησης και της διενέργειας των αναγκαίων διατυπώσεων και ενδεδειγµένων ελέγχων σύµφωνα µε τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001,
Α’ 265) και τον Κανονισµό (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Ο τεχνικός φάκελος
διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτηµάτων χορήγησης
αδειών.»
2. Στην περ. β) της παρ. Α. 2 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020
προστίθεται τρίτο εδάφιο και η περ. β) διαµορφώνεται ως εξής:
«β) Η διαδικασία εξέτασης του τεχνικού φακέλου ολοκληρώνεται από τις Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 µε τη διατύπωση
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γνώµης αποδοχής ή απόρριψης επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου και την προέγκριση ή έγκριση των τευχών οδηγιών υδατοδροµίου, όπου αυτή απαιτείται. Η εκπρόθεσµη
διατύπωση γνώµης επί δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου
ισοδυναµεί µε αποδοχή αυτών, Εκπρόθεσµη διατύπωση γνώµης
(αποδοχής ή απόρριψης ή υπόδειξης τροποποιήσεων επί των δικαιολογητικών) λαµβάνεται υπόψη στην περίπτωση που το εκπρόθεσµο της γνώµης δεν θεµελιώνει υπαιτιότητα για την
καθυστέρηση της αποδοχής ή απόρριψης του τεχνικού φακέλου
υδατοδροµίου σύµφωνα µε την παρ. Β του άρθρου 9 ή την παρ.
Γ.1 του άρθρου 9.»
Άρθρο 43
Θέµατα προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδροµίου σε
υδάτινη επιφάνεια - Τροποποίηση παρ. 4, 5, 6,
και 9 άρθρου 9Α του ν. 4663/2020
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 9Α του ν. 4663/2020 (Α’ 30): α) στην
περ. α) απαλείφονται τα δύο τελευταία εδάφια, β) στην περ. γ)
τροποποιείται η ονοµασία του εγχειριδίου σύµφωνα µε τους ορισµούς του νόµου, γ) µετά την περ. γ) προστίθενται οι περ. γ1)
και γ2), ώστε να συµπεριληφθούν και άλλα δύο εγχειρίδια, και η
παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Για την έκδοση της προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδροµίου επί υδάτινης επιφάνειας υποβάλλεται αίτηση από τον
ενδιαφερόµενο στο Τ.Ε.Μ. του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, συνοδευόµενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά τα
οποία υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή:
α) ναυτικός χάρτης της µεγαλύτερης δυνατής κλίµακας, όπου
αποτυπώνεται η υδάτινη επιφάνεια την οποία αιτείται ο ενδιαφερόµενος να χρησιµοποιήσει για την άφιξη, αναχώρηση και κίνηση
των υδροπλάνων, η περιοχή ελιγµών του υδατοδροµίου, τα σηµεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγµατα) και τα σχετικά
αποσπάσµατα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης στις
Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούµενη περιοχή.
β) χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίµακας 1:5000,
επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται η περιοχή ελιγµών και
κίνησης του υδατοδροµίου και τα σηµεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτή σε ακτίνα 2.500
µέτρων µε ισοϋψείς, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτόν, σε
ακτίνα 2.500 µέτρων. Κάθε αναφορά στις συντεταγµένες του διαδρόµου προσθαλάσσωσης αποθαλάσσωσης πρέπει να γίνεται
στο σύστηµα WGS-84,
γ) εγχειρίδιο υδατοδροµίου,
γ1) Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης,
γ2) Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ασφάλειας από Έκνοµες Ενέργειες,
δ) απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ή µίσθωσης σε λιµένα ή µαρίνα, καθώς και σε περιοχές που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 7 από τον φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσής του, για την εξυπηρέτηση των υδροπλάνων και την αποεπιβίβαση των επιβατών,
ε) φορολογική ενηµερότητα του αιτούντος,
στ) πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική
διαχείριση και εκκαθάριση,
ζ) αντίγραφο της υποβληθείσης στην αρµόδια φορολογική
αρχή δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης µεταβολής εργασιών επιτηδεύµατος µε αντικείµενο την εκµετάλλευση αεροδροµίου επί υδάτινης επιφάνειας,
η) αποδεικτικό είσπραξης (παράβολο) δυο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού και
εµφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασµό Εσόδου (ΑΛΕ)
1450189001 «Λοιπά παράβολα», και
θ) νοµιµοποιητικά έγγραφα του νοµικού προσώπου, σύµφωνα
µε την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 7.
Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσης διά-
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ταξης, ορίζεται, από τον αιτούντα της προσωρινής άδειας λειτουργίας, φορέας λειτουργίας που διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη µε αποδεδειγµένη ελάχιστη διετή εµπειρία στη
λειτουργία υδατοδροµίων, τα οποία έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης του προσωπικού, που ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας
του υδατοδροµίου µε καθήκοντα την ασφαλή πρόσδεση των
υδροπλάνων στην προβλήτα, τον έλεγχο ασφαλείας των θαλασσοδιαδρόµων µε ταχύπλοο σκάφος και την εύρυθµη επιβίβαση/αποβίβαση και µετακίνηση των επιβατών στους χώρους
του υδατοδροµίου.»
2. Στην παρ. 5 του άρθρου 9Α του ν. 4663/2020: α) στο πρώτο
εδάφιο: αα) η περ. α) τροποποιείται, προκειµένου να αντικατασταθεί η φράση «Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας» µε
τη φράση «Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων» και περαιτέρω επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, αβ)
η περ. γ) τροποποιείται ως προς την αρµοδιότητα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, και αγ) προστίθεται περ. ε) ως προς την αναφορά του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας στις αρµόδιες υπηρεσίες αποστολής αντιγράφου
του φακέλου, β) προστίθενται νέο τρίτο και τέταρτο εδάφιο, γ)
το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαµορφώνεται
ως εξής:
«5. Μετά την υποβολή της αίτησης, το Τ.Ε.Μ. εξετάζει, ως
προς την πληρότητά τους, τα οριζόµενα στην παρ. 4 δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο για την απόκτηση προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδροµίου επί
υδάτινης επιφάνειας και στη συνέχεια το Τ.Ε.Μ. αποστέλλει αντίγραφο του φακέλου:
α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας προκειµένου να εξετάσει, σε συνεννόηση µε τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων
των Ενόπλων Δυνάµεων, αν η χορήγηση της άδειας επηρεάζει
τις επιχειρησιακές λειτουργίες των Ενόπλων Δυνάµεων ή άλλες
παραµέτρους της εθνικής άµυνας.
β) Στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων,
Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να εξετάσουν κατ’
ελάχιστον ζητήµατα παραχώρησης της εκµετάλλευσης χώρων
λιµένων, καθορισµού των λιµενικών ζωνών και συµβατότητας των
προτεινόµενων έργων ή δραστηριοτήτων µε τη λειτουργία του
λιµένα και τα επισυναπτόµενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδροµίου σχέδια.
γ) Στις αρµόδιες Διευθύνσεις Εποπτείας, Αεροναυτιλίας και
Αεροδροµίων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), προκειµένου να ελέγξουν τη χωροθέτηση του διαδρόµου προσθαλάσσωσης-αποθαλάσσωσης, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εµποδίων, να ελέγξουν την ορθότητα των διαδικασιών αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, καθώς και να εξετάσουν τα τεύχη οδηγιών του υδατοδροµίου που έχουν υποβληθεί.
δ) Στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος
- Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να εξετάσουν κατ' ελάχιστον
την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλειας και αστυνόµευσης, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και τα επισυναπτόµενα στο
Εγχειρίδιο Υδατοδροµίου σχέδια.
ε) Στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για να εξετάσουν το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης.
Οι ανωτέρω Υπηρεσίες οφείλουν να διατυπώσουν τη γνώµη
τους εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής
του τεχνικού φακέλου που θα έχει αποστείλει το Τ.Ε.Μ. σε αυτές.
Σε περίπτωση τροποποιήσεων επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, που υποδεικνύονται από τις ως άνω Υπηρεσίες,
εφαρµόζονται αναλογικά τα αναφερόµενα στην παρ. Α.2α του
άρθρου 9.
Η διαδικασία εξέτασης ολοκληρώνεται από τις Υπηρεσίες του
παρόντος άρθρου µε τη διατύπωση γνώµης αποδοχής ή απόρριψης επί των δικαιολογητικών της παρ. 4 του παρόντος. Η εκπρόθεσµη διατύπωση της γνώµης επί των δικαιολογητικών
ισοδυναµεί µε αποδοχή αυτών.
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Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδροµίων του άρθρου
11, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης.»
3. Στην παρ. 6 του άρθρου 9Α του ν. 4663/2020: α) στο πρώτο
εδάφιο: αα) στο τέλος της περ. ε) προστίθεται δεύτερο εδάφιο
και αβ) αντικαθίσταται η περ. στ), β) αντικαθίσταται το δεύτερο
εδάφιο µε τρία νέα εδάφια και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Το αεροδρόµιο επί υδάτινης επιφάνειας πρέπει να διαθέτει
τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισµό και µέσα:
α) ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήµα αυτό σε σχήµα
άγκυρας, διαστάσεων από τρία (3) έως δέκα (10) µέτρα, απαιτείται να είναι τοποθετηµένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος.
Μπορεί να συνοδεύεται από τη συχνότητα λειτουργίας του αεροδροµίου, εφόσον έχει ορισθεί.
β) ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ή ΣΗΜΕΙΟ «Τ»: Ανεµούριο κατάλληλων διαστάσεων απαιτείται να είναι τοποθετηµένο σε τέτοια θέση στον χώρο
του αεροδροµίου, ώστε να είναι εύκολα ορατό. Αντί για ανεµούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεµοδείκτης σε σχήµα
«Τ». Τόσο το ανεµούριο όσο και ο ανεµοδείκτης σε σχήµα «Τ»
απαιτείται να φωτίζονται, ώστε να είναι εύκολα ορατά σε περίπτωση µειωµένης ορατότητας.
γ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: Κατάλληλα σηµεία για αγκυροβόλιο
ή για πρόσδεση των υδροπλάνων, όταν αυτά δεν χρησιµοποιούνται. Τα σηµεία αυτά πρέπει να προστατεύονται από τους ανέµους ή να είναι αρκετά σταθερά, ώστε να προστατεύουν τα
υδροπλάνα από την επίδραση των ισχυρότερων ανέµων που ενδέχεται να επηρεάσουν την περιοχή.
δ) ΣΩΣΙΒΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Δίπλα από το σηµείο στάθµευσης του υδροπλάνου απαιτείται να υπάρχει ένα σωσίβιο µη φουσκωτού τύπου, προσδεµένο σε σχοινί µήκους τριάντα (30)
µέτρων, έτοιµο για άµεση χρήση οποιαδήποτε στιγµή.
ε) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Δίπλα από το σηµείο στάθµευσης του
υδροπλάνου πρέπει να υπάρχει σκάφος ταχύπλοο ολικού µήκους τουλάχιστον έξι (6) µέτρων µε εξωλέµβια µηχανή, εφοδιασµένο µε τις προβλεπόµενες άδειες, έτοιµο προς χρήση ανά
πάσα στιγµή. Επίσης πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της
υποπερ. στστ’ της περ. ιδ’ του άρθρου 13.
στ) ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Δίπλα ακριβώς από το σηµείο στάθµευσης του αεροσκάφους πρέπει να υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες που πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής
νοµοθεσίας, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίµων
και ηλεκτρολογικού υλικού, τρεις (3) τουλάχιστον ανά κατηγορία,
κατασβεστικής ικανότητας 55Α 233Β-C (σκόνης) για τα υγρά
καύσιµα και 113Β-C (διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή 21Α 113 BC (σκόνης) για το ηλεκτρολογικό υλικό. Επιπροσθέτως, επιβάλλεται η ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον τροχήλατου πυροσβεστήρα
σκόνης γόµωσης είκοσι πέντε (25) κιλών που πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής νοµοθεσίας.
Η Επιτροπή Υδατοδροµίων, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών
από την ηµεροµηνία διενέργειας της επιθεώρησης, αποστέλλει
το πόρισµά της στο Τ.Ε.Μ.. Εφόσον από το πόρισµα προκύπτει
ότι το υδατοδρόµιο είναι έτοιµο προς προσωρινή λειτουργία, το
Τ.Ε.Μ. εισηγείται την έκδοση κοινής απόφασης χορήγησης
άδειας προσωρινής λειτουργίας υδατοδροµίου των Υπουργών
Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εφόσον από το πόρισµα προκύπτει ότι το υδατοδρόµιο χρήζει διορθωτικών παρεµβάσεων και απαιτείται νέα επιθεώρηση,
εφαρµόζεται η περ. β’ της παρ. Γ.3 του άρθρου 9.»
4. Η παρ. 9 του άρθρου 9Α του ν. 4663/2020 τροποποιείται ως
προς τους εξουσιοδοτούµενους Υπουργούς και διαµορφώνεται
ως εξής:
«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που
εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται λοιποί όροι ασφαλείας των υδατοδροµίων ανάλογα µε τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες
αυτών.»
Άρθρο 44
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Θέµατα ως προς τις επιθεωρήσεις των υδατοδροµίων - Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 4663/2020
Στο άρθρο 11 του ν. 4663/2020 (Α’30): α) στο δεύτερο εδάφιο
της παρ. 1 προστίθεται η προσωρινή άδεια λειτουργίας στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Υδατοδροµίων για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων, β) η παρ. 2 αντικαθίσταται, γ) το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 τροποποιείται ως προς το αρµόδιο
όργανο για την επιβολή προστίµου και το άρθρο 11 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών,
συστήνεται στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, Επιτροπή
Υδατοδροµίων µε αντικείµενο τη διενέργεια επιθεωρήσεων και
ελέγχων σε υδατοδρόµια και καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα για
την οργάνωση και λειτουργία της, περιλαµβανοµένων των διαδικασιών επιθεωρήσεων και ελέγχων. Η Επιτροπή Υδατοδροµίων
προβαίνει σε επιθεωρήσεις και ελέγχους για τη χορήγηση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου ή
προσωρινής άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου, καθώς και σε
έκτακτες επιθεωρήσεις και ελέγχους των υδατοδροµίων προς
διασφάλιση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους.
2. Μέλη της Επιτροπής Υδατοδροµίων ορίζονται µε την ως άνω
απόφαση, ως ακολούθως:
α) Ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδροµίων της Α.Π.Α., µε τον αναπληρωτή του,
ύστερα από πρόταση του Διοικητή της Α.Π.Α., που ορίζεται ως
πρόεδρος της επιτροπής,
β) ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ασφάλειας από Έκνοµες Ενέργειες και Προστασίας Περιβάλλοντος της Α.Π.Α., µε τον
αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της Α.Π.Α.,
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) από την κατά τόπον αρµόδια Λιµενική
Αρχή που ορίζεται µε µέριµνα του Προϊστάµενου αυτής, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
για την περίπτωση υδατοδροµίου στη θάλασσα,
δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται κατά περίπτωση
από τις κατά τόπον αρµόδιες Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις
ή Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις για τις επιθεωρήσεις σε λίµνες, σε υδατοδρόµια που εκτελούν πτήσεις εκτός
Schengen, σε περιοχές σηµαντικές για την ασφάλεια της Χώρας
ή τη δηµόσια ασφάλεια, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή
κριθεί αναγκαίο, ύστερα από πρόταση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ε) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, µε τον αναπληρωτή του, ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
3. Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής των µελών της Επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών. Για τη συµµετοχή των µελών στην Επιτροπή
Υδατοδροµίων δεν προβλέπεται αµοιβή.
4. Από τις διατάξεις του παρόντος, δεν θίγεται η αρµοδιότητα
των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπηρεσιών στη διενέργεια αυτοτελών ελέγχων και επιθεωρήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
5. Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδροµίου υποχρεούται να
παρέχει κάθε πληροφορία και ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υποδοµές του υδατοδροµίου για τη διενέργεια της
επιθεώρησης. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης
αυτής, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και
ακρόαση του φορέα λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιµο. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και
Μεταφορών, καθορίζεται το ύψος του προστίµου, το οποίο µπορεί να κυµαίνεται από το πενταπλάσιο έως το δεκαπλάσιο του
ύψους του παραβόλου της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
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Άρθρο 45
Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας -Τροποποίηση
παρ. 1 και 2 άρθρου 12 ν. 4663/2020
Στο άρθρο 12 του ν. 4663/2020 (Α’30) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην περ. α) της παρ. 1: αα) στο τέταρτο εδάφιο
επέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση, αβ) προστίθεται πέµπτο εδάφιο, β) στην περ. α) της παρ. 2: βα) στο πέµπτο εδάφιο επέρχεται
νοµοτεχνική βελτίωση, ββ) προστίθεται έκτο εδάφιο και η περ.
α) των παρ. 1 και 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. α) Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας ή
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδροµίου µπορεί να µεταβιβάσει την άδειά του σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5. Για κάθε µεταβίβαση άδειας
υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ..
Προκειµένου για µεταβίβαση άδειας υδατοδροµίου σε λίµνη,
απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών. Για άδεια που µεταβιβάζεται σε τουριστικούς λιµένες, Π.Ο.Τ.Α. ή σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, την
απόφαση του δεύτερου εδαφίου συνυπογράφει και ο Υπουργός
Τουρισµού. Για µεταβίβαση άδειας υδατοδροµίου εντός η πλησίον αλιευτικού καταφυγίου, εκτός Ζώνης Λιµένα, την απόφαση
του δεύτερου εδαφίου συνυπογράφει και ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
«2.α) Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου µπορεί να παραχωρήσει σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, τη λειτουργία και
εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του υδατοδροµίου. Ο νέος Φορέας Λειτουργίας υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδροµίου, όπως αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος. Για παραχώρηση της
λειτουργίας και εκµετάλλευσης υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ.. Προκειµένου για παραχώρηση της λειτουργίας και εκµετάλλευσης υδατοδροµίου σε
λίµνη, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών. Για παραχώρηση της λειτουργίας και
εκµετάλλευσης υδατοδροµίου σε τουριστικούς λιµένες, Π.Ο.Τ.Α.
ή σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, την απόφαση του τρίτου εδαφίου συνυπογράφουν και οι Υπουργοί Οικονοµικών και Τουρισµού. Για παραχώρηση της λειτουργίας και εκµετάλλευσης
υδατοδροµίου εντός ή πλησίον αλιευτικού καταφυγίου, εκτός
Ζώνης Λιµένα, την απόφαση του τρίτου εδαφίου συνυπογράφει
και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
Άρθρο 46
Απαγορεύσεις και περιορισµοί σε εκτάσεις
ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ Α.Ε., αλιευτικού καταφυγίου
και αλιευτικού λιµένα - Τροποποίηση άρθρου 16
του ν. 4663/2020
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) τροποποιείται µε την προσθήκη αρµόδιων αρχών για την κατά περίπτωση χορήγηση άδειας και το άρθρο 16 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 16
Απαγορεύσεις - περιορισµοί
Στην περιοχή ελιγµών κάθε υδατοδροµίου απαγορεύεται,
χωρίς την άδεια της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής σε θαλάσσια περιοχή ή της αρµόδιας αρχής σε λίµνη ή του φορέα διαχείρισης
του τουριστικού λιµένα, όπως αυτός νοείται από τις διατάξεις
του ν. 2160/1993 (Α’ 118) ή του φορέα ίδρυσης και εκµετάλλευσης Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) ή του
φορέα εκµετάλλευσης σύνθετου τουριστικού καταλύµατος της
παρ. 3.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 177/1.2.2012 απόφασης
του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού (Β’ 319), όπως έχει

τροποποιηθεί µε την υπ’ αριθµ. 9347/15.4.2014 απόφαση της
Υπουργού Τουρισµού (Β’ 1013) ή του αρµόδιου φορέα σε εκτάσεις ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ Α.Ε. ή του αρµόδιου φορέα εντός ή
πλησίον αλιευτικού καταφυγίου ή αλιευτικού λιµένα:
α) η ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής δραστηριότητας,
β) η αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών µέσων
κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας,
γ) η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση
µικρότερη των πεντακοσίων (500) µέτρων κατά τη διάρκεια της
αεροπορικής ηµέρας,
δ) η κολύµβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα,
ε) οι ιχθυοκαλλιέργειες και η επεξεργασία ιχθύων σε ακτίνα
οκτώ (8) χιλιοµέτρων από το υδατοδρόµιο, χωρίς έγκριση της
αρµόδιας Δ/νσης της Α.Π.Α.,
στ) η προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση χωρίς προηγούµενη έγκριση από την οικεία λιµενική ή άλλη αρµόδια αρχή,
ζ) η παρενόχληση µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο, όπως φωτιστικά ή οπτικά σήµατα, παρεµβολές ή παρεµβάσεις στις ραδιοσυχνότητες και επικοινωνίες που χρησιµοποιούνται µεταξύ του
αρµόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των αεροσκαφών, η τηλεκατεύθυνση µη επανδρωµένων αεροσκαφών
ή άλλων πτητικών µηχανών και αντικειµένων ή µη επανδρωµένων
πλωτών σκαφών και αντικειµένων, της αποθαλάσσωσης, προσθαλάσσωσης και εν γένει της κίνησης και κυκλοφορίας των αεροσκαφών, καθώς και της οµαλής λειτουργίας του υδατοδροµίου.»
Άρθρο 47
Ρύθµιση θεµάτων εκπαίδευσης προσωπικού
υδατοδροµίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20
του ν. 4663/2020
Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 20 διαµορφώνεται ως
εξής:
«1. Με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα προβλεπόµενα στην
παρ. 2 αναφορικά µε την εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας από
έκνοµες ενέργειες, το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του
υδατοδροµίου και το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόµιο υποχρεούται να έχει κατάλληλη εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης και σχετικής εκπαίδευσης για την
εξυπηρέτηση επιβατών µε αναπηρία, για να µπορεί να ασκεί µε
ασφάλεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην κείµενη νοµοθεσία και στα τεύχη οδηγιών του υδατοδροµίου. Η εκπαίδευση για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του
υδατοδροµίου και για το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόµιο παρέχεται είτε από διεθνείς οργανισµούς [όπως ICAO, International Air Transport Association
(IATA)], είτε από φορείς που είναι αναγνωρισµένοι από διεθνείς
οργανισµούς, είτε από την Υ.Π.Α., είτε από πιστοποιηµένο από
την Α.Π.Α. προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου, είτε από αντίστοιχες Εθνικές Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας
Κρατών Μελών της Ε.Ε.. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α.
που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης της
Α.Π.Α., καθορίζονται θέµατα σχετικά µε το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος, τη διαδικασία, τον τύπο πιστοποίησης της υποχρεωτικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης για το
προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου και για το
προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόµιο, καθώς και κάθε αναγκαία µε την παρεχόµενη εκπαίδευση λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 48
Εφοδιασµός υδροπλάνων µε κινητά µέσα αποθήκευσης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21 του ν. 4663/2020
Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) τροποποιείται
ως προς τη δυνατότητα εφοδιασµού των υδροπλάνων και µε κινητά µέσα αποθήκευσης και διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Ο εφοδιασµός αεροσκαφών µε καύσιµα πραγµατοποιείται
είτε από εγκατάσταση παροχής καυσίµων, η οποία δύναται να
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χωροθετηθεί εντός του χώρου του υδατοδροµίου ή εντός της
χερσαίας ζώνης λιµένα ή εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού
λιµένα, είτε µε κατάλληλα βυτιοφόρα οχήµατα.»
Άρθρο 49
Δυνατότητα χρήσης διαφορετικής εγκατάστασης
από κατόχους άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου
µε τον ν. 4146/2013
Κάτοχος άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου, που χορηγήθηκε
κατ’ εφαρµογή του ν. 4146/2013 (Α’ 90), δύναται να χρησιµοποιήσει διαφορετική υφιστάµενη κτιριακή εγκατάσταση εντός της
χερσαίας ζώνης του λιµένα για τη λειτουργία του υδατοδροµίου,
σε σχέση µε αυτή για την οποία του χορηγήθηκε η άδεια. Η εγκατάσταση του πρώτου εδαφίου πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 2 του ν. 4663/2020 (Α’ 30). Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος
της άδειας λειτουργίας προσκοµίζει στο Τµήµα Εναερίων Μεταφορών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής
Γραµµατείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, επιπλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4663/2020, όσα δικαιολογητικά του
τεχνικού φακέλου σχετίζονται µε την αλλαγή της κτιριακής εγκατάστασης, συνοδευόµενα από την αντίστοιχη γνώµη αποδοχής ή έγκριση από τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες του
άρθρου 9 του ν. 4663/2020. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ.
1 του άρθρου 27 του ν. 4663/2020.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 50
Περιστολή φαινοµένων αθέµιτης κερδοφορίας
σε περιόδους κρίσης
Ο τίτλος και οι παρ. 1 έως 6 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021
(Α’ 124) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 58
Περιστολή φαινοµένων αθέµιτης κερδοφορίας
σε περιόδους κρίσης
1. Για το χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση του παρόντος
και έως την 30ή.6.2022, απαγορεύεται η αποκόµιση µικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή
οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη
διατροφή, τη διαβίωση, τη µετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, όταν το περιθώριο µικτού κέρδους ανά µονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο µικτού κέρδους ανά µονάδα προ
της 1ης.9.2021.
2. Αρµόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση
παράβασης της παρ. 1, ορίζονται:
α) η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.),
και
γ) οι αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιφερειών.
3. Οι αρχές της παρ. 2 µπορούν να:
α) αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδοµένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούµενης παράβασης,
β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συµπεριλαµβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή µέσο µεταφοράς, που χρησιµοποιεί ο
προµηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλουν
ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δηµόσιες αρχές, προκειµένου να λαµβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδοµένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του
ελέγχου, ανεξαρτήτως του µέσου αποθήκευσής τους,
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γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδοµένα και
τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για
όσο χρόνο και στον βαθµό που απαιτείται για την οµαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα
πραγµατικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή µέλος του προσωπικού του προµηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα
πραγµατικά περιστατικά, τα δεδοµένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται µε το αντικείµενο του ελέγχου.
4. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της
παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει την
απαγόρευση της παρ. 1, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:
α) σύσταση µε σκοπό την παύση της παράνοµης πρακτικής και
τη συµµόρφωση εντός οριζόµενης µε την απόφαση αποκλειστικής προθεσµίας, καθώς και την παράλειψή της στο µέλλον,
β) πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ.
5. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της
παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος του ελεγχόµενου προσώπου πρόστιµο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει,
παραποιήσει ή δεν προσκοµίσει τα στοιχεία που ζητούνται από
τις αρµόδιες αρχές ή παρεµποδίσει µε οποιοδήποτε τρόπο την
άσκηση των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων της παρ. 3.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
µπορεί να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων των παρ. 4 και 5, η κλιµάκωση των προστίµων
και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά στην εφαρµογή του παρόντος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 51
Ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων µελετών και έργων
για τις ανάγκες του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος
Παράκτιας Χειροσφαίρισης και των Παράκτιων
Μεσογειακών Αγώνων 2023
1. Αποκλειστικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης:
α) του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Παράκτιας Χειροσφαίρισης (BeachHandball), κατά το χρονικό διάστηµα από τις 13 έως
και τις 27 Ιουνίου 2022 και
β) των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023, που θα διεξαχθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας
Κρήτης, µελέτες και έργα που αφορούν στην κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τις ως άνω διεθνούς
εµβέλειας αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και στις υποστηρικτικές των εγκαταστάσεων αυτών υποδοµές, αν η εκτιµώµενη αξία
της σύµβασης είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 του ν.
4412/2016 (Α’ 147), µπορούν να ανατίθενται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής διάταξης, µε προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 2
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 µε την πρόσκληση τριών (3)
τουλάχιστον οικονοµικών φορέων.
2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι υποστηρικτικές υποδοµές της παρ. 1 πρόκειται να κατασκευαστούν στο γήπεδο της
παρ. 1 του άρθρου 52.
3. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 το σύνολο των πράξεων της
διαδικασίας ανάθεσης εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση ή εισήγηση άλλου συλλογικού οργάνου.
Άρθρο 52
Ειδικοί όροι δόµησης επί τµήµατος εντός του
τουριστικού ακινήτου «Ξενία Καρτερού Ηρακλείου»
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1. Στο τµήµα Π.01-Π.02-Π.03-…-Π.051-Π.052-Π.01 εµβαδού τετραγωνικών µέτρων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα
τριών και εβδοµήντα οκτώ τετραγωνικών µέτρων (58.653,78 τ.µ.)
εντός του τουριστικού ακινήτου «Ξενία Καρτερού Ηρακλείου»,
του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί έναντι ανταλλάγµατος
από την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) στο εποπτευόµενο από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία «Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (Ε.Α.Κ.Η.)», όπως αυτό το τµήµα εµφαίνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα του Παραρτήµατος I, επιτρέπεται η εγκατάσταση υπαίθριων αθλητικών
εγκαταστάσεων και συνοδών υποστηρικτικών κτιρίων και η έκδοση εντός του τµήµατος αυτού των αναγκαίων οικοδοµικών
αδειών και αδειών µικρής κλίµακας, σύµφωνα µε τον σκοπό της
παραχώρησης και ειδικότερα για τις εξής εγκαταστάσεις:
α. Υπαίθριες Αθλητικές εγκαταστάσεις
αα) Γήπεδα παράκτιων αθληµάτων µε άµµο
αβ) Γήπεδο αντισφαίρισης (tennis)
αγ) Δύο γήπεδα τοιχοσφαίρισης (squash)
αδ) Γήπεδο ποδοσφαίρου
αε) Γήπεδο αντιπτέρισης (badminton)
αστ) Πίστα παρκούρ
αζ) Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 3X3
β. Οικίσκοι (Μέγιστης δόµησης 1000 τ.µ.) και κερκίδες
βα) Xηµικές τουαλέτες κλειστού τύπου µε απολυµαντικό υγρό
ββ) Προκατασκευασµένοι οικίσκοι µε φέροντα οργανισµό από
κοιλοδοκούς και τοιχώµατα από θερµοµονωτικά πανέλαπολυουρεθάνης
βγ) Προσωρινές µεταλλικές κερκίδες
γ. Εξοπλισµός
γα) Ντουζιέρες παραλίας
γβ) Πτυσσόµενες τέντες σκίασης
γγ) Πινακίδες σήµανσης
δ. Διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου
δα) Ξυλοδιάδροµοι επί άµµου
δβ) Δαπεδοστρώσεις της διαµόρφωσης στις µόνιµες αθλητικές εγκαταστάσεις
δγ)Σταθεροποιηµένο χώµα στους χώρους στάθµευσης
δε) Εγκατάσταση φωτισµού
δστ) Εγκατάσταση παροχής ρεύµατος
δζ) Φύτευση
δη) Εγκατάσταση συστήµατος αποστράγγισης οµβρίων, µε
τους κάτωθι όρους δόµησης επί του ανωτέρω αναφερόµενου
τµήµατος:
α) Αρτιότητα οικοπέδου: 58.653,78τ.µ.
β) Συντελεστής δόµησης: 0,10
γ) Μέγιστη κάλυψη:10%
δ) Μέγιστο ύψος: 9,00 µέτρα
ε) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του τµήµατος: 2,50 µέτρα
στ) Στην περιοχή Ζώνης Πρασίνου της Περιοχής Ελέγχου και
Περιορισµού Δόµησης (ΠΕΠΔ) να µπορούν να χωροθετηθούν θέσεις στάθµευσης σε κατάλληλα επεξεργασµένο χωµάτινο υδροπερατό δάπεδο.
2. Η έκδοση πάσης φύσεως οικοδοµικής άδειας επί του τµήµατος της παρ. 1 για την εγκατάσταση των κατασκευών των περ.
α), β), γ), και δ) της παρ. 1 πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία
της κατηγορίας 3 οικοδοµικών αδειών µε βεβαίωση όρων δόµησης.
3. Οι αναγκαίες οικοδοµικές άδειες για κατασκευές ή εγκαταστάσεις εντός του τµήµατος της παρ.1 εκδίδονται κατόπιν αίτησης της αρµόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού ή του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (Ε.Α.Κ.Η.)», ως εχόντων νόµιµο δικαίωµα.
Άρθρο 53
Ειδικοί όροι δόµησης για την επισκευή και αναβάθµιση του
Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων
Σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που ευρίσκεται επί της Ακτής Κανάρη εντός της επέκτασης του
ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως των Χανίων, εµβαδού τετραγωνικών µέτρων εννέα χιλιάδων ενενήντα τριών και είκοσι οκτώ τετραγωνικών µέτρων (9.093,28 τ.µ.), όπως αυτό εµφαίνεται στο
συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα του Παραρτήµατος ΙI, ορίζονται οι κάτωθι νέοι ειδικοί όροι δόµησης:
1. Συντελεστής δόµησης: 0,6
2. Μέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη: 60,00%
3. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος για αθλητικές εγκαταστάσεις:
12,00 µ.
4. Πλάγιες αποστάσεις:
α) για νέα κτίσµατα µε πρόσωπο επί της Ακτής Κανάρη: 6,00
µ.,
β) για νέα κτίσµατα µε πρόσωπο σε όλες τις άλλες πλευρές:
απόσταση Δ (3,00 µ. + 10% του πραγµατοποιούµενου ύψους),
και
γ) ως έχουν για τα νοµίµως υφιστάµενα κτίσµατα, σύµφωνα
µε το άρθρο 23 του ν. 4067/2012 (A’ 79) και τις κατασκευές, που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των
ν. 4014/2011 (A’ 209),
4178/2013 (A’ 174) και 4495/2017 (A’ 167).
Άρθρο 54
Παράταση προθεσµιών κατάθεσης Εγγυητικής
Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού και
επανακαθορισµός των εξαιρετέων κατηγοριών
σταθµών - Τροποποίηση παρ. 7 και 8
του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020
Στο άρθρο 11Α του ν. 4685/2020 (Α’ 92), α) στην παρ. 7 παρατείνονται οι προβλεπόµενες προθεσµίες, ρυθµίζεται η αξιολόγηση των εκκρεµών αιτήσεων και προστίθενται δεύτερο και τρίτο
εδάφιο στην περ. α), β) στην παρ. 8 τροποποιείται η περ. α) ως
προς τη µέγιστη ισχύ παραγωγής, βελτιώνεται νοµοτεχνικά η
περ. γ), προστίθεται περ. δ) και οι παρ. 7 και 8 διαµορφώνονται
ως εξής:
«7.α) Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α., Βεβαιώσεων Παραγωγού, Βεβαιώσεων Ειδικών
Έργων, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα εκδοθούν µέχρι τη 15η.4.2022, συµπεριλαµβανοµένων των εκκρεµών αιτήσεων χορήγησης Άδειας Παραγωγής,
Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, για τις
οποίες δεν έχει υποβληθεί µέχρι τη 15η.4.2022 πλήρες αίτηµα
χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, οφείλουν να προσκοµίσουν την Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού
µέχρι τη 15η.4.2022, προκειµένου να διατηρηθούν σε ισχύ οι
Άδειες Παραγωγής, οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή οι Βεβαιώσεις
Ειδικών Έργων ή προκειµένου να αξιολογηθούν οι εκκρεµείς αιτήσεις. Ο αρµόδιος Διαχειριστής αναρτά στην ιστοσελίδα του
ανακοινώσεις, µε τις οποίες ενηµερώνει τους αιτούντες για τη
διαπίστωση της πληρότητας ή µη των οικείων αιτηµάτων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για την εφαρµογή του
παρόντος. Σε περίπτωση υποβολής κοινού αιτήµατος χορήγησης
οριστικής προφοράς σύνδεσης, η πληρότητα του αιτήµατος χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης κρίνεται διακριτά για
κάθε σταθµό.
Σε περίπτωση µη προσκόµισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού µέχρι την ως άνω προθεσµία παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι Άδειες Παραγωγής, οι Βεβαιώσεις
Παραγωγού ή οι Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε
άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθµό και αφορά στις ως άνω
άδειες, ενώ οι εκκρεµείς αιτήσεις απορρίπτονται.
β) Ειδικά οι κάτοχοι Βεβαιώσεων Παραγωγού, οι οποίοι έχουν
καταβάλει το Τέλος του άρθρου 17 για την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού, δύνανται µέχρι την 15η.3.2022 να δηλώσουν,
µε ανέκκλητη δήλωσή τους προς τον Φορέα Αδειοδότησης κατά
τη Φάση Α’, ότι δεν επιθυµούν τη διατήρηση της Βεβαίωσης Παραγωγού και αιτούνται την επιστροφή του Τέλους του άρθρου
17 το οποίο έχουν καταβάλει. Με την υποβολή της ανέκκλητης
δήλωσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει η Βεβαίωση Παραγωγού
ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθµό αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, το Τέλος επι-
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στρέφεται από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. σε τραπεζικό λογαριασµό
του κατόχου της Βεβαίωσης, που δηλώνεται στην ως άνω ανέκκλητη δήλωση, µέχρι την 15η.4.2022.
8. Από την υποχρέωση προσκόµισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες
σταθµών:
α) οι σταθµοί µε µέγιστη ισχύ παραγωγής µικρότερη ή ίση του
µισού (0,5) µεγαβάτ (MW),
β) οι σταθµοί που είναι ενταγµένοι στις στρατηγικές επενδύσεις του ν. 3894/2010 (Α’ 204) και του ν. 4608/2019 (Α’ 66) πριν
την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υποβάλει αίτηση στην
εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» για τον χαρακτηρισµό τους ως στρατηγικών επενδύσεων πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος,
γ) οι σταθµοί Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, ιδρυµάτων, καθώς και
νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς
σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκοµεία,
κέντρα υγείας, σχολεία όλων των βαθµίδων,
δ) τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.»
Άρθρο 55
Θέσπιση ενιαίας διαδικασίας σύναψης σύµβασης
λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών - Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 12Α του ν. 4414/2016
1. Η παρ. 5 του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149), περί ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, που προκηρύσσονται µετά την 1η.1.2021, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ειδικά για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7, οι οποίες προκηρύσσονται µετά την
1η.1.2021, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Οι κάτοχοι των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής
Ηλεκτρισµού-Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), που
επιλέγονται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7, συνάπτουν Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έκδοση της απόφασης
της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), µε τα αποτελέσµατα
της ανταγωνιστικής διαδικασίας και µε την προϋπόθεση ότι
έχουν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
όπως προβλέπεται.
β) Ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης
(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) συνάπτει τη σύµβαση λειτουργικής ενίσχυσης
εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
γ) Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των προθεσµιών της
περ. α), καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές που έχουν προσκοµισθεί στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας, σύµφωνα µε
την παρ. 5 του άρθρου 7 και επιλέγεται για ένταξη σε καθεστώς
λειτουργικής ενίσχυσης, ο επόµενος, στη σειρά µειοδοτικής κατάταξης της εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας, σταθµός. Η
Τιµή Αναφοράς του σταθµού αυτού ορίζεται ίση µε τη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής προσφοράς που υπέβαλε ο κάτοχος
του σταθµού στη διαγωνιστική διαδικασία και της µεσοσταθµικής
τιµής των προσφορών των έργων που επελέγησαν αρχικώς στη
διαγωνιστική διαδικασία. Ο κάτοχος του σταθµού υποχρεούται
να προσκοµίσει την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή και εν συνεχεία να συνάψει σύµβαση λειτουργικής ενίσχυσης εντός δύο
(2) µηνών από την ενηµέρωση που λαµβάνει από τη Ρ.Α.Ε., σχετικά µε την επιλογή του για ένταξη στο καθεστώς λειτουργικής
ενίσχυσης. Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου του σταθµού
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. να προχωρήσει στη σύναψη σύµβασης λειτουργικής ενίσχυσης, επιλέγεται για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης ο αµέσως επόµενος στη σειρά µειοδοτικής
κατάταξης της εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας σταθµός.
Η ανωτέρω διαδικασία εφαρµόζεται µέχρι να καλυφθεί η τελικά
δηµοπρατούµενη ισχύς. Επιτρέπεται υπερκάλυψη της δηµοπρατούµενης ισχύος από τον τελευταίο σταθµό που επιλέγεται κατά
την ανωτέρω διαδικασία.
δ) Σε περίπτωση που ο κάτοχος σταθµού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.
λύσει τη Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, την οποία σύναψε
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σύµφωνα µε τις περ. α) και β) πριν τη λήξη της συµβατικής της
διάρκειας, επιβάλλεται µηνιαίως και για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) ετών, πρόστιµο από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011 (Α’ 179), ίσο µε τη διαφορά της Ειδικής Τιµής Αγοράς της αντίστοιχης τεχνολογίας του σταθµού Α.Π.Ε., από την
Τιµή Αναφοράς του σταθµού αυτού, εάν η διαφορά αυτή είναι
µεγαλύτερη του µηδενός, επί τη µηνιαία παραγωγή του σταθµού
Α.Π.Ε.. Σε περίπτωση µη καταβολής του ως άνω προστίµου από
µεριάς κατόχου του σταθµού εντός χρονικού διαστήµατος τεσσάρων (4) µηνών από την εκάστοτε µηνιαία επιβολή του προστίµου, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., το Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας,
ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
και ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), που εκπροσωπεί τον σταθµό, µετά την ενηµέρωσή τους από τη
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., διαγράφουν αµελλητί τον σταθµό αυτό από τα
σχετικά µητρώα και κοινοποιούν αντίγραφο της πράξεως διαγραφής στη Ρ.Α.Ε.. Επιπλέον, ο κάτοχος του σταθµού αυτού απαγορεύεται να συµµετέχει στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας είτε
άµεσα, είτε µέσω Φο.Σ.Ε. είτε στο πλαίσιο διµερών συµβάσεων.»
2. Η παρ. 1 ισχύει από 28.2.2022.
Άρθρο 56
Παρατάσεις προθεσµιών έργων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, παρατείνεται έως
την 31η.3.2022 η εφαρµογή των τιµών αναφοράς εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, οι οποίες ισχύουν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος και έχουν καθοριστεί µε τον Πίνακα 1 της
περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’ 149). Ειδικά
για αιολικούς σταθµούς της περ. δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8
του ν. 3468/2006 (Α’ 129), παρατείνεται κατά δέκα (10) µήνες η
εφαρµογή των τιµών αναφοράς, οι οποίες ισχύουν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν καθοριστεί µε τον Πίνακα
1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016.
2. Παρατείνεται κατά έξι (6) µήνες η έναρξη εφαρµογής των
τιµών αναφοράς, οι οποίες ορίζονται στην
υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1045) για τις κατηγορίες
29α, 29β, 30α, 30β, 30γ του Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 4414/2016, ώστε οι τιµές αναφοράς των κατηγοριών αυτών να ισχύουν από την 1η.9.2022.
3. Παρατείνεται κατά τρεις (3) µήνες η ισχύς των οριστικών
προσφορών σύνδεσης σταθµών, για τους οποίους δεν έχει συναφθεί σύµβαση σύνδεσης και η ισχύς τους έληξε την 1η.1.2022
ή λήγει έως και την 31η.3.2022.
4. Παρατείνονται κατά δώδεκα (12) µήνες οι προθεσµίες για
τη θέση σε δοκιµαστική λειτουργία των σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, µέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν.
4414/2016.
5. Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης υβριδικών
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) παρατείνεται κατά έξι (6) µήνες από την
έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.
4414/2016.
6. Παρατείνεται κατά δεκατέσσερις (14) µήνες η
διάρκεια
ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθµών βιοµάζας,
βιοαερίου, βιορευστών, Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), για τους οποίους έχουν συναφθεί συµβάσεις σύνδεσης και οι οριστικές προσφορές
σύνδεσης έχουν λήξει από την 1.2.2022 και λήγουν µέχρι την
31η.12.2022, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίσουν, εντός
δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόσθετη
εγγυητική επιστολή προς τον αρµόδιο διαχειριστή, σύµφωνα µε
το υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής που έχει καθοριστεί βάσει
της περ. 3 της υποπαρ. Ι.1. της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α’ 107), ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ ανά µεγαβάτ
(100.000 /MW).
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7. Παρατείνονται κατά είκοσι δύο (22) µήνες:
α) η έναρξη εφαρµογής των τιµών αναφοράς που ορίζονται µε
την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕK/25511/882/2.3.2019 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1021), ώστε να
ισχύουν από την 1η.1.2024,
β) η έναρξη εφαρµογής των τιµών αναφοράς που ορίζονται µε
την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκτός των
τιµών αναφοράς των κατηγοριών 29α, 29β, 30α, 30β, 30γ, ώστε
να ισχύουν από την 1η.1.2025.
8. Η προθεσµία της παρ. 3δ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016,
περί σύναψης συµβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης φωτοβολταϊκών σταθµών Ενεργειακών Κοινοτήτων, παρατείνεται κατά τρεις
(3) µήνες.
Άρθρο 57
Επανακαθορισµός κατηγοριών και αναπροσαρµογή
Τιµών Αναφοράς Σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και Συµπαραγωγής
Ηλεκτρισµού - Θερµότητας µε συµβάσεις
λειτουργικής ενίσχυσης
1. Οι κατηγορίες σταθµών 1α και 1β του Πίνακα 1 της περ. β’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016
(Α’ 149), τροποποιούνται ως προς το αναφερόµενο πλαίσιο ισχύος παραγωγής,
στους σταθµούς της κατηγόριας 1α τίθεται ειδικότερη προϋπόθεση και οι κατηγορίες 1α και 1β διαµορφώνονται ως εξής:
α) «1α - Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται µε χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστηµένης ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής µεγαλύτερης των έξι µεγαβάτ (6 MW), οι οποίες δεν
εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης µε τη µορφή Λειτουργικής
Ενίσχυσης µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών», και
β) «1β - Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται µε χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστηµένης ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής µεγαλύτερης των εξήντα κιλοβάτ (60 kW) και µικρότερης ή
ίσης των έξι µεγαβάτ (6 MW).»
2. Με την επιφύλαξη των αιολικών σταθµών της περ. δ1 της
παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), για το χρονικό
διάστηµα από την 1η.4.2022 µέχρι την έναρξη εφαρµογής των
τιµών αναφοράς που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕK/25511/882/20.3.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1021), οι Τιµές Αναφοράς για τις
κατηγορίες 1α, 1β, 1γ και 2 του Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1
του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), καθορίζονται ως εξής:
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Άρθρο 58
Προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων Διευθύνσεων
Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Κρήτης
Η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), για τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Κρήτης, παρατείνεται, από τη λήξη της, για σαράντα
πέντε (45) ηµέρες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για είκοσι
(20) επιπλέον ηµέρες για όσους κατοικούν µόνιµα ή διαµένουν
στην αλλοδαπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 59
Διορισµός πολιτών κρατών µελών στη Δηµόσια
Διοίκηση - Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 2431/1996
1. Στο άρθρο 1 του ν. 2431/1996 (Α’175) περί διορισµού ή
πρόσληψης πολιτών από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Οι πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διορίζονται ή προσλαµβάνονται στους φορείς της παρ. 1, δύνανται
να επιλέγονται και να ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου στις προβλεπόµενες στον οικείο φορέα θέσεις ευθύνης µε τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις µε τους Έλληνες πολίτες. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
δύνανται να καθορίζονται οι θέσεις ευθύνης των υπηρεσιών της
παρ. 1, οι οποίες επιφυλάσσονται µόνο σε Έλληνες πολίτες,
λόγω του ότι οι αρµοδιότητές τους συνεπάγονται άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας και άσκηση καθηκόντων που έχουν ως αντικείµενο τη διασφάλιση των γενικών
συµφερόντων του κράτους ή άλλων δηµόσιων φορέων.»
2. Κάθε πρόβλεψη αντίθετη προς την παρ. 1 που περιέχεται
στα προεδρικά διατάγµατα που έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2431/1996 καταργείται.
Άρθρο 60
Ολοκληρωµένες πράξεις µετάταξης υπαλλήλων Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4440/2016
1. Στο άρθρο 6 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) περί της διαδικασίας
διενέργειας προγράµµατος κινητικότητας προστίθεται παρ. 13
ως εξής:
«13. Ολοκληρωµένες πράξεις µετάταξης κατά την έννοια των
παρ. 7 και 12 θεωρούνται και οι πράξεις, οι οποίες έχουν λάβει
κωδικό αριθµό δηµοσίευσης (ΚΑΔ) µέχρι την προβλεπόµενη στις
παραπάνω παραγράφους καταληκτική προθεσµία.»
2. Η παρ. 1 ισχύει και για τον δεύτερο κύκλο κινητικότητας
έτους 2021.
Άρθρο 61
Υπηρεσιακός Γραµµατέας Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων
1. Η εξουσία τελικής υπογραφής, αφενός στις διοικητικές πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και σε
οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές πράξεις οµοίου περιεχοµένου,
οι οποίες εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων ή υποβάλλονται σ’ αυτό προς έγκριση ή θεώρηση ή υπογραφή και αφορούν στους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού και εν γένει στο εκπαιδευτικό προσωπικό που
ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει εκπαιδευτικό ή διοικητικό έργο
στην αλλοδαπή, στους θρησκευτικούς λειτουργούς, στο εκκλησιαστικό προσωπικό και στο προσωπικό θρησκευτικής εκπαίδευσης αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων,
στους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις εκ µετατροπής θέσεων διακόνων, στους Μουφτήδες, τους
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τοποτηρητές Μουφτειών Θράκης και το προσωπικό ανεξάρτητης
σχέσεως εργασίας, καθώς και στους Ιεροδιδασκάλους Μουσουλµανικής Θρησκείας, είτε υπάγονται άµεσα στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων είτε υπάγονται σε εποπτευόµενα
από αυτό νοµικά πρόσωπα, ιδρύµατα, φορείς και εν γένει νοµικές
οντότητες και αφετέρου στις εκθέσεις απόψεων της Διοίκησης
και τα λοιπά έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήµατα ή µέσα που προσβάλλουν πράξεις ή παραλείψεις του Υπουργείου, ανήκει στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Όσον αφορά στις διοικητικές πράξεις και αποφάσεις, πλέον
εκείνων της παρ. 1, που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων, η εξουσία τελικής υπογραφής
τους ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, στον
οποίο εισηγούνται ή προτείνουν οι κατά περίπτωση αρµόδιες
υπηρεσίες.
3. Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων και πέραν των προβλεποµένων στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 δύναται να εκχωρούνται επιπλέον αρµοδιότητες και δικαίωµα τελικής υπογραφής, κατά το µέρος που καλούνται να ασκήσουν
αρµοδιότητες επί θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικού
προσωπικού ή εν γένει των παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 37 του
ν. 4622/2019:
α) στους προϊσταµένους οργανικών µονάδων και υπηρεσιών
που δεν υπάγονται στον Υπηρεσιακό Γραµµατέα,
β) στους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
γ) στους Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του οικείου για κάθε µία
των προαναφεροµένων τριών περιπτώσεων Γενικού Γραµµατέα,
καθώς και
δ) στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών
Αρχείων του Κράτους. Καθήκοντα δευτερεύοντα διατάκτη για τις
δαπάνες των περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης δύναται να
ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.
4. Οι οργανικές µονάδες επιπέδου διεύθυνσης και τµήµατος
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης υπάγονται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ως προς την οικονοµική
δραστηριότητα και λειτουργία τους, και τους ανατίθενται οι αρµοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων για την πληρωµή των δαπανών τους, καθώς και η
τήρηση του φυσικού αρχείου αυτών. Αρµοδιότητες εκκαθάρισης
και έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων για τις δαπάνες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ανατίθενται µε απόφαση
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης σε Τµήµα Β’ Οικονοµικού Διευθύνσεως Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που υπάγεται στην αρµοδιότητά του. Αρµοδιότητες εκκαθάρισης και
έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων για τις δαπάνες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ανατίθενται στα Τµήµατα Β’ Οικονοµικού των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Η εξόφληση των εν
λόγω χρηµατικών ενταλµάτων διενεργείται από το Β’ Αυτοτελές
Τµήµα Πληρωµής Δαπανών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. H ισχύς της παρούσας άρχεται από
την υπαγωγή των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, που αποτελούν ειδικούς φορείς
στον προϋπολογισµό του, στις διατάξεις που αφορούν στην
εφαρµογή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών Δαπανών.
5. Εφόσον, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκκρεµεί
διορισµός επιλεγέντα υποψηφίου για θέση υπηρεσιακού γραµµατέα, έχει παρέλθει ο εύλογος χρόνος κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) από την ηµεροµηνία επιλογής,
χωρίς την ανάληψη υπηρεσίας και επέρχεται µεταβολή των αρµοδιοτήτων του, η θέση επαναπροκηρύσσεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
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Άρθρο 62
Παράταση συµβάσεων σίτισης φοιτητών Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
Δηµόσιες συµβάσεις σίτισης φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίες έληξαν κατά το διάστηµα από
την 1η.1.2022 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος ή πρόκειται
να λήξουν έως την 31η.3.2022, δύναται να παρατείνονται από την
ηµεροµηνία λήξης τους για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται
να υπερβαίνει την 31η.12.2022, µε απόφαση του αρµόδιου για
την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας οργάνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 63
Αποζηµίωση υπηρεσιών λειτουργίας
γραφείων κτηµατογράφησης
1. Οι υπηρεσίες λειτουργίας των γραφείων κτηµατογράφησης
και τήρησης ενήµερης της κτηµατολογικής βάσης, που προβλέπονται στις συµβάσεις κτηµατογράφησης, ως υποχρεωτικά παρασχετέες, οι οποίες, για το διάστηµα από την 1η.4.2020 έως την
31η.7.2022 είτε έχουν ήδη παρασχεθεί χωρίς να αποτελέσουν
αντικείµενο συµπληρωµατικής σύµβασης ή πρόκειται να παρασχεθούν µέχρι την 31η.7.202, χωρίς να έχει συναφθεί συµπληρωµατική σύµβαση, αποζηµιώνονται από τον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».
2. H αποζηµίωση της παρ. 1 καταβάλλεται, µετά από σύνταξη,
από τον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ειδικών συγκριτικών πινάκων, χωρίς προηγούµενη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου, ανά διαστήµατα λειτουργίας, εφαρµοζόµενης της τιµής
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθµ. 28766/29.6.2011
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β’ 1588), και κατόπιν συνυπολογισµού της έκπτωσης της οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου. Στην περίπτωση λειτουργίας περισσότερων του ενός (1)
γραφείων κτηµατογράφησης στην περιοχή µελέτης και της λόγω
υποχρέωσης που απορρέει από τα συµβατικά τεύχη για τη λειτουργία τους, υπολογίζεται κατ’ αποκοπή αποζηµίωση ύψους
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά µήνα για κάθε γραφείο κτηµατογράφησης, επιπλέον του ενός (1), για κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων και της µισθοδοσίας του γραφείου. Το σύνολο
της αποζηµίωσης που θα λάβει ο ανάδοχος, προστίθεται στη
συµβατική αµοιβή του και δεν µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα
τοις εκατό (50%) της αρχικής αξίας της σύµβασης.
3. Το παρόν εφαρµόζεται για τις µη οριστικώς παραληφθείσες
συµβάσεις κτηµατογράφησης.
Άρθρο 64
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον φορέα
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» - Τροποποίηση
παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2664/1998
Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο µε την προσθήκη δυνατότητας
υποβολής των εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα, β) το τέταρτο
εδάφιο αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Τα Κτηµατολογικά Γραφεία οφείλουν να χορηγούν πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα κτηµατολογικά
φύλλα, από τα διαγράµµατα και γενικώς από κάθε τηρούµενο
κτηµατολογικό στοιχείο σε όποιον έχει έννοµο συµφέρον και
υποβάλλει σχετική αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο του, καταβάλλοντος τα τέλη και δικαιώµατα της παραγράφου 2. Η αίτηση που απευθύνεται στο Κτηµατολογικό Γραφείο,
καθώς και τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα κτηµατολογικά φύλλα, από τα διαγράµµατα και γενικώς από κάθε τηρούµενο κτηµατολογικό στοιχείο επιτρέπεται
να υποβάλλονται και να διακινούνται µε ηλεκτρονικά µέσα. Με
όµοιο τρόπο είναι δυνατόν να καταβάλλονται τα τέλη και δικαιώ-

µατα της παραγράφου 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καθορίζεται η
ηµεροµηνία από την οποία η υποβολή των αιτήσεων του πρώτου
εδαφίου για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων από τα κτηµατολογικά φύλλα, από τα διαγράµµατα
και γενικώς από κάθε τηρούµενο κτηµατολογικό στοιχείο στα
κτηµατολογικά γραφεία και υποκαταστήµατα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» διενεργείται υποχρεωτικά µόνο ηλεκτρονικά.»
Άρθρο 65
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης
κτηµατολογικών εγγραφών - Προσθήκη άρθρου 20β στον ν.
2664/1998
Μετά το άρθρο 20α του ν. 2664/1998 (A’ 275) προστίθεται
άρθρο 20β ως εξής:
«Άρθρο 20β
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης
κτηµατολογικών εγγραφών
Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος
νόµου για την εξωδικαστική διόρθωση των κτηµατολογικών εγγραφών, επιτρέπεται να υποβάλλονται και να διακινούνται µε
ηλεκτρονικά µέσα στα κτηµατολογικά γραφεία και υποκαταστήµατα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Με απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καθορίζονται ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, το ειδικότερο περιεχόµενο και τα πεδία που συµπληρώνονται υποχρεωτικά κατά την ψηφιακή υποβολή των αιτήσεων στα τηρούµενα βιβλία και κάθε θέµα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε τα ανωτέρω ζητήµατα. Με όµοια απόφαση
καθορίζεται η ηµεροµηνία από την οποία η υποβολή των αιτήσεων του πρώτου εδαφίου στα κτηµατολογικά γραφεία και υποκαταστήµατα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» διενεργείται υποχρεωτικά µόνο ηλεκτρονικά.»
Άρθρο 66
Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόµενων
δικαιολογητικών από τα Κτηµατολογικά Γραφεία Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 ν. 2664/1998
Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) τροποποιείται α) µε την αντικατάσταση της λέξης «ιδίως» από τη λέξη «περιοριστικώς», β) µε την προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην περ.
γ’ και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Ο διενεργούµενος στο Κτηµατολογικό Γραφείο έλεγχος
κάθε αίτησης και των συνυποβαλλόµενων δικαιολογητικών είναι
έλεγχος νοµιµότητας.
Κατ’ αυτόν ελέγχεται περιοριστικώς:
α) αν το Κτηµατολογικό Γραφείο είναι αρµόδιο κατά τόπο,
β) αν το δικαίωµα στο οποίο αφορά η αίτηση και η πράξη της
οποίας ζητείται η καταχώριση στα Κτηµατολογικά φύλλα περιλαµβάνονται µεταξύ εκείνων των οποίων ο νόµος επιτάσσει την
καταχώριση,
γ) αν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση, συντρέχουν όλες οι απαιτούµενες από τον νόµο προϋποθέσεις για
την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της. Ο έλεγχος
αφορά αποκλειστικώς και µόνο στη νοµιµότητα της πράξεως, της
οποίας ζητείται η καταχώριση, χωρίς να δύναται να επεκταθεί σε
άλλες πράξεις, σε προγενέστερο τίτλο κτήσης, σε εξέταση και
συσχετισµό µεταγεγραµµένων τίτλων ή στον έλεγχο της ορθότητας της πρώτης έγγραφης και περιορίζεται στο αν από το περιεχόµενο της πράξης προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί εκείνες οι
διατυπώσεις, που αν δεν τηρηθούν, ο νόµος ρητώς απαγορεύει
την καταχώριση,
δ) αν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση, συνυποβάλλονται µε την αίτηση, µε πληρότητα και ακρίβεια, τα αναφερόµενα στο άρθρο 14 δικαιολογητικά,
ε) αν το πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε εκποίηση ή του
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οποίου δικαίωµα επιδιώκεται να επιβαρυνθεί ή δεσµευτεί, αναγράφεται στο Κτηµατολογικό βιβλίο ως δικαιούχος,
στ) αν ο εµφανιζόµενος κατά την υποβολή της αιτήσεως ως
πληρεξούσιος, νόµιµος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος νοµικού
προσώπου, νοµιµοποιείται να προβεί στη ζητούµενη καταχώριση.»

καθώς και το κόστος για την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου τερµατικού εξοπλισµού για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών εντός των διοικητικών τους ορίων.

Άρθρο 67
Δαπάνες υπηρεσιών ανοιχτής ασυρµατικής
πρόσβασης στο διαδίκτυο από δήµους

Άρθρο 68
Έναρξη ισχύος

Για την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ασυρµατικής πρόσβασης
στο διαδίκτυο, οι δήµοι δύνανται να χρηµατοδοτούν το κόστος
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο µέσω δηµόσιων δικτύων,

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
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