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Αθήνα, σήµερα στις 19 Μαΐου 2022, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.43’ 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 18-5-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΚΑ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
18 Μαΐου 2022, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την
Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2019 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ,
2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των
καταναλωτών και άλλες διατάξεις».)
Θα ξεκινήσουµε, ως είθισται κάθε χρόνο, µε ειδική συνεδρίαση
της Ολοµέλειας της Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μαζί µας είναι σήµερα -κάθεται
στα αριστερά έδρανα- ο Κωνσταντίνος Μουσακίδης εκπρόσωπος
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ποντιακών Σωµατείων.
«Πατρίδα µ αρεύω σε αµόν καταραµένος. Σα ξένα είµαι Έλληνας και σην Ελλάδαν ξένος». Πριν από έναν αιώνα και τρία χρόνια
ένα από τα πιο πολύτιµα κύτταρα του Ελληνισµού κατέληξε να
ξεριζωθεί βίαια και στη συνέχεια να βιώσει την ξενιτιά απ’ όπου
και αν πέρασε. Εκατόν τρία χρόνια µας χωρίζουν από έναν εκ
των ειδεχθεστέρων µαζικών εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας, τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού, µιας σαρωτικής
και αρρωστηµένης έµπνευσης που εφήρµοσαν αρχικά οι Νεότουρκοι και ολοκλήρωσε στη συνέχεια ο Κεµάλ.
Η Γενοκτονία των Ποντίων ήταν µια αντίστοιχη τελική λύση,
ένα µεθοδικά µελετηµένο σχέδιο διωγµών, βασανιστηρίων, δολοφονιών, καταστροφών, λεηλασιών και εκτοπισµών που πραγµατοποιήθηκαν µε έναν αδιανόητο κυνισµό. Το αποτέλεσµα της
θηριωδίας αυτής ήταν µια ανεπανόρθωτη ανθρωπιστική καταστροφή που µέτρησε περί τις τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες
απώλειες ανθρώπινων ψυχών. Είναι ένας ασύλληπτος αριθµός
θυµάτων που καταδικάστηκαν είτε να πεθάνουν µαρτυρικά είτε
να ζήσουν µια ζωή φρικτή και ρηµαγµένη. Ανυπολόγιστες ήταν
και οι απώλειες που εντάχθηκαν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αφανισµού του ελληνικού στοιχείου της Ανατολής.
Ωστόσο, ως σήµερα το επίσηµο τουρκικό κράτος εξακολουθεί
να αρνείται τη γενοκτονία και µε απύθµενο θράσος την κατατάσσει στην κατηγορία των παράπλευρων απωλειών µιας προηγού-

µενης εποχής. Αυτό φυσικά δεν εντυπωσιάζει κανέναν δεδοµένου ότι η Τουρκία τηρεί διαχρονικά µια πάγια και συνεπή γραµµή
άρνησης των εγκληµάτων της, όπως ακριβώς και στις αντίστοιχες σφαγές και τους διωγµούς των Μικρασιατών, των Αρµενίων
και πιο πρόσφατα των Κυπρίων. Στο ίδιο µοτίβο εξακολουθεί να
κινείται έως και σήµερα µε απειλές, αλλά και µε τον δούρειο ίππο
των µεταναστευτικών κυµάτων, που στέλνει στα σύνορά µας.
Πρόκειται για τα παλιά γνωστά τερτίπια των γειτόνων µας, τα
οποία, όπως απεδείχθη και τα τελευταία χρόνια, πέφτουν πλέον
θεαµατικά στο κενό χάρη στη στάση της ελληνικής πολιτείας.
Από την άλλη στη σκακιέρα της εξωτερικής πολιτικής οι κατά
καιρούς προσφυγές µας στη διεθνή κοινότητα έχουν συναντήσει
ποικίλες αντιδράσεις. Στα θετικά µπορούµε να πιστώσουµε την
αναγνώριση της γενοκτονίας από την Αρµενία, την Κύπρο, τη
Σουηδία, από εννέα Πολιτείες της Αµερικής, από τµήµατα του
Καναδά και από ορισµένες οµοσπονδιακές ενότητες της Ρωσίας
καθώς και από την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Νότια Αυστραλία
και τη Νέα Νότια Ουαλία. Στον αντίποδα όµως της αναγνώρισης
αυτής βρίσκεται, δυστυχώς, η ολοµέλεια του δικού µας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν προ ετών η απόπειρα αναγνώρισης
της γενοκτονίας καταψηφίστηκε θεαµατικά.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, που προφανώς βασίζεται και σε
άλλα ιδιοτελή κίνητρα, πιστεύω πως είναι καιρός να ενταθεί
ακόµη περισσότερο η δική µας προσπάθεια αναγνώρισης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. Βεβαίως είναι σαφές και
αυτονόητο ότι δεν µπορούµε να ελέγξουµε απόλυτα τους
ισχύοντες συσχετισµούς δυνάµεων σε µια παγκόσµια εξίσωση
συµφερόντων µπορούµε ωστόσο να εκµεταλλευτούµε τις εξελίξεις, προωθώντας τα δικά µας δίκαια. Καταρτίζοντας µια ενιαία
και συµπαγή πρόταση για την αναγνώριση της γενοκτονίας, αλλά
και των συνολικών απωλειών του Ελληνισµού εκτιµώ πως στην
παρούσα φάση µπορούµε να αξιώσουµε την αποκατάσταση της
ιστορικής αλήθειας. Γιατί αν δεν τα παλέψουµε εµείς, κανείς δεν
θα το κάνει για εµάς.
Σήµερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η ενότητα απέναντι σε αυτό το κοινό δίκαιο αίτηµα. Είναι αναγκαία µια µνήµη
ζωντανή και γόνιµη και ένα οµόθυµο πείσµα για αγώνα που θα
φέρει τη δικαίωση των προγόνων µας. Ας είναι λοιπόν η σηµερινή
µέρα όχι απλά µια επέτειος, αλλά µια αφορµή για ενωτική δράση.
Τώρα είναι η ώρα για µια συλλογική εθνική προσπάθεια µε σύνεση, συνεννόηση και συναίνεση, γιατί όλοι µαζί οφείλουµε να
σταθούµε όρθιοι και περήφανοι µπροστά στην ιστορία µας. Το
χρωστάµε στις γενεές που µαρτύρησαν. Το χρωστάµε στις πατρίδες που δεν λησµονήσαµε, αλλά και στο µέλλον αυτού του
τόπου.
(Χειροκροτήµατα)
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Συνεχίζουµε µε εκπροσώπους από κάθε κόµµα µε πέντε λεπτά
ο καθένας. Τη σηµερινή εκδήλωση θα κλείσει µε την οµιλία του
ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραµµένος.
Εκ µέρους λοιπόν της Νέας Δηµοκρατίας τον λόγο έχει ο Βουλευτής Καβάλας, ο συνάδελφος, κ. Ιωάννης Πασχαλίδης για
πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα, 19η
Μαΐου, τιµούµε µε σεβασµό και συγκίνηση τη µνήµη των θυµάτων
της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. Κλίνουµε ευλαβικά
το γόνυ και εκπληρώνουµε ένα ηθικό, ιστορικό και εθνικό καθήκον για τη γενοκτονία αυτή, που την περίοδο 1916-1923 οδήγησε
στην εξόντωση τουλάχιστον τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων
επίσηµα καταγεγραµµένων Ελλήνων του Πόντου.
Πριν από είκοσι οκτώ χρόνια, στις 24 Φεβρουαρίου 1994, µε
οµόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, η 19η Μαΐου καθιερώθηκε ως ηµέρα εθνικής µνήµης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού, ως ηµέρα απόδοσης τιµής και ανάταξης της
ιστορικής αλήθειας από την ελληνική πολιτεία και από τον Ελληνισµό όπου γης.
Όµως η µνήµη δεν έχει ανάγκη ηµεροµηνίας. Ζει καθηµερινά
στο σεντούκι της καρδιάς µας. Και θυµόµαστε και τιµούµε τους
νεκρούς, τους βασανισθέντες αλλά και τους πρόσφυγες, διωγµένους από τις πατρογονικές τους εστίες, Έλληνες χριστιανούς
ορθόδοξους, θύµατα του βάρβαρου σχεδίου των Νεότουρκων
και των Κεµαλιστών, του οργανωµένου τουρκικού κράτους, που
όµως δεν µπόρεσε να σβήσει τον πολιτισµό, το πνεύµα, τα ιδανικά και τη µνήµη.
Γι’ αυτό κι εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξεχνάµε,
θυµόµαστε και τιµούµε. Δεν ξεχνάµε τα εκατοµµύρια αθώων θυµάτων πολιτών της τότε Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µε τη διαφορετική καταγωγή και θρησκεία, µεταξύ των οποίων ήταν
φυσικά οι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες του Πόντου και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και της Θράκης. Δεν ξεχνάµε τη µεγάλη
προσπάθεια της πολύπαθης Ελλάδας και της εξουθενωµένης
κοινωνίας να εντάξει τους Έλληνες Ποντίους αλλά και όλους
τους πρόσφυγες της Ανατολής στην αγκαλιά της.
Στη µνήµη των προγόνων µας οφείλουµε να υπηρετήσουµε
την αλήθεια και τη δικαιοσύνη µέσω της πλήρους αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας. Σήµερα οι πληγές έχουν επουλωθεί
και µπορούµε να εξετάσουµε το παρελθόν κάπως πιο ψύχραιµα,
µε πάθος βέβαια αλλά και µε ήθος.
Ένας σύγχρονος διανοητής είπε: «Ο ανόητος ούτε συγχωρεί
ούτε λησµονεί, ο αφελής συγχωρεί αλλά και λησµονεί, ο σοφός
όµως συγχωρεί αλλά δεν λησµονεί». Το απόφθεγµα αυτό ορίζει
τον χρυσό κανόνα για το πώς πρέπει να διαχειρίζεται ένας λαός
τα µεγάλα τραύµατα της ιστορίας του, όπως η Γενοκτονία του
Ποντιακού Ελληνισµού. Η ιστορική αλήθεια έχει πια καταγραφεί.
Δεν ξεχνούµε λοιπόν αυτά που έγιναν.
Πρέπει όµως να τα γνωρίζουµε και να τα µνηµονεύουµε, όχι
για να ξύνουµε παλιές πληγές, όχι για να υποδαυλίζουµε το
µίσος, όχι για να κατηγορήσουµε έναν ολόκληρο λαό για έµφυτη
βαρβαρότητα, ούτε για να καλλιεργήσουµε το µίσος µε τους γειτονικούς λαούς και να υιοθετήσουµε µισαλλόδοξες απόψεις και
πάθη.
Απαιτούµε όµως από την τουρκική πλευρά να µην αρνείται τα
γεγονότα, να αναγνωρίσει τις σκιές της ιστορίας της. Οι σχέσεις
της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών δεν πρέπει να βασίζονται
στη σκόπιµη λήθη, αλλά στην αλήθεια και την ειλικρινή συγγνώµη. Η αποδοχή των ευθυνών θα είναι µια δικαίωση για αυτούς
που χάθηκαν και µια γενναία πράξη ιστορικής δικαιοσύνης.
Γι’ αυτό και στόχος µας πρέπει να είναι η διεθνοποίηση της Γενοκτονίας του Ελληνισµού του Πόντου. Ο Ποντιακός Ελληνισµός,
παρά τη µεγάλη τραγωδία που έζησε, τη σκληρή προσφυγιά, τις
δραµατικές µνήµες εκεί όπου εγκαταστάθηκε, είτε στη χώρα µας
είτε στο εξωτερικό, αποτέλεσε και αποτελεί δύναµη δηµιουργίας,
ανάπτυξης και προόδου, διατηρώντας ταυτόχρονα ζωντανή την
παράδοσή του και την περηφάνια της ιστορίας του.
Η άφιξη των Ποντίων στις νέες πατρίδες ήταν απαρχή µιας δύσκολης αλλά δηµιουργικής πορείας για τον Ποντιακό Ελληνισµό.
Στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, την Καβάλα, εγκαταστάθηκαν χιλιά-
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δες, όπου άρχισαν έναν αγώνα επιβίωσης, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσουν τον ποντιακό πολιτισµό, τη µουσική, τη
γλώσσα, τα ήθη και τα έθιµά τους.
Δεν ήταν εύκολο, όµως δούλεψαν, δούλεψαν σκληρά, έζησαν
µαζί και αρµονικά µε όλους. Ο κοινός αγώνας για την επιβίωση
στα ανήλια καπνοµάγαζα τούς έσωσε. Ρίζωσαν, δηµιούργησαν,
µεγαλούργησαν, µε εργατικότητα, θέληση, δύναµη ψυχής. Συνέβαλαν τα µέγιστα στην ανάπτυξη και την πρόοδο της Ελλάδας
σε οικονοµικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο.
Αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε υποχρέωση
ως ελληνικό Κοινοβούλιο να εργαστούµε, ώστε να µεγαλώσει ο
αριθµός των χωρών που θα αναγνωρίσουν µε επίσηµες πράξεις
τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού. Ο αφανισµός των Ελλήνων του Πόντου έγινε, όχι για κάτι που έκαναν, αλλά για αυτό
που ήταν. Ήταν µια πράξη απόλυτης φρίκης σε µια παγκόσµια
τότε κοινωνία που επέτρεψε να γίνει αυτό το έγκληµα κατά της
ανθρωπότητας. Κάθε γενοκτονία είναι µια µαύρη σελίδα στην ανθρωπότητα, όνειδος και ντροπή για ολόκληρο τον πολιτισµένο
κόσµο που δεν κατάφερε να αποτρέψει άλλη µια καταστροφή.
Τιµούµε τη Γενοκτονία των Ποντίων, όπως τιµούµε και τη
µνήµη κάθε µαύρης σελίδας της ιστορίας µας. Η διεκδίκηση δε
της αναγνώρισης της γενοκτονίας από την παγκόσµια κοινότητα
είναι διεκδίκηση διασφάλισης της ειρήνης.
Εµείς οι µεγαλύτεροι έχουµε εθνικό καθήκον να διδάξουµε, ειδικά στη νέα γενιά, να απαιτεί δικαίωµα στην ιστορική µνήµη, τη
διεθνοποίηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας και το σφράγισµα των αγώνων του τόσο βάναυσα καταπατηµένου λαού, που
δεν απεµπόλησε τα ελληνικά ιδεώδη, αλλά επιβίωσε προχωρώντας στον δρόµο της προκοπής και της ανάπτυξης, δίνοντας στοιχεία πολιτισµού.
Εδώ και δεκαετίες τα ποντιακά σωµατεία και οι οµοσπονδίες
δίνουν τιτάνιο αγώνα για διεθνοποίηση της γενοκτονίας. Είναι
χρέος ιερό να διακηρύττουµε προς πάσα κατεύθυνση και ειδικά
εκτός των συνόρων της χώρας µας ότι ο αγώνας συνεχίζεται
µέχρι τελικής δικαίωσης που είναι η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και η διεθνής καταδίκη της
Τουρκίας. Μόνο τότε θα ησυχάσουν οι ψυχές των αδικοχαµένων
αδελφών µας και θα αποτραπούν νέες γενοκτονίες.
Το µέλλον της Ευρώπης, του κόσµου, µπορεί να χτιστεί µε σεβασµό στις πανανθρώπινες αξίες, την ελευθερία και τη δηµοκρατία, µόνο αν στηρίζεται στην ιστορική αλήθεια και την
αυτογνωσία των λαών. Έστω και µε λάθη και ολιγωρίες, έστω και
ελλιπώς, όσο υπάρχει αυτή η ηµέρα και κάθε µέρα µνήµης να
µας θυµίζει το παρελθόν µας κερδίζουµε την ελπίδα να µην επιτρέψουµε ποτέ ξανά, ποτέ σε κανέναν να προκαλέσει τόσο πόνο,
τόση οδύνη, τόση καταστροφή στον τόπο µας.
Αιωνία τους η µνήµη. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ η συνάδελφος κ. Ραλλία Χρηστίδου.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συµπληρώνονται εκατόν τρία χρόνια από τη Γενοκτονία του Πόντου. Ο Ελληνισµός,
από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας µέχρι και τον Καύκασο,
από τον 8ο αιώνα µέχρι και τις τραγικές µέρες του 1919, έγραψε
σπουδαίες σελίδες ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού, µεγαλούργησε σε όλους τους τοµείς και από τις τάξεις του αναδείχθηκαν πολύ-πολύ σηµαντικές προσωπικότητες.
Ο τραγικός ξεριζωµός του συντελέστηκε µεθοδικά, µε διωγµούς, µε σφαγές, µε βίαιους εξισλαµισµούς, µια πολύ καλά σχεδιασµένη επιχείρηση εναντίον του Ελληνισµού αυτού, αφού
οδήγησε περίπου σε τριακόσιους πενήντα χιλιάδες νεκρούς και
σε ακόµα περισσότερες χιλιάδες εκπατρισµένους, που αναγκάστηκαν, εξαναγκάστηκαν να πάρουν τον δρόµο της προσφυγιάς,
καθώς υπήρχε σαφής πρόθεση να εκκαθαριστεί η πολυεθνική
Οθωµανική Αυτοκρατορία, που τότε µετατρεπόταν σταδιακά σε
Τουρκία από τον εθνικά «Άλλο», κι ας είχε αυτός ο εθνικά «Άλλος» παρουσία και πολιτισµό αιώνων στα εδάφη που ζούσε.
Η βίαιη προσπάθεια να δηµιουργηθεί το τουρκικό έθνος-κράτος σήµαινε δολοφονίες, σήµαινε εκτοπίσεις για Έλληνες και Ελ-
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ληνίδες του Πόντου και της Μικράς Ασίας, Αρµένιους και όλους
όσοι δεν χωρούσαν στο εθνικό σχέδιο.
Τρίτη γενιά Πόντια εγώ η ίδια, θυµάµαι να ακούω µε δέος τη
γιαγιά µου την Όλγα από το Καρς του Καυκάσου να µιλά µε έντονη συγκίνηση, µε αξιοπρέπεια αλλά και µε πόνο για τις προγονικές εστίες, για τον µακρύ µαρτυρικό δρόµο µέχρι την Ελλάδα,
για τις δυσκολίες στη νέα πατρίδα, για το ανεπούλωτο τραύµα
που κουβαλάει κάθε άνθρωπος που αφήνει πίσω τον τόπο του
και πάνω από όλα για το χρέος της µνήµης.
Είναι µια µνήµη που πρέπει να αρνείται τις κάθε λογής παραχαράξεις, καθώς η ειρήνη µεταξύ των λαών, που σταθερά η Αριστερά υπερασπίζεται, µπορεί να θεµελιωθεί µόνο πάνω στην
ιστορική αλήθεια.
Στους νέους τόπους όπου εγκαταστάθηκαν οι κυνηγηµένοι
Πόντιοι, αναµετρήθηκαν µε τη φτώχεια, µε το δράµα και µπόρεσαν, διατηρώντας τις παραδόσεις τους, να σταθούν στα πόδια
τους, να διεκδικήσουν την ισότιµη θέση που τους αναλογεί εντός
της ελληνικής κοινωνίας.
Ο Ελληνισµός του Πόντου, όπως και ο Μικρασιατικός Ελληνισµός µπολιάστηκε στο εθνικό Σώµα, το δυνάµωσε και το εµπλούτισε, συνθέτοντας έναν νέο πολιτισµό που ανήκει και στη Δύση,
αλλά και στην Ανατολή, µε τεράστια ιστορία, µε ποικιλία στην καταγωγή, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιµα. Αυτή η διαδικασία
ούτε αυτόµατη ήταν ούτε εύκολη ήταν και βέβαια, δεν αναιρεί το
δράµα της προσφυγιάς ή τα κακά και τις ωδίνες του πολέµου.
Αυτούς, λοιπόν, τους Πόντιους, αυτούς τιµούµε σήµερα, αυτούς που χάθηκαν, αυτούς που σώθηκαν, αφού προηγουµένως
πέρασαν τόσο µεγάλες δυσκολίες, αυτούς που, µετά τις τόσες
αντιξοότητες, είναι σήµερα ένα δυναµικό κοµµάτι της ελληνικής
κοινωνίας.
Η Μέρα Μνήµης του Ποντιακού Ελληνισµού, πέραν της απόδοσης τιµών, αποτελεί επίκαιρη υπόµνηση, οφείλει να λειτουργεί
και ως ηµέρα σκέψεων και προβληµατισµών για τα όσα συµβαίνουν γύρω µας και σε σχέση µε τον πόλεµο που επανεµφανίστηκε, πάντα άγριος, πάντα άδικος στην Ευρώπη, αλλά και
αναφορικά µε την εγγύτερη περιοχή µας, όπου η ένταση, µε αυξοµειώσεις ανά περιόδους, εξακολουθεί να υφίσταται µεταξύ της
χώρας µας και της Τουρκίας.
Με την πλειοψηφία του τουρκικού λαού δεν έχουµε τίποτα
απολύτως να χωρίσουµε. Και εκείνοι και εµείς θέλουµε την ειρήνη, τη συνεργασία, την πρόοδο, την ελευθερία. Με τους εθνικιστικούς κύκλους της τουρκικής κοινωνίας, µε όσους ονειρεύονται αλλαγή συνόρων, νέες πολεµικές συρράξεις, µε αυτούς είµαστε ανυποχώρητα απέναντι, όπως ανυποχώρητα απέναντι είµαστε σε κάθε φωνή εντός της χώρας µας που µιλά για πολέµους, όπως ανυποχώρητα εναντιωνόµαστε σε κάθε πόλεµο,
οπουδήποτε στον πλανήτη, που αφήνει πίσω του ερείπια, νεκρούς και κύµατα προσφυγιάς.
Επίµονα υποστηρίζουµε ότι οι κούρσες εξοπλισµών όχι µόνο
στερούν πολύτιµους αναπτυξιακούς πόρους και από τους δύο
λαούς ένθεν και ένθεν του Αιγαίου, αλλά είναι επικίνδυνα µονοπάτια, καθώς πάντα ελλοχεύει η πιθανότητα της ανάφλεξης. Γι’
αυτό και σταθερά υπογραµµίζουµε τη σηµασία της διπλωµατίας
στην εύρεση λύσεων για τις διαφορές µε τη γείτονα χώρα.
Δυστυχώς, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωµένες Πολιτείες δεν έχει να επιδείξει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.
Όπλα: Συγκεκριµένα, τα πράγµατι ισχυρά F-35 δηλώσαµε ότι θα
τα πάρουµε, αλλά για τα F-16 της Τουρκίας ούτε µία κουβέντα
από την αµερικανική κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Ο Πρόεδρος Μπάιντεν δεν ανέφερε τη λέξη «Τουρκία» ούτε µία
φορά στις δηµόσιες δηλώσεις του και αυτό δεν µπορεί να το παραβλέψει κανείς. Η τουρκική κυβέρνηση, κινούµενη µε επιδεξιότητα, αλλά και παρασυρµένη από µια αλαζονική µεγαλοµανία,
όπως φαίνεται από κατά καιρούς δηλώσεις της, µπορεί να γίνει
απρόβλεπτη, αν η διεθνής κοινότητα δεν οριοθετήσει µε σαφήνεια τις κόκκινες γραµµές.
Η τωρινή διεθνής σιωπή για το δράµα της Κύπρου, σχεδόν πενήντα χρόνια µετά, δείχνει ότι στο επίπεδο της διπλωµατίας
υπάρχουν πάρα πολλά που οφείλουµε όλες και όλοι να κάνουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ο καλύτερος τρόπος για να τιµήσουµε τον Ποντιακό Ελλη-
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νισµό είναι η υπόσχεση όχι µόνο πως δεν θα ξεχάσουµε τα εγκλήµατα εναντίον του, αλλά και η υπόσχεση για όσα πρέπει να
κάνουµε, ώστε αυτά τα εγκλήµατα να µην επαναληφθούν.
Πολύ σωστά το 1994, η ελληνική Βουλή οµόφωνα αναγνώρισε,
έστω και µε καθυστέρηση εβδοµήντα πέντε ετών, την Ποντιακή
Γενοκτονία. Έτσι οµόφωνα είµαι σίγουρη ότι αρνούνται σήµερα
όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου τον αναθεωρητισµό της γειτονικής Κυβέρνησης, παρά τις υπαρκτές ιδεολογικές διαφορές
µας.
Καλούµαστε, λοιπόν, παρά τις διαφορές, να βρούµε λύσεις,
ώστε κανένας πόλεµος να µην ξεσπάσει σε αυτή την άκρη της
Μεσογείου. Καλούµαστε να βρούµε τρόπους, ώστε το Αιγαίο να
παραµείνει ένα πέλαγος ειρήνης. Οι Πόντιες και οι Πόντιοι που
µαρτύρησαν δεν πρέπει να ξεχαστούν από τις επόµενες γενιές.
Αυτή τη µνήµη θα τη φυλάξουµε στα λόγια και κυρίως στις ψυχές
µας, ενώ τη σιωπή θα την αρνηθούµε.
Αυτό δηλώνουµε σήµερα, ηµέρα της τιµής τους, για τη δικαίωση των θυµάτων. Όµως, χρέος µας είναι επίσης η υπόσχεση
ότι θα καταβάλουµε τη µέγιστη προσπάθεια, ώστε τέτοια εγκλήµατα εθνοκάθαρσης να µην ξανασυµβούν. Όταν αυτό το καταφέρουµε, θα έχουµε πετύχει µια ελάχιστη ανάπαυση των αθώων.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ - Κινήµατος Αλλαγής, τον λόγο
έχει η κ. Χαρά Κεφαλίδου.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Δεν νοµίζω να υπάρχει µη
Πόντιος Βουλευτής, κύριε Πρόεδρε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Εγώ είµαι.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Δεχόµαστε και µεταγραφές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία Κεφαλίδου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η ικανότητα του ανθρώπου να ξεχνά
πάει χέρι-χέρι µε τη µνήµη. Η λήθη είναι µια εξίσου σπουδαία λειτουργία του µυαλού για να διαγράφει τα αβάσταχτα τραυµατικά
γεγονότα. Έτσι αντέχει να προχωρήσει, βγαίνοντας ο καθένας
από εµάς ζωντανός από την περιδίνηση στη µνήµη του ολέθρου.
Η διατήρηση της ιστορικής µνήµης, αποστασιοποιηµένη από τα
τραύµατα, είναι ταυτόχρονα το ζωτικό στοιχείο για τη συνέχεια
της ύπαρξής µας και της πορείας µας. Είναι αυτό που µας ακολουθεί, συνυφαίνεται µε το είναι µας και γίνεται µέρος της ταυτότητάς µας.
Κάθε χρόνο τέτοια µέρα τιµούµε τις χιλιάδες ζωές που χάθηκαν, τη µνήµη του διωγµού των σκέψεων, των εθίµων, του πολιτισµού και των παραδόσεων των Ελλήνων του Πόντου. Για όλους
εµάς, τους απογόνους των Ποντίων, των τριακοσίων πενήντα
τριών χιλιάδων Ελλήνων που σφαγιάστηκαν στις ζοφερές εκείνες
µέρες του ξεριζωµού του 1919 σε έναν ατέλειωτο χορό θανάτου,
των ενός εκατοµµυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων που πήραν
τον µακρύ δρόµο της προσφυγιάς, αφήνοντας πίσω τους τις
ζωές και τις περιουσίες τους στα πατρικά εδάφη, τους σκορπισµένους συγγενείς τους, αλλά και τους τάφους των προγόνων
τους, η σηµερινή επέτειος υπό τη σκιά του θανάτου χιλιάδων συνανθρώπων µας στην Ουκρανία και προσφυγιάς για εκατοµµύρια
γυναικόπαιδα, δοκιµάζει την αντοχή της µνήµης, της ψυχής µας,
της καρδιάς µας στον πόνο που αφήνει κάθε νέο χτύπηµα πάνω
σε ένα παλιό τραύµα.
Για εµάς, το θέατρο του παραλόγου πολέµου ξεθάβει από τη
λήθη όλα τα τροµακτικά που καταχώνιασαν οι γονείς µας στα
τρίσβαθα της ψυχής τους, για να µπορέσουν να προχωρήσουν,
όλα αυτά που µας µπόλιασαν µε τη γνώση τους, απαλλαγµένης
όµως από τον αβάσταχτο πόνο.
Η πληγή που άφησε η Γενοκτονία των Ποντίων µπορεί να επουλώθηκε, αλλά είναι πάντα εκεί και κάθε φορά που άλλη µια ανείπωτη τραγωδία συµβαίνει, ξύνει και βαθαίνει το παλιό τραύµα.
Οι αποτρόπαιες µέθοδοι που ζει αυτή τη στιγµή ο ουκρανικός
λαός, οι εξορίες, οι εκτοπίσεις, οι επιθέσεις σε σχολεία, σε εκκλησίες, σε νοσοκοµεία, σε πανεπιστήµια, οι φυλακίσεις, οι εκτελέσεις και οι βασανισµοί, όλες οι φρικαλεότητες που ήµασταν
πεπεισµένοι ότι δεν θα ξαναζήσει η ανθρωπότητα, εκτυλίσσονται
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δίπλα µας, µπροστά στα µάτια όλων µας.
Οι απάνθρωπες πρακτικές για να εξαφανίσουν το ελληνικό
στοιχείο και από τα εδάφη του Πόντου βρίσκει για άλλη µια φορά
νέους µιµητές στο σήµερα, που βάλθηκαν να σπάσουν κάθε
ρεκόρ κτηνωδίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή επέτειος υπό το πρίσµα αυτό οφείλει να βρει όλο τον πολιτισµένο κόσµο, όλους τους
διεθνείς θεσµούς, όλες τις ηγεσίες µε χαµηλωµένο το κεφάλι
από ντροπή και θλίψη. Ντροπή και θλίψη για την ανεπάρκειά µας,
για τα βήµατα που δεν κάναµε, ώστε να περιφρουρήσουµε τον
πολιτισµό µας και τα επιτεύγµατά του. Διότι στο όνοµα µιας
κακώς νοούµενης πολιτικής ορθότητας ή και σκοπιµότητας, θα
έλεγα, κρύψαµε κάτω από το χαλί της λήθης τις κτηνωδίες που
είµαστε ικανοί να διαπράξουµε.
Μέρες σαν τη σηµερινή επέτειο έχουν αποστολή να υπενθυµίζουν κυρίως στις ηγεσίες των µεγάλων του κόσµου πως ο πολιτισµός, ο σεβασµός και η αξιοπρέπεια, όταν φτιάχνονται µε το
γυαλιστερό βερνίκι της λήθης, της άρνησης και της απόκρυψης
της ιστορικής αλήθειας, ξεφτίζουν µπροστά στην πρώτη βόµβα
που θα στείλει κάθε αυτόκλητος επίδοξος σωτήρας των λαών.
Εβραίοι, Έλληνες του Πόντου, Αρµένιοι, Ασσύριοι, Ουκρανοί
του µεγάλου λοιµού του 1932-1933. Δεν έφταναν; Χρειαζόµασταν και τη θυσία της Ουκρανίας του 2022; Δολοφονίες αµάχων,
µαζικοί βιασµοί, καταστροφή υποδοµών, βίαιη µετεγκατάσταση
πολιτών στη Ρωσία, καταστροφή οικονοµικών υποδοµών και πολιτιστικών χώρων. Είναι, άραγε, αυτά επαρκή στοιχεία ώστε να
κατηγορηθούν οι ρωσικές δυνάµεις για τη διάπραξη, αυτό που
είναι γνωστό ως το σοβαρότερο όλων των εγκληµάτων; Είναι γενοκτονία; Είναι εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας; Εγκλήµατα
πολέµου; Τελικά περιορισµένη σηµασία έχει ο νοµικός χαρακτηρισµός τους. Ας αποφασίσει ο µέχρι προ µηνός άπραγος ΟΗΕ
για τον διεθνή ορισµό που θα δώσει.
Εκείνο που παραµένει αδιανόητο και αξεπέραστο είναι ότι σήµερα ξαναζεί η ανθρωπότητα τον εφιάλτη, που νόµιζε ότι είχε νικήσει µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Κι, όµως, ο
εφιάλτης είναι πάντα εδώ. Δεν είναι όνειρο που θα περάσει. Είναι
ο δράκος της πραγµατικότητας που καταπνίγει λαούς, εξαφανίζει ζωές, πολιτισµούς, θεσµούς και εµείς προς το παρόν αποσβολωµένοι περιµένουµε πότε θα κορεστεί η πείνα του.
Σήµερα, άλλη µια φορά ο δυτικός κόσµος πληρώνει το βαρύ
τίµηµα της αφροσύνης του να παραγκωνίζει τις έννοιες του ανθρωπισµού, της αξίας της ζωής, ειδικά την ώρα που χρειάζονται,
για να αποτρέψουν µια νέα θηριωδία.
Πράγµατι, γεµάτη θλίψη, λύπη και απογοήτευση η φετινή επέτειος τιµά τη µνήµη της εξολόθρευσης των δικών µας προγόνων
των Ποντίων, ενός ολόκληρου λαού µόνο και µόνο γιατί είναι
αυτός που είναι και την ίδια ώρα ο πολιτισµένος κόσµος ζει άλλη
µια φρικαλεότητα, µε τη διεθνή κοινότητα να υπνοβατεί, χωρίς
καµµία πειστική απάντηση ελπίδας, αδύναµη να προστατεύσει
όσα µε αίµα και ανθρωποθυσίες έκτισε.
Θα κλείσω µε τον αγαπηµένο Μάνο Χατζηδάκη: «Τελικά, Κεµάλ, δεν αλλάζουν οι καιροί, µε φωτιά και µε µαχαίρι πάντα ο κόσµος θα προχωρεί». Άραγε, αυτός ο κόσµος δεν θα αλλάξει
ποτέ;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Ιωάννης Δελής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένας αιώνας
πια και περισσότερο πέρασε από τη µικρασιατική καταστροφή
και το βίαιο, το βάρβαρο ξεριζωµό των Ελλήνων του Πόντου,
αλλά και άλλων µειονοτήτων από τις περιοχές του Εύξεινου Πόντου. Είχε βέβαια προηγηθεί η µικρασιατική εκστρατεία, ένα αναπόσπαστο και οργανικό κοµµάτι του πρώτου παγκόσµιου ιµπεριαλιστικού πολέµου και των ενδοϊµπεριαλιστικών συγκρούσεων
για εκείνη την αναδιανοµή των εδαφών, των αγορών και των
σφαιρών επιρροής. Τότε είναι και η εποχή, όπου διαµορφώνονται
και αναπτύσσονται τα εθνικά αστικά κράτη των νότιων Σλάβων,
των Αρµενίων, των Αράβων, των Τούρκων και όλα αυτά µέσα σε
συνθήκες αποσύνθεσης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, απο-
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σύνθεση η οποία εξελισσόταν βεβαίως µε την άµεση ανάµειξη
των ισχυρών καπιταλιστικών χωρών της Ευρώπης εκείνου του
καιρού.
Μέσα στη δίνη αυτής της διαδικασίας διαµόρφωσης έθνουςκράτους από την τουρκική αστική τάξη, υπήρξαν άµεσες καταστροφικές συνέπειες και διωγµοί των εθνικών µειονοτήτων,
ανάµεσά τους και της ελληνικής ποντιακής µειονότητας, αλλά
και άλλων πληθυσµών της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Τους
διωγµούς και τα βάσανα τα υπέστησαν κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι του λαού -η φτωχολογιά!- καθώς χρησιµοποιήθηκαν ερήµην τους για άλλους σκοπούς.
Οι Έλληνες του Πόντου, όµως, δεν είχαν απέναντί τους γενικά
και αφηρηµένα τους Τούρκους, είχαν πριν απ’ όλα την τούρκικη
αστική τάξη, η οποία µε το αιµατοκύλισµα ήθελε να εκτοπίσει το
ανταγωνιστικό προς αυτήν ελληνικό κεφάλαιο. Απέναντί τους,
όµως, είχαν και την ελληνική αστική τάξη, η οποία αδίστακτα χρησιµοποίησε τους πληθυσµούς στον Πόντο ως αντιπερισπασµό
και ως µέσο πίεσης για τα δικά της συµφέροντα, εγκαταλείποντάς τους την τελευταία στιγµή στην τύχη τους.
Το αποτέλεσµα των πολιτικών αυτών των αστικών τάξεων και
των δύο χωρών είναι γνωστό. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι
χάθηκαν και περίπου ενάµισι εκατοµµύριο ψυχές πήραν τον δρόµο της προσφυγιάς. Η οικονοµική κατάσταση αυτών των προσφυγικών µαζών και οι συνθήκες διαβίωσής τους υπήρξαν άθλιες, ενώ οι επιθέσεις ενάντια στους πρόσφυγες δεν υπήρξαν
µόνο φραστικές –τουρκόσπορους τους αποκαλούσαν τότε- καθώς σε πολλές περιπτώσεις έλαβαν και τη µορφή της φυσικής
βίας. «Ονοµάζονται λεφούσι, χαρακτηρίζονται Τούρκοι και απειλούνται µε εξόντωσιν», γράφει η «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» της εποχής εκείνης. Τέτοια και τόσο αποκαλυπτική ήταν η στάση των λεγόµενων
πατριωτών και εθνικοφρόνων της εποχής εκείνης απέναντι στους
πρόσφυγες και είναι ιστορική αναίδεια, είναι πρόκληση ο ίδιος
ιδεολογικός χώρος σήµερα να επιχειρεί να καπηλευθεί τα γνήσια
αισθήµατα του Ποντιακού Ελληνισµού.
Το ΚΚΕ έδωσε και τότε µια τιτάνια µάχη, καταγγέλλοντας τις
ψεύτικες διαχωριστικές γραµµές που ήθελε να επιβάλει τότε ο
αστικός κόσµος, ανάµεσα στους πρόσφυγες και τους ντόπιους
εργαζόµενους στη λογική τη γνωστή του «διαίρει και βασίλευε».
Έγραφε ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» στις 7 του Σεπτέµβρη του 1929:
«Η Ελλάδα δεν διαιρείται σε ντόπιους και πρόσφυγες, η Ελλάδα
διαιρείται σε πλούσιους και φτωχούς και ο καθένας πρέπει να
διαλέξει µεταξύ του πλούσιου πρόσφυγα που συνδυάζεται µε
τον πλούσιο ντόπιο και του φτωχού πρόσφυγα που σύντροφό
του θα έχει τον φτωχό, ντόπιο εργάτη ή αγρότη».
Οι πρόσφυγες, λοιπόν, για δεκαετίες βίωσαν τη φτώχεια και
τον κατατρεγµό, καθώς και την ταξική εκµετάλλευση ως µια τεράστια δεξαµενή φτηνού εργατικού δυναµικού στην υπηρεσία
πάντα των κερδών των καπιταλιστών. Ίδια ταξική πολιτική και αντιµετώπιση και τότε και τώρα! Και σήµερα η ιµπεριαλιστική τάξη
πραγµάτων στην οποία συµµετέχουν πρόθυµα όλες οι ελληνικές
κυβερνήσεις και όλα τα αστικά κόµµατα βεβαίως, συνεχίζει να
υποδαυλίζει τις φωτιές του πολέµου στην περιοχή της Ευρασίας.
Η ιµπεριαλιστική σύγκρουση και το αιµατοκύλισµα που γίνεται
µε θύµα τον λαό της Ουκρανίας, το δείχνει.
Το συµπέρασµα, λοιπόν, για τα λαϊκά στρώµατα είναι ολοφάνερο και το µάθηµα διαχρονικό για τον επιζήµιο –για τον λαό
πάντα επιζήµιο- χαρακτήρα των οποιωνδήποτε ιµπεριαλιστικών
συµµαχιών επιλέγει κάθε φορά η αστική τάξη για τα δικά της
συµφέροντα, καθώς αποδεικνύεται συνεχώς το πόσο καταστροφικό είναι για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα να εναποθέτουν τις τύχες τους και την ασφάλειά τους στους ισχυρούς
συµµάχους της εγχώριας αστικής τους τάξης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει σταθερά κάθε δίκαιη διεκδίκηση
του οργανωµένου ποντιακού κινήµατος, όπως και όλες τις διεκδικήσεις του λαού κόντρα στις επιλογές των κυβερνήσεων και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στεκόµαστε στο πλευρό των χιλιάδων
οµογενών που ύστερα από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης
και την καπιταλιστική παλινόρθωση εγκαταστάθηκαν στη χώρα
µας και συνεχίζουν ακόµα και µετά από τόσα χρόνια να αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα αποκατάστασης. Θεωρούµε ότι
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οφείλει να αναδειχθεί και να στηριχθεί από το ελληνικό κράτος
η πολιτιστική, η πνευµατική δραστηριότητα των Ποντίων όλων
των γενεών.
Κλείνοντας, επαναβεβαιώνουµε και από το Βήµα αυτό ότι είµαστε σταθερά στο πλευρό των ποντιακών οργανώσεων και συλλόγων και στηρίζουµε τόσο στο Εθνικό Κοινοβούλιο όσο και στο
Ευρωκοινοβούλιο όλες τις προσπάθειες που κάνουν για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα εκ
µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης, ο
συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η ανάµνηση των γεγονότων της 19ης Μαΐου του 1919 είναι µια
θλιβερή, είναι µια οδυνηρή ανάµνηση όχι µόνο για τους Πόντιους, αλλά για τον απανταχού Ελληνισµό. Εκείνη την αποφράδα
ηµέρα, λοιπόν, οι Νεότουρκοι αποφάσισαν µε την καταδροµική,
αλλά και πολύ καλά προσχεδιασµένη αποβίβασή τους στη Σαµψούντα να ολοκληρώσουν το έργο του πλήρους αφανισµού των
Ελλήνων του Πόντου. Η εµφάνιση, λοιπόν, του Κεµάλ στον Πόντο
στις 19 Μαΐου του 1919 σηµατοδοτεί ουσιαστικά τη δεύτερη και
σκληρότερη φάση της γενοκτονίας που διήρκεσε µέχρι τον ξεριζωµό των Ελλήνων από τις πατρογονικές τους εστίες.
Μεταξύ των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν ήταν η εκτόπιση,
η εξάντληση από έκθεση σε κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα,
η δίψα, οι πορείες θανάτου στην έρηµο και συχνότατα οι εν
ψυχρώ δολοφονίες, ακόµα και οι εκτελέσεις. Οι Νεότουρκοι λεηλάτησαν, αιµατοκύλησαν εκατοντάδες χωριά, πόλεις, βίασαν
κοπέλες, έστησαν κρεµάλες, έκαναν µαζικές εκτελέσεις, σε συνδυασµό µε αναγκαστικούς εκτοπισµούς συµπαγών πληθυσµών
σε πορείες θανάτου, έστειλαν τους άνδρες στα τάγµατα εργασίας, δίκασαν µε συνοπτικές διαδικασίες την ελίτ του Πόντου στα
δικαστήρια ανεξαρτησίας.
Τα θύµατα των Τούρκων ήταν άνδρες, ήταν γυναικόπαιδα,
ήταν ηλικιωµένοι, µε µόνο χαρακτηριστικό ότι ήταν Έλληνες και
ότι ήταν χριστιανοί. Ξεκληρίστηκε µια σηµαντική κοινωνία, ένας
σπουδαίος πολιτισµός που µεγαλούργησε αυτούς τους δεκατέσσερις αιώνες παρουσίας του στον Πόντο. Ο τραγικός απολογισµός σε σύνολο επτακοσίων χιλιάδων Ελλήνων ήταν τριακόσιες
πενήντα τρεις χιλιάδες άταφοι νεκροί, χίλιες εκατόν τριάντα εκκλησίες, εννιακόσια εξήντα σχολεία, οκτακόσιες δεκαπέντε κοινότητες κατεστραµµένες και ένας λαός ξεριζωµένος στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα.
Όσοι Πόντιοι επιβίωσαν, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις
πατρογονικές εστίες, το βιός τους, τις εκκλησίες, τους τάφους
των προγόνων και να διασκορπιστούν στην οικουµένη. Κάποιους
τούς ευλόγησε ο Θεός και κατάφεραν να φέρουν στη µητέρα Ελλάδα τις άγιες εικόνες, τα άγια λείψανα, τα λιγοστά κειµήλια,
αλλά κυρίως τις αλησµόνητες µνήµες των πατρίδων τους. Έφεραν µαζί τους ηθικές αξίες, τα ήθη και τα έθιµά τους, τη φαντασία που είχαν, τη δηµιουργικότητά τους, παραµένοντας πάντα
περήφανοι, αξιοπρεπείς. Ξεκινώντας πάλι από το µηδέν, ξανάφτιαξαν τη ζωή και τα νοικοκυριά τους, προόδευσαν στη δουλειά
και εδραιώθηκαν στην ελληνική κοινωνία.
Ο ξεριζωµός των Ποντίων τερµάτισε βάναυσα την πολύπλευρη
δηµογραφική, οικονοµική, πνευµατική, πολιτιστική παρουσία
µιας ακµαίας κοινότητας που διέθετε πνευµατικά ιδρύµατα, που
διέθετε τυπογραφεία εκείνη την εποχή, περιοδικά, εφηµερίδες,
λέσχες, θέατρα.
Παρά την τραγωδία που βίωσε ο Ποντιακός Ελληνισµός, διατήρησε αλώβητη την εθνική του ταυτότητα, τη γλώσσα, τα ήθη,
τα έθιµα της πατρίδος και η αδούλωτη ποντιακή ψυχή κατάφερε
να επιβιώσει και να δηµιουργήσει νέους πυρήνες σε όλο τον κόσµο, όπως είπαµε, µεταφέροντας τα κειµήλια, τις µνήµες τις πατρογονικής γης σε νέες πατρίδες.
Αυτές οι µνήµες από τότε ζητούν δικαίωση από την παγκόσµια
ιστορία. Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έγινε φανερά και
έγινε άφοβα. Παρά τα όσα πρωτοφανή διέταξαν οι Τούρκοι, αρνούνται ακόµα και σήµερα να παραδεχθούν και να αναγνωρίσουν
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οτιδήποτε, αρνούνται να ζητήσουν συγγνώµη, θέτοντας στο στόχαστρό τους κάθε φορέα που επιχειρεί να φέρει στην επιφάνεια
την αλήθεια.
Η ιστορία, όµως, δεν διαγράφεται. Τα εγκλήµατα δεν παραγράφονται. Αιώνιο, λοιπόν, καθήκον όλων µας είναι να τιµάµε τη
µνήµη όλων των θυµάτων των Ελλήνων του Πόντου. Τιµάµε, λοιπόν, θρηνούµε, υµνούµε τους εκατοντάδες χιλιάδες αδελφούς
µας Ποντίους που σφαγιάστηκαν, εκδιώχθηκαν βίαια, διασύρθηκαν, βασανίστηκαν και µαρτύρησαν σ’ ένα από τα πιο στυγνά εγκλήµατα της ανθρωπότητας.
Η λυσσαλέα µανία των Νεότουρκων Οθωµανών αποτελεί ένα
διαρκές έγκληµα κατά της ανθρωπότητος. Η επίσηµη αναγνώρισή του συνολικά από τη διεθνή κοινότητα είναι µονόδροµος.
Με τον ν.2193/1994 καθιερώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η
19η Μαΐου ως Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου. Την ίδια µέρα στην Τουρκία τιµάται ως ηµέρα γιορτής
για τη νεολαία και τον αθλητισµό, ενώ το τουρκικό κράτος αρνείται ότι διέπραξε γενοκτονία στους χριστιανικούς πληθυσµούς
της Ανατολής.
Οι Πόντιοι, όµως, δεν λησµονούν, δεν ησυχάζουν. Οι εφιαλτικές µνήµες δεν ξεπερνιούνται και δεν γιατρεύονται. Η πίκρα παραµένει και περνά στους απογόνους. Αυτή η µαύρη σελίδα στην
παγκόσµια ιστορία έγινε δύναµη από τους αδελφούς µας Πόντιους. Με δύναµη αναµετρήθηκαν µε το κακό και επιβίωσαν.
Ας κάνουµε, λοιπόν, τη δύναµη αυτή δύναµη όλων µας, τιµώντας τη µνήµη όσων χάθηκαν. Τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες
ψυχές Ελλήνων αδελφών του Πόντου ζητούν δικαίωση. Είναι
εθνικό µας καθήκον όχι απλά να θυµόµαστε αυτήν την ηµέρα,
κρατώντας ζωντανή την ιστορική µνήµη, αλλά να επιτύχουµε τη
διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Είναι χρέος µας να επιτύχουµε την ιστορική και ηθική δικαίωση
του Ποντιακού Ελληνισµού, να ανταποκριθούµε στο αίσθηµα δικαίου των Ποντίων, να δικαιώσουµε µια ελπίδα, µια προσδοκία
ενός αιώνα πια.
Απαιτούνται συντεταγµένες πρωτοβουλίες για τη διεθνή και
ευρωπαϊκή αναγνώριση της γενοκτονίας στο πλαίσιο των αρχών
του Διεθνούς Δικαίου και των ευρωπαϊκών θεσµών, αλλά και στην
προώθηση της επιστηµονικής γνώσης, της τεκµηρίωσης για το
ζήτηµα τόσο µέσα από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα όσο και
µέσα από συνολικές πρωτοβουλίες. Αντλούµε το ασίγαστο
πάθος του Ποντιακού Ελληνισµού για επιβίωση, για προκοπή, για
πρόοδο, για ευηµερία και για πολιτισµό τόσο στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας όσο και στη συνέχεια στα χρόνια της προσφυγιάς. Πρόκειται για ένα ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισµικό
υπόδειγµα τού τι σηµαίνει να ξεκινάς από την αρχή, να µην υποκύπτεις, να σηκώνεσαι όρθιος, να αντέχεις και τελικά να ξαναπροοδεύεις. Ο φόρος τιµής στα χιλιάδες θύµατα της γενοκτονίας είναι η µνήµη, είναι η αλήθεια, είναι η δικαίωση.
Η σηµερινή µέρα δεν επιδέχεται πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Δεν θα κάνουµε καµµία αναφορά σε παραφωνίες. Οι φονιάδες
των Ελλήνων του Πόντου, της Ιωνίας, της ανατολικής Θράκης
και εκατοµµυρίων άλλων Χριστιανών λέγονται Τούρκοι και συνεχίζουν να αποτελούν απειλή κατά της ανθρωπότητος.
Εµείς δεν ξεχνάµε. Θα καταβάλουµε κάθε προσπάθεια ώστε
αυτή η θηριωδία των Τούρκων να αναγνωριστεί διεθνώς ως γενοκτονία και να αποδοθεί δικαιοσύνη, τιµή και αναγνώριση στα
θύµατα του τουρκικού κράτους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώνουµε τις
οµιλίες των εκπροσώπων των κοµµάτων µε την κ. Μαρία Απατζίδη εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25.
Όπως είπαµε, θα κλείσει τη σηµερινή επετειακή εκδήλωση ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Πικραµµένος.
Κυρία Απατζίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα, 19
Μαΐου του 2022, στέκοµαι σ’ αυτό το Βήµα. Όσοι είσαστε αυτήν
τη στιγµή στη Βουλή πιστεύετε ότι θα ακούσετε από εµένα ό,τι
ακούγεται συνήθως σε τέτοιες σκοτεινές επετείους.
Σήµερα όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαι εδώ γι’
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αυτό. Είµαι εδώ για να µιλήσω όχι ως Βουλευτής αλλά πάνω απ’
όλα ως Πόντια. Έναν τίτλο τιµής που θεωρώ ότι είναι σηµαντικότερος από κάθε θεσµική ιδιότητα που έχω. Τους νεκρούς του
Πόντου δεν τους θυµάµαι προκάτ, µε τελετές και ξύλινους λόγους. Τους θυµάµαι λέγοντας την αλήθεια που οι περισσότεροι
εδώ µέσα ή και εκεί έξω έχετε επιλέξει ευσυνείδητα, αποδιώχνετε από τον νου σας σαν το πιο κακό όνειρο.
Σήµερα, λοιπόν, θα σας πω µια ιστορία του Σάββα Καταρτζή
ο οποίος µίλησε για αυτά που τα µάτια του είδαν στο Μπεϊαλάν,
ένα από τα εκατοντάδες ελληνικά χωριά που καταστράφηκαν
από τις τουρκικές παρακρατικές συµµορίες.
«Τα χαράµατα στις 16 Φεβρουαρίου του 1922, ηµέρα Τετάρτη,
µια εφιαλτική είδηση ότι οι Τσέτες του Τοπάλ Οσµάν έρχονται
στο χωριό. Η ατµόσφαιρα ηλεκτρίστηκε και ο ορίζοντας πήρε τη
µορφή θύελλας που ξέσπασε άγρια. Με κραυγές και βρισιές
βροντώντας µε τους υποκοπάνους τις πόρτες και τα παράθυρα
καλούσαν όλους να βγουν έξω από τα σπίτια και να µαζευτούν
στην πλατεία, αλλιώς απειλούσαν µε φωτιά στα σπίτια να τους
κάψουν. Σε λίγο όλα τα γυναικόπαιδα και οι γέροι βρίσκονται τρέµοντας και κλαίγοντας στους δρόµους. Υποπτεύθηκαν από την
πρώτη στιγµή το µεγάλο κακό που περίµενε όλους και δοκίµασαν
να φύγουν έξω από το χωριό. Οι Τσέτες προέβλεψαν ένα τέτοιο
ενδεχόµενο και είχαν πιάσει από πριν τα δροµάκια απ’ όπου µπορούσε να φύγει κανείς. Οι µητέρες αναµαλλιασµένες, κατάχλωµες από το τσουχτερό κρύο και τον φόβο έτρεµαν µε τα βρέφη
στην αγκαλιά και τα νήπια µπερδεµένα στα πόδια τους. Οι κοπέλες, άλλες µε τους γέρους γονείς και άλλες µε τις γριές ή άρρωστους, αγκαλιασµένες στοιβάχτηκαν µε τον κτηνώδη αυτόν
τρόπο σαν πρόβατα για τη σφαγή σε δύο σπίτια µέσα σε ένα πανδαιµόνιο από σπαρακτικές κραυγές, θρήνους και ουρλιαχτά. Η
πρώτη φάση της απερίγραπτης τραγωδίας του Μπεϊαλάν άρχισε
θριαµβευτικά για τους θλιβερούς ήρωες του νέου τουρκικού εγκλήµατος της γενοκτονίας. Κι όταν ήταν σίγουρο πως δεν έµεινε
κανένας απ’ έξω ασφάλισαν τις πόρτες ενώ ο άγριος αλαλαγµός
από τα παράθυρα, οι κραυγές, το απελπισµένο κλάµα, οι ικεσίες
για έλεος και βοήθεια σχηµάτισαν µιας άγριας πραγµατικότητας
µουσική συναυλία που ξέσκιζε τον ουρανό και αντιβούιζε στα
γύρω βουνά και δάση.
Και τώρα δεν έµενε παρά η επόµενη και τελική φάση της επιχείρησης των συµµοριών του Τοπάλ Οσµάν. Δεν χρειάστηκαν
παρά µια αγκαλιά ξερά χόρτα και µερικά σπασµένα χαρτώµατα
για να ανάψει η φωτιά και σε λίγο τα δύο σπίτια έγιναν πυροτεχνήµατα και ζώστηκαν µέσα και έξω από πύρινες γλώσσες και
µαυροκόκκινο καπνό. Το τι ακολούθησε την ώρα εκείνη απλά δεν
περιγράφεται. Οι µητέρες γεµάτες τρέλα έσφιγγαν τσιρίζοντας
µε όλη τη δύναµη της ψυχής τους στην αγκαλιά το µωρά τους
που έκλαιγαν και κραύγαζαν «µάνα-µανίτσα». Οι κοπέλες και
άλλες γυναίκες µε τους γέρους γονείς, τα παιδιά και τους αρρώστους κραύγαζαν και αρπάζονταν µεταξύ τους σαν να ήθελαν να
πάρουν και να δώσουν κουράγιο και βοήθεια καθώς έπαιρναν
φωτιά τα µαλλιά και τα ρούχα τους και άρχισαν να γλείφουν το
κορµί φλόγες. Μερικές κοπέλες πάνω στον πόνο, τη φρίκη και
την απελπισία τους δοκίµασαν να ριχτούν µε το κορµί τους από
τα παράθυρα προτιµώντας να σκοτωθούν πέφτοντας κάτω ή µε
σφαίρες από όπλο, παρά να υποστούν τον φρικτό θάνατο της
φωτιάς. Οι Τσέτες όµως που απολαµβάναν µε κέφι και χαχανητά
το µακάβριο θέαµα τούς έκαναν το χατίρι, τις πυροβόλησαν και
τις σκότωσαν.
Δεν κράτησε δέκα λεπτά αυτή η οχλοβοή από τους αλαλαγµούς, τις άγριες κραυγές τα τσουχτερά ξεφωνητά και το ξέφρενο κλάµα. Στην αρχή ο τόνος της οχλοβοής ανέβηκε ψηλά
ως εκεί που µπορούν να φτάσουν οι κραυγές, τα ξεφωνητά και
τα ξελαρυγγίσµατα από εκατοντάδες ανθρώπινα στόµατα. Ο
τόνος άρχισε να πέφτει, ώσπου ξαφνικά κόπηκαν και έσβησαν οι
φωνές και το κλάµα και ακούγονταν µόνο τα ξύλα που έτριζαν
από τη φωτιά, οι καµένοι τοίχοι και τα δοκάρια που έπεφταν µε
πάταγο πάνω στα κορµιά που κείτονταν τώρα σωροί κάρβουνα
και στάχτη κάτω από το δάπεδο, στα δύο στοιχειωµένα σπίτια
στο Μπεϊαλάν».
Όπως καταλάβατε όλοι, κάποιος τιµάει τα θύµατα µιας γενοκτονίας µόνο όταν η ψυχή του µπορεί να δακρύσει, όπως και η
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δική τους. Εύχοµαι ολόψυχα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι από εσάς να νιώσατε κάτι στη δική σας ψυχή. Δεν είµαι καθόλου βέβαιη ότι οι υπέρµαχοι του ΝΑΤΟ και οι συνέταιροι των
κορακιών των µνηµονίων µπορούν να έχουν τέτοια συναισθήµατα. Δεν πειράζει όµως. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Να το
θυµάστε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραµένος, εκ µέρους της Κυβέρνησης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για όλα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µαζευτήκαµε πάλι όλοι µαζί και
φέτος σε ειδική συνεδρίαση για να απονείµουµε τον απαιτούµενο
φόρο τιµής στη µνήµη των εκατοντάδων Ελλήνων χριστιανών
που τέτοιες µέρες πριν από εκατόν τρία χρόνια εξολοθρεύθηκαν
εκεί στον Πόντο. Όπως θα θυµόσαστε η περσινή εκδήλωση µνήµης είχε γίνει λίγες µέρες µετά την αναγνώριση της γενοκτονίας
των Αρµενίων από τον Αµερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η αναγνώριση αυτή ανέδειξε στον παγκόσµιο διάλογο την έννοια της
γενοκτονίας και έδειξε τον δρόµο της δικαιοσύνης µακριά από
µίση και εκδικητικότητα. Και για εµάς τους Έλληνες είναι καθήκον µας να µετατρέπουµε µε ψύχραιµη ανάγνωση της ιστορίας,
µε ψύχραιµη ανάγνωση του παρελθόντος, την ανείπωτη αυτή
τραγωδία σε δύναµη και εθνική αυτοπεποίθηση, αλλά και για
τους γείτονες και θύτες θα αποτελέσει δείγµα γενναιότητας η ειλικρινής µεταµέλεια και ανάληψη ευθύνης για τις ειδεχθείς πράξεις που τελέσθησαν στο παρελθόν.
Οι Έλληνες χριστιανοί του Πόντου, η διεθνής κοινότητα σε αντίστοιχες γενοκτονίες αλλά και στη γενοκτονία των Ποντίων δεν
ζητούν εκδίκηση. Ζητούµενο είναι η αναγνώριση µιας πραγµατικότητας που δεν επιδέχεται καµµία αµφισβήτηση. Γιατί εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες χριστιανοί του Πόντου εξολοθρεύτηκαν,
εκατοντάδες χωριά ανασκάφηκαν, χιλιάδες εκκλησίες καταστράφηκαν, σχολεία γκρεµίστηκαν και σχεδόν µισό εκατοµµύριο ξεριζωµένοι συµπατριώτες µας έφτασαν στην ελεύθερη Ελλάδα
και άφησαν πίσω τους έναν πολιτισµό σχεδόν τριών χιλιετιών.
Έναν πολιτισµό που είχε άνθηση επί είκοσι οκτώ αιώνες και είχε
προσφέρει στην ανθρωπότητα κριτική σκέψη, έρευνα, επιστήµη,
πολιτική. Θυµάµαι µε µεγάλη συγκίνηση ακόµα τις περσινές αναφορές που έκαναν εδώ συνάδελφοι, αλλά και φέτος, από βιώµατα και προσωπικές ιστορίες που τους είχαν διηγηθεί οι
πρόγονοί τους. Ιστορίες που βέβαια κανένας µας προσωπικά δεν
µπορεί να ξεχάσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η φετινή Ηµέρα Μνήµης της γενοκτονίας των Ποντίων, τραγική τη µοίρα θα έλεγα, συµπίπτει µε
έναν άλλον απεχθή και αποκρουστικό πόλεµο. Ο ουκρανικός
λαός ωθείται διά της βίας µακριά από τα πάτρια εδάφη του και
οι ηγέτες µέσα στα πολυτελή µέγαρά τους φαίνεται να µην µπορούν να κατανοήσουν την πραγµατικότητα. Δεν µπορούν να κατανοήσουν ότι η πραγµατικότητα δεν µπορεί να προσαρµοστεί
στα δικά τους µέτρα. Είναι ηγέτες ακοινώνητοι της ιστορίας.
Αγνοούν τη δυναµική της ίδιας της ζωής.
Θα ήθελα να πω ότι η ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα των
Ποντίων προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα ή πήγαν στη Ρωσία
ή στην Αµερική τα πρώτα χρόνια µετά το 1919 έχει παραµείνει
διακριτή µέσα στις κοινωνίες που τους υποδέχθηκαν και έχουν
διατηρήσει την ιστορική συνέχεια αλώβητη. Και θα ήθελα, επίσης, να σας πω ότι για τη στέγαση της ιστορίας αυτής έχω εισηγηθεί στον κύριο Πρωθυπουργό τη δηµιουργία µουσείου που θα
στεγάσει την ιστορία του Ποντιακού Ελληνισµού. Οµολογώ ότι
έχει τείνει εύηκοον ους και µου έχει υποσχεθεί ότι θα συζητήσουµε το θέµα περαιτέρω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύναµή µας εµάς των Ελλήνων
είναι οι ρίζες µας, το εθνικό µας φρόνηµα, η αδάµαστη ελληνική
ψυχή και το ελληνικό πνεύµα, πράγµατα που επεσήµανε και ανέδειξε ως κεντρικό µήνυµα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην προχθεσινή οµιλία του ενώπιον του Κογκρέσου. Επα-
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φίεται σε εµάς να µετατρέψουµε τον ποντιακό πολιτισµό που µεταλαµπαδεύτηκε στις νεότερες γενιές των Ελλήνων σε ορµή για
ένα δηµιουργικό µέλλον και για µία ευηµερούσα πατρίδα.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς σήµερα ας κλίνουµε το γόνυ µε σεβασµό και µε την προσήκουσα τιµή στη µνήµη των Ελλήνων χριστιανών του Πόντου. Η χώρα µας τους οφείλει πολλά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να τηρήσουµε ενός λεπτού σιγή στη µνήµη
των θυµάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
(Στο σηµείο αυτό τηρείται στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή)
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Αιωνία τους η µνήµη!
Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήµατα)
Ολοκληρώθηκε η ειδική συνεδρίαση για την Ηµέρα Μνήµης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.
Με τη συναίνεση του Σώµατος θα διακόψουµε µέχρι τις 10.50’
και θα συνεχίσουµε µε την ηµερήσια διάταξη νοµοθετικής εργασίας.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
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 Δικαιοσύνης: «Ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, εφαρµογή σε αυτές της
κοινής εθνικής νοµοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηµατολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα
κτηµατολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 12 Μαΐου 2022, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών. Η εγγραφή των οµιλητών θα γίνει ηλεκτρονικά και µέχρι το
τέλος της οµιλίας του δεύτερου εισηγητή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνείτε επί της διαδικασίας;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Πριν ξεκινήσουµε, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το
δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 20 Μαΐου 2022.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 668/9-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Χρήστου Γιαννούλη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Σταµατήστε τη διάλυση του Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)».
2. Η µε αριθµό 675/13-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Διασφάλιση της συνέχισης της εργασίας των ήδη υπηρετούντων στο πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι» και οµαλή ένταξη των επιτυχόντων της προκήρυξης 4κ/2020».
3. Η µε αριθµό 683/16-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Λεωνίδα Στολτίδη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Για τα απλήρωτα δεδουλευµένα των εργαζόµενων στην «EDILMAC», εργολάβο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
Α.Ε.» στο µεταλλείο Ολυµπιάδας Χαλκιδικής».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 687/16-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Διονύσιου
- Χαράλαµπου Καλαµατιανού προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µε θέµα: «Κίνδυνος απώλειας αγροτικών εκτάσεων
κατοίκων των Κοινοτήτων Κουτσοχέρας, Μουζακίου, Χειµαδιού
του Δήµου Πύργου και Περιστερίου του Δήµου Ήλιδας».
2. Η µε αριθµό 677/13-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε θέµα: «Ένταξη όλων των σεισµόπληκτων επιχειρήσεων της Κρήτης στη
δράση για µη επιστρεπτέα επιχορήγηση, ύψους έως 18.000
ευρώ, µε αύξηση του προϋπολογιζόµενου ποσού και απαλοιφή
των κριτηρίων που αποκλείουν ή περιορίζουν τη χρηµατοδότηση
για δεκάδες δικαιούχους».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε στη συζήτηση επί
του νοµοσχεδίου. Τον λόγο έχει ο γενικός εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Βασίλειος - Νικόλαος Υψηλάντης, Βουλευτής
Δωδεκανήσου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα εγγραφής οµιλητών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα κι
εγώ ξεκινώντας τη σηµερινή µου εισήγηση να αναφερθώ στη θλι-

βερή επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων αδελφών. Θέλω να
εκφράσω τον σεβασµό µου στη µνήµη των τριακοσίων πενήντα
τριών χιλιάδων αδικοχαµένων Ποντίων, όπως επίσης να επισηµάνω και να δηλώσω ότι έχουµε εθνικό χρέος να συνεχίσουµε
τον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας.
Αθάνατοι!
Επιστρέφοντας στο νοµοσχέδιο, θα ήθελα να πω, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, πως εκατό και πλέον χρόνια έχουν συµπληρωθεί από την εφαρµογή του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου που τέθηκε σε εφαρµογή µε το ιταλικό κυβερνητικό
διάταγµα 132/29 και του οποίου οι διατάξεις διατηρήθηκαν µετά
την ενσωµάτωση της Δωδεκανήσου ως τοπικό ειδικό δίκαιο και
µάλιστα µε δηµοσίας τάξεως διατάξεις µε τον ν.510/47. Διετέλεσε, όπως προείπα, ένα τοπικής ισχύος νοµοθέτηµα που δηµιούργησε και σπουδαία νοµολογία, εδραιώνοντας έτσι δικαιώµατα τέτοια που συνετέλεσαν στην ασφάλεια των συναλλαγών.
Ήταν στην ουσία η εφαρµογή κτηµατολογίου από τότε στα
νησιά Ρόδος, Κως και στις περιοχές Λακκί και Ξηρόκαµπος
Λέρου, το οποίο εφαρµόστηκε για να εξυπηρετήσει όµως και τα
συµφέροντα του κατακτητή µε τη στοχευµένη ενσωµάτωση στην
κυριότητα του ιταλικού δηµοσίου, ακινήτων τα οποία ανήκαν
κατά κυριότητα στους προγόνους µας.
Ένα από τα µέσα αυτά ήταν και το άρθρο 3 του Κτηµατολογικού Κανονισµού, το οποίο ισχύει δυστυχώς και σήµερα, και το
οποίο ορίζει ότι ο αιγιαλός εξικνείται µέχρι του ορίου του µέγιστου συνήθους χειµερίου κύµατος, επιπλέον δε έξω των αστικών
κέντρων σε µια ζώνη δώδεκα µέτρων από το όριο, η δε θαλάσσια
παραλία µέχρι των ορίων κάθε άλλης δηµόσιας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας.
Για την αποκατάσταση της ισότητας και της συνταγµατικής
τάξης είναι αναγκαία η ρητή οριοθέτηση του αιγιαλού µε την κατάργηση της πρόβλεψης της ζώνης των δώδεκα αυτών µέτρων,
ώστε να εφαρµόζεται ενιαία σε όλη την επικράτεια ο τρόπος καθορισµού του αιγιαλού που προβλέπεται στο άρθρο 1 του
ν.2971/2001, κάτι που ελπίζω να υλοποιηθεί οριστικά µε την κατάλληλη επεξεργασία από τα συναρµόδια Υπουργεία σε ένα από
τα επόµενα νοµοθετήµατα. Το οφείλουµε στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι, παρά τα δεινά, κρατήθηκαν, αντιστάθηκαν, δηµιούργησαν για τα Δωδεκάνησα και την Ελλάδα.
Στην προσπάθεια αυτή βάζω στην πρώτη γραµµή και τον
εαυτό µου µέχρι την οριστική αυτή δικαίωση.
Σκοπός και αντικείµενο των ρυθµίσεων του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου είναι η ένταξη των περιοχών στις οποίες η δηµοσιότητα των εµπραγµάτων σχέσεων επί ακινήτων διέπεται από τις
διατάξεις του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, δηλαδή της Ρόδου, Κω και Λακκίου Λέρου στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου που υποστηρίζεται από το νοµικό πρόσωπο
Εθνικό Κτηµατολόγιο και συγκεκριµένα η ρύθµιση της διαδικασίας καταγραφής των νοµικών, χωρικών και τεχνικών πληροφοριών, η πρόβλεψη διατάξεων για εγγραπτέα δικαιώµατα στον
Κτηµατολογικό Κανονισµό που δεν καταχωρίζονται στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο και η θέσπιση διατάξεων για την προσωρινή στελέχωση των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω.
Το δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου πραγµατεύεται την
προσαρµογή και την καταχώριση στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου των τηρουµένων στα Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου, Κω, Λέρου στοιχείων.
Οι αρχές που διέπουν τη διαδικασία προσαρµογής είναι οι
εξής:
Πρώτον, η καταχώριση της ενεργού νοµικής πληροφορίας.
Δεύτερον, σε κάθε ακίνητο και κάθε αυτοτελές ιδιοκτησιακό
αντικείµενο να αντιστοιχεί ένα κτηµατολογικό φύλλο.
Τρίτον, πληροφορίες που καταχωρίζονται στις κτηµατολογικές
µερίδες του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, αλλά
δεν αντιστοιχούν στη συλλεγόµενη και καταχωριζόµενη στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου πληροφορία, όπως ιδίως οι
προβλεπόµενες στο οθωµανικό δίκαιο και διατηρηθείσες στον
Κτηµατολογικό Κανονισµό διακρίσεις των ακινήτων δεν µεταφέρονται, αλλά διατηρούνται υπό µορφή αρχείου. Βεβαίως, για τα
βακουφικά, όπου δηµιουργείται ένα ιδιαίτερο πρόβληµα, θα
υπάρχει αυτή η ένδειξη, εξ όσων έχουµε πάρει τη διαβεβαίωση,
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προκειµένου να γνωρίζουµε αν και πώς θα πρέπει να αίρονται τα
τέλη τα οποία αναζητούνται σε περίπτωση µεταβίβασης.
Τέταρτον, για τις κοινόχρηστες και λοιπές ειδικές εκτάσεις τηρείται η κωδικοποίηση του Εθνικού Κτηµατολογίου.
Πέµπτον, για τη δηµιουργία των κτηµατολογικών διαγραµµάτων λαµβάνονται υπ’ όψιν τα ατοµικά διαγράµµατα και η προσαρµογή των ορίων σύµφωνα µε την υφιστάµενη πραγµατική
κατάσταση, εφόσον δεν υφίστανται περί αυτών αµφισβητήσεις
µεταξύ των όµορων ιδιοκτησιών.
Έκτον, εφαρµόζεται ενιαία κτηµατολογική καταγραφή των γηπέδων και των κτισµάτων, γαιών δηλαδή και οικοδοµών, υπό τη
µορφή γεωτεµαχίου και η σύνδεση αυτών µε τις ηµερίδες οικοδοµών του Κτηµατολογικού Κανονισµού υπό τη µορφή αρχείου.
Στο κτηµατολογικό φύλλο καταχωρίζεται ως δικαιούχος το
πρόσωπο που εµφανίζεται στην οικεία µερίδα του ακινήτου,
ακόµα και αν κατά τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων
έχει διαπιστωθεί ο θάνατός του.
Κατά την εκπόνηση των εργασιών προσαρµογής τα τρία Κτηµατολόγια εξακολουθούν να διεκπεραιώνουν τα αιτήµατά καταχώρισης, όπως υποβάλλονται, και ενηµερώνουν τα τηρουµένων
βιβλία. Συνεχίζεται δηλαδή µέχρι την εξάντληση των εργασιών η
λειτουργία των Κτηµατολογίων αυτών. Μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας προσαρµογής τα αρχεία δηµοσιοποιούνται µε
δηµόσια ανάρτηση. Προβλέπεται µάλιστα µια διαδικασία διόρθωσης. Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων
σφαλµάτων θα πραγµατοποιείται η τελική αναµόρφωση των αρχείων. Ακίνητα που και µετά την αναµόρφωση συνεχίζουν να φέρουν την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» καταχωρίζονται ως
ιδιοκτησία του ελληνικού δηµοσίου.
Με διαπιστωτική πράξη ο φορέας κηρύσσει περαιωµένη την
προσαρµογή και τη µετάπτωση των περιοχών στις οποίες ίσχυε
ο Κτηµατολογικός Κανονισµός Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Μετά την έκδοση της πράξης η επεξεργασία και η καταχώριση των εισερχοµένων εγγραπτέων πράξεων στα Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου, Κω και Λέρου διενεργούνται µόνον ηλεκτρονικά. Παύουν δε να ενηµερώνονται τα τηρούµενα έως τότε
έντυπα βιβλία.
Στο τρίτο κεφάλαιο ρυθµίζονται ζητήµατα προσωπικού των
Κτηµατολογικών Γραφείων και στελέχωσης των υπηρεσιών του
Κτηµατολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου και του υποκαταστήµατος της Κω.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου στο κεφάλαιο πρώτο και
συγκεκριµένα στα άρθρα 12 ως 15 προβλέπονται διατάξεις για
τη διασύνδεση ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηµατολογίου» για
την καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηµατολογικά φύλλα,
αλλά και άλλες διατάξεις. Έτσι στον ν.2664/1998 προστίθεται
ένα νέο άρθρο, το 3α όπου µε την πρώτη παράγραφο θεσπίζεται
ηλεκτρονικό πλέον σύστηµα αυτοµατοποιηµένης διασύνδεσης
των ληξιαρχείων και ληξιάρχων του ν.344/76 και του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Ελληνικό Κτηµατολόγιο». Σκοπός του συστήµατος είναι η αυτόµατη ηλεκτρονική
ενηµέρωση των αλφαβητικών ευρετηρίων και των κτηµατολογικών βιβλίων που τηρούνται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο µε την ηµεροµηνία θανάτου, τον αριθµό και την εκδούσα αρχή των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου των φεροµένων ως δικαιούχων δικαιωµάτων που έχουν εγγραφεί στα κτηµατολογικά βιβλία, καθώς και
των προσώπων των οποίων η αίτηση διόρθωσης έχει σηµειωθεί
ως εκκρεµής. Σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα, τα οποία έχουν
σηµειωθεί ως κληρονόµοι στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου δεν µπορούν να επιχειρήσουν εγκύρως καµµία πράξη διάθεσης του εγγραπτέου δικαιώµατος πριν την πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει ο αστικός κώδικας στα άρθρα 1193, 1195,
1198 και 1199.
Στην περίπτωση τώρα ανακριβούς πρώτης εγγραφής ο πραγµατικός δικαιούχος έχει ενοχική µόνον αξίωση κατά του αναφερόµενου ανακριβώς ως δικαιούχο για την απόδοση του πλουτισµού από τη δηµιουργία του αµάχητου τεκµηρίου. Με τον
τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δηµόσια πίστη των τρίτων που εµπιστεύονται το φαινόµενο δικαίου που δηµιουργούν οι κτηµατολογικές εγγραφές και εξυπηρετείται η ασφάλεια των συναλλαγών.
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Στο δεύτερο κεφάλαιο ρυθµίζονται ζητήµατα, επίσης, προσωπικού και λειτουργίας του Κτηµατολογίου, 16 έως 19 τα άρθρα,
ενώ υπάρχουν ρυθµίσεις σχετικά µε τον επαναπροσδιορισµό της
θέσης και των ορίων γεωτεµαχίων στο άρθρο 20 και για τη σύναψη συµπληρωµατικών συµβάσεων του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου «Ελληνικό Κτηµατολόγιο».
Το τρίτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου αφορά ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ρυθµίζεται
η διαδικασία ενός ενιαίου πιστοποιητικού οικονοµικής ενηµερότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής για κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή οντότητας για χρήση σε φορείς τόσο του δηµοσίου
όσο και του ιδιωτικού φορέα. Είναι µια σηµαντική εξέλιξη, την
οποία οφείλουµε και στην ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης. Προβλέπει τη λύση του συµφώνου συµβίωσης µε τη χρήση ψηφιακών
µέσων κατά αντιστοιχία µε τα ισχύοντα για το άυλο συναινετικό
διαζύγιο και ρυθµίζει λεπτοµερέστατα την ψηφιακή διαδικασία
της λύσης.
Απλοποιείται, επίσης, µε διάταξη η διαδικασία εγκατάστασης
κατασκευής κεραιών σε Υπουργεία, πρεσβείες, διπλωµατικές
αποστολές µε την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν επηρεάζουν τις
δυσµενείς για την ασφάλεια της αεροπλοΐας και έχει χορηγηθεί
για αυτό εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκποµπής ή και
λήψης.
Το τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου έρχεται να ρυθµίσει επείγοντα θέµατα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στο άρθρο 30 επιλύονται τα προβλήµατα και αίρονται οι αρνητικές συνέπειες για
τους κατοίκους και ιδιοκτήτες της παροχής αρµοδιότητας του
άµισθου Υποθηκοφυλακείου Ευδήλου Ικαρίας που δηµιουργήθηκαν µέχρι τις 27 Μαρτίου του ’14 από παραλείψεις του υποθηκοφύλακα και µιας µεγάλης εκκρεµότητας που είχε δηµιουργηθεί
για την ασφάλεια των συναλλαγών στο συγκεκριµένο σηµείο της
χώρας.
Με το άρθρο 31 εισάγεται µία νέα ρύθµιση µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον αιτούντα, το ευεργέτηµα πενίας, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Αυτοδικίας να υποβάλει
αίτηση ανάκλησης σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση του.
Περαιτέρω δεν προβλέπεται η διαδικασία εκδίκασης της εν λόγω
αίτησης ανάκλησης.
Στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχουν εξουσιοδοτικές, µεταβατικές
και καταργούµενες διατάξεις ειδικότερα δε για τα ισχύοντα σχετικά µε τη χρησικτησία στις περιοχές που εφαρµοζόταν ο Κτηµατολογικός Κανονισµός Δωδεκανήσου. Στην παράγραφο 1 του
άρθρου 33 προβλέπεται ότι από τη στιγµή περάτωσης των διαδικασιών προσαρµογής µε την έκδοση διαπιστωτικής πράξης
παύουν να ισχύουν για το µέλλον οι διατάξεις του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου και ορίζεται ότι στις περιοχές
ισχύος του Κανονισµού από το χρονικό σηµείο αυτό και στο εξής
θα εφαρµόζεται η νοµοθεσία για τη σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπών εγγραπτέων δικαιωµάτων των φυσικών και
νοµικών προσώπων του ελληνικού δηµοσίου, των ΟΤΑ και άλλων
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µετάπτωση του Κτηµατολογίου Ρόδου, Κω και Λέρου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι µια
ύψιστης σηµασίας διαδικασία για την ασφάλεια των συναλλαγών
στα Δωδεκάνησα, σε ένα σηµείο που η ανάπτυξη φέρνει ζωτικής
σηµασίας έσοδα και στην εθνική µας οικονοµία µε αρκετές,
όµως, δυσκολίες που είναι βέβαιον ότι στην πορεία θα κληθούµε
αρκετές φορές να παρέµβουµε για να ξεπεραστούν.
Ήδη ο Δικηγορικός Σύλλογος της Ρόδου έχει κάνει δύο επισηµάνσεις για δύο τροπολογίες, οι οποίες εκ των πραγµάτων
λόγω αυτής της στιγµής των µεταβατικών διατάξεων από το ένα
Υπουργείο στο άλλο θα πρέπει να κριθούν σε άµεσο, αλλά και
σε έναν επόµενο χρόνο µε µία καλύτερη διεργασία των συγκεκριµένων διατάξεων. Η µία πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου
της Ρόδου αφορά την κατάργηση του κτηµατολογικού δικαστή
άµεσα και η δεύτερη αφορά την µη εγγραφή, ενηµέρωση των οικοδοµών στα κτηµατολογικά βιβλία. Το µεν πρώτο θα πρέπει να
ιδωθεί υπό την καινούργια διάσταση της λειτουργίας των Κτηµατολογίων, στο δε δεύτερο αίτηµα δηµιουργούνται ορισµένα ζητήµατα όσον αφορά την εγγραφή των οριζόντιων ιδιοκτησιών και
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αυτό δηµιουργεί πρόβληµα για την άµεση κατάργηση του.
Υπό το πρίσµα αυτό και µε το γεγονός ότι πράγµατι το νοµοσχέδιο αυτό βοηθάει στην εξελικτική πορεία του Κτηµατολογίου
στη χώρα µας και το εκσυγχρονίζει, εκσυγχρονίζει συνάµα και
αυτό το οποίο θα ίσχυε µε την ενσωµάτωση του στο Εθνικό στα
Δωδεκάνησα ζητώ και καλώ όλους να υπερψηφίσουν το υπό εξέταση νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα εκ
µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο συνάδελφος κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, γενικός εισηγητής του κόµµατός
του.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που σε ένα µεγάλο βαθµό αφορά
τα Δωδεκάνησα σήµερα. Όµως, εγώ έχω να κάνω κάποιες εισηγητικές παρατηρήσεις. Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τη
δηµιουργία του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου «Ελληνικό
Κτηµατολόγιο», τρία χρόνια -συµπληρώνουµε σε λίγο- από την
ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δηµοκρατία και ένας
χρόνος από τη µεταφορά του φορέα στο Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Τι έχουµε σήµερα; Ένα νοµοσχέδιο µε επισπεύδοντα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, µε διατάξεις που αφορούν το Κτηµατολόγιο που σήµερα εποπτεύεται από το Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και πάρα πολλές διατάξεις µέσα στο νοµοσχέδιο του Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Λίγο τουρλού όλο αυτό, αλλά έτσι νοµοθετείτε,
όπως και το γεγονός ότι µας συνηθίζετε να φέρνετε τροπολογίες. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά δεν φέρατε πολλές, αλλά
και πάλι τελευταία στιγµή και πάλι ψάχνουµε να δούµε τι εξυπηρετούν.
Παραµένει ακατανόητη η απόφαση της Κυβέρνησης να µεταφέρει το Κτηµατολόγιο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αντιµετωπίζοντάς το όχι ως ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό
εργαλείο οργάνωσης του χώρου, αλλά ως ένα ψηφιακό έργο.
Δεν είναι ψηφιακό έργο. Είναι κάτι πολύ περισσότερο.
Το αποτέλεσµα είναι να εκκρεµούν για χρόνια σχεδόν πράξεις
και ο νοµικός έλεγχος και τελικά να µην µπορεί να εξυπηρετηθεί
κανένας. Ο όγκος εργασιών αυξάνει εκθετικά µετά τις συνεχείς
εισροές καταργούµενων υποθηκοφυλακείων, ενώ τα έµπειρα και
ικανά στελέχη αποχωρούν µαζικά, χωρίς να αναπληρώνονται µε
νέα.
Και αντί να προχωρήσετε γρήγορα και άµεσα στην πρόσληψη
νέου προσωπικού, µαθαίνουµε από τον σύλλογο εργαζοµένων
στο Κτηµατολόγιο ότι προχωρείτε σε προσλήψεις και κάνετε
συµβάσεις µε εταιρείες ενοικίασης προσωπικού µηχανικών και
δικηγόρων! Αυτό υποβαθµίζει και το έργο που γίνεται, αλλά ιδίως
υποβαθµίζει τους συναδέλφους µηχανικούς και δικηγόρους και
το οποίο εµείς θεωρούµε ότι είναι απαράδεκτο ως πρακτική.
Για να πάµε στα του Κτηµατολογίου Δωδεκανήσου, αυτό αποτέλεσε επί δεκαετίες το µοναδικό στη χώρα µε κτηµατολογικά
διαγράµµατα και καταγραφή επί χάρτου των περιουσιών των πολιτών. Γι’ αυτό άλλωστε ήταν και πρωτοποριακό. Όµως, όταν ξεκίνησε το Εθνικό Κτηµατολόγιο, τελικά αυτό οδήγησε στο να
είναι απαρχαιωµένο, σε σύγκριση µε την προσπάθεια που σήµερα γίνεται σε όλη τη χώρα. Έχουν, λοιπόν, οδηγήσει το Κτηµατολόγιο Δωδεκανήσου να είναι το πλέον απαρχαιωµένο.
Η προσπάθεια για τον εκσυγχρονισµό του και την εναρµόνιση
του Κτηµατολογίου Δωδεκανήσου µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο
απασχόλησε το νοµικό και τεχνικό κόσµο ήδη από τη δεκαετία
του ’90, από τότε που ξεκίνησε το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Η διαδικασία ένταξης των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω Λέρου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο υπήρξε στο παρελθόν αντικείµενο µελέτης τόσο σε τοπικό επίπεδο από οµάδες εργασίας και
του ΤΕΕ όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο.
Για τον σκοπό αυτόν άλλωστε ο τότε ΟΚΧΕ συγκρότησε επιτροπή, το 1995, η οποία αποτελούνταν από δεκαεπτά µέλη, µε
σκοπό να µελετήσει τον τρόπο και να προτείνει τη διαδικασία ένταξης των δύο Γραφείων. Η επιτροπή αποτελούνταν από µηχανικούς αγρονόµους τοπογράφους, υπάλληλους του τότε ΟΚΧΕ,
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νοµικούς του τότε ΟΚΧΕ, δικαστές καθώς και µηχανικούς αγρονόµους τοπογράφους και νοµικούς προερχόµενους από την τοπική κοινωνία της Ρόδου και της Κω, οι οποίοι είχαν και την
εµπειρία πάνω σε αυτά τα ζητήµατα.
Παρά το γεγονός αυτό και µέχρι το 2016, οπότε και ξεκίνησε
η προσπάθεια της οποίας τους καρπούς σήµερα συζητάµε, δεν
είχε προχωρήσει τίποτα. Τότε λοιπόν, το 2016, σε συνεργασία µε
τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, το κατά τόπους
ΤΕΕ και τους Δικηγορικούς Συλλόγους Ρόδου και Κω ξεκίνησε η
προσπάθεια διαµόρφωσης του πλαισίου ενσωµάτωσης, η οποία
σε πολύ µεγάλο βαθµό αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρηµα, το οποίο έπρεπε να γεφυρώσει -και όσοι είναι µηχανικοί
το αντιλαµβάνονται- δύο διαφορετικές φιλοσοφίες καταγραφής
και κωδικοποίησης που υπάρχουν ανάµεσα στα δύο συστήµατα
κτηµατογράφησης.
Χαρακτηριστικό είναι, για να καταλάβουµε, ο διαχωρισµός σε
µερίδες γαιών και µερίδες οικοδοµών, κάτι που δεν υπάρχει στο
εθνικό Κτηµατολόγιο, αλλά και ακόµα το γεγονός ότι έχουµε χωρική διάρθρωση ανά γεωγραφική ενότητα, δηλαδή µπορεί να
υπάρχει ένας αριθµός µερίδας γαιών, που είναι µερίδα γαιών
Αφάντου άλλος, µερίδα γαιών Αρχαγγέλου άλλος, άλλα οικόπεδα, όλα όµως έχουν την ίδια µερίδα γαιών γιατί αναφέρονται
χωρικά σε κάθε περιοχή.
Το παρόν σχέδιο νόµου είναι προφανές ότι δεν µπορεί να αποτελέσει παρά µόνο την αρχή για τη µετάπτωση και χαίροµαι που
το αναγνωρίζει και αυτό ο Υπουργός γιατί οι αδυναµίες που παρουσιάζονται, τα νοµικά και τεχνικά προβλήµατα που θα παρουσιαστούν, δεν αντιµετωπίζονται σε καµµία περίπτωση µε το
γενικόλογο τρόπο, µε τον οποίο έχουν διατυπωθεί τα άρθρα του
νόµου.
Το νοµικό πλαίσιο, το οποίο διαµορφώνεται µε το παρόν νοµοσχέδιο, καθιερώνει τις αρχές, αλλά το σύνολο των ουσιαστικών διαδικασιών για τη µετάπτωση παραπέµπεται, κατά την
προσφιλή συνήθεια της Κυβέρνησης, σε υπουργικές αποφάσεις
και ακόµα χειρότερα σε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ελληνικού Κτηµατολογίου.
Επίσης, ίσως το πιο σηµαντικό είναι ότι πουθενά σε όλο το κείµενο δεν υπάρχει καµµία χρονική δέσµευση για το πότε θα τελειώσει αυτή η µετάπτωση. Είναι προφανής εµπαιγµός και σαφής
ένδειξη παραδοχής ανεπάρκειας σχεδιασµού το γεγονός ότι µε
το νοµοσχέδιο που έχουµε στα χέρια µας ξεκινάει η µετάπτωση,
χωρίς να γνωρίζουµε πότε, πώς και από ποιους θα ολοκληρωθεί.
Ελπίζω, κύριε Υπουργέ, να κρατήσετε τη δέσµευσή σας να
υπάρξει έστω και µία καταληκτική ηµεροµηνία.
Άλλωστε, το γεγονός ότι και τα δύο κτηµατολογικά γραφεία
είναι τραγικά υποστελεχωµένα, έχει οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες εκκρεµείς υποθέσεις µεταγραφών, που αποτελούν τροχοπέδη σήµερα στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων στη Ρόδο, την
Κω, το Λακκί της Λέρου και τον Ξηρόκαµπο της Λέρου.
Επίσης, το γεγονός ότι µε αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης για ένα χρόνο περίπου το Κτηµατολόγιο Ρόδου ήταν κλειστό,
έχει οδηγήσει σε υπερδιπλασιασµό τις εκκρεµείς υποθέσεις που
σήµερα υπολογίζονται περίπου σε σαράντα χιλιάδες. Το είπε και
ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Είναι αδύνατον
να προχωρήσει η µετάπτωση, αν δεν ολοκληρωθούν οι εκκρεµείς
µεταγραφές.
Η νοµοτεχνική πρόταση που µας έκανε ο Υπουργός -δεν την
έχουµε δει στο νόµο- νοµίζω ότι και πάλι θα είναι ατελής, διότι οι
εκκρεµότητες θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
Οι εµβαλωµατικές λύσεις που περιλαµβάνονται στο άρθρο 11
για τη στελέχωση των κτηµατολογικών γραφείων µε συµβάσεις
ή αποσπάσεις, δεν µπορούν να απαντήσουν στα πιεστικά προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί και έχουν επιδεινωθεί επί Κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη η πρόσληψη µόνιµου προσωπικού, το οποίο θα συµβάλει στην ολοκλήρωση των εκκρεµών µεταγραφών. Ωστόσο, επειδή είναι πιεστικός ο χρόνος, θα µπορούσε να αποτελέσει µια προσωρινή λύση η υπογραφή προγραµµατικών συµβάσεων µε τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους και
το ΤΕΕ Δωδεκανήσου για την εκκαθάριση των εκκρεµών υποθέσεων. Είναι µία πρόταση που θα εµπλέξει τους νοµικούς και τε-
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χνικούς της περιοχής που έχουν την απαιτούµενη εµπειρία για
τη γρήγορη διεκπεραίωση των υποθέσεων.
Είναι σίγουρο ότι µε τη διαδικασία µετάπτωσης από το πλαίσιο
των ατοµικών διαγραµµάτων των µερίδων και των ιδιωτών και
των απλών περιγραµµάτων θα υπάρξουν σοβαρές περιπτώσεις
αλλαγής των περιγραµµάτων και των εµβαδών των ιδιοκτησιών
που σε πολλές περιπτώσεις θα εγείρουν θέµατα, όπως η οµορότητα ως προς τα κοινά όρια. Εκεί πιθανόν να έχουµε λωρίδες και γι’ αυτό µπαίνει και το «αγνώστου», απ’ ό,τι µας είπε ο Υπουργός, οι οποίες δεν θα ξέρουµε πού ανήκουν- ή, στις περισσότερες περιπτώσεις, επικαλύψεις µεταξύ των ορίων των ακινήτων.
Επίσης, θα έχουµε σοβαρά θέµατα αλλαγής εµβαδού, µε αποτέλεσµα -και δεν έχω πάρει ακόµα απάντηση και ελπίζω να πάρουµε απάντηση επ’ αυτού- να υπάρξει πρόβληµα µε την
αρτιότητα, αλλά και µε τις διεκδικήσεις τρίτων, όπως υποθήκες
σε τράπεζες, ζητήµατα µε τις αναλογούσες επιφάνειες -το είπε
και ο εισηγητής της Πλειοψηφίας- σε περίπτωση που υπάρχει κάθετος ή οριζόντιος συνιδιοκτησία, αλλά και ζητήµατα µε τα µεγάλα δηµόσια ακίνητα της Ρόδου, τα οποία δεν διαθέτουν
ατοµικά διαγράµµατα αλλά µόνο καταγραφή στα κτηµατολογικά
βιβλία µε µια γενικότητα ως προς τα όριά τους περίπου και προσεγγιστικό εµβαδό ή επειδή οι οµαδικοί χάρτες είναι σε κλίµακα
1 προς 5.000 και απλά θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως
οδοιπορικά σκαριφήµατα.
Τα επαναλαµβάνω γιατί απαντήσεις δεν έχουµε πάρει και ελπίζω να πάρουµε απαντήσεις σε αυτά και είναι σοβαρά τα ζητήµατα αυτά, τα οποία θα κληθούµε να τα αντιµετωπίσουµε την
επόµενη µέρα.
Εποµένως είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της µετάπτωσης
να υπάρξει σαφής κτηµατογράφηση αυτών, διότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας δηµόσιας περιουσίας η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ήδη έχει καταπατηθεί.
Συνεπώς απαιτείται µια σειρά παρεµβάσεων οι οποίες θα διασφαλίσουν την οµαλή µετάβαση στο νέο κτηµατογραφικό υπόβαθρο, διασφαλίζοντας την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία για
τους πολίτες και ταυτόχρονα τη διασφάλιση της δηµόσιας περιουσίας.
Σε άλλα ζητήµατα που έχουµε ήδη αναφερθεί θα επιµείνουµε
ότι οι προθεσµίες του άρθρου 8 για την υποβολή ενστάσεων είναι
προφανώς αρκετά µικρές, δεδοµένου ότι υπάρχουν ακίνητα µε
συνιδιοκτησίες ή και κατοίκους εξωτερικού. Περιµένουµε να δούµε νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Εµείς προτείνουµε την αύξηση των
χρονικών προθεσµιών. Πριν την κατάργηση του κτηµατολογικού
κανονισµού µε διαπιστωτική πράξη θα πρέπει να προηγηθεί ο
πλήρης καθορισµός αιγιαλού και παραλίας, δεδοµένου ότι ήδη
υπάρχουν αµφισβητήσεις επί των ορίων.
Είναι τεράστιο το πρόβληµα που υπάρχει -αναφέρθηκε και
πριν- µε ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι, ενώ έχουν ιστορικά δικαιώµατα σε ακίνητα και έχουν οικοδοµήσει πριν το 1982 και σε
πολλές περιπτώσεις πριν την ενσωµάτωση, λόγω ελλιπούς κτηµατογράφησης από τους Ιταλούς πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις και µε δόλο και λόγω του άρθρου 3 του Κτηµατολογικού
Κανονισµού Δωδεκανήσου, που έχει σαφώς αυστηρότερες διατάξεις για τον αιγιαλό από την εθνική νοµοθεσία, τα ακίνητα αυτά
έχουν θεωρηθεί αυθαίρετα, µε όσες συνέπειες µπορεί να έχει
αυτό.
Προκειµένου, λοιπόν, να αρθεί αυτή η αδικία προτείνεται -και
εµείς επιµένουµε να γίνει τώρα και όχι να παραπεµφθεί αργότερα σε ένα νοµικό πλαίσιο του Υπουργείου Οικονοµικών, το
οποίο πολύ φοβάµαι ότι δεν θα µπορέσει να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα του άρθρου 3 του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου- στις περιοχές όπου γίνεται αποτύπωση αιγιαλού να γίνεται µερική άρση του άρθρου 3 για εκείνες τις περιοχές, να µοιραστούν οι περιοχές, να γίνεται αποτύπωση του αιγιαλού, να καθορίζεται ΚΑΕΚ στην περιοχή µεταξύ του ορίου αυτού και του
ορίου της κτηµατογράφησης, να ορίζεται µε ένδειξη αγνώστου
ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε το άρθρο 6 και στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες
που έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν την κυριότητα επί των
ακινήτων αυτών.
Είναι σηµαντικό και ουσιαστικό να γίνει σήµερα, διότι αυτοί οι
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άνθρωποι οι οποίοι έχουν δικαιώµατα και δεν είναι αυθαιρετούχοι
βρίσκονται σε µια ιδιότυπη οµηρία και χρησιµοποιούνται από αυτούς που αυθαιρετούν σήµερα σε όλο το νησί ως κάλυψη για να
γίνεται αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων εδώ και δύο χρόνια,
το 2020 και το 2021.
Ως αποτέλεσµα, σε όλο το νησί υπάρχουν άλλα σοβαρά αυθαίρετα, τα οποία προστατεύονται από την Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, σε περιοχές και σε παραλίες µε ιδιαίτερο φυσικό
και αρχαιολογικό κάλλος, όπως η Αγία Αγάθη, η Γλύστρα της Λίνδου, ο Άγιος Παύλος της Λίνδου, η κεντρική παραλία της Λίνδου
και µια σειρά από άλλα αυθαίρετα που ανήκουν σε συγκεκριµένα
οικονοµικά συµφέροντα και τα οποία δεν τα αγγίζετε. Και οφείλετε να το κάνετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Εσείς τι κάνατε;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Τώρα έγιναν τα αυθαίρετα, κύριε
Υψηλάντη. Τον τελευταίο χρόνο έγιναν αυτά τα αυθαίρετα και το
γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Υψηλάντη. Μην προκαλείτε, κύριε
Υψηλάντη. Και οφείλετε και εσείς να πάρετε θέση. Οφείλετε και
εσείς προσωπικά να πάρετε θέση πάνω σε αυτά τα αυθαίρετα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: …αυτά που πήγατε να
ρίξετε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Είναι αυθαίρετα του τελευταίου
χρόνου και το γνωρίζετε. Μην προκαλείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Σας προκαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σίγουρα δεν είναι τα
µόνα αυθαίρετα. Προχωρήστε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεδοµένου, λοιπόν, ότι µετά την
κατάργηση του Κτηµατολογικού Κανονισµού δεν θα υφίσταται ο
θεσµός του Κτηµατολογικού Δικαστή, αλλά και η υποχρέωση των
ενηµερώσεων οικοδοµών, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο
της εκ των προτέρων κατάργησης αυτών των προβλέψεων του
κανονισµού, δεδοµένου ότι συµβάλλουν αρνητικά στην υπερσυσσώρευση εκκρεµών υποθέσεων. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξουν ρυθµίσεις και ουσιαστικού δικαίου, κύριε Υπουργέ.
Στο άρθρο 21 θα σταθώ και θα επαναλάβω, κύριε Υφυπουργέ,
ότι θα υπάρξει τεράστιο πρόβληµα, όταν λέτε ότι θα γίνει αύξηση
του αντικειµένου των αναδόχων, χωρίς προηγούµενη γνώµη του
τεχνικού συµβουλίου.
Εγώ επιµένω ότι αυτό θα εγείρει θέµατα νοµιµότητας και στο
Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν προβλέπεται πουθενά στη διάταξη ότι
θα περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εάν πάει κατασταλτικά
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εσείς δεν θα µπορείτε να πληρώσετε.
Δείτε το. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτηµα.
Θεωρούµε ότι η προσθήκη του άρθρου 28 είναι πονηρή, καθώς θα δίνεται η δυνατότητα να εξαντλείται η αυστηρότητα της
ρυθµιστικής αρχής στα αυτοµατοποιηµένα µηνύµατα, χωρίς οι
εταιρείες να περνούν από τη βάσανο των ακροάσεων και των
προστίµων. Σηµειώνεται ότι η πρόσφατη έκθεση της ΕΕΤΤ αναφέρει ότι οι χρήστες ταχυδροµικών υπηρεσιών εµφανίζονται ιδιαίτερα δυσαρεστηµένοι από την ποιότητα και την αξιοπιστία των
υπηρεσιών.
Στο άρθρο 29 η υλοποίηση και λειτουργία των συστηµάτων eδιέλευσης είναι θετικές παρεµβάσεις. Συµφωνούµε απόλυτα. Δεν
ξέρω κατά πόσο θα µπορέσουν να πετύχουν τον σκοπό τους,
κύριε Υφυπουργέ, στο να υπάρξει ένας συντονισµός σε όλη αυτή
τη δραστηριότητα. Ωστόσο, το Υπουργείο µε την παρούσα διάταξη αναθέτει την υλοποίηση και τεχνική λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων στο ΤΕΕ, γεγονός µε το οποίο είµαστε
αντίθετοι, καθώς είναι τεχνικός σύµβουλος του Υπουργείου το
ΤΕΕ και σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να το υποκαθιστά,
όπως συµβαίνει εδώ. Διότι για λόγους διαφάνειας το Υπουργείο
πρέπει να έχει τον έλεγχο και την ευθύνη των χαρακτηριστικών
και της λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων.
Δεν θα µιλήσω για τις τροπολογίες, µια κουβέντα και κλείνω,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε και δευτερολογία. Αφήστε τις τροπολογίες.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Μια κουβέντα θα πω, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω. Ευχαριστώ πολύ.
Θα µιλήσω για την τροπολογία που φέρνετε για τη βόρεια Εύβοια και τη Σάµο. Η Σάµος προσεβλήθη από τον σεισµό το 2020,
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η βόρεια Εύβοια κατεστράφη από τις φωτιές το 2021 και δεν
έχετε κάνει τίποτα απολύτως, καµµία παρέµβαση. Οι άνθρωποι
αυτοί εκεί πέρα ακόµα περιµένουν να πάρουν αποζηµιώσεις,
ακόµα περιµένουν να αποκαταστήσουν τις επιχειρήσεις τους. Και
έρχεστε, µε µια θετική διάταξη, να ενισχύσετε τον τουρισµό σε
αυτές τις περιοχές, αλλά είναι το ελάχιστο και µάλλον όχι αρκετό
γι’ αυτές τις περιοχές αυτό που κάνετε. Έλεγε η συγχωρεµένη η
µάνα µου «να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι». Αυτό κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω.
Η έναρξη του Κτηµατολογίου Δωδεκανήσου αποτελεί ένα
πρώτο βήµα, ωστόσο µε πολλές νοµοθετικές παραλείψεις, έλλειψη προσωπικού και, τελικά, χρονοδιαγράµµατος. Ελπίζουµε
αυτό το πρώτο βήµα να µη µείνει µετέωρο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα ηλεκτρονικής εγγραφής των
οµιλητών.
Η ειδική αγορήτρια του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γιαννακοπούλου
Κωνσταντίνα έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα µπορούσα να ξεκινήσω την οµιλία µου για το σηµερινό
νοµοσχέδιο χωρίς να κάνω και εγώ µε τη σειρά µου µια ξεχωριστή αναφορά στη σηµερινή ηµέρα. Η 19η Μαΐου είναι µια µέρα
µνήµης, τιµής, σεβασµού στους Έλληνες του Πόντου που δολοφονήθηκαν ή ξεριζώθηκαν µε τον πιο βίαιο τρόπο από τα σπίτια
τους, από τις πατρίδες τους.
Το ΠΑΣΟΚ του 1994 εισηγήθηκε και πέτυχε από τη Βουλή των
Ελλήνων την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων, αναγορεύοντας την 19η Μαΐου ως ηµέρα µνήµης της γενοκτονίας τους.
Συνεχίζουµε στον ίδιο δρόµο και διεκδικούµε τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων. Γιατί ο Ελληνισµός δεν ξεχνά.
Και δεν σταµατάµε µέχρι να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια
από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα.
Τώρα, στο παρόν νοµοσχέδιο. Συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής το νοµοσχέδιο για την ένταξη των περιοχών
ισχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου στο
Εθνικό Κτηµατολόγιο. Θα ήθελα να µου επιτρέψετε κατ’ αρχάς
να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις, ίσως πιο νοµοτεχνικού
χαρακτήρα.
Κατ’ αρχάς, το Κτηµατολόγιο είναι ένα σύστηµα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωµένο από το παλιό σύστηµα των µεταγραφών και των υποθηκών που υποστηρίζουν τα υποθηκοφυλακεία.
Με την καταγραφή στο Κτηµατολόγιο επιτυγχάνουµε την πλήρη
καταγραφή της πληροφορίας που αφορά σε κάθε ακίνητο, συνδυάζοντας την χωρική µε τη νοµική πληροφορία.
Ως προς την εγγύηση της νοµικής πληροφορίας, η υπεροχή
της κτηµατολογικής βάσης έγκειται στο ότι είναι κτηµατοκεντρικά δοµηµένη, δηλαδή παρέχει τη δυνατότητα έρευνας µε
βάση το ακίνητο και όχι µε βάση το πρόσωπο, όπως συµβαίνει
σήµερα στα υποθηκοφυλακεία. Ως προς την τεχνική πληροφορία
η κτηµατολογική βάση εξασφαλίζει στον πολίτη πρόσβαση στα
γεωµετρικά στοιχεία του ακινήτου που σήµερα δεν είναι καταγεγραµµένα σε καµµία βάση.
Το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενηµερωµένο σύστηµα πληροφοριών που καταγράφει τις νοµικές, τις
τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και
τα δικαιώµατα πάνω σε αυτά µε την ευθύνη και µε την εγγύηση
του δηµοσίου. Η σύνταξή του αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός
σύγχρονου, πλήρως αυτοµατοποιηµένου µητρώου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιότητα,
άρα και ασφάλεια των συναλλαγών.
Συγκεκριµένα, το Εθνικό Κτηµατολόγιο καταγράφει µε βάση
το ακίνητο όλες τις πράξεις οι οποίες δηµιουργούν, µεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώµατα σε ακίνητα. Η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται µόνο µετά από ουσιαστικό έλεγχο
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νοµιµότητας, δηλαδή, καµµία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο µεταβιβάζων δεν είναι ο φερόµενος στο Κτηµατολόγιο ως δικαιούχος. Εγγυάται τις νοµικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς
η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται µόνο µετά από ουσιαστικό
έλεγχο νοµιµότητας, καταγράφει και τη γεωγραφική περιγραφή
του ακινήτου, αποκαλύπτει και καταγράφει συστηµατικά τη δηµόσια ακίνητη περιουσία, καταγράφει τα δικαιώµατα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην περιφέρεια, αποτελεί τον συνηθέστερο, ίσως, τρόπο κτήσης κυριότητας, λόγω άτυπων µεταβιβάσεων.
Το Εθνικό Κτηµατολόγιο, λοιπόν, εισάγει καινοτοµίες οι οποίες
το καθιστούν ένα πραγµατικά θεµελιώδες έργο για την Ελλάδα,
που δηµιουργεί πολύ σηµαντικά οφέλη για τον πολίτη, για την
εθνική οικονοµία και η θέσπισή του αποτέλεσε θεµελιώδες εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας.
Όπως έχει γίνει κατανοητό και ακούστηκε από το σύνολο των
συναδέλφων στις προηγούµενες συνεδριάσεις, αλλά κυρίως από
τους φορείς, κύριε Υπουργέ, το Κτηµατολόγιο της Ρόδου είναι
και πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια πηγή εκατοµµυρίων πληροφοριών σχετικά µε τη Δωδεκάνησο, µε τα ακίνητά της, µε τον
πληθυσµό και µε τη σύσταση του, τη γλώσσα, την αύξηση της
οικονοµικής δραστηριότητας και τα δικαιώµατα των ιδιοκτητών.
Αν αναλογιστούµε, µάλιστα, ότι µετά από τις αποτυχηµένες
προσπάθειες επί Όθωνος το 1836 η σύγχρονη Ελλάδα ξεκίνησε
το Κτηµατολόγιο το 1995 και ακόµα είναι σε εξέλιξη, νοµίζω ότι
µπορεί να γίνει πολύ εύκολα αντιληπτό το πόσο πρωτοποριακό
ήταν το εν λόγω επίτευγµα για την εποχή του. Πλέον, όµως, καθίσταται αρκετά παρωχηµένο, αναφορικά µε τις εξελίξεις οι
οποίες έχουν επέλθει συνολικά σε αυτόν τον τοµέα και βεβαίως
στην υπόλοιπη επικράτεια.
Το νοµοσχέδιο, παρά τη θετική και εν πολλοίς τεχνική κατεύθυνσή του -αυτή είναι η πραγµατικότητα, καθώς κανείς δεν νοµίζω ότι µπορεί πραγµατικά να αντικρούσει την ανάγκη εκσυγχρονισµού και ένταξης των περιοχών ισχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο- εµπεριέχει στοιχεία, σηµεία, τα οποία τονίστηκαν σχεδόν από το
σύνολο της Αντιπολίτευσης, όπως προείπα, αλλά και των εµπλεκοµένων φορέων, τα οποία πρέπει να διορθωθούν, κύριε Υπουργέ, προκειµένου να εφαρµοστεί χωρίς προβλήµατα και να επιλύσει ήδη υπάρχοντα ζητήµατα και να µην επαναληφθούν τα σφάλµατα του παρελθόντος που έχουν επισηµανθεί και κατά την
κτηµατογράφηση της υπόλοιπης χώρας.
Ήταν χρέος µας, ευθύνη µας, να τα τονίσουµε, χωρίς µικροπολιτικές σκοπιµότητες και εν τέλει, αυτό ακριβώς είναι και το
νόηµα της συζήτησης στις επιτροπές. Αυτό είναι το νόηµα όλης
αυτής της διαδικασίας η οποία υπάρχει κοινοβουλευτικά. Κανείς
µας, νοµίζω, δεν πρέπει να θεωρείται αλάνθαστος και σε αυτό
νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι, κύριε Υπουργέ.
Εποµένως, έστω και την ύστατη αυτή στιγµή πρέπει να δείτε
τα ζητήµατα τα οποία σας έχουν τεθεί σχετικά µε κάποια σηµεία
και διατυπώσεις του κειµένου, όπως είναι, παραδείγµατος χάριν,
τα ζητήµατα τα οποία αφορούν στο άρθρο 5, παράγραφος α’ για
την ενεργό νοµική πληροφορία, στο άρθρο 8 παράγραφος 2 την
έννοια του προδήλου σφάλµατος που, τελικά, καλύπτει έναν ευρύτερο κύκλο περιπτώσεων.
Στο άρθρο 9, παράγραφος 2, είναι προφανές ότι δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής, που κατά
την ιταλική κτηµατογράφηση οι ιδιώτες προσκόµισαν τους οθωµανικούς τίτλους που κατείχαν και ό,τι δεν δηλώθηκε καταχωρήθηκε ως δηµόσια περιουσία.
Και βέβαια, είναι και το πολύ σηµαντικό θέµα το οποίο φαίνεται
να προκύπτει µε τον καθορισµό αιγιαλού και παραλίας µετά την
κατάργηση του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου.
Γιατί αν δεν γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες από πριν, ώστε να
µην υπάρξουν αµφισβητήσεις ως προς τα όρια, ακόµα και δηµόσια ακίνητα µπορεί να θεωρηθούν αυθαίρετα, όπως για παράδειγµα αναφέρθηκε νοµίζω από τους περισσότερους από τους
φορείς για ακίνητα τα οποία βρίσκονται ακόµη και στο ίδιο το
ιστορικό κέντρο της Ρόδου. Είναι κι αυτό ένα πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα το οποίο πρέπει να λυθεί.
Επίσης, οι προθεσµίες του άρθρου 8 για την υποβολή ενστά-
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σεων είναι προφανώς παρά πολύ σύντοµες. Πρέπει και αυτό να
αλλάξει.
Ως προς το τρίτο κεφάλαιο, στο άρθρο 26 και στις κατασκευές
κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών και διπλωµατικών αποστολών.
Με το εν λόγω άρθρο απλοποιείται η διαδικασία εγκατάστασης
κατασκευών κεραιών των Υπουργείων, των πρεσβειών, των διπλωµατικών αποστολών, καθώς πια δεν υπάρχει η υποχρέωση
για υποβολή δήλωσης µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήµατος, η οποία θα γίνεται µε ενηµέρωση του συστήµατος
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι καθαρό για ποιον λόγο δεν απαιτείται εδώ η ενηµέρωση του συστήµατος µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων κεραιών.
Τέλος, ως προς το άρθρο 28, τη συµπλήρωση αρµοδιοτήτων
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων σε περίπτωση καθυστερηµένης επίδοσης ταχυδροµικού αντικειµένου,
νοµίζω ότι είναι γεγονός πως οι χρήστες των ταχυδροµικών υπηρεσιών στη χώρα µας εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, σύµφωνα άλλωστε και µε πολλές σχετικές έρευνες.
Απλά να αναφέρω ότι εµείς, ως ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής,
έχουµε καταθέσει δύο ερωτήσεις προς το αρµόδιο Υπουργείο
σχετικά µε την κυβερνοεπίθεση στο µηχανογραφικό κέντρο των
ΕΛΤΑ το οποίο δηµιούργησε σηµαντικότατα προβλήµατα και περιµένουµε να πληροφορηθούµε για τις απαντήσεις.
Κύριε Υπουργέ, επί της αρχής εµείς, το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής, είµαστε θετικοί στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όσο κι αν
θεωρούµε ότι υπάρχουν συγκεκριµένα σηµεία, συγκεκριµένες
προτάσεις οι οποίες θα µπορούσαν να είναι πολύ πιο ορθά,
σωστά, καλύτερα διατυπωµένες και θα µπορούσαν και θα έπρεπε να είναι πολύ πιο γενναίες. Διότι ξέρετε ότι εµείς δεν έχουµε
ούτε παρωπίδες ούτε ταµπού. Στεκόµαστε θετικά σε όποιο νοµοσχέδιο επιλύει προβλήµατα, ακόµα και µερικώς, αν αυτό είναι
προς το συµφέρον των προς το καλό των Ελλήνων πολιτών.
Μακάρι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα να µπορούσαµε πραγµατικά και ειλικρινά να συνεννοηθούµε σε πολλά περισσότερα θέµατα, σε πολλά περισσότερα
ζητήµατα, γιατί νοµίζω ότι µε αυτόν τελικά τον τρόπο θα µπορούσαµε να βοηθήσουµε πολύ περισσότερο τόσο την ίδια την αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος, την αξιοπιστία όλων µας, αλλά
κυρίως να είµαστε πραγµατικά χρήσιµοι για την πατρίδα και για
τους Έλληνες πολίτες.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Γιαννακοπούλου.
Τον λόγο έχει τώρα η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, η κ. Μαρία Κοµνηνάκα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αρχικά θέλουµε να χαιρετίσουµε τους χιλιάδες φοιτητές και
τις φοιτήτριες που έστειλαν χθες µήνυµα ελπίδας υψώνοντας την
Πανσπουδαστική πρώτη δύναµη πανελλαδικά, που άνθισαν τις
σχολές τους στην Αθήνα, στο πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Κρήτης, σε δεκάδες σχολές σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας νέα πνοή στον αγώνα της νεολαίας για σπουδές
και ζωή, όπως και το µέλλον που έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η αποστοµωτική απάντηση του φοιτητικού κινήµατος στις προσπάθειες της Κυβέρνησης να διαλύσει τα πανεπιστήµια, των φοιτητών που κρατάνε ζωντανά τα πανεπιστήµια τους, που παίρνουν
την υπόθεση στα χέρια τους και βέβαια, της νεολαίας που δεν
βολεύεται µε λιγότερο ουρανό.
Τώρα σε σχέση µε το σηµερινό νοµοσχέδιο η ολοκλήρωση των
διαδικασιών του Κτηµατολογίου αποτελεί, είναι γνωστό, µια από
τις βασικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης και προτεραιότητες του
αστικού κράτους, προκειµένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η
αξιοποίηση της γης ως εµπόρευµα και ως πεδίο κερδοφόρων
επενδύσεων, για τις οποίες έχει ήδη εκδηλωθεί ζωηρό ενδιαφέρον από µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους ιδίως εν όψει της
εκταµίευσης και των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης. Γι’ αυτό και
µε προηγούµενο νοµοθέτηµα δροµολογήθηκε η πρόωρη περάτωση της ένταξης στοιχείων παρά τις πολλές εκκρεµότητες, που
για αρκετές περιοχές σηµατοδοτούσε έναν πραγµατικό βραχνά
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µε πολύ σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση, που ιδίως για τους
µικροϊδιοκτήτες πολλές φορές ξεπερνούσε ακόµα και την αξία
των ακινήτων τους.
Με το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση επιδιώκει στην πραγµατικότητα να εξασφαλίσει καθαρό το τοπίο στη γη σε µια περιοχή όπως τα Δωδεκάνησα, όπου ως γνωστόν η πίεση για την
παραπέρα τουριστική εκµετάλλευση ολοένα και µεγαλώνει. Έτσι
οι διαδικασίες θα συµβάλουν στη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας
και την απελευθέρωση εκτάσεων για τουριστική κυρίως εκµετάλλευση, αλλά και την ένταση της εµπορίας της γης.
Την ίδια στιγµή βέβαια είναι δεδοµένη η χρηµατική επιβάρυνση
για τους µικρούς ιδιοκτήτες, όπως έχει γίνει ήδη σε όσες περιοχές έγινε µέχρι σήµερα κτηµατογράφηση, ακόµα και για να κατοχυρώσουν την πρώτη κατοικία τους, που µπορεί πριν πολλά
χρόνια αλλά πλήρωσαν οι παππούδες τους στο ιταλικό κράτος
για να το αναγνωρίσουν, όµως τώρα θα περάσουν δεύτερο γύρο
µε µεγάλο πάλι κόστος.
Ταυτόχρονα µεγαλώνει ο κίνδυνος εκχώρησης της κρατικής
γης σε επιχειρηµατικά συµφέροντα ιδιαίτερα στις ευαίσθητες περιοχές του αιγιαλού, που είναι και αυτές αν θέλετε που συγκεντρώνουν και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον στις περιοχές των
Δωδεκανήσων. Μεγαλώνει ο κίνδυνος να νοµιµοποιηθούν καταπατήσεις που έχουν γίνει όλα τα προηγούµενα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα βέβαια δεν είναι ασήµαντος και ο κίνδυνος να αµφισβητηθούν µικρές κυρίως ιδιοκτησίες για τις οποίες δεν υπήρχαν
συµβόλαια και σήµερα για να εξασφαλιστούν θα πρέπει να επιβαρυνθούν, να βάλουν ακόµα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Γενικά βέβαια η διαµόρφωση ενός ενιαίου συστήµατος για την
κατοχύρωση εµπραγµάτων δικαιωµάτων είναι κατανοητό ότι
είναι αναγκαία. Είναι ένας αναγκαίος εκσυγχρονισµός που γίνεται και στο Αστικό Δίκαιο όµως έχει σηµασία και παραµένει αν
θέλετε το ερώτηµα σε ποια κατεύθυνση γίνεται αυτός ο εκσυγχρονισµός, τι εξυπηρετεί και αν τελικά θα λύσει προβλήµατα ή
αν θα δηµιουργήσει και άλλα.
Φυσικά η ενιαιοποίηση αυτή δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος
υφιστάµενων δικαιωµάτων, όπως έχουν γεννηθεί και κατοχυρωθεί βάσει των ειδικών διατάξεων του δικαίου που αποτυπώνονται
και στο Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου. Γίνεται µια
προσπάθεια στο άρθρο 5 τέτοιες περιπτώσεις να αποφευχθούν
όµως η γενικότητα της ρύθµισης, κατά τη γνώµη µας, δεν επιτρέπει την αντιµετώπιση όλων των ειδικών περιπτώσεων καθώς
δεν προκύπτει αν θέλετε σαφώς ποια αρχή θα διέπει την απόκλιση ανάµεσα στην υφιστάµενη πραγµατική και τη νοµική κατάσταση. Πώς θα επιλύονται τα ζητήµατα αυτά και ποιος θα κρίνει
τελικά επί της ουσίας τις όποιες διαφορές προκύψουν; Ο ιδιώτης
ανάδοχος;
Από την όλη συζήτηση που προηγήθηκε δεν επιβεβαιώθηκε
στην πραγµατικότητα η προσπάθεια που γίνεται από τη µεριά
της Κυβέρνησης να παρουσιαστεί η όλη διαδικασία προσαρµογής, η λεγόµενη µετάπτωση στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, ως ένα
αποκλειστικά τεχνικό ζήτηµα που δεν δικαιολογεί σύµφωνα µε
την Κυβέρνηση την επί της ουσίας κριτική που γίνεται σε µεγαλύτερο βαθµό από το ΚΚΕ. Όµως, κατά τη γνώµη µας, είναι σηµαντική και ουσιώδης η διαφωνία µας και πρώτα και κύρια µε την
ιδιωτικοποίηση στην πραγµατικότητα του Κτηµατολογίου. Η όλη
διαδικασία δεν γίνεται µε ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών, που
για να γίνει αυτό βέβαια απαιτεί τη µόνιµη και κατάλληλη στελέχωση µε όλο το απαραίτητο µόνιµο προσωπικό, µε µηχανικούς,
γεωτεχνικούς, νοµικούς, οι οποίοι συµµετέχοντας σε αυτή τη διαδικασία της µετάπτωσης θα αποκτούσαν βέβαια µια πολύ χρήσιµη εµπειρία, για να µπορέσουν να υποστηρίξουν στη συνέχεια
τη λειτουργία του Κτηµατολογίου.
Αντίθετα, επιλέγετε για ακόµα µια φορά να αναθέσετε αυτές
τις διαδικασίες σε ιδιώτη ανάδοχο και µάλιστα, όπως καταγγέλθηκε από το σωµατείο των εργαζοµένων στο Κτηµατολόγιο, προετοιµάζουν τις συµβάσεις µε εταιρείες ενοικίασης εργαζοµένων
για να απογειώνεται η εκµετάλλευση και τα κέρδη βέβαια των
εργολάβων.
Και τελικά αναρωτιόµαστε –σας επαναφέρουµε αυτό το ερώτηµα και δεν απαντάτε- ποιος θα λογοδοτεί για την εγκυρότητα
των κτηµατολογικών εγγραφών, ο εργολάβος; Είναι ρητορικό το
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ερώτηµα και την απάντηση την έχουµε δει στην πραγµατικότητα
πολλές φορές. Και τελικά ποιος θα πληρώνει τις πληµµέλειες του
εργολάβου; Πάλι ρητορικό το ερώτηµα γιατί κι αυτό το έχουν δει
στην τσέπη τους ξανά και ξανά ιδιαίτερα οι µικροϊδιοκτήτες.
Ουσιαστικά διενεργείται µια µορφή κτηµατογράφησης στα
νησιά µε όποιες συνέπειες µπορεί να έχει αυτό και µάλιστα µε
δεδοµένο τον πολύ µεγάλο αριθµό εκκρεµοτήτων που υπάρχουν
σήµερα στα λειτουργούντα Κτηµατολόγια. Μόνο στο Κτηµατολόγιο της Ρόδου είναι πάνω από σαράντα χιλιάδες οι εκκρεµείς
αιτήσεις που ήταν και παραµένει βέβαια αδύνατο να ολοκληρωθούν µε το σηµερινό αποδεκατισµένο προσωπικό. Γι’ αυτό και
παίρνετε αυτό το µέτρο ακόµα και την ευθύνη για τις κοινοποιήσεις σε περίπτωση απόρριψης των αιτήσεων να την αναλάβει
το Πρωτοδικείο της Ρόδου, δηλαδή τα κατά τόπους πρωτοδικεία,
που βέβαια δεν είναι και αυτά σε καλύτερη θέση από άποψη στελέχωσης.
Ακόµα -και ίσως είναι και ένα από τα σοβαρότερα ζητήµαταδεν αµφισβητείται πως η κατάργηση του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσων µετά την ολοκλήρωση της µετάπτωσης θα
δηµιουργήσει ουσιαστικά ζητήµατα και κυρίως στα θέµατα που
αφορούν την οριοθέτηση του αιγιαλού για τα οποία δεν µπορεί
παρά να υπάρχει έντονη ανησυχία, κύριε Υπουργέ. Δεν διασκεδάζει τις ανησυχίες η απάντηση που δώσατε ότι δεν καθορίζονται
τα όρια του αιγιαλού γιατί κάποια στιγµή στο µέλλον αυτά θα
ρυθµιστούν µε ενιαίο τρόπο για όλη τη χώρα. Γιατί µέχρι τότε,
κύριε Υπουργέ, το ξέρετε πολύ καλά ότι, το κενό που θα υπάρξει
θα το εκµεταλλευτούν και θα κάνουν πραγµατικά πάρτι τα επιχειρηµατικά συµφέροντα, που λιγουρεύονται τα τουριστικά φιλέτα στις παραλίες των Δωδεκανήσων και βέβαια µε συνοπτικές
διαδικασίες θα εξαφανίσουν και κάναν µικρό ιδιοκτήτη φουκαρά,
που µπορεί να έχει αδικηθεί από τη σηµερινή κατάσταση, αλλά
είναι δεδοµένο ότι αυτά τα κενά δεν λειτουργούν ποτέ προς όφελός τους, αλλά αφορούν τα µεγάλα ψάρια.
Πέρα από το ότι θα µπορούσαµε αν θέλετε να συζητήσουµε
και για το κατά πόσον η ισχύουσα καταγραφή έχει ορισµένα ποιοτικά ανώτερα στοιχεία που σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να
διαφυλαχθούν, αφού αυτή δεν αφορούσε µόνο γεωτεχνικά και
ιδιοκτησιακά ζητήµατα, αλλά περιλάµβανε και στοιχεία σχετικά
µε τη χρήση της γης, της ποιότητας του εδάφους, των καλλιεργειών κ.λπ., που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε κάποιον
χωροταξικό σχεδιασµό και αλλού και σε κάθε περίπτωση βέβαια
και για ιστορικούς λόγους πρέπει να φυλάσσονται και να διατηρηθούν προσβάσιµα.
Όµως ουσιαστικότερο είναι το γεγονός ότι από την εφαρµογή
των νέων διαγραµµάτων µπορεί να προκύψουν διαφοροποιήσεις.
Αυτό συνοµολογείται στην ουσία µε τα άρθρα 6, το άρθρο 8 παράγραφος 3 και για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη που ενδεχοµένως προκύψουν γιατί γνωρίζετε ότι σήµερα τέτοια ακίνητα
αγνώστου ιδιοκτήτη στα Δωδεκάνησα δεν υπάρχουν, αφού
υπάρχει καταγεγραµµένος ιδιοκτήτης από τη θεµελιώδη ακόµα
εγγραφή είτε το δηµόσιο είτε ιδιώτης για κάθε ακίνητο. Έτσι από
τη µια πλευρά ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσµενείς συνέπειες σε
βάρος ιδιοκτητών, που θα δουν τις ιδιοκτησίες τους να καταχωρούνται ως αγνώστου, και από την άλλη βέβαια δεν µπορούµε
να αγνοήσουµε ιδιαίτερα σε µια τέτοια περιοχή µε ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον ότι θα δηµιουργήσει και «ευκαιρίες» για τη
δηµιουργία ανύπαρκτων ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων.
Και βέβαια παραµένει κι εδώ το πρόβληµα σε όλα αυτά τα ζητήµατα ουσίας ποιος θα κρίνει τη νοµιµότητα, για παράδειγµα
των προσκοµιζόµενων εγγράφων για τη νοµιµοποίηση των ιδιοκτητών, ο εργολάβος; Η πιο αποκαλυπτική φωτογραφία της συνέπειας της ανάθεσης αυτών των σηµαντικών υπηρεσιών σε
διάφορες εταιρείες είναι το άρθρο 20, που αφού έγινε µια αρχική
κτηµατογράφηση του ποδαριού για την οποία πληρώθηκε αδρά
βέβαια η εργολήπτρια εταιρεία στις περιοχές που είναι γνωστό
το πρόβληµα, δηλαδή στη Λέσβο, τη Χίο και τη Λευκάδα, πάνω
από µια δεκαετία πληρώνουν και ξαναπληρώνουν τα σπασµένα
ο κόσµος ακόµα και τις αντιπαραθέσεις της εταιρείας µε τα
Υπουργεία για την αµοιβή της κ.λπ. µε άστοχες επανακτηµατογραφήσεις και µπαλώµατα, που σε κάθε περίπτωση έχουν συνεχώς αποτέλεσµα να βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη ο
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µικροϊδιοκτήτης, που σε αυτές τις περιοχές ακόµα για να εξασφαλίσουν µια µικρή ακίνητη περιουσία κάποιες φορές µπορεί
να χρειαστεί να πληρώσουν παραπάνω και από την αξία της.
Ακόµα και τώρα θεωρούµε ότι η ρύθµιση αυτή δεν αντιµετωπίζει ολοκληρωµένα το θέµα και κυρίως δεν το αντιµετωπίζει
χωρίς νέες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες. Μετά τις αυτοψίες,
τους µηχανικούς, τα τοπογραφικά επί τοπογραφικών που έχουν
πληρώσει µέχρι σήµερα τους καλείτε να πληρώσουν και επιδόσεις προς τους φερόµενους όµορους ιδιοκτήτες όσοι και αν είναι
αυτοί ακόµα και αν είναι κάτοικοι εξωτερικού µε ό,τι συνεπάγεται
αυτό για το κόστος.
Και µάλιστα, αξιοποιείτε και µια προβληµατική, κατά τη γνώµη
µας, νοµική κατασκευή, αυτή της πλασµατικής συναίνεσης σε
περίπτωση µη εµφάνισης των ιδιοκτητών, χωρίς µάλιστα να εξασφαλίζεται µε ενιαίο και ασφαλή τρόπο η δηµοσιότητα και η
πραγµατική γνώση.
Σε κάθε περίπτωση, µας προβληµατίζει το γεγονός ότι δίνεται
µια ευρεία ευχέρεια στους προϊσταµένους του εκάστοτε κτηµατολογικού γραφείου να ορίσουν µόνοι τους την προθεσµία για
την απάντηση και δεν ορίζεται αυτή, έστω και µε ένα πλαίσιο, ενιαία από τον νόµο, γιατί θεωρούµε ότι µε αυτόν τον τρόπο αφήνονται περιθώρια καταστρατηγήσεων ή µεροληπτικών συµπεριφορών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις ιδιαίτερες σχέσεις που
υπάρχουν καλώς ή κακώς στην επαρχία.
Σε σχέση µε το άρθρο 30, θεωρούµε δεδοµένο ότι πρέπει να
επιλυθεί ένα πρόβληµα που αντικειµενικά υπάρχει, έχει δηµιουργήσει σοβαρές δυσκολίες και για το οποίο δεν έχουν καµµιά ευθύνη οι κάτοικοι της περιοχής στον Εύδηλο, στην Ικαρία.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, επαναλαµβάνουµε η λύση αυτή που
δίνεται να είναι χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των ιδιοκτητών,
χωρίς νέες δικαστικές διεκδικήσεις και βέβαια, να εξασφαλίζεται
κατά το δυνατόν η µέγιστη δυνατή ασφάλεια στις συναλλαγές.
Σε σχέση µε το άρθρο 12 και επόµενα, είναι τα θέµατα που
αφορούν στη διασύνδεση µε τα ληξιαρχεία. Η καταχώριση των
θανάτων στα κτηµατολογικά φύλλα του ακινήτου φυσικά έχει λογική. Ενισχύει σε έναν βαθµό, αν θέλετε και τη λεγόµενη «ασφάλεια των συναλλαγών». Οπωσδήποτε καταλαβαίνουµε το ζήτηµα
αυτό ότι σχετίζεται και µε άλλες πλευρές, ενδυνάµωση του αστικού κράτους για την είσπραξη φόρων, χρεών κ.λπ.. Δεν µπορεί
να αποφευχθεί αυτό. Είναι, όµως, εντελώς απαράδεκτη, κατά τη
γνώµη µας, η διάταξη που επιβάλλει µια νέα υποχρέωση στους
κληρονόµους, στους διαδόχους του θανούντος, µέσα σε έναν
µήνα από την παρέλευση της προθεσµίας της αποποίησης να
γνωστοποιήσουν τη διαδοχή τους επί των καταχωρηθέντων δικαιωµάτων, γιατί αυτό όχι µόνο δηµιουργεί ένα πρόσθετο βάρος
στους κληρονόµους και µάλιστα, σε ασφυκτικές προθεσµίες, οι
οποίοι ήδη καλούνται να ενηµερώσουν µια σειρά υπηρεσίες µετά
τον θάνατο ενός προσώπου, υπό την απειλή µάλιστα και προστίµων σε ορισµένες από αυτές.
Ακόµα και αυτή η προθεσµία που δίνετε είναι ασφυκτική, µε
δεδοµένο ότι πολλές φορές χρειάζεται µεγάλη έρευνα για να εντοπιστεί πού βρίσκεται η ακίνητη περιουσία κ.λπ.. Όµως, κυρίως,
η διάταξη αυτή παραβλέπει τις ιδιαιτερότητες του Κληρονοµικού
Δικαίου, που γνωρίζει και αποδέχεται την έννοια της αδράνειας
στην άσκηση ενός δικαιώµατος. Μπορεί, για παράδειγµα, να
υπάρχει σιωπηρή παραίτηση από τη νόµιµη µοίρα ή άλλα ζητήµατα που υπάρχουν και δεν µπορεί, στην πραγµατικότητα, να
γεννάται µια υποχρέωση για τους διαδόχους για την οποία αναρωτιόµαστε κιόλας αν υπάρχουν και κυρώσεις για αυτό -για τη
µη τήρησή της- ή ποια θα είναι, για παράδειγµα, η ευθύνη των
συγκληρονόµων ή για τους συγκληρονόµους σε περίπτωση που
δεν κινητοποιηθούν οι ίδιοι.
Με δεδοµένο ότι στο Κτηµατολόγιο καταχωρούνται εµπράγµατα δικαιώµατα, θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µας, να καταχωρείται αποκλειστικά και µόνο η συµβολαιογραφική πράξη αποδοχής
της κληρονοµιάς και όχι να ζητείται στην πραγµατικότητα να εµφανιστούν διάδοχοι που ακόµα σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί
και να σκοπεύουν να αποποιηθούν κ.λπ. ή να υπάρχουν ζητήµατα
µε διαθήκες που θα εµφανιστούν στη συνέχεια και όλα αυτά που
υπάρχουν στο Κληρονοµικό Δίκαιο.
Η διάταξη και όλη η φιλοσοφία της παραγνωρίζει το ζήτηµα
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της κληρονοµικής διαδοχής, το οποίο είναι σύνθετο και συχνά
αµφισβητούµενο, µε σφοδρές αντιδικίες και πολλές φορές η σχετική αίτηση στο Κτηµατολόγιο θα µπορεί να αξιοποιηθεί και ως
εργαλείο στις διενέξεις και τις αµφισβητήσεις αυτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, αν είναι εύκολο, λίγη ανοχή, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεχίστε, κυρία
συνάδελφε.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ.
Τέλος, στον λίγο χρόνο που έχω θα πω µια κουβέντα, κύριε
Υπουργέ, για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γιατί
µερικές φορές έχει, αν θέλετε, µεγαλύτερη βαρύτητα, όχι αυτό
που λύνει η ρύθµιση, αλλά τελικά αυτό που αφήνει αρρύθµιστο.
Και µιλώ, βέβαια, για το άρθρο 2 της τροπολογίας, που, κατά
τη γνώµη µας, πραγµατικά, αποτελεί το άκρον άωτον του εµπαιγµού. Διότι έρχεστε να κάνετε το αυτονόητο, δηλαδή να διορθώσετε µια εξόφθαλµη αδικία. Τι κάνετε; Απαλλάσσετε και τους
δικαστικούς επιµελητές από την υποχρέωση να κόβουν προκαταβολικά τα τιµολόγια για την αµοιβή τους στις περιπτώσεις της
νοµικής βοήθειας, που ξέρετε ότι αργεί δυο και τρία χρόνια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν
έπρεπε να γίνει;
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Σωστά και καλά το κάνετε αυτό. Όµως,
αυτό που λείπει από τη ρύθµιση και εκεί θεωρούµε ότι έγκειται ο
εµπαιγµός είναι επιτέλους να σταµατήσουν αυτές οι τεράστιες
καθυστερήσεις στην πληρωµή των αµοιβών. Διότι, τι κάνετε; Ουσιαστικά και στην αιτιολογική έκθεση αναγνωρίζετε ότι, επειδή
οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν, δεν τους βάζετε να πληρώνουν από την τσέπη τους τον ΦΠΑ και τους φόρους. Αυτό έλειπε
κιόλας!
Όµως, να σας θυµίσουµε ότι τον περασµένο Νοέµβρη -αν δεν
κάνω λάθος, ήταν Νοέµβρης- σε άλλη τροπολογία, που µάλιστα
έγινε µετ’ επαίνων δεκτή από την ολοµέλεια των δικηγορικών
συλλόγων, φέρατε ρύθµιση που µιλούσατε για πληρωµή του 50%
της προκαταβολής της νοµικής βοήθειας άµεσα. Και τότε, όταν
σας κάναµε κριτική ότι µε αυτή την πρόβλεψη που βάζετε, ότι η
υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί στο µέλλον ουσιαστικά παραπέµπει την πληρωµή στις ελληνικές καλένδες, µας λέγατε ότι
είµαστε υπερβολικοί, ότι είναι τεχνικά ζητήµατα και ότι έπρεπε
να τα συζητήσετε µε το Υπουργείο Οικονοµικών.
Τώρα τι κάνετε; Το ξεχάσατε αυτό και µάλιστα, αν ισχύει η ενηµέρωση που έχουµε, είπατε και στους προέδρους ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό για να ενταλµατοποιήσει τις
αµοιβές και να εκδώσει τα εντάλµατα και τους λέτε πάλι να περιµένουν όποτε.
Όταν, βέβαια, είναι να πληρώσετε κανένα κανάλι, κανένα µεγαλοεπιχειρηµατία, τους εκδότες, εκεί οι εκταµιεύσεις γίνονται
γρήγορα. Εκεί που σας πιάνει το ζόρι και δεν έχετε προσωπικό
ούτε λεφτά είναι, όταν πρέπει να εξοφλήσετε µικρούς αυτοαπασχολούµενους νέους δικηγόρους, δικαστικούς επιµελητές, που
πραγµατικά από αυτά παλεύουν για να συµπληρώσουν το εισόδηµά τους. Εκεί δεν υπάρχει ίδια πρόνοια.
Στην τροπολογία για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα ψηφίσουµε
«παρών». Θεωρούµε λογική τη ρύθµιση που γίνεται, αλλά επειδή
λείπει στην πραγµατικότητα η πρόβλεψη για την άµεση αποπληρωµή των οφειλών, που δεν τη βλέπουµε και να έρχεται, τοποθετούµαστε µε το «παρών».
Επιτρέψτε µου ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Υπουργέ. Είπατε
ότι βάλατε λίγα άρθρα στην τροπολογία σας, για να µη φτάσει
στο 50% του όγκου του νοµοσχεδίου χάριν της καλής νοµοθέτησης. Όµως, σας πρόλαβαν άλλοι Υπουργοί, που µάλλον είχαν πιο
γρήγορα χρωστούµενα και φόρτωσαν τροπολογίες, ιδιαίτερα
στον αθλητισµό. Θα τα πούµε και στη δευτερολογία µας, βέβαια.
Εκεί η καλή νοµοθέτηση πήγε περίπατο!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Κοµνηνάκα.
Τον λόγο τώρα έχει ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης,
ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
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Η αλήθεια, κύριε Υπουργέ, είναι ότι το Κτηµατολόγιο στη χώρα
µας έχει περάσει από σαράντα κύµατα και όλες οι κυβερνήσεις
κάθε φορά υπόσχονταν το ίδιο. Τι; Ότι θα ολοκληρώσουν το
έργο της κτηµατογράφησης, ότι θα µπουν σε µια σειρά τα πράγµατα, ότι θα υπάρξει η πολυπόθητη ασφάλεια των συναλλαγών.
Τι έχουµε δει µέχρι τώρα; Μια κατάσταση πραγµατικά χαοτική,
κανονικό χάος! Έχουν δαπανηθεί εκατοµµύρια, µε µεγάλη κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος. Μέχρι και καµπάνα έπεσε στη
χώρα µας 100 εκατοµµυρίων ευρώ για αδιαφάνεια, για καθυστερήσεις, για κακοδιαχείριση. Και τις συνέπειες των πολιτικών όλων
των κυβερνήσεων τις επωµίζεται ο ελληνικός λαός. Αυτά τα χρήµατα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Πάντα αυτός πληρώνει. Οι
Έλληνες πολίτες πληρώνουν τα σπασµένα. Πάντα αυτοί στο
τέλος πληρώνουν τον λογαριασµό.
Και το Κτηµατολόγιο, κύριε Υπουργέ, δεν αποτελεί εξαίρεση.
Παρατάσεις επί παρατάσεων, ελλιπείς κτηµατογραφήσεις και
επανακτηµατογραφήσεις, παράβολα, τέλη, όλα µετακυλίονται
στον πολίτη, όλα µετακυλίονται στον ιδιοκτήτη. Και η αλήθεια
είναι ότι αυτός ο ιδιοκτήτης, ο Έλληνας ιδιοκτήτης, επένδυσε κάποια στιγµή, κατέθεσε όλο του το βιός, τους κόπους δεκαετιών,
για να έχει τι; Να έχει ένα σπίτι, να έχει µια στέγη, αυτό που λέµε
«να έχει ένα κεραµίδι» για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για τα
παιδιά του.
Και όµως, αυτή την παραδοσιακή αξία και την επένδυση της
ελληνικής οικογένειας η πολιτεία την έχει βάλει στο στόχαστρο.
Αφού επέβαλλε σκληρές φορολογικές, εξοντωτικές πολιτικές, µε
δυσβάσταχτους φόρους, καταστρώνει και υλοποιεί σχέδιο τελικής εξόντωσης και φτωχοποίησης. Σε συνεννόηση και συνεργασία είτε µε δανειστές είτε µε τις τράπεζες είτε µε τα µεγαλοσυµφέροντα νοµοθετεί και οργανώνει ένα κυβερνητικό έργο µε
σκοπό να του πάρει το σπίτι.
Είναι νόµοι που η Κυβέρνηση για επικοινωνιακούς λόγους,
κύριε Υπουργέ, βαφτίζει εκσυγχρονιστικούς, ενώ στην ουσία
πρόκειται για νόµους που του παίρνουν τα πάντα. Μιλάµε για νόµους καθαρά τεχνοκρατικούς, µε µετρήσιµα µόνο κριτήρια και
αποτελέσµατα, που δεν έχουν καµµία, µα καµµία σχέση µε το
εθνικό συµφέρον και το συµφέρον γενικότερα των Ελλήνων πολιτών. Και για επικοινωνιακούς καθαρά λόγους η Κυβέρνηση
πότε-πότε µοιράζει κανά ψιχουλάκι µε αποσπασµατικά µέτρα, χαρακτηρίζοντάς τα ως µέτρα ανακούφισης.
Η αλήθεια είναι ότι δεν σέβεστε τον ελληνικό λαό, δεν σέβεστε
τις θυσίες και τους κόπους που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
Και δεν είναι µόνο αυτό, αλλά θέλετε να τον κάνετε να νιώθει και
ευγνωµοσύνη απέναντί σας που πάτε να κάνετε τα αυτονόητα
κάποια στιγµή. Πόση ευγνωµοσύνη µπορεί να νιώθει πραγµατικά,
όταν του παίρνετε το σπίτι, όταν τον κάνετε στην καλύτερη περίπτωση νοικάρη στο ίδιο του το σπίτι; Ένα σπίτι που το έχει πληρώσει δύο και τρεις φορές µε τους αµέτρητους φόρους που έχει
επιβάλλει η πολιτεία, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις. Και µάλιστα
µέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, τη φτωχοποίηση, ακόµη και
τώρα ταλαιπωρείται από το δηµόσιο, από γραφειοκρατικές διαδικασίες και γενικότερα από δυσλειτουργίες.
Ερώτηση: Έχει καλυτερεύσει η Κυβέρνησή σας την κατάσταση που επικρατεί στο Κτηµατολόγιο; Δεν χρειάζεται απάντηση, είναι ρητορικό το ερώτηµα. Μεταφέρατε το Κτηµατολόγιο
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αντιµετωπίζοντάς το
και νοµοθετικά έτσι ως µια ψηφιακή εκκρεµότητα. Τι είπατε δηλαδή; Πάµε να ψηφιοποιήσουµε το µπάχαλο. Δηλαδή, αντί να λύσουµε το πρόβληµα, όταν έχουµε εδώ ένα σωρό µε άπλυτα -ας
πούµε-, πάµε να τα κάνουµε ψηφιακά. Μα, παραµένουν άπλυτα!
Τι ψηφιοποιήσατε; Το µπάχαλο;
Μεταφέρατε το Κτηµατολόγιο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το αντιµετωπίζετε, λοιπόν, ως µια εκκρεµότητα που
πρέπει να διεκπεραιωθεί, λέει, για να τηρήσουµε τις µνηµονιακές
µας -εντός και εκτός εισαγωγικών- υποχρεώσεις. Αυτή είναι η αιτιολογία. Γι’ αυτό το ψηφιοποιήσαµε το Κτηµατολόγιο, γιατί είναι,
λέει, µνηµονιακή υποχρέωση.
Δεν λύνεται το πρόβληµα, όµως, έτσι. Το ψηφιοποιούµε και
έχουµε ένα ψηφιοποιηµένο πρόβληµα. Το είχαµε κανονικό, αναλογικό, το κάναµε ψηφιακό τώρα. Μπράβο µας! Αυτό και µόνο
αποδεικνύει για άλλη µια φορά ότι η Κυβέρνηση και όλη, εάν θέ-
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λετε, η κυβερνητική πολιτική σχεδιάζεται µε βάση έξωθεν δεσµεύσεις.
Έρχοµαι τώρα στο τι επικρατεί στο Κτηµατολόγιο. Τί επικρατεί; Κοντεύουν τρία χρόνια που είστε Κυβέρνηση. Η διαδικασία
της κτηµατογράφησης καθυστερεί σε πάρα πολλές περιοχές.
Πολλά κτηµατολογικά γραφεία δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν
τον πολίτη. Χιλιάδες πράξεις είναι σε ουρά για µετεγγραφή. Ο
κόσµος, οι πολίτες δηλαδή, οι συµβολαιογράφοι, οι δικηγόροι,
όλοι διαµαρτύρονται. Πολίτες αναγκάζονται να καταφύγουν στη
δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους. Καταφεύγουν σε µακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες, µε µεγάλα έξοδα, αναµονή να
σου σπάει τα νεύρα και πάει λέγοντας. Και βέβαια έχουµε κτηµατογράφηση µε εκκρεµότητες.
Δεν είναι κτηµατογράφηση αυτή η κτηµατογράφηση µε εκκρεµότητες. Δεν είναι κτηµατογράφηση, είναι κάτι άλλο. Ας βρούµε
µια άλλη λέξη. Πάντως, κτηµατογράφηση µε εκκρεµότητες δεν
είναι κτηµατογράφηση, ούτε διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών, ούτε ενισχύει την εµπιστοσύνη των πολιτών. Αντίθετα,
αυξάνεται η ανασφάλεια, η ανασφάλεια δικαίου, αυξάνεται η
αδιαφάνεια και επικρατεί ένα θολό τοπίο.
Το Κτηµατολόγιο έχει µεγάλη έλλειψη σε προσωπικό, έχει έλλειψη σε εξοπλισµό, έχει έλλειψη σε υποδοµές και εσείς οι ίδιοι
το έχετε παραδεχθεί πολλές φορές.
Άλλη ερώτηση: Τι κάνετε γι’ αυτό; Τι κάνετε, για να λύσετε το
µεγάλο αυτό πρόβληµα; Στη συζήτηση που είχαµε στην αρµόδια
επιτροπή, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε,
µεταξύ άλλων, ότι η κτηµατογράφηση έχει πολλά προβλήµατα
µε καθυστερήσεις, ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, ότι υπάρχουν κτηµατολογικά γραφεία που δεν έχουν καν προϊστάµενο.
Μας είπε, δηλαδή, ότι στην ουσία αναγκάζεται να προχωρήσει
σε εξωτερική βοήθεια, να καταφύγει, λοιπόν, σε ιδιώτες, λόγω
µεγάλου φόρτου. Και αιτιολόγησε αυτές τις νοµοθετικές παρεµβάσεις, αναφέροντας ότι θέλει δύο και τρία χρόνια, λέει, µέχρι
να τελειώσει ένας διαγωνισµός του ΑΣΕΠ. Άρα αργεί ο διαγωνισµός του ΑΣΕΠ, δεν έχω προσωπικό, δεν µπορώ να «τρέξω» και
το Κτηµατολόγιο.
Μας λέτε, δηλαδή, ότι επειδή στο ΑΣΕΠ καθυστερούν να τελειώσουν τους διαγωνισµούς, αναγκάζεσθε να προσλάβετε ιδιώτες, να υπογράψετε προγραµµατικές συµβάσεις κ.λπ.. Μα, η ίδια
η Κυβέρνηση δεν είστε εσείς; Εσείς είστε η Κυβέρνηση, δεν είναι
κάποιοι άλλοι. Γιατί δεν κοιτάτε να βελτιωθούν οι χρόνοι στο
ΑΣΕΠ; Τί φταίει και υπάρχει τόσο µεγάλη καθυστέρηση στο
ΑΣΕΠ; Τρία χρόνια για τις προσλήψεις στο ΑΣΕΠ; Εκτός και άµα
κυβερνάει άλλος και περιµένει από την Κυβέρνηση. Εσείς δεν κυβερνάτε; Γιατί δεν ενισχύετε το ΑΣΕΠ µε προσωπικό;
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που το Υπουργείο Εσωτερικών
έφερε ολόκληρο νοµοσχέδιο -εδώ ήµασταν- µε τον κ. Βορίδη για
πανελλήνιο γραπτό διαγωνισµό ΑΣΕΠ για αξιοκρατικές διαγνωστικές διαδικασίες. Πού είναι αυτές οι διαδικασίες; Πότε θα ολοκληρωθούν; Γι’ αυτό λέµε ότι φέρνετε πράγµατα που µένουν
µετά στο συρτάρι. Τίποτα δεν προχωράει. Τίποτα! Πού είναι
αυτές οι διαδικασίες;
Θυµίζω ότι η έλλειψη αξιοκρατίας –γιατί το ΑΣΕΠ είναι διαγωνισµός που έχει ως βάση τις αξιοκρατικές διαδικασίες- αποτελεί
την πρώτη αιτία που χιλιάδες νέοι µας έφυγαν στο εξωτερικό. Το
ΑΣΕΠ αποτελεί µία ανεξάρτητη αρχή που προβλέπει το Σύνταγµα. Πάλι καλά, από τις πέντε έχουµε τριάντα επτά, αυτή την
προβλέπει το Σύνταγµα. Είναι το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής
Προσωπικού για τη στελέχωση του δηµοσίου. Δηλαδή, το ΑΣΕΠ
θα προσλάβει κόσµο αξιοκρατικά για να στελεχωθεί το δηµόσιο
εκεί που υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Μιλάµε για µια διαδικασία
στελέχωσης και το ΑΣΕΠ λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή για να
διασφαλίσει ακριβώς τη διαφάνεια –αυτό που λέµε- και την αξιοκρατία στο δηµόσιο.
Ενώ, λοιπόν, ιδρύετε µε νόµους συνεχώς ανεξάρτητες αρχές
–άλλο αυτό φασούλι- που κοστίζουν εκατοντάδες εκατοµµύρια
ευρώ ετήσια στους Έλληνες φορολογούµενους, γιατί δεν ενισχύετε –αντί να φτιάχνετε και άλλες αρχές- αυτές τουλάχιστον
που είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένες και έχουν πραγµατικά
αποδεδειγµένα δυσλειτουργίες; Τίποτα δεν λειτουργεί εδώ;
Θέλω προσωπικό, α, θα φτιάξω το ΑΣΕΠ. Κινείται το ΑΣΕΠ, α,
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δεν κάνει, γιατί κάνει τρία χρόνια. Τί δουλειά είναι αυτή τώρα;
Κατά τα άλλα, να ψηφιοποιήσουµε το Κτηµατολόγιο. Βρήκαµε
το πρόβληµα, το λύσαµε.
Για να είµαστε ξεκάθαροι, δεν είµαστε αντίθετοι στη συνδροµή
από διάφορες επαγγελµατικές κατηγορίες, που αν θέλετε, διαθέτουν και τις κατάλληλες γνώσεις και εµπειρία για να τακτοποιήσουν εκκρεµότητες κ.λπ.. Αυτό, όµως, είναι κάτι διαφορετικό
από το να εξαρτάται η ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου από ιδιώτες. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο να δεχθώ µια συνδροµή
και άλλο να εξαρτάται όλο το Κτηµατολόγιο από ιδιώτες. Αυτό
είναι κάτι άλλο. Δεν γίνεται ένας δηµόσιος φορέας να βασίζεται
σε προγραµµατικές συµβάσεις και σε τρίτους για να κάνουν τις
εργασίες της κτηµατογράφησης.
Πρέπει, λοιπόν, να ενισχυθεί το προσωπικό µε µόνιµες προσλήψεις, να µπορέσει ο φορέας να ανταποκριθεί στον πολύ σηµαντικό ρόλο που έχει. Οι µεσοβέζικες λύσεις και τα αποσπασµατικά µέτρα δεν πρόκειται ποτέ να λύσουν το πρόβληµα.
Στο νοµοσχέδιο που συζητάµε για το Κτηµατολόγιο σε περιοχές της Δωδεκανήσου υπάρχουν κατά παρέκκλιση ρυθµίσεις και
ουσιαστικά για απευθείας αναθέσεις. Προβλέπεται ειδικότερα
ως ανώτερο όριο 500.000 ευρώ για συµβατικό αντάλλαγµα µέχρι
το οποίο το Ελληνικό Κτηµατολόγιο µπορεί να συνάψει συµπληρωµατική σύµβαση µόνο µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.
Με άλλα λόγια, δηλαδή, οι παρακάµψεις διαδικασιών µε περιθώριο που φθάνει και τις 500.000 ευρώ δικαιολογούνται και αιτιολογούνται γιατί καθυστερούν άλλες υπηρεσίες και συµβούλια.
Και γιατί να καθυστερεί η προηγούµενη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου τόσο πολύ, ώστε να απαλειφθεί τελείως η γνώµη αυτή;
Και µη µας πείτε ότι επειδή πρέπει η χώρα να τηρήσει τις δεσµεύσεις. Αυτό µε τις δεσµεύσεις πλέον δεν είναι λύση, ώστε να παρακάµπτονται διαδικασίες για να προλάβει η χώρα απλά και µόνο
χρονοδιαγράµµατα.
Επί της ουσίας του νοµοσχεδίου, η µετάπτωση του κτηµατολογικού καθεστώτος της Δωδεκανήσου στη λοιπή εθνική νοµοθεσία να επισηµάνουµε ότι πρέπει να είναι ορθή, να είναι δίκαιη
και ουσιαστική. Ο Κτηµατολογικός Κανονισµός της Δωδεκανήσου έχει ως βάση το κυβερνητικό διάταγµα 132 της 1ης Σεπτεµβρίου του 1929 του Ιταλού κυβερνήτη της Δωδεκανήσου, οι
διατάξεις του οποίου διατηρήθηκαν ως τοπικό και ως ειδικό δίκαιο. Γίνεται, όµως, µετάπτωση στη νοµοθεσία που ισχύει στην
υπόλοιπη επικράτεια; Η απάντηση είναι όχι.
Εσείς, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι είναι ένα τεχνικό νοµοσχέδιο
που προβλέπει τη µεταφορά δεδοµένων. Και πότε θα υλοποιηθεί
αυτή η µετάπτωση; Αρκεί µια διαπιστωτική πράξη, χωρίς να προβλέπεται κάποια προθεσµία; Ποια είναι η προθεσµία;
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι τελικά θα βάλετε έναν χρονικό ορίζοντα, αλλά είπατε επίσης ότι είναι γνωστό το πρόβληµα που
υπάρχει µε τις παρατάσεις επί παρατάσεων. Τι µας λέτε τώρα;
Ότι θα βάλετε µια προθεσµία, αλλά θεωρούµε βέβαιο εκ των
προτέρων ότι θα υπάρξουν παρατάσεις. «Τα ίδια, Παντελάκη
µου, τα ίδια, Παντελή µου». Καµµία λύση.
Θέλω να σηµειώσω επίσης ότι η έκθεση της Επιστηµονικής
Υπηρεσίας της Βουλής στις παρατηρήσεις της για το νοµοσχέδιο
αναφέρει µεταξύ άλλων: «Θα ήταν ενδεχοµένως χρήσιµο να έχει
προηγηθεί η ολοκλήρωση της εξέτασης των εκκρεµών αιτήσεων
για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων ενώπιον των οικείων
κτηµατολογικών γραφείων Ρόδου, Κω, Λέρου πριν από τη µεταφορά στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου των τηρούµενων
στον Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου σχετικών πληροφοριών και σε κάθε περίπτωση εντός ρητών προθεσµιών».
Με βάση τα παραπάνω, η ταλαιπωρία του πολίτη είναι δεδοµένη. Οι εκκρεµότητες αυτές δηµιουργούν ακόµα µεγαλύτερη
ανασφάλεια δικαίου και θα γίνουν και εδώ fast track διαδικασίες.
Πολλοί κάτοικοι αυτών των περιοχών αναγκάστηκαν να εξαιρεθούν από την κτηµατογράφηση από τις δυνάµεις της ιταλικής
κατοχής, µε αποτέλεσµα τα αρχεία των κτηµατολογικών γραφείων να βασίζονται σε όσα κατέγραψαν οι Ιταλοί τότε. Στα αρχεία αυτά βασίστηκε το ελληνικό κράτος, ενώ µε βάση του άρθρο
3 του ανωτέρω διατάγµατος καθορίστηκαν τα όρια του αιγιαλού
και των θαλασσίων παραλιών διαφορετικά απ’ αυτά της υπόλοι-
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πης επικράτειας. Ενώ λέτε ότι το νοµοσχέδιο δεν ρυθµίζει ουσιαστικά δικαιώµατα, παρ’ όλα αυτά εµπεριέχει διατάξεις που τα
επηρεάζουν.
Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε –για να µην κουράσω το Σώµα- µε το κοµµάτι που αναφέρεται, κύριε Τσιάρα, στη λύση συµφώνου συµβίωσης µε ηλεκτρονικά µέσα. Είχε προηγηθεί η λύση
συναινετικού διαζυγίου µε ένα κλικ και τώρα φέρνετε και τη λύση
του συµφώνου συµβίωσης.
Κοιτάξτε: Ιδίως για το κοµµάτι των συναινετικών διαζυγίων
εµείς δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε τη λύση τέτοιων σχέσεων µε ένα κλικ. Κάτι τέτοιο έχει νοµοθετηθεί και για το συναινετικό διαζύγιο. Ο νοµοθετικός τερµατισµός, λοιπόν, σχέσεων µ’
ένα κλικ φαίνεται να τις υποβιβάζει γενικώς σε µια ψηφιακή και
µόνο διαδικασία.
Σε κάθε περίπτωση, για εµάς -γενικότερα το θέτω αυτό, κύριε
Υπουργέ-, θέλω να προβληµατιστείτε λίγο για το τι γίνεται µέσα
στο κόµµα σας. Η οικογένεια είναι παραδοσιακή, είναι µια ελληνική οικογένεια µε τα πρότυπα του πατέρα και της µητέρας.
Κλείνω µε αυτό, γιατί είναι και άρθρο του νοµοσχεδίου. Προσέξτε λίγο τι γίνεται µέσα στο κόµµα σας και µέσα στην Κυβέρνησή σας. Θα τολµήσω να πω ότι κάποιοι Υπουργοί έχουν ξεσαλώσει και ενοχλεί πάρα πολύ και εµάς, αλλά νοµίζω και τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας να βγαίνουν Υπουργοί σας και να έχουν ως στόχο την υιοθεσία παιδιών από
οµόφυλα ζευγάρια. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό. Δεν ξέρω τι έχετε
κατά νου, αλλά πραγµατικά δεν µπορεί τέτοιου είδους στόχοι,
διατάξεις, νοµοθεσίες, σκοποί να είναι κοµµάτι της Νέας Δηµοκρατίας. Εµείς απέχουµε απ’ όλα αυτά, θα τα καταδικάσουµε,
αλλά πραγµατικά δείτε λίγο τι γίνεται µέσα στον οίκο σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε τον
κ. Χήτα.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Απατζίδη, ειδική αγορήτρια του
ΜέΡΑ25.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέµα που
συζητάµε σήµερα είναι οπωσδήποτε µια αναγκαιότητα. Πρέπει
να γίνει ανανεωµένη κτηµατογράφηση. Το θέµα, όµως, είναι πώς
θα γίνει. Θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράµµατα; Θα έχουµε µια συνολική ψηφιοποίηση; Αυτό είναι σηµαντικό, αλλά πρέπει να γίνει
µια ψηφιοποίηση που θα περιλαµβάνει όλες τις πράξεις και που
θα είναι και δίκαιη. Επιτρέψτε µου µάλιστα να θέσω ορισµένα
συγκεκριµένα ερωτήµατα, για να έχουµε µια πυξίδα και ένα κριτήριο για την επιτυχία ή όχι του εγχειρήµατος.
Κατά πρώτον, για ποιον λόγο απαιτήθηκε τόσο µεγάλο διάστηµα για την ψήφιση του νόµου, αφού η θέσπισή του είχε προβλεφθεί αρχικά µε τον ν.2308/1995 και εν συνεχεία µε τον ν.4512/
2018; Σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι εργασίες της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής περατώθηκαν στις 15 Ιουλίου του
2021, µιλάµε για µια µεγάλη καθυστέρηση.
Δεύτερον και πολύ σηµαντικό: Υπάρχει χρονοδιάγραµµα για
την ολοκλήρωση των εργασιών µετάπτωσης στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο, έστω και µε µικρή απόκλιση;
Τρίτον: Θα είναι άρτια στελεχωµένα τα Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω; Έχει προβλεφθεί ο αριθµός των απασχολούµενων σε αυτά; Ενδεικτικά, το Κτηµατολογικό Γραφείο της Ρόδου θεωρούµε ότι θα πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον δέκα εργαζόµενους λόγω φόρτου.
Τέταρτον: Προβλέπεται η ολοκλήρωση και η αξιοποίηση της
εργασίας ψηφιοποίησης των Κτηµατολογίων Ρόδου, Κω και
Λέρου; Η εργασία αυτή έγινε σε χρονικό διάστηµα από το 2004
έως το 2009 και έκτοτε παραµένει ηµιτελής και σε αχρησία. Αυτό
είναι πολύ σηµαντικό, δεδοµένου ότι η ψηφιοποίηση των κτηµατολογικών βιβλίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν οδηγός σε κάποιες έρευνες. Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί σε υποθέσεις που
χρήζουν αναζήτησης του ιστορικού µιας ιδιοκτησίας, λόγου χάριν σε χρησικτησίες. Θεωρούµε ότι ερωτήµατα όπως τα παραπάνω θέτουν ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της προσπάθειας.
Ευρύτερα, το Κτηµατολόγιο είναι η γενική καταγραφή της κτηµατικής περιουσίας. Περιλαµβάνει τη γεωµετρική περιγραφή και
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το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε γεωτεµαχίου. Στην τρέχουσα περίοδο το Εθνικό Κτηµατολόγιο συντάσσεται από την «Κτηµατολόγιο Α.Ε.». Αποτελεί µνηµονιακό στόχο ο φορέας να ιδιωτικοποιηθεί. Το ξέρουµε αυτό. Οδηγείται σε απαξίωση µε άµεση πρόθεση. Πρώτα, δηλαδή, τι κάνετε; Κατασυκοφαντείτε την υπηρεσία και τους εργαζόµενους, µε σκοπό αυτές οι υπηρεσίες του
φορέα να παραδοθούν –πού αλλού;- στους ιδιώτες. Εκπρόσωποι, όµως, του Συλλόγου Εργαζοµένων τονίζουν ότι για τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στον φορέα, καθώς και για την
υποστελέχωση, ευθύνονται οι εφαρµοζόµενες πολιτικές της παρούσας Κυβέρνησης. Ήδη, όµως, από τον προηγούµενο µήνα
δικηγόροι µπορούν να προχωρούν σε έλεγχο νοµιµότητας και
καταχώριση πράξεων. Οι προϊστάµενοι των Κτηµατολογικών
Γραφείων χάνουν το δικαίωµα ελέγχου στις πρώτες εγγραφές.
Το αποτέλεσµα είναι η καθυστερηµένη και η λανθασµένη καταχώριση των τίτλων, µε ό,τι αυτό µπορεί να συνεπάγεται για την
ταλαιπωρία των πολιτών και την ορθή διαχείριση.
Επίσης, υπάρχει έλλειψη του απαραίτητου εξοπλισµού και των
απαραίτητων εργαλείων. Το γεγονός αυτό υπονοµεύει -αν µη τι
άλλο- την ποιότητα της εργασίας, αλλά και φέρνει τους εργαζόµενους αντιµέτωπους µε τους εξαγριωµένους πολίτες -και φυσικά έχουν δίκιο-, αλλά οι πολίτες δεν µπορούν να ξέρουν ποιος
ευθύνεται σε όλη αυτήν την κατάσταση. Εξάλλου, υπάρχει και το
ζήτηµα της απορρόφησης για τα υποθηκοφυλακεία, όπως και το
µεγάλο ποσό των εσόδων που συλλέγονται πλέον από το Ελληνικό Κτηµατολόγιο, έσοδα που µένουν αναξιοποίητα.
Ως προς το Κτηµατολόγιο, ειδικά στα Δωδεκάνησα η κτηµατογράφηση έχει µια ιδιαιτερότητα. Έχει ήδη γίνει επί ιταλικής κατοχής. Το 1922, επί ιταλικής κατοχής, είχαν αρχίσει οι εργασίες
δηµιουργίας του Κτηµατολογίου, λόγου χάρη αποτυπώσεις υπαίθρου, καταχώριση δεδοµένων, δηλώσεις, τίτλοι ιδιοκτησίας
κ.λπ.. Το Κτηµατολόγιο καταρτίστηκε το 1930 και υφίσταται ακόµα, αλλά έχει πολλά λάθη. Στους ιδιοκτήτες µάλιστα έδιναν µεγάλους εντυπωσιακούς τίτλους στην ιταλική γλώσσα. Το σχετικό
νοµοθετικό πλαίσιο καθορίστηκε δυνάµει τού υπ’ αριθµόν 132/19-1929 διατάγµατος του τότε Ιταλού Κυβερνήτη. Είναι γνωστό
ως Κτηµατολογικός Κανονισµός Δωδεκανήσου. Το ζήτηµα είναι
ότι ενενήντα δύο χρόνια µετά, δηλαδή εβδοµήντα τέσσερα χρόνια µε τα Δωδεκάνησα να ανήκουν στο ελληνικό κράτος, είναι
ένα από τα ελάχιστα νοµοθετήµατα που δεν έχουν τροποποιηθεί
καθόλου.
Το πρόβληµα τώρα είναι η ενσωµάτωση της ιταλικής κτηµατογράφησης στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο. Εξαιτίας αυτής της µη
ολοκλήρωσης της κτηµατογράφησης που ξεκίνησαν οι Ιταλοί, χιλιάδες ιδιοκτησίες δεν µπορούν να καταγραφούν στους τόµους
του Κτηµατολογίου, µε συνέπεια πολλά ακίνητα να κινδυνεύουν
είτε να κατεδαφιστούν είτε να περάσουν στην ιδιοκτησία του δηµοσίου.
Επιπλέον, η ελληνική πολιτεία υιοθέτησε αποκλειστικά τα ιταλικά κτηµατολογικά δεδοµένα. Αποδέχτηκε και επικύρωσε τις
προβλέψεις των διατάξεων του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου που όριζε τον αιγιαλό στο άρθρο 3, µε αποτέλεσµα
να προσαυξήσει κατά δώδεκα µέτρα τα όρια της οριογραµµής
του, σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει σε όλη την υπόλοιπη χώρα.
Αυτό συµβαίνει και για τα όρια των παραλιών ως τις καταγεγραµµένες από τους Ιταλούς ιδιοκτησίες και έχει ως αποτέλεσµα να
µην έχουν κτηµατογραφηθεί τεράστιες εκτάσεις γης µε χιλιάδες
ιδιοκτησίες µε τον εθνικό νόµο επειδή βρίσκονται στην παράκτια
ζώνη, δηλαδή εκτός αιγιαλού και παραλίας, αλλά θεωρείται
ωστόσο ότι βρίσκονται στη ζώνη της παραλίας µε βάση τα ως
τώρα ισχύοντα στα Δωδεκάνησα.
Εδώ µπαίνουν στο κάδρο του προβλήµατος δεκατέσσερις χιλιάδες ιδιοκτησίες που κινδυνεύουν αυτή τη στιγµή µε κατεδάφιση. Έχουν εκδοθεί, δηλαδή, στο µεταξύ τα πρωτόκολλα της
κατεδάφισης εκατοντάδων κτισµάτων που κλείνουν εικοσαετία
από την καταγραφή από τις κτηµατικές υπηρεσίες του δηµοσίου.
Τα κτίσµατα, δηλαδή, αυτά βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής
µέχρι 31 Οκτωβρίου 2022. Την ίδια ώρα, όπως δηλώνει ο αντιπρόεδρος της Ένωσης των Ακινήτων Δωδεκανήσου, βρίσκεται
σε εξέλιξη η διαδικασία των νέων πράξεων επιβολής προστίµων
αυθαίρετης χρήσης, µε δηµευτικά όµως ποσά που ξεπερνούν και
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τις 150.000 ευρώ ανά οικογένεια. Η διαβούλευση ναι µεν ολοκληρώθηκε ωστόσο έχουν προκληθεί πολύ µεγάλες αντιδράσεις
στα Δωδεκάνησα από τη µη κατάργηση του άρθρου 3 το οποίο
αποδεδειγµένα οριοθετεί την παράκτια ζώνη διαφορετικά από
ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη επικράτεια.
Επίσης, ένα πρόβληµα είναι και η µη πρόβλεψη συµπληρωµατικής κτηµατογράφησης του παραλιακού µετώπου. Αυτή η συµπλήρωση θα έπρεπε να συνοδεύει την κατάργηση του άρθρου
στα πρότυπα των υπόλοιπων νησιών του νοµού. Το σχέδιο νόµου
προβλέπει πως ο Κτηµατολογικός Κανονισµός Δωδεκανήσου
παύει να ισχύει µε την έκδοση πιστωτικής πράξης από το «Κτηµατολόγιο Α.Ε.». Στην πράξη αυτή θα αναφέρεται πως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της µετάπτωσης. Ειδικότερα θα αναφέρεται πως ο κανονισµός θα εξακολουθεί να υφίσταται για τουλάχιστον πέντε ως επτά χρόνια. Έπειτα από πέντε ως επτά χρόνια. Τι σηµαίνει όµως αυτό στην πράξη; Σηµαίνει πως το προαναφερόµενο διάστηµα µπορεί οι ιδιοκτησίες είτε να κατεδαφιστούν είτε να περάσουν στην κυριότητα του δηµοσίου. Δηλαδή,
οι ιδιοκτήτες τους, αφού παρέλθει αυτό το διάστηµα, τότε και
µόνο τότε θα αιτηθούν µαζικά τον επανακαθορισµό του αιγιαλού
µε τις εθνικές πλέον διατάξεις. Νοµίζω ότι αυτό είναι και παράλογο αλλά είναι και επικίνδυνο.
Σε κάθε περίπτωση µιλάµε για έναν τόπο, τα Δωδεκάνησα,
όπου η προτεραιότητα που επιβάλλεται είναι η εντατικοποίηση
της τουριστικής εκµετάλλευσης. Αυτός είναι και ο σκοπός του
να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτό δηµιουργεί όµως έναν κίνδυνο να
έχουµε αφ’ ενός συσσώρευση της ιδιοκτησίας από το µεγάλο κεφάλαιο µε σκοπό την τουριστική αξιοποίηση οι οποίοι θα δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ότι τους ανήκει µια µικρή ιδιοκτησία
µε βάση το προηγούµενο καθεστώς. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος
να ζηµιωθεί το δηµόσιο µέσα από ανεξέλεγκτη παραχώρηση γης
σε επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό και
µάλιστα στις παραλιακές περιοχές των Δωδεκανήσων. Διατρέχουµε, δηλαδή, ένα διπλό κίνδυνο που πρέπει να τον αποφύγουµε αφ’ ενός να µην χάσει το δηµόσιο εκτάσεις που απλώς
είναι καταπατηµένες, αφ’ ετέρου αυτοί οι µικροί ιδιοκτήτες να
µην µπορούν να εξασφαλίσουν την κατοχύρωση της µικρής ιδιοκτησίας τους αν τουλάχιστον δεν βάλουν βαθιά το χέρι στην
τσέπη και δεν υποστούν δυσβάσταχτη οικονοµική επιβάρυνση.
Πού θα τα βρουν αυτά τα χρήµατα;
Σε αυτήν την οµολογουµένως δυσχερή κατάσταση έρχεται ένα
νοµοσχέδιο το οποίο επαφίεται υπερβολικά σε ντιρεκτίβες του
Υπουργείου και εν προκειµένω σε αποφάσεις του Διοικητικού
Συµβουλίου του Κτηµατολογίου της Ελλάδας. Πρόκειται για τη
γνωστή συνήθεια της κυβέρνησης. Σηµειωτέον ότι βάσει νεότερης καταµέτρησης της απογραφής στην υπηρεσία βρίσκονται
περί τις τριάντα χιλιάδες εκκρεµείς πράξεις. Αυτές αφορούν το
χρονικό διάστηµα 1946-2020.
Κατατίθενται κατά µέσο όρο τετρακόσιες εξήντα πράξεις µηνιαίως. Η δυναµική δηλαδή µιας υπηρεσίας ως προς αυτό το αντικείµενο υπολογίζεται στις τρεις διεκπεραιωθείσες πράξεις ανά
µεταγραφέα ηµερησίως. Συνεπώς, δεδοµένου ότι οι µεταγραφείς είναι επτά καταχωρούνται κατά µέσο όρο τετρακόσιες είκοσι µε τετρακόσιες πενήντα πράξεις µηνιαίως. Ο αριθµός αυτός
δεν µπορεί να καλύψει ούτε τις παλαιές εκκρεµείς πράξεις καθώς
µάλιστα η υπηρεσία ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και ουσίας. Αυτή
τη στιγµή όµως υπηρετούν είκοσι άτοµα στην υπηρεσία. Τα
άτοµα αυτά δεν αρκούν διότι απλούστατα το Κτηµατολόγιο της
Ρόδου λειτουργεί ακόµη µε µολύβι και γόµα χωρίς όµως την παραµικρή δυνατότητα να τους υποστηρίξετε για να έχουµε τουλάχιστον τα βασικά που ζητάνε σε θέµατα τεχνολογίας κ.λπ..
Ειδικότερα όµως ως προς την αύξηση του αριθµού καταχωρίσεων πράξεων χρειάζεται απασχόληση επιπλέον έξι ατόµων για
ορισµένο χρόνο ώστε καθηµερινά να ελέγχονται επιπλέον σαράντα εκκρεµείς πράξεις και συνολικά τουλάχιστον οκτακόσιες
ανά µήνα µε προοπτική τριών ετών για τη διεκπεραίωση των εκκρεµοτήτων.
Ως προς τις κοινοποιήσεις απορριπτικών διατάξεων είναι επιβεβληµένη η απασχόληση ενός ακόµη υπαλλήλου ως επιµελητή
για τις επιδόσεις των απορριπτικών διατάξεων. Χρειάζεται, δηλαδή, επίσης ανεύρεση πόρων για την κάλυψη δαπανών µετακί-
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νησης του επιµελητή.
Ως προς τον έλεγχο τεχνικών πράξεων χρειάζεται πρόσληψη
δύο µηχανικών δεδοµένου ότι ο µόνος µηχανικός της υπηρεσίας
θα συνταξιοδοτηθεί το αργότερο το 2023 και δεδοµένου ότι το
30% των πράξεων απαιτούν τεχνικό έλεγχο.
Θα ήθελα όµως να σταθώ και σε ορισµένα επιµέρους άρθρα.
Στο άρθρο 4 βλέπουµε ένα χαρακτηριστικό φαύλο κύκλο της πολιτικής της κυβέρνησης. Η υποστελέχωση χρησιµοποιείται ως δικαιολογία -γιατί άλλο;- για εξωτερικές θέσεις τελικά σε εργολάβους. Οι εργολαβίες αυτές όµως σηµαίνουν µια γενικότερη υποβάθµιση των υπηρεσιών.
Στο άρθρο 5 οι διατυπώσεις είναι πολύ γενικόλογες, ένα ελάττωµα από το οποίο πάσχει ένα µεγάλο µέρος του νοµοσχεδίου.
Δεν αποτρέπει να συµβούν αδικίες κατά την ενιαιοποίηση σε
σχέση µε όσα ίσχυαν πριν τον Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου. Στο άρθρο 6, επίσης χρειάζεται να οριστεί σαφέστερα
τι θα γίνει µε τα ακίνητα που θα καταγράφονται ως αγνώστου
ιδιοκτήτη καθώς και να διασαφηνιστεί γενικότερα ο καθορισµός
του αιγιαλού. Θεωρούµε ότι η θεωρούµενη προσαρµογή δεν
είναι σίγουρα κάτι το οποίο είναι εντελώς αθώο. Υπάρχουν διαφορετικοί κίνδυνοι. Από τη µία µικροϊδιοκτήτες να δουν την περιουσία τους να καταγράφεται ως «αγνώστου» ενώ από την άλλη
κάποιοι κυρίως µεγαλοϊδιοκτήτες µεγαλοεπιχειρηµατίες γενικότερα να κάνουν την κρίση αυτή για άλλη µια φορά ευκαιρία για
να αποκτήσουν ιδιοκτησιακά δικαιώµατα µε διάφορες σκοπιµότητες όπως την εντατικοποίηση της τουριστικής εκµετάλλευσης.
Στο άρθρο 8 προβλέπονται υπερβολικά στενές προθεσµίες για
την υποβολή των ενστάσεων. Δηλαδή, χρειάζεται να έχουµε υπ’
όψιν ότι πολλά ακίνητα έχουν καθεστώς πολλαπλής ιδιοκτησίας.
Ορισµένοι από αυτούς τους ιδιοκτήτες µπορεί να µη βρίσκονται
καν στην περιοχή. Χρειάζεται µια επαρκής παράταση των προθεσµιών για να µην προκύψει σηµαντική ανακατωσούρα στο
θέµα των ενστάσεων.
Στο άρθρο 9 δηµιουργούνται προβλήµατα όπως δυνατότητες
καταπάτησης.
Ως προς το άρθρο 10, είναι σηµαντικός ο καθορισµός του αιγιαλού λόγω των αµφισβητήσεων που υπάρχουν µε αποτέλεσµα
να θεωρούνται δυνητικά ως αυθαίρετα πολλά δηµόσια ακίνητα.
Περαιτέρω στο άρθρο 11 βλέπουµε διευθετήσεις που έχουν εντελώς προσωρινό χαρακτήρα, λόγου χάρη, µε αποσπάσεις και
µε συµβάσεις οι οποίες δεν παρέχουν καθόλου µόνιµες λύσεις.
Το ελάχιστο που θα µπορούσε να γίνει όταν υπάρχουν τόσες
πολλές εκκρεµότητες θα ήταν να έχουµε µόνιµες προσλήψεις.
Γενικότερα σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας όπου εµπλέκεται και
το δηµόσιο χρειάζεται να υπάρξει µέριµνα για να µη χαθεί η δηµόσια περιουσία µε καταπατήσεις.
Στο άρθρο 12 η προθεσµία ενός µόλις µήνα µετά τον θάνατο
πολίτη και την παρέλευση προθεσµίας αποποίησης από τους
κληρονόµους, θεωρούµε ότι είναι πάρα πολύ στενή. Θα προκαλέσει πολλά προβλήµατα στους συµπολίτες µας χωρίς λόγο.
Πολλές φορές αυτά τα ζητήµατα κληρονοµιάς είναι νοµίζω εξαιρετικά πολύπλοκα.
Στο άρθρο 17 έχουµε ένα χαρακτηριστικό τρόπο νοµοθέτησης
της Νέας Δηµοκρατίας. Δηµιουργείται, δηλαδή, ένα πυραµιδωτό
σχήµα όπου ο γενικός διευθυντής του Κτηµατολογίου θα διαλέγει τους τοµεάρχες κατά το δοκούν χωρίς να υπάρχει µέριµνα
για προσόντα τυπικά και ουσιαστικά. Αυτό, ούτως ή άλλως δεν
το κάνετε πρώτη φορά. Το κάνετε συνέχεια σε κάθε νοµοσχέδιο.
Οµοίως και στο άρθρο 18 ανοίγονται δυνατότητες για κοµµατοκρατική αντιµετώπιση των προϊσταµένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανέπτυξα τους βασικούς λόγους για τους οποίους θεωρούµε ότι είναι αναγκαία πραγµατικά
η κτηµατογράφηση στα Δωδεκάνησα. Όµως δεν έχουµε καθόλου εµπιστοσύνη σε αυτή την Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση από τη
µία δείχνει ότι θέλει να νοµοθετήσει από την άλλη όµως δείχνει
ότι δεν θέλει να προχωρήσει µε έναν γενναίο τρόπο επειδή δεν
θέλει να θίξει, λέει, παγιωµένα συµφέροντα στην περιοχή. Τα
ερωτήµατα όµως που θέτουµε δεν µπορούν να είναι πιο σαφή.
Θα υπάρξει ένα χρονοδιάγραµµα. Επίσης, πρέπει να ψηφιοποιηθούν όλες οι πράξεις εξαρχής. Γιατί αν δεν µπορεί κάποιος να
ψάξει το παρελθόν πώς θα ξέρει αν έχουν γίνει καταπατήσεις;
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Γι’ αυτό και εµείς ως ΜέΡΑ25 θα ψηφίσουµε «παρών». Είναι σε
θετική κατεύθυνση. Αλλά θεωρούµε ότι η ίδια η Κυβέρνηση υποβαθµίζει το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σε πιάνει µια θλίψη βλέποντας την εικόνα της Βουλής τέτοια
µέρα, 19 Μαΐου. Είναι άδεια η Βουλή. Αγγαρεία κάνουµε συνήθως για τη 19η Μαΐου, µέρα γενοκτονίας, µέρα ελληνική, µέρα
µνήµης, µέρα λύτρωσης για όσους σκέφτονται ελληνικά. Δυστυχώς αυτό το Κοινοβούλιο, όχι µόνο δεν τίµησε ποτέ πραγµατικά
τη γενοκτονία των Ποντίων, αλλά και ως κράτος δεν κάναµε αυτό
που έκαναν οι Αρµένιοι, να πιέσουµε δηλαδή τις Ηνωµένες Πολιτείες και διεθνώς όλον τον κόσµο να γίνει παγκόσµια αυτή η
µέρα.
Αυτό αποδεικνύει κάτι, ότι αυτή η χώρα βαδίζει στο άγνωστο
µε βάρκα την ελπίδα. Όταν δεν τιµάς νεκρούς, δεν τιµάς προγόνους, οι οποίοι ξεριζώθηκαν, βιάστηκαν, σκοτώθηκαν, αφανίστηκαν από τους Τούρκους -γιατί εµείς τολµάµε να λέµε το όνοµα
Τούρκοι, τολµάµε να λέµε το όνοµα Τουρκία και όχι να λέµε γενικά και αόριστα κάποιος παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, όπως έκανε ο Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο. Εµείς λέµε:
Οι Τούρκοι έκαναν γενοκτονία εις βάρος των Ελλήνων…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Λέµε: Οι Τούρκοι παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της χώρας
µας. Λέµε: Οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Λέµε: Οι Τούρκοι
συνεχίζουν να προκαλούν µια Ελλάδα, χώρα ειρηνοποιό στην περιοχή. Λέµε τον φυσικό αυτουργό. Ποιος το έκανε.
Εµείς, κύριε Υπουργέ µου, εάν πηγαίναµε ποτέ -και το έκανα
αυτό ως χρέος απέναντι στον ποντιακό Ελληνισµό, γιατί είµαι και
Πόντιος στην καταγωγή, να µην ξεχνιόµαστε- στις Ηνωµένες Πολιτείες ως Πρωθυπουργοί, κάποιοι από εµάς από την Ελληνική
Λύση, θα κάναµε τελείως διαφορετικά πράγµατα.
Θα σας πω, κύριε Υπουργέ, τι θα κάναµε εµείς:
Πρώτον, θα έκανα κάτι πολύ απλό, θα έπαιρνα την οµιλία του
Ζολώτα του 1957, αν τη θυµάστε. Μπορεί να µην τη θυµάστε ή
να µην την ξέρετε καν, αν και είστε εδώ µέσα. Έκανε οµιλία ο Ζολώτας ο οικονοµολόγος σε ένα παγκόσµιο οικονοµικό συνέδριο
-όπως έγινε και σε ιατρικά συνέδρια- χρησιµοποιώντας µόνο ελληνικές λέξεις, κύριε Τσιάρα, εις την αγγλική.
Αν το έκανε αυτό ο Πρωθυπουργός, όµως -αγγλικά είναι και
αυτά γιατί είναι ελληνική η µήτρα τους-, θα άκουγε ο Αµερικανός
πολίτης και θα έλεγε αυτός µιλάει ελληνικά, αλλά εγώ τον καταλαβαίνω. Αυτός µου λέει ότι µιλάει µε ελληνικές λέξεις και καταλαβαίνω, άρα η γλώσσα η δική µου, η αγγλική ή η αµερικανική,
είναι ελληνική. Να η πολιτισµική παρέµβαση στην οµιλία του
Πρωθυπουργού! Κι αν δεν µπορούσε ο Πρωθυπουργός, θα του
την ετοίµαζα εγώ. Δεν είναι δύσκολο για µένα, οι σπουδές µου
είναι, δεν είναι κακό αυτό. Στα αγγλικά είναι πολύ καλός ο Πρωθυπουργός. Εγώ τόσο καλά αγγλικά δεν ξέρω, αλλά δεν θέλω
καθηγητή αγγλικών. Θέλω Πρωθυπουργό, που µε µία κίνηση
απλή, οµιλία στο Κογκρέσο µε ελληνικές λέξεις -αγγλικές, όµως
µε ρίζα ελληνική- θα τις καταλάβαιναν όλοι οι Αµερικανοί. Αυτό
λέγεται επικοινωνία, κύριε Λιβάνιε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Το έκανε ο Ζολώτας το ‘60.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Το ‘57 το έκανε. Αφήστε, τα ξέρω καλύτερα από εσάς.
Λοιπόν, το ‘57 το έκανε ο Ζολώτας και έγινε άλλες δύο φορές
σε παγκόσµια ιατρικά συνέδρια, µία το ‘81 το έκανε ένας καθηγητής γιατρός και µία το ‘87.
Γιατί να µην το κάνουν όλοι οι Έλληνες όταν µιλούν οι Υπουργοί; Δεν σας αρέσουν αυτά, κύριε Λιβάνιε, γιατί κάνετε έτσι; Η
καλύτερη διαφήµισή σας είναι, η καλύτερη διαφήµιση της χώρας
είναι αυτή, το να λέµε για τη δηµοκρατία που γέννησε τον Πλά-
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τωνα και τον Αριστοτέλη. Μη νοµίζετε ότι τα ξέρουν όλοι οι Αµερικανοί πολίτες. Μπορεί να τα ξέρουν τα µέλη του Κογκρέσου,
αλλά δεν τα ξέρουν οι Αµερικανοί πολίτες. Αν ο Αµερικανός πολίτης άκουγε τη γλώσσα αυτή, θα καταλάβαινε ότι κάτι άλλο συµβαίνει εδώ, ότι οφείλει ο πλανήτης την οµιλία και τη γλώσσα στην
ελληνική γλώσσα. Αυτή είναι η προσφορά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πάµε στο δεύτερο. Το είπα και προηγουµένως, κύριε Λιβάνιε,
κύριε Υπουργέ, είπα ότι θα λέγαµε τη λέξη Τούρκος, τη λέξη
Τουρκία. Δεν παραβιάζουν τον εναέριο χώρο οι εξωγήινοι. Ούτε
οι «Ε», ούτε οι ανδροµέδοι, ούτε από τον Σείριο έρχονται εξωγήινοι για να παραβιάσουν τον εναέριο χώρο της Ελλάδας.
Και επειδή ήταν ευκαιρία και λόγω της γενοκτονίας των Ποντίων, θα συνδύαζα εγώ τη Γενοκτονία των Αρµενίων, που αναγνώρισε το Κογκρέσο και η παγκόσµια κοινότητα, µε τη γενοκτονία τη δική µας και θα έλεγα: «Αύριο έχουµε την επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων. Όπως οι Αρµένιοι υπέστησαν Γενοκτονία, έτσι και οι Έλληνες υπέστησαν από τους Τούρκους..». Να, ο
συνδυασµός. Θα σηκωνόταν όλο το Κογκρέσο όρθιο -γιατί ψήφισαν στο Κογκρέσο την Αρµενική Γενοκτονία- και θα χειροκροτούσε.
Δεν θα έκανα βέβαια το ατυχές, ανιστόρητο, λάθος να συγκρίνω ανόµοια πράγµατα. Δεν µπορείς να συγκρίνεις το Μεσολόγγι µε τη Μαριούπολη. Στη Μαριούπολη είχαν και ναζιστές
µέσα -τους καλέσατε εδώ και τους χειροκροτήσατε- αλλά παραδόθηκαν. Στο Μεσολόγγι είχαµε έξοδο, ηρωική έξοδο Ελλήνων.
Εσφαγιάσθησαν, είχαµε τρεις χιλιάδες νεκρούς –είπε µερικές
εκατοντάδες ο Πρωθυπουργός, δεν ήξερε, φαντάζοµαι- και τρεις
χιλιάδες πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Τι σχέση έχει το ένα µε το
άλλο; Και -θα το πω έτσι ωµά- θα µιλούσα δεκαοκτώ λεπτά για
την Ελλάδα και αν µιλούσα για την Ουκρανία, θα ήταν τριάντα
δευτερόλεπτα ή ένα λεπτό. Εδώ έγινε το αντίστροφο. Μίλησε δεκαοκτώ λεπτά για την Ουκρανία και ένα λεπτό για την Ελλάδα.
Αυτά τα λέω, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβετε ότι ναι µεν
ήταν µια πολύ καλή παρουσία, πολύ καλά τα αγγλικά, επικοινωνιακά µπορούσε να οικοδοµήσει προφίλ ο Πρωθυπουργός, αλλά
θα δούµε στο αποτέλεσµα τι θα λάβουµε, γιατί αυτά που ακούω
ότι έρχονται από την Αµερική ως µηνύµατα δεν είναι καλά. Πραγµατικά απορώ µε το πάθος του Πρωθυπουργού να επιτεθεί σε
µια υπερδύναµη που λέγεται Ρωσία και να µιλήσει πάλι για αποστολή όπλων µέσα στο αµερικανικό Κοινοβούλιο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το αντιλήφθηκα. Διακόσια χρόνια ελληνικής
επαναστάσεως, γιατί να εµπλέξω την Ουκρανία στην παρούσα
φάση; Δεν το κατάλαβα.
Όµως τι µένει από την επίσκεψη; Μένει ότι είµαστε προβλέψιµοι, µένει ότι είµαστε δεδοµένοι και µένει, κυρίως, ότι είµαστε
ταγµένοι στο άρµα των αµερικανικών συµφερόντων. Δεν λέω των
συµµαχικών, λέω των αµερικανικών, έχει διαφορά πλέον. Και τη
διαφορά θα την εξηγήσω σε λίγο. Αυτό που θα µας µείνει στο
τέλος είναι η αίσθηση των πολύ καλών αγγλικών του Έλληνα
Πρωθυπουργού. Πραγµατικά, αν το παιδί µου –το οποίο γνωρίζει
πολύ καλά την αγγλική- ήθελα να µάθει αγγλικά, θα τον έπαιρνα
καθηγητή µε αυτά τα αγγλικά που ξέρει. Όµως αυτό που θα µείνει είναι οι φωτογραφίες, είναι το προσωπικό του όφελος -γιατί
είναι σηµαντικό για έναν πολιτικό να µιλάει στο Κογκρέσο, εξαιρετικό- όπως και το γεγονός ότι η Ελλάδα ακούστηκε στην Αµερική και αυτό είναι το θετικό και το εισπράττουµε ως καλή πράξη,
σωστή ενέργεια και καλό για την πατρίδα.
Τα αποτελέσµατα, όµως, τα είδαµε την επόµενη µέρα, κύριε
Τσιάρα. Το αποτέλεσµα ήταν να διορίσετε τον κ. Τσάφο, σύµβουλο και εκπρόσωπο για τα ενεργειακά της χώρας. Ξέρετε ποιος
είναι ο κ. Τσάφος, κύριε Υπουργέ; Δεν ξέρετε. Να σας πω εγώ
ποιος είναι ο Τσάφος. Ο ίδιος ο κ. Τσάφος πριν από λίγες µέρες
είχε γράψει στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ένα άρθρο, στο οποίο άρθρο
έλεγε ότι η πρόταση αγωγού από Ανατολική Μεσόγειο για Τουρκία είναι καλύτερη από τον EastMed. Ο κ. Τσάφος, που διόρισε
ο Πρωθυπουργός για σύµβουλό του στα ενεργειακά –να τα
ακούει και ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει και λίγο Αντιπολίτευση- λέει ότι ο
EastMed δεν είναι καλός αγωγός σε σχέση µε τον αγωγό που θα
περάσει από την Τουρκία. Άρθρο του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
Αυτόν τον διόρισε ο Πρωθυπουργός την επόµενη µέρα του
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θριάµβου, της αψίδας του θριάµβου, οµιλίας στο Κογκρέσο
κ.λπ..
Όλα αυτά τα λέω γιατί; Γιατί και πάλι ο Πρωθυπουργός αλά
καρτ µίλησε και δυστυχώς εκτέθηκε στο Κογκρέσο.
Κύριε Τσιάρα, να ρωτήσω κάτι; Οι διεθνείς συνθήκες δεν ακυρώνονται. Αυτό λέει η Νέα Δηµοκρατία, γιατί είναι συνέχεια του
κράτους και αναφέροµαι στη συµφωνία -την προδοτική κατ’
εµάς- των Σκοπίων, των Πρεσπών. Γιατί, λοιπόν, από το Κογκρέσο ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τη Φινλαδία να παραβιάσει
µια διεθνή συµφωνία του ‘48, µεταξύ αυτής και της Σοβιετικής
Ενώσεως, για την ουδετερότητά της; Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
κάλεσε τη Φινλανδία να γίνει µέλος του ΝΑΤΟ, όταν έχει υπογράψει µια διµερή συµφωνία -όπως και η Ελλάδα µε τα Σκόπια- µε
τη Σοβιετική Ένωση για την ουδετερότητα της Φινλανδίας. Πώς
γίνεται η Φινλανδία να µπορεί να παραβιάζει συµφωνίες υπογεγραµµένες και η Ελλάδα στην κακή, προδοτική Συµφωνία των
Πρεσπών να λέει ότι δεν παραβιάζουµε διµερείς συµφωνίες,
όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ζητά από τη Φινλανδία να παραβιάσει τη συµφωνία τη δική της;
Δεν υπάρχουν συµφωνίες που δεν παραβιάζονται. Οι κακές
συµφωνίες, οι αντεθνικές συµφωνίες, οι προδοτικές συµφωνίες
-κατά πολλούς και κατ’ εµέ είναι µια προδοτική συµφωνία- καταστρατηγούν την έννοια του Εθνικού Δ ικαίου και συµφέροντος,
άρα καταρρίπτονται. Τις καταργείς εσύ ο ίδιος µε ένα νόµο, ένα
άρθρο, µε καταγγελία. Γιατί; Γιατί έχουµε εβδοµήντα δύο παραβιάσεις, κύριε Τσιάρα, από την πλευρά των Σκοπίων.
Γι’ αυτό και λέει η Ελληνική Λύση το εξής: Εµείς θα καταργήσουµε την προδοτική Συµφωνία των Πρεσπών, γιατί πολύ απλά
δεν είναι προς το εθνικό συµφέρον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και περιµένω εξηγήσεις για το γεγονός ότι θέλετε να παραβιάσει η ίδια η Φινλανδία τη διεθνή συνθήκη, αλλά η Ελλάς όχι.
Αυτά είναι απίστευτα πράγµατα.
Ακούστε, για να καταλάβετε ποιοι είναι στη Νέα Δηµοκρατία.
Έφεραν τον γνωστό νόµο, τον κλιµατικό νόµο, άλλο ένα ζήτηµα
από τα απόνερα των Ηνωµένων Πολιτειών: Το ένα είναι ο Τσάφος, που τον διόρισε ο κύριος Πρωθυπουργός.
Δεύτερον, ο νέος κλιµατικός νόµος που φέρνουµε –τον διάβασα το πρωί- λέει έµµεσα πως σταµατάει τις εξορύξεις στην Ελλάδα, ότι δεν θα κάνουµε καµία εξόρυξη την ώρα που οι Τούρκοι
στέλνουν γεωτρύπανο και ερευνητικό κάτω από την Κρήτη πάλι
για να κάνουν και έρευνες και εξόρυξη. Η Ελλάς, διά του νόµου
αυτού, δίνει απαγορευτικό στις εξορύξεις.
Αυτά σας τα λέω, γιατί κάποια στιγµή πρέπει να καταλάβουν
οι Έλληνες ποιος τους κυβερνάει. Άλλο το τι βγαίνει στην εικόνα
και άλλο το τι ισχύει πραγµατικά.
Και θα πω και µια είδηση τώρα: Αν είναι τόσο πετυχηµένη η
επίσκεψη του Πρωθυπουργού γιατί δεν είπε ο Πρωθυπουργός:
«Μην δίνετε F-16 και F-35 στους Τούρκους»;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Μήπως γιατί ήδη έχει δοθεί το πράσινο φως; Ρωτώ. Ή µήπως
γιατί υπάρχει το παραθυράκι της Μεγάλης Βρετανίας; Σας είχα
πει πριν από έναν χρόνο να πάρετε τα ογδόντα τύπου Typhoon
των Βρετανών και τώρα ακούω ότι η Τουρκία συζητάει να πάρει
τα τύπου Typhoon των Βρετανών, κύριε Υπουργέ. Οι Βρετανοί
είναι «κολλητοί» των Αµερικανών και των Αυστραλών, η γνωστή
αγγλοσαξονική συµµαχία. Αν δηλαδή δεν προλάβει ο Μπάιντεν,
λόγω του Κογκρέσου, θα πάρουν τα ογδόντα τύπου Typhoon, τα
οποία είναι και πιο φθηνά.
Σας τα έλεγε η Ελληνική Λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να
σας πω και κάτι; Δεν µου αρέσουν τα ψέµατα, κύριε Υπουργέ.
Δεν µπορείτε να κάνετε τίποτα µε την Αµερική. Η Αµερική έχει Υφυπουργό Εξωτερικών τουρκικής καταγωγής. Το έχει πει κανείς
εδώ µέσα; Το ξέρετε; Η κ. Ντουράκογλου, η οποία είναι τουρκικής καταγωγής, είναι η υπ’ αριθµόν δύο ή τρία του Υπουργείου
Εξωτερικών και µου λέτε για επιτυχίες; Δεν γίνονται έτσι και τα
λέω, για να τα καταλάβετε. Δεν θα µπω στη λογική του τι θέλουν
οι Αµερικανοί. Εµένα µε ενοχλεί αυτή η προσπάθεια των µέσων
ενηµέρωσης -τα οποία έχετε «µπουκώσει» µε χρήµα- να κάνουν
το άσπρο-µαύρο. Δεν το καταλαβαίνω πραγµατικά.
Βέβαια, αντιλαµβάνοµαι τη λαγνεία των µέσων ενηµέρωσης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής. Όλη µέρα µα όλη µέρα ο Ανδρουλάκης. Το αντιλαµβάνοµαι. Υπάρχει µια λαγνεία µε τη συγκυβέρνηση που έρχεται. Φοβάµαι πως η συγκυβέρνηση θα έχει
τρία µέλη, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνηµα Αλλαγής και Νέα Δηµοκρατία. Και φοβάµαι, ο προδοµένος λαός που ψηφίζει Κίνηµα Αλλαγής, ΣΥΡΙΖΑ
και Νέα Δηµοκρατία πιστεύοντας ότι ψηφίζει ιδεολογία, ψηφίζει
καρεκλοθηρία. Αυτό είναι το πρόβληµα. Τους ενδιαφέρουν οι
κρατικές καρέκλες.
Ακούστε τώρα τον επικεφαλής της «TOTAL RESEARCH» ο
οποίος ανέφερε ότι είναι περίεργο που η ελληνική Κυβέρνηση
ζητάει από τους Έλληνες, κατ’ αρχάς, να κάνουν εµπάργκο στη
Ρωσία, αλλά ταυτόχρονα Έλληνες εφοπλιστές αλλάζουν σηµαία
και τάνκερ µεσοπέλαγα και αναµειγνύουν το ρωσικό πετρέλαιο
µε άλλων χωρών προέλευσης. Οι δικοί µας εφοπλιστές, τα δικά
µας τα παιδιά, κύριε Υπουργέ, µε αυτούς που αγωνιούσε ο Πρωθυπουργός και µόλις έγινε κάτι, είπε να µην πειράξουµε τους
εφοπλιστές, αλλά ο Έλληνας να πληρώνει πανάκριβα το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, την ενέργεια και τα καύσιµά του.
Σας έλεγα από το 2020 ότι το 2022-2023 θα φτάσει βενζίνη 3
ευρώ και χαχάνιζαν όλοι από κάτω. Έλεγα ότι θα έχουµε πείνα
και γελούσαν όλοι. Σήµερα το ψιθυρίζουν και το φωνάζουν όλοι
ότι έρχεται πείνα και ακρίβεια. Μα, τι συζητώ για µια Κυβέρνηση
που οι Υπουργοί της, όταν τους τα έλεγα αυτά, έλεγαν τα εξής.
Τον Σεπτέµβριο του 2021, κορυφαίος Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας έλεγε: «Παροδικό φαινόµενο η ακρίβεια. Πλήττει όλα τα
κράτη και κυρίως προηγµένες χώρες». Στις 6 Σεπτεµβρίου 2021
άλλος Υπουργός έλεγε: «Η αγορά θα βρει σηµείο ισορροπίας,
µην φοβάστε». Ο Πρωθυπουργός στις 11 Σεπτεµβρίου 2021 έλεγε: «Θα αποµειωθούν και θα εξαφανιστούν οι αυξήσεις στις τιµές
του ρεύµατος. Η ΔΕΗ µπορεί να προστατεύσει τους πελάτες
της». Αυτός ο πολιτικός, που λέγεται Πρωθυπουργός, ο οποίος
δεν µπορεί να προβλέψει τι θα γίνει σε έξι µήνες, δεν µπορεί να
είναι πολιτικός, δεν γίνεται. Και συνεχίζω, ο Πρωθυπουργός δήλωνε στις 11 Σεπτεµβρίου: «Φαινόµενο εξωγενές η ακρίβεια,
πλήττει όλες τις χώρες του κόσµου». Άλλος Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, δήλωνε στο «ECONOMIST» στις 6 Οκτωβρίου 2021:
«Έχοντας προχωρήσει στη διάσωση της ΔΕΗ προχωρούµε στην
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για να πέσουν
οι τιµές».
Σας τα λέω εγώ, αλλά δεν ακούτε, δεν σας ενδιαφέρει, γιατί
έχετε έτοιµα τα ψηφαλάκια. Θα πάτε στο κοµµατικό σας ακροατήριο, το οποίο δεν τα ξέρει αυτά. Άλλος Υπουργός δήλωνε στις
19 Σεπτέµβρη του 2021: «Σε 1 έως 2 ευρώ τον µήνα το κόστος
αύξησης για το µέσο νοικοκυριό». Ο κ. Γεωργιάδης δήλωνε:
«Είναι παροδικό το φαινόµενο αύξησης». Έχουµε ένα σωρό δηλώσεις κορυφαίων Υπουργών. Ακούστε και το αµίµητο που είπε
ο Πρωθυπουργός στις 3 Μαρτίου του 2022, και το λέω στον ελληνικό λαό, είπε ότι κάποια στιγµή θα τελειώσει ο χειµώνας και
άρα θα γλιτώσουµε από την επιβάρυνση του πετρελαίου. Σαν να
σου λέει: «Έλληνα, καλύτερα να αυτοκτονήσεις για να µην πληρώνεις». Τι λογική είναι αυτή, ότι θα φύγει ο χειµώνας και θα
έρθει το καλοκαίρι, αντί να βρει συγκεκριµένους τρόπους; Αυτά
τα λέω, γιατί πραγµατικά έρχονται δύσκολες στιγµές.
Μαθαίνω, κύριε Υπουργέ, γιατί πηγαίνω στην αγορά, ότι έχουν
8 ευρώ το κιλό τα κεράσια και 10-11 ευρώ τη φέτα µας –γιατί
είστε από τη Θεσσαλία- και 3,5 ευρώ το σουβλάκι.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι σοβαρά πράγµατα αυτά για έναν άνθρωπο ο όποιος δεν έχει τόσα χρήµατα όσα έχουµε εµείς εδώ
οι οποίοι παίρνουµε 5.500 ευρώ. Αν παίρνεις 400 ευρώ δεν ξέρεις
πώς να ταΐσεις το παιδί του. Και ξέρετε, για πολλούς στη Νέα
Δηµοκρατία -όχι για τον Υπουργό, γιατί είναι σοβαρός- οι οποίοι
βγαίνουν και κάνουν εύκολα δηλώσεις και διαψεύδονται σε ένα
µήνα ισχύει αυτό, κύριε Υπουργέ: Η τιµωρία του ψεύτη δεν είναι
ότι δεν τον πιστεύουν, αλλά ότι αυτός δεν µπορεί να πιστέψει
όλους τους άλλους. Αυτός είναι ο ψεύτης. Δεν πιστεύει κανέναν.
Πιστεύει µόνον αυτά που λέει ο ίδιος, γιατί είναι τόσο καλός ψεύτης που πιστεύει τα ψέµατά του. Με ψέµατα δεν παράγεις πολιτική. Τα ψέµατα θα τα βρείτε µπροστά σας, εσείς και ο ελληνικός
λαός.
Θα δώσω µερικά παραδείγµατα τα οποία τα θεωρώ πολύ σοβαρά για την πείνα που έρχεται. Ήδη, η Ινδία παγώνει τις εξαγω-
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γές σιταριού. Ήδη, η Αίγυπτος παγώνει τις εξαγωγές πατάτας.
Άγγλος κορυφαίος τραπεζίτης δήλωσε χθες ότι έρχεται σοβαρή
πείνα. Ο ΟΗΕ βγάζει επίσηµη ανακοίνωση σήµερα και λέει ότι η
επισιτιστική κρίση θα κρατήσει χρόνια.
Κι εµείς, το κόµµα του 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, γιατί δεν ξέρω τι
ποσοστό θα πάρουµε στις επόµενες εκλογές, από το 2020 σας
λέγαµε ότι έρχεται πείνα και πρέπει να θωρακίσουµε τη χώρα για
να µην πεινάσουν οι Έλληνες, να µην ακριβύνει το ρεύµα, να µην
πληρώνει από τον ιδρώτα και το αίµα του ο Έλληνας και δεν µας
ακούγατε.
Σας λέµε τώρα, κύριε Τσιάρα, γιατί είστε από τη Θεσσαλία, να
µην αφήσετε από τον Αύγουστο και τον Σεπτέµβριο χωράφι
άσπαρτο. Να σπείρουµε µε κριθάρι, καλαµπόκι, σιτάρι, σόγια και
ό,τι χρειάζεται για να ταϊστούν τα ζωντανά και οι άνθρωποι, γιατί
θα εγκληµατήσετε γι’ ακόµη µια φορά εις βάρος της χώρας.
Δεν θα περάσω σε λεπτοµέρειες γιατί θέλω να µιλήσω λιγότερο σήµερα, αλλά θα πω το εξής: Έχω µερικά στοιχεία τα οποία
είναι πραγµατικά επιεικώς απαράδεκτα. Στη Θεσσαλία, στην πατρίδα σας, κύριε Υπουργέ, συµβαίνει το εξής αµίµητο. Εκεί που
υπάρχει µάνα ελληνική γη και βλέπεις µια τεράστια άσπαρτη πεδιάδα, υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα. Είναι λάθη αυτά.
Φίλες και φίλοι που µε ακούτε, πήρα έναν δορυφορικό χάρτη
της Θεσσαλίας, γιατί τυγχάνει να εκλέγοµαι στη Λάρισα, και είδα
πόσα φωτοβολταϊκά πάρκα έχει.
Κύριε Υπουργέ µου, παγκοσµίως τα φωτοβολταϊκά πάρκα της
Θεσσαλίας είναι τα περισσότερα σε όλον τον κόσµο επί τοις
εκατό επί του εδάφους. Γιατί το κάνετε αυτό; Η Θεσσαλία θα
µπορούσε να ταΐζει όλη την Ελλάδα. Από την αρχαιότητα είναι ο
σιτοβολώνας της Ελλάδος. Αυτή η περιοχή µπορεί να ταΐσει όλη
τη χώρα µας και να κερδίζουν πολλά λεφτά οι αγρότες, γιατί θα
ανέβουν πάρα πολύ οι τιµές των προϊόντων αυτών. Σας εκλιπαρώ
και σας το ζήτω πραγµατικά, γιατί θα έρθουν δύσκολες στιγµές
και δεν ξέρω ποιος θα τρέξει να σωθεί στο τέλος. Δεν µε νοιάζει
ούτε η Νέα Δηµοκρατία, ούτε το Κίνηµα Αλλαγής, ούτε το ΚΚΕ,
ούτε η Ελληνική Λύση. Η Ελλάδα και οι Έλληνες µε ενδιαφέρουν.
Η πατρίδα µε ενδιαφέρει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και θα κλείσω µε την ενέργεια. Είναι δυσάρεστα τα νέα, αλλά
η Ισπανία πέτυχε µε το πλαφόν, κύριε Υπουργέ, να κρατήσει τις
τιµές. Είναι στα 2,45 ευρώ η βενζίνη που έβαλα σήµερα και µέχρι
τις 10 Ιουνίου θα πάει στα 3 ευρώ. Σας το λέγαµε από το 2020.
Αν δεν έχει σχέδιο η ελληνική Κυβέρνηση, ας καλέσει τους Αρχηγούς κοµµάτων, να στείλω εγώ τους δικούς µας εµπειρογνώµονες, κύριε Υπουργέ, το έχω πει από το 2020, να στείλει το κάθε
κόµµα από έναν, ώστε να δηµιουργήσουµε πρωτογενή τοµέα ο
οποίος θα µπορέσει να ταΐσει τους Έλληνες. Θα υπάρξει πρόβληµα, σας λέω. Εκλιπαρώντας, σας κρούω κώδωνα κινδύνου,
άσχετα αν όλοι εδώ µέσα δεν ασχολούνται µε τα σοβαρά και
ασχολούνται µόνο µε τα κοµµατικά τους και τα ψηφοθηρικά
τους.
Θα δώσω ένα παράδειγµα και κλείνω εδώ, κύριε Υπουργέ, για
να µην σας κουράσω. Το ενεργειακό έλλειµµα πέρυσι όλο το
2021 ήταν 5,8 δισεκατοµµύρια. Φέτος –και θέλω να το ακούσουν
όλοι οι Υπουργοί—τον µήνα έχουµε 1,2 δισεκατοµµύρια, που σηµαίνει ότι θα χρειαστούµε 15 δισεκατοµµύρια. Πού θα τα βρούµε
για να τα δώσουµε; Είναι ενεργειακό έλλειµµα. Κλείσατε τους λιγνίτες, κλείσατε τις εξορύξεις, µόνο φωτοβολταϊκά και ανεµογεννήτριες βάζετε. Το πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχει ελπίδα µε
εσάς.
Έρχονται εκλογές. Οι επόµενες εκλογές θα είναι καθοριστικές
για τη µοίρα της Ελλάδος σε πολλά επίπεδα, όχι µόνο οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισµικά, πολιτιστικά. Στις επόµενες
εκλογές κάνω µία έκκληση. Δεν λέω να πάνε να ψηφίσουν την
Ελληνική Λύση οι Έλληνες. Το 55% αυτών που δεν ψήφισαν, πηγαίνετε να ψηφίσετε Συνέλληνες µου οποιοδήποτε κόµµα πλην
αυτών που κυβέρνησαν, οποιοδήποτε κόµµα για να δοθεί το ράπισµα το ηχηρό, το πολιτικό µήνυµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και να θυµάστε ένα πράγµα και το λέω εντίµως, κύριε Υπουργέ. Η Ελληνική Λύση ήρθε για να προσφέρει στον ελληνικό λαό,
δεν ήρθε για να πάρει. Η Ελληνική Λύση ήρθε για να δώσει ένα
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µήνυµα ότι µπορεί η Ελλάδα να γίνει πρώτη, µπορεί οι Έλληνες
να γίνουν πρώτοι εάν βάλουµε πρώτα την Ελλάδα, πρώτα τους
Έλληνες και αυτό θα κάνουµε, γιατί εµείς οι Έλληνες αξίζουµε
το καλύτερο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Βελόπουλε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Κώστας Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω δύο πολύ σύντοµες τοποθετήσεις, µία εκτός
της ηµερήσιας διάταξης, εκτός του σηµερινού νοµοσχεδίου και
µία ιστορικού κυρίως χαρακτήρα πάνω στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
Είναι φανερό ότι στο ταξίδι στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής όλοι οι Έλληνες, πιστεύω, συνοδέψαµε τον Πρωθυπουργό
µε τις καλύτερες ευχές µας. Και πρέπει να οµολογήσω ότι η οµιλία του στο Κογκρέσο κανέναν δεν µπορεί να αφήσει ασυγκίνητο,
όπως επίσης και ότι στη δηµόσια εικόνα του ο Πρωθυπουργός
ικανοποίησε το δηµόσιο αίσθηµα και αυτό νοµίζω ότι είναι ένα
θετικό βήµα. Δηµοσίως έθεσε τα θέµατα και η ανταπόκριση των
Αµερικανών αξιωµατούχων στη δηµόσια -επαναλαµβάνω- εικόνα
ήταν θετική.
Το ερώτηµα είναι τι φέρνει στις αποσκευές του, εκτός από το
νέο σµήνος αεροπλάνων που αγοράζουµε από την Τουρκία; Από
αυτό το Βήµα στη συζήτηση για τη νέα ελληνοαµερικανική συµφωνία έθεσα το ερώτηµα: Ποιες δεσµεύσεις αναλαµβάνει η αµερικανική ηγεσία; Ποια είναι η απόφασή της για περαιτέρω
ενίσχυση της Τουρκίας, εννοώ πριν το ταξίδι, ιδιαίτερα σήµερα
και µε την κατ’ εξακολούθηση εικόνα του κ. Ερντογάν και τα προβλήµατα που δηµιουργεί εντός του ΝΑΤΟ και γενικότερα στην
περιοχή; Και εάν η απάντηση της αµερικανικής ηγεσίας ικανοποιεί την ελληνική πλευρά και ποια είναι αυτή η απάντηση;
Μπορώ να αποδεχτώ ότι ο Πρωθυπουργός φέρνει και κάτι
πέρα από το νέο σµήνος αεροπλάνων, γιατί αν αυτό πρόκειται
να είναι απλά ένας συναγωνισµός και µια κούρσα εξοπλισµών
καινούργια που θα παίρνει και η Τουρκία όπλα και εµείς όπλα
στα επόµενα χρόνια και µέχρι το τέλος της δεκαετίας που έχει
τοποθετήσει στον ορίζοντα, τότε είναι δώρο, άδωρο και για την
οικονοµία µας και για την πολιτική µας, αλλά και τα ζητήµατα της
εθνικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι υποχρέωσή του είναι άµεσα, αναλυτικά
να ενηµερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τα πραγµατικά
αποτελέσµατα του ταξιδιού πίσω από τις κουρτίνες των συζητήσεων και επαναλαµβάνοντας ότι η εικόνα του Πρωθυπουργού
στο Κογκρέσο ικανοποίησε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση.
Η δεύτερη παρατήρηση έχει σχέση µε το Κτηµατολόγιο. Νοµίζω ότι για όλο το θέµα αναλυτικά µίλησε η εισηγήτρια µας και
µάλιστα απολύτως ικανοποιητικά και πλήρως.
Εγώ θέλω, επειδή τυχαίνει να είµαι και από τα Δωδεκάνησα και
τυχαίνει να έχω χρηµατίσει και Υπουργός Αιγαίου και όταν το ‘94
ανέλαβα είχα δώσει ένα πάρα πολύ σεβαστό ποσό τότε για τη
µηχανοργάνωση του Κτηµατολογίου στα Δωδεκάνησα της Ρόδου και του Κτηµατολογίου της Κω και της Λέρου.
Θέλω να πω το εξής για τον τότε εκσυγχρονισµό. Μέχρι τότε
και πολλά χρόνια µετά νοµίζω ότι το Κτηµατολόγιο της Δωδεκανήσου έδειχνε ένα δρόµο προς την ελληνική πλευρά, προς την
ελληνική κυβέρνηση να αντιµετωπίσει επιτέλους και το Εθνικό
Κτηµατολόγιο στη βάση της ακρίβειας µε την οποία λειτούργησε
το ιταλικό, διότι ήταν αδιανόητο στα Δωδεκάνησα να υπάρχει
πλήρης καταγραφή µε τεράστια στοιχεία για την κάθε µερίδα,
όχι µόνο για τον κάτοχο, αλλά κυρίως τα όρια της γεωγραφικής
µερίδας όλης της επιφάνειας των νησιών και της Ρόδου και της
Κω και της Λέρου. Επισηµαίνω ότι έγιναν µόνο στη Ρόδο και στην
Κω, επειδή ήταν µεγάλα νησιά και στη Λέρο, γιατί ήταν ο ναύσταθµος των Ιταλών στο Λακκί και θα τους ενδιέφεραν πιο πολύ
από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα.
Λοιπόν αυτό το συγκριτικό στοιχείο δεν έκανε τις ελληνικές κυβερνήσεις να µιµηθούν τα βασικά κριτήρια µε τα οποία φτιάχνε-
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ται το Εθνικό Κτηµατολόγιο και µιλάω κάνοντας αυτοκριτική και
στις δικές µας κυβερνήσεις, που ξεκινήσαµε το ‘95 το Εθνικό
Κτηµατολόγιο και αποτελεί καρφί στο µάτι της ανάπτυξης της
χώρας το ότι έχουµε φτάσει στο 2022 και ακόµα δεν έχουν ολοκληρωθεί σε µια µικρή χώρα αυτές οι διαδικασίες.
Φαντάζοµαι ότι οι Ευρωπαίοι πολλές φορές θα φέρνουν σαν
χαρακτηριστικό παράδειγµα την καθυστέρηση αυτής της διαδικασίας, την οποία αναθέσαµε από τότε και µετά στη συνέχεια
άλλες κυβερνήσεις σε εταιρεία. Δεν βάλαµε την αυτοδιοίκηση
όσο θα έπρεπε στο παιχνίδι που ήξερε ακριβώς πού βρίσκονται
τα πράγµατα και δεν κάναµε τα απαραίτητα βήµατα, ώστε να
επενδυθούν παραγωγικά τα τόσα δισεκατοµµύρια που επενδύθηκαν όλη αυτή την περίοδο στο Κτηµατολόγιο.
Τώρα βέβαια εκείνο το Κτηµατολόγιο, παρά το ότι οι αρχικές
συνθήκες δηµιουργίας του ήταν πολύ καλύτερες από τις δικές
µας, ξεπερνιέται από τα πράγµατα, διότι φτάσαµε σε ένα ψηφιακό κόσµο µε ένα διαφορετικό τρόπο και πρέπει να υπάρχει
αυτή η µεταγραφή ή αν θέλετε η µετάπτωση να ενσωµατωθεί το
Κτηµατολόγιο µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι αν όλα αυτά τα πρακτικά
που έχετε προτείνει θα ενσωµατώσουν στην πράξη τα θετικά
στοιχεία του ιταλικού στο ελληνικό ή θα ακυρώσουν ουσιαστικά
αυτήν την δυνατότητα που είχαµε, δηλαδή να µην πάρουµε το
παράδειγµα για να καταλάβουµε πώς γίνεται πιο σωστά η δουλειά σε ό,τι αφορά την κτηµατογράφηση.
Υπάρχει και µια διαφορά ανάµεσα στο Κτηµατολόγιο της Κω,
Λέρου και της Ρόδου. Οι Βουλευτές Δωδεκανήσου προηγούµενα
το είπαν πολύ καθαρά. Από το 1980 εγώ θυµάµαι ότι ακόµα συζητάµε γιατί τα δηµόσια κτήµατα στη Ρόδο δεν µπορούν να
βρουν µια λύση µε βάση τις διεκδικήσεις που υπήρχαν. Δηλαδή,
ενώ το Κτηµατολόγιο το ένα είχε απόλυτη κατανοµή και των βακουφίων και των τουρκικών ή των ελληνικών ιδιοκτησιών, των
κρατικών, κ.λπ., στη Ρόδο αφέθηκαν ορισµένα πράγµατα κενά
µε αποτέλεσµα από τότε θυµάµαι να διεκδικούµε πότε θα λυθεί
το θέµα της ιδιοκτησίας µεγάλων κοµµατιών του νησιού που
έχουν σχέση µε το Κτηµατολόγιο και την αντίστοιχη διαδικασία.
Λέω λοιπόν ότι θα έπρεπε, κύριε Υπουργέ, το χρονοδιάγραµµα
που βάζετε και οι µεταβατικές ρυθµίσεις για να γίνουν πράξη τελικά οι διατάξεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου να ήταν πιο
συγκεκριµένο και πιο δεσµευτικό, να βάλετε πολύ σαφείς χρονικούς προσδιορισµούς, αλλά και διαδικασίες που θα λύνουν επιτέλους το πρόβληµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα βάλουµε τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Δεν µπορεί να ξαναρθούµε
σε αυτήν τη Βουλή πάλι µετά από δύο, τρία χρόνια και να ξαναλέµε τα ίδια πράγµατα και πότε θα γραφτούν και πότε δεν θα
γραφτούν και πώς.
Και καλό είναι πολλές φορές κάποιες πρακτικές που είναι καλύτερες από τις δικές µας να τις µιµούµαστε ως προς τις αρχές
κυρίως, τους στόχους και τις ιεραρχήσεις τους, για να µπορούµε
να κάνουµε και πιο γρήγορα τις δουλειές µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Σκανδαλίδη.
Καλείται στο Βήµα τώρα ο κ. Ξανθόπουλος Θεόφιλος από το
ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς λόγω της ηµέρας και ως ποντιακής καταγωγής και
ως ένας Βουλευτής από τη Δράµα, όπου οι πλείστοι είναι πρόσφυγες, θέλω να κάνω µνεία αυτής της δραµατικής ηµέρας για
τον ποντιακό Ελληνισµό, αυτής της συντριβής που υπέστη το ανθρώπινο γένος. Γιατί δεν είναι µόνον η ποντιακή ιδέα, η ποντιακή
ιδιότητα που υπέστη αυτή την σφαγή. Είναι ο άνθρωπος, µε
άλφα κεφαλαίο και µε αυτή την έννοια το πρόβληµα της Γενοκτονίας των Ποντίων αποκτά παγκόσµια διάσταση.
Τέλος, για να µην αιωρείται µία γενικόλογη κατηγορία και κατασκευή, ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι υπεύθυνος για τη σφαγή
αυτή την εκτεταµένη είναι ο τουρκικός εθνικισµός και τα κακά
που εκπορεύονται από τη λογική του παντοδύναµου και κυρίως
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αµιγούς έθνους. Τα ίδια έπαθαν και οι ασσυριακής καταγωγής.
Τα ίδια έπαθαν και οι αρµενικής καταγωγής και οι άλλες εθνοτικές οµάδες. Και όταν µιλάµε για τον ποντιακό Ελληνισµό, δείχνουµε πάντα ότι ο τουρκικός εθνικισµός έχει την ευθύνη.
Στα καθ’ ηµάς τώρα, είναι προφανές ότι αυτό το δισυπόστατο
του Κτηµατολογίου, να υπάρχει δηλαδή ξεχωριστό κτηµατολόγιο
της Δωδεκανήσου απότοκο της ιταλικής κατοχής και ξεχωριστό
στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν µπορεί να συνεχίζεται και είναι θετική
η πρωτοβουλία του Υπουργείου σας, κύριε Υπουργέ, να φέρει
ένα νοµοσχέδιο το οποίο προσπαθεί να επιλύσει προβλήµατα.
Με αυτή την έννοια, λοιπόν, αντιµετωπίζουµε θετικά και παρεµβαίνουµε, έτσι ώστε να αρθούν οι δυσµενείς συνέπειες και οι
πληµµέλειες αυτής της νοµοθέτησης.
Μια εισαγωγική παρατήρηση τώρα. Υπάρχει θέµα πολιτικό µε
τη δηµιουργία παράλληλης δοµής του Κτηµατολογίου. Αυτή τη
στιγµή που µιλάµε για την ενσωµάτωση, ουσιαστικά για τη µετάπτωση του Κτηµατολογίου Κω και Λέρου, δηµιουργείται παράλληλο ιδιωτικό κτηµατολόγιο. Υπάρχει µια διακήρυξη για τη σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο σε τµήµατα, µε αντικείµενο την παροχή
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στις περιφερειακές δοµές του
Ελληνικού Κτηµατολογίου. Είναι ένα πρόγραµµα που τρέχει µε
δικαίωµα προαίρεσης 30 εκατοµµυρίων περίπου και καταλαβαίνουµε πάρα πολύ καλά ότι η βασική επιλογή η κυβερνητική είναι
η ιδιωτική πρωτοβουλία να µην αφήσει κανέναν τοµέα δηµοσίου
ενδιαφέροντος αλώβητο.
Στην παράγραφο 3 –τα είπαµε και στην κατ’ άρθρον συζήτηση,
τα επαναλαµβάνουµε για να υπάρχουν δεσµεύσεις, κύριε Υπουργέ- λέτε ότι πρέπει να προκύπτει αδυναµία του κτηµατολογικού
γραφείου, έτσι ώστε να καταστεί αρµόδια η γραµµατεία του πρωτοδικείου.
Πρώτον, µε ποιον τρόπο θα διαπιστώνεται αυτή η αδυναµία
και πώς δεν θα γίνει ο πολίτης «µπαλάκι» ανάµεσα στις δύο υπηρεσίες; Δεύτερον, µπορεί η γραµµατεία του πρωτοδικείου, έχει
την υποδοµή, τη στελέχωση, να αναλάβει αυτό το βάρος; Εκκρεµούν σαράντα χιλιάδες εγγραφές άκουσα που έλεγαν οι εισηγητές. Καταλαβαίνετε τι πρόβληµα θα δηµιουργηθεί;
Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται µία καθοριστική παρέµβαση και είµαστε πρόθυµοι να συνεισφέρουµε, αρκεί να πάρετε την πρωτοβουλία. Το θέσαµε όλοι. Δεσµευτήκατε ότι θα υπάρξει από πλευράς σας µία δήλωση για την καταληκτική ηµεροµηνία αυτής της
διαδικασίας µετάπτωσης. Περιµένουµε, γιατί αλλιώς µιλάµε στο
κενό. Έχουµε µια δηµόσια διοίκηση που πάσχει. Εάν δεν βάλουµε και ορισµένα πλαίσια έτσι ώστε η δηµόσια διοίκηση να αισθάνεται την ανάγκη να ενεργήσει, φοβούµαι πολύ ότι η µετάπτωση θα διαρκέσει όσο και η ζωή του ιταλικού κτηµατολογίου.
Στο άρθρο 17.2 –το είπαµε και δεν πήραµε απάντηση, κύριε
Υπουργέ- τι θα γίνει µε την απόλυτη ευχέρεια του γενικού διευθυντή του Κτηµατολογίου να επιλέγει τους τοµεάρχες υποστήριξης; Δεν περιγράφεται στο νόµο κανένα προσόν τυπικό. Άρα
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια.
Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό αποτελεί παράγοντα ρουσφετολογικών επιλογών. Αυτό θέλετε; Είµαι σίγουρος ότι δεν µπορείτε να
το υπερασπιστείτε δηµόσια και γι’ αυτό ζητούµε µια απάντηση
και ως προς αυτό το κοµµάτι.
Σας είπε ο εισηγητής µας για το ύψος των 500.000 ευρώ, για
το οποίο δεν απαιτείται η προηγούµενη γνώµη του τεχνικού συµβουλίου και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι προσφέρει το να µη
λαµβάνεται υπ’ όψιν η γνώµη του τεχνικού συµβουλίου. Είναι µια
επιπλέον διασφάλιση και δεν καθυστερεί. Δεν καθυστερεί, είναι
µια διαδικασία γρήγορη. Δεν µπορώ να καταλάβω και δεν θέλω
να πάει το µυαλό µου σε πρακτικές κάτω από το τραπέζι, αλλά
είναι πάρα πολύ σηµαντικό ένας νεοπαγής θεσµός, όπως είναι
αυτός της µετάπτωσης του Κτηµατολογίου των Δωδεκανήσων
στον ελληνικό, να µην έχει αυτού του είδους τις σκιές.
Είχαµε ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις για τις εκκρεµούσες
υποθέσεις, ότι θα πρέπει ο πολίτης να κρατάει τα δικαιολογητικά,
ότι κατέβαλε τα ανάλογα τέλη, έτσι ώστε να µην αναγκάζεται να
τα επανακαταβάλλει. Και είχαµε πει ότι, κατά τη διαδικασία της
µετεγγραφής οποιασδήποτε πράξης, τα τέλη καταβάλλονται µε
την αίτηση. Όµως, είναι υπερβολικό, δηλαδή δεν νοείται να
υπάρχει πράξη προς µετεγγραφή χωρίς να έχουν καταβληθεί τα
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τέλη και είναι παράλογο να ζητάµε από τον πολίτη να κρατάει µία
απόδειξη –ας πούµε- δεκαετίας, για να αποδείξει ότι κατέβαλε
τα τέλη εκείνης της εποχής.
Θέλω να κάνω και µία άλλη παρατήρηση. Επειδή µιλάµε για το
Κτηµατολόγιο, εκκρεµεί µία ρύθµιση που κάνατε προ ελαχίστων
µηνών, µε την οποία, ενώ οι υπάλληλοι του Κτηµατολογίου µετατάσσονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως έχον τη γενική εποπτεία, παραµένουν στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, χωρίς να υπάρχει
κρίση υπηρεσιακού συµβουλίου, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν τα των µετατάξεων των υπαλλήλων των
δικαστικών. Είχατε δεσµευτεί ότι θα αντιµετωπίσετε το θέµα. Τι
θα κάνετε µε αυτή την προφανή νοµοθετική αστοχία; Θα παραµείνουν οι άνθρωποι αυτοί υπάλληλοι του Κτηµατολογίου ή τελικώς θα πάνε στον φυσικό τους χώρο, όπου είναι το Υπουργείο
Δικαιοσύνης;
Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, εδώ από την έκθεση
της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής θέλω να επισηµάνω
κάποια πράγµατα, τα οποία όλους µας φέρουν προ των ευθυνών
µας.
Ειδικότερα, στο άρθρο 5 και στο 33 λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής ότι λόγω της ιστορικότητας των πληροφοριών
του παλιού κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, θα διατηρηθούν αυτές οι πληροφορίες. Λέει, λοιπόν, το εξής: «Ως προσβάσιµο και όχι κτηµατολογικό στοιχείο της βάσης του Εθνικού
Κτηµατολογίου ιδίως στο µέτρο που αυτό εξυπηρετεί τη δηµοσιότητα και την ασφάλεια των συναλλαγών». Άρα είναι ένα ζήτηµα το οποίο πρέπει να το αντιµετωπίσουµε τώρα, για να µην
το βρούµε µπροστά µας.
Συνεχίζει για το άρθρο 10 και πάλι για το 33: «Προς ενίσχυση
εν προκειµένω της ασφάλειας δικαίου, θα ήταν ενδεχοµένως
χρήσιµο να έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση της εξέτασης των εκκρεµών αιτήσεων» -αυτό που λέει ο εισηγητής µας- «για την καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων ενώπιον των οικείων κτηµατολογικών γραφείων Ρόδου, Κω και Λέρου πριν από τη µεταφορά
στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου και σε κάθε περίπτωση
εντός των ρητών προθεσµιών».
Και µε αυτές τις δύο παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε, ολοκλήρωσα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ξανθόπουλε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας και θα ακολουθήσει ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - Κινήµατος Αλλαγής.
Ελάτε, κύριε Κοτρωνιά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρούσα Κυβέρνηση, προς έκπληξη της Αντιπολίτευσης
και προς ικανοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, είναι µια ουσιαστική, αποτελεσµατική και κυρίως φιλολαϊκή Κυβέρνηση, η οποία
µε κάθε νοµοσχέδιο που φέρνει προς ψήφιση λύνει και µια σειρά
χρονίων προβληµάτων.
Θα αναφερθώ παρενθετικά στον νόµο για τους δασωµένους
αγρούς, ο οποίος έλυσε ένα χρόνιο πρόβληµα και σταµάτησε την
ταλαιπωρία και την οικονοµική αφαίµαξη των Ελλήνων πολιτών.
Και το αναφέρω και το συνδυάζω µε το παρόν νοµοσχέδιο, γιατί
ακριβώς στο δεύτερο µέρος του προβλέπεται να ενηµερώνει και
να εναρµονίζει τα δεδοµένα των δασικών χαρτών µε αυτά του
Εθνικού Κτηµατολογίου.
Θα σταθώ επίσης στο υπό κατάρτιση νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών για την τακτοποίηση των ακινήτων που κατέχονται από πολίτες για πολλά χρόνια και φέρονται να ανήκουν
στο δηµόσιο, τα λεγόµενα «κατεχόµενα», και το οποίο επίσης θα
λύσει χρόνια προβλήµατα ανθρώπων που κατέχουν ακίνητα
πάνω από τριάντα χρόνια και, µάλιστα, πολλές φορές και µε τίτλους ακίνητα που διεκδικεί το δηµόσιο, ενώ παράλληλα θα σταµατήσει την παραγωγή νέων αυθαίρετων καταπατήσεων.
Έρχοµαι τώρα στο παρόν νοµοσχέδιο που επίσης τακτοποιεί
εκκρεµότητες, λύνει προβλήµατα και εκσυγχρονίζει τη νοµοθεσία µας, µε το οποίο µπαίνει σε εφαρµογή το σχέδιο της Κυβέρ-
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νησης για την ενιαιοποίηση του Κτηµατολογίου, µε τη µεταφορά
των δεδοµένων του Κτηµατολογίου Δωδεκανήσου, όπως ίσχυε
µέχρι σήµερα από την εποχή της ιταλοκρατίας, και την ενσωµάτωσή τους στο νεοσυσταθέντα φορέα Ελληνικό Κτηµατολόγιο.
Πρόκειται για µια πρωτοβουλία µείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, καθώς αποσκοπεί στην ενιαία και οµοιόµορφη τήρηση πληροφοριών που αφορούν στην ύπαρξη εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων σε όλη την επικράτεια.
Η ισχύς κοινών κανόνων σε όλη τη χώρα συµβάλλει στην
ασφάλεια των συναλλαγών και κατ’ επέκταση ευνοεί και την τόνωση της αγοράς των ακινήτων, αφού επιτρέπει την ταχύτερη
και απλούστερη µεταβίβαση ακινήτων, ενώ παράλληλα κατοχυρώνει την εµπιστοσύνη των πολιτών στον θεσµό του Εθνικού Κτηµατολογίου, που προστατεύει την ιδιωτική και τη δηµόσια περιουσία. Και είναι λυπηρό ότι είµαστε από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν ακόµη ολοκληρωµένο και λειτουργικό το κτηµατολόγιο τους.
Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεσπίζεται η διαδικασία µεταφοράς των κτηµατολογικών δεδοµένων του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου στο πρότυπο του Εθνικού Κτηµατολογίου. Παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πολίτες και επαγγελµατίες σχετικά µε τα ακίνητα και
καθορίζονται συγκεκριµένοι κανόνες για την κτήση και την απώλεια εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων, ιδίως τις προϋποθέσεις κτήσης ακινήτου µε χρησικτησία, οι οποίες παρουσιάζουν
υπό το ισχύον καθεστώς αποκλίσεις από τα γενικά ισχύοντα στην
κοινή νοµοθεσία.
Προφανώς, για το πρώτο µέρος της ενσωµάτωσης του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο κατέθεσαν και θα καταθέσουν ως πιο ειδικοί ο εισηγητής µας
και οι συνάδελφοι της Δωδεκανήσου µε τις επιµέρους παρατηρήσεις τους.
Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνω στο δεύτερο µέρος του παρόντος,
µε το οποίο εισάγονται ιδιαίτερα σηµαντικές µεταρρυθµίσεις για
την ελληνική κοινωνία και αφορούν: Πρώτον, στη στελέχωση και
λειτουργία του φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο». Δεύτερον, στην
ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης. Τρίτον, στην ψηφιοποίηση
διαδικασιών προς διευκόλυνση των πολιτών. Και τέταρτον, στη
βελτίωση των υποδοµών των δικτύων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Συγκεκριµένα, θεσπίζεται ηλεκτρονικό σύστηµα αυτοµατοποιηµένης διασύνδεσης του Ελληνικού Κτηµατολογίου µε τα ληξιαρχεία, ώστε τα κτηµατολογικά φύλλα να ενηµερώνονται
αυτόµατα µε τα στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων θανάτου κάθε δικαιούχου σε κτηµατολογική εγγραφή, κάνοντας ένα ακόµα βήµα
µείωσης της ταλαιπωρίας και της γραφειοκρατίας, αφού πλέον
το Κτηµατολόγιο θα «βλέπει» -εντός εισαγωγικών- αυτόµατα και
τα ληξιαρχεία.
Βέβαια, εννοείται ότι οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος
δικαιούχου κτηµατολογικής εγγραφής θα πρέπει να ενηµερώνουν το αρµόδιο κτηµατολογικό φύλλο ότι κληρονοµούν τον δικαιούχο, προκειµένου να εγγράφονται ως κληρονόµοι στο οικείο
κτηµατολογικό φύλλο.
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των κτηµατολογικών γραφείων και
υποκαταστηµάτων που συστήνονται στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο
συµπληρώνεται η διαδικασία προσωρινής κάλυψης των θέσεων
προϊσταµένων έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού
τους µέσω του ΑΣΕΠ και επιπλέον συστήνεται πάγια προκαταβολή για την κάλυψη των άµεσων λειτουργικών τους αναγκών.
Με το άρθρο 20, βελτιώνεται η διαδικασία επαναπροσδιορισµού των κτηµατογραφούµενων ιδιοκτησιών αποκλειστικά σε περιοχές της χώρας οι οποίες στο παρελθόν τέθηκαν υπό επανακτηµατογράφηση, προκειµένου να αποκατασταθούν αστοχίες
τόσο τεχνικής φύσης όσο και µειωµένης συµµετοχής των ιδιοκτητών στις διενεργηθείσες για τον σκοπό αυτό αυτοψίες. Για
την ταχύτερη εκτέλεση των συµπληρωµατικών αυτών εργασιών
κτηµατογράφησης, καθώς και των πρόσφατων νοµοθετικών αλλαγών αναφορικά µε τους δασωθέντες αγρούς, σύµφωνα µε το
άρθρο 93 του ν.4915/2022, του ιδίου στον οποίο αναφέρθηκα
στην αρχή, προβλέπεται η σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του φορέα «Ελληνικό
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Κτηµατολόγιο», χωρίς µάλιστα και τη γνώµη του τεχνικού συµβουλίου, όταν το ύψος του ανταλλάγµατος συµπληρωµατικής
σύµβασης δεν υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.
Μια ακόµη σηµαντική τοµή που αφορά τους πολίτες είναι η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονοµικής ενηµερότητας µέσω ειδικής πλατφόρµας προσβάσιµης µέσω της ενιαίας
ψηφιακής πύλης, που περιλαµβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενηµερότητας κάθε φυσικού
ή νοµικού προσώπου, είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόµενη
χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, όπου κατά τον νόµο απαιτείται.
Επίσης, µία ακόµη καινοτοµία του νοµοσχεδίου στο πλαίσιο
της ψηφιοποίησης διαδικασιών και δικαστικών πράξεων, προς διευκόλυνση πάντα των πολιτών, προβλέπει µία λύση του συµφώνου συµβίωσης µε κοινή ψηφιακή δήλωση που υποβάλλεται από
τα µέρη, όπως ακριβώς ισχύει και µε το άυλο συναινετικό διαζύγιο.
Θα κλείσω µε µια ιδιαίτερα σηµαντική τροπολογία που αφορά
στην ενίσχυση των περιοχών της βόρειας Εύβοιας και της Σάµου
που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, για τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στα φυσικά πρόσωπα που πρόκειται να επιλέξουν φέτος ως τουριστικό προορισµό τις πληγείσες περιοχές, µε στόχο να αυξηθεί η τουριστική
κίνηση και να δοθεί µια «ανάσα» στην τοπική οικονοµία και την
τοπική κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης επιχειρεί να διαµορφώσει το τεχνικό
πλαίσιο, ώστε µέσα από την ένταξη του Κτηµατολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο να απλοποιήσει και να ψηφιοποιήσει, και µε µία σειρά άλλων διατάξεων, σηµαντικές λειτουργίες του Εθνικού Κτηµατολογίου και να βελτιώσει ακόµα περισσότερο την ταχύτητα και την εξυπηρέτηση των πολιτών, δίνοντας
ακόµη ένα «χτύπηµα» στη γραφειοκρατία και κάνοντας ένα
ακόµα βήµα προς το ψηφιακό κράτος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Κοτρωνιά.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντόπουλος από το ΠΑΣΟΚ Κίνηµα Αλλαγής και αµέσως µετά η κ. Ιατρίδη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 19 Μαΐου σήµερα, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου,
µια γενοκτονία που αποτελεί ιστορικό γεγονός και διεθνώς αποδεκτό. Μάλιστα, τόσο η χώρα µας όσο και η διεθνής κοινότητα
δεν παύουν να τιµούν τη µνήµη των θυµάτων, και φυσικά ζητώντας από την Τουρκία να σταθεί στο ύψος των ευθυνών της, να
αναγνωρίσει υπεύθυνα και να παραδεχτεί επιτέλους τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν εναντίον των Ελλήνων του Πόντου, εγκλήµατα που δεν θα πρέπει να βιώσει ποτέ ξανά η ανθρωπότητα.
Η ιστορική αυτή µνήµη, αγαπητοί συνάδελφοι, µνήµη του βίαιου ξεριζωµού και της γενοκτονίας, επιβάλλει στην Κυβέρνηση
αλλά και σε όλους µας να αναληφθούν οι πρωτοβουλίες αυτές,
ώστε να µπει «τελεία» στον τουρκικό αναθεωρητισµό.
Μάλιστα, εγώ θα έλεγα ότι ο απόηχος της έξωθεν καλής µαρτυρίας του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ αποτυπώνεται µε την εικόνα της οµιλίας του στο Κογκρέσο και φυσικά µε τον εκνευρισµό της Τουρκίας, τόσο των πολιτικών παραγόντων της όσο
και των µέσων ενηµέρωσης της γείτονας χώρας. Και εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλει προσοχή έχοντας µια Τουρκία που επενδύει στον αναθεωρητισµό και φυσικά στο ανιστόρητο σκεπτικό
της «γαλάζιας πατρίδας». Γιατί το κρίσιµο ζήτηµα που αφορά το
εθνικό µας συµφέρον παραµένει αναπάντητο.
Είναι ένα ζήτηµα στο οποίο θα πρέπει να είµαστε όλοι κάθετοι.
Δεν είναι δυνατόν οι εταίροι µας να εξοπλίζουν τον διεθνή ταραξία που λέγεται Τουρκία. Μάλιστα, εδώ θα ήθελα να θυµίσω ότι
ο Πρόεδρός µας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το έχει βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα
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κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα, θα θυµίσω ότι µόλις πριν µια βδοµάδα, µε αφορµή
την κύρωση της Αµυντικής Συµφωνίας Ελλάδας και Ηνωµένων
Πολιτειών, ζητήσαµε από τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια
της επίσκεψής του στις ΗΠΑ να ξεκαθαρίσει επιτέλους το ζήτηµα
της προµήθειας των νέων οπλικών συστηµάτων στην Τουρκία.
Και έρχεται ο Πρωθυπουργός και ανακοινώνει ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραµµα, την αγορά µιας µοίρας F-35, χωρίς ωστόσο
να εξασφαλίζει τη σαφή δέσµευση των ΗΠΑ ότι δεν θα δοθεί εξοπλιστικό πρόγραµµα στην Τουρκία, µια Τουρκία που, όπως είπα,
συµπεριφέρεται ως διεθνής ταραξίας, µη σεβόµενη τις αρχές
της καλής γειτονίας, µη σεβόµενη τις διεθνείς συνθήκες στη Μεσόγειο, µη σεβόµενη το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.
Και τώρα, φυσικά, εν µέσω µιας γεωπολιτικής κρίσης κάνει παζάρι, παρά την προσπάθεια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
νιώσουν ασφάλεια. Και αναφέροµαι φυσικά στην Φινλανδία και
τη Σουηδία και το αίτηµά τους περί της ένταξής τους στο ΝΑΤΟ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, απαιτούνται δεσµεύσεις προς όφελος του
εθνικού συµφέροντος και αυτό είναι σαφές και κατανοητό προς
πάσα κατεύθυνση.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Με το σηµερινό νοµοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, επιχειρείται η ένταξη των περιοχών που κάλυπτε ο Κτηµατολογικός Κανονισµός Δωδεκανήσων στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο. Να θυµίσω ότι τα Κτηµατολόγια Ρόδου, Κω Λέρου δηµιουργήθηκαν από τους Ιταλούς κατακτητές µετά την
ανάληψη της διοίκησης των νησιών. Μάλιστα, θα έλεγα ότι ήταν
πρωτοποριακό εκείνο τον χρόνο συγκεκριµένα ως αντικείµενο.
Σήµερα έχει ανάγκη εκσυγχρονισµού και εναρµόνισης µε τα
ισχύοντα στα υπόλοιπα µέρη της χώρας. Αγαπητοί συνάδελφοι,
το ισχύον Κτηµατολόγιο στα Δωδεκάνησα αποτελεί ένα ειδικό
τοπικό δίκαιο και η µετάπτωση στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο είναι
ένα σηµαντικό εγχείρηµα, που όπως ακούσαµε κατά την ακρόαση των φορέων αναµένεται εδώ και έτη από την τοπική κοινωνία. Είναι µια διαδικασία που προβλέφθηκε ήδη από τον ν.2308/
1995 και σήµερα φυσικά βρίσκεται σε εκκρεµότητα.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει πολλές τεχνικές διατάξεις για τη
µεταφορά των δεδοµένων στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Ωστόσο,
αγαπητοί συνάδελφοι, το ζήτηµα είναι κατά πόσο η διαδικασία
αυτή δεν θα προσθέσει προβλήµατα.
Πρώτο βασικό θα έλεγα ζήτηµα είναι η οριοθέτηση αιγιαλού
και παραλίας. Γνωρίζουµε ότι ο αιγιαλός και η παραλία στο Κτηµατολόγιο και ιδιαίτερα στον Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσων ορίζονταν και ορίζονται µε διαφορετικό τρόπο απ’ όλη
την υπόλοιπη Ελλάδα. Σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο δεν δίνεται, ωστόσο, λύση στο πρόβληµα αυτό, ώστε, δηλαδή, να υπάρχει µια ενιαία αντιµετώπιση όλων των ακινήτων της
χώρας. Έτσι, λοιπόν, κινδυνεύουν ακόµα και δηµόσια ακίνητα
στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Ρόδου, αλλά και ιστορικά δηµόσια ακίνητα του νησιού, όπως οι Πηγές Καλλιθέας που ακούσαµε από τους φόρους να θεωρούνται αυθαίρετα. Πρέπει,
λοιπόν, να γίνουν οι κατάλληλες προσαρµογές σήµερα πριν δηµιουργηθούν δηλαδή οι αµφισβητήσεις και φτάσουν ακόµα και
δηµόσια κτήµατα να θεωρούνται αυθαίρετα.
Δεύτερο σηµαντικό θέµα. Στο νοµοσχέδιο δεν περιγράφεται,
κύριε Υπουργέ, µε σαφήνεια το χρονικό πλαίσιο εντός του
οποίου θα ολοκληρωθεί η µετάπτωση στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Τα χρονικά όρια παραπέµπονται στο να καθοριστούν µε υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του
«Ελληνικού Κτηµατολογίου». Άρα, δεν υπάρχει εδώ σαφές χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση όσων συζητήσαµε και συζητάµε
µέχρι σήµερα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πέραν των ρυθµίσεων που συζητάµε
σήµερα για το Κτηµατολόγιο των Δωδεκανήσων και αυτό που θα
πρέπει να µας απασχολεί σήµερα εδώ είναι η πραγµατική λειτουργία του Κτηµατολογίου στο σύνολο της χώρας. Σήµερα στη
Ρόδο πάνω από τριάντα χιλιάδες πράξεις εκκρεµούν για µετεγγραφή. Το γεγονός αυτό ναρκοθετεί την αγορά ακινήτων, την οικονοµία και φυσικά την ανάπτυξη της περιοχής.
Κύριε Υπουργέ, πολύ δύσκολη θα έλεγα, ωστόσο, είναι η κατάσταση και σε πολλά άλλα κτηµατολογικά γραφεία πανελλα-
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δικά, τα οποία φυσικά λειτουργούν µετ’ εµποδίων. Πολίτες, επαγγελµατίες, δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, µηχανικοί, δικαστικοί
λειτουργοί, επιµελητές υφίστανται ταλαιπωρία άνευ προηγουµένου και µάλιστα θα έλεγα ότι όλοι έχουµε δει την αναµονή να ξεκινά από τις 4:00 το πρωί και τα πιστοποιητικά να χορηγούνται
στους πολίτες µετά από µήνες, στερώντας φυσικά τη δυνατότητα να χρηµατοδοτηθούν από τράπεζες ή να αξιοποιήσουν την
περιουσία τους περαιτέρω. Κι εδώ θα έλεγα ότι χρειάζεται, αγαπητοί συνάδελφοι, η παρέµβαση της πολιτείας, η παρέµβασή
µας. Χρειάζεται εκσυγχρονισµός και στελέχωση µε το κατάλληλο
προσωπικό και χρηµατοδοτική στήριξη µε τους κατάλληλους πόρους.
Έρχοµαι στην τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού όπου περιλαµβάνονται αρκετές τεχνικές και µεταβατικές ρυθµίσεις, όπως η αθλητική αναγνώριση για την ειδική περίπτωση του σωµατείων και φυσικά η παράταση της θητείας της
Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιµετώπιση της Βίας και η µεταβατική λειτουργία του προπονητικού κέντρου του Ολυµπιακού
Χωριού ως την έκθεση του οργανισµού του.
Εδώ θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο άρθρο 6 της τροπολογίας όπου προβλέπεται η παραχώρηση για σαράντα εννέα έτη
του κλειστού γυµναστηρίου καλαθοσφαίρισης του ΟΑΚΑ στον
Παναθηναϊκό. Είναι µια ρύθµιση που πρέπει να επιβάλλει την
αναβάθµιση των αθλητικών εγκαταστάσεων µέσω των επενδύσεων που απαιτούνται, δηλαδή να τις υλοποιήσει η οµάδα του
Παναθηναϊκού.
Ολοκληρώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, η οµοιόµορφη λειτουργία του Κτηµατολογίου είναι κοµβική θα έλεγα για την προοπτική και την ανάπτυξη της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής
στηρίζει κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισµού του θεσµικού πλαισίου και φυσικά των λειτουργιών του κράτους, στηρίζει καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, στηρίζει την ανάπτυξη της χώρας.
Θα έλεγα ότι το εγχείρηµα που σήµερα συζητάµε δεν θα έχει
αποτέλεσµα, αν, πραγµατικά, δεν πιστέψουµε ότι µπορούµε να
αλλάξουµε τα δεδοµένα και αν, φυσικά, δεν συνοδευτεί µε τον
εκσυγχρονισµό και τη στελέχωση των κτηµατολογικών υπηρεσιών που θεωρώ ότι κρίνονται απαραίτητες απ’ όλους µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ
πολύ, κύριε Κωνσταντόπουλε.
Τον λόγο έχει η κ. Ιατρίδη από τη Νέα Δηµοκρατία, στη συνέχεια θα µιλήσει ο κ. Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά ο κ. Γιώργος Καµίνης από το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής
εν όψει της αλλαγής η οποία έγινε.
Κυρία Ιατρίδη, έχετε τον λόγο.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι η 19η Μαΐου,
Ηµέρα Μνήµης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και
έχουν περάσει από τότε εκατόν τρία χρόνια. Δεν ξεχνάµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι τώρα στη συζήτηση για
το νοµοσχέδιο «Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηµατολογικού κανονισµού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και
άλλες διατάξεις». Αν και το νοµοσχέδιο είναι περισσότερο τεχνικού χαρακτήρα, θα ήθελα να κάνω µία πολιτική παρατήρηση. Η
Κυβέρνηση έχει αποδείξει σταθερά ότι είναι δίπλα στους Δωδεκανήσιους, και µε αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται να δώσει λύσεις
σε ένα ζήτηµα που ταλανίζει την περιοχή µας εδώ και δεκαετίες.
Έχει ληφθεί, λοιπόν, η πολιτική απόφαση από την παρούσα
Κυβέρνηση, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα χρονίζοντα ζητήµατα να διορθώνονται. Και πρέπει να διορθώνονται γιατί, προφανώς, δεν µπορούµε να µιλάµε για πρόοδο, δεν µπορούµε να
µιλάµε για ανάπτυξη και, βέβαια, δεν µπορούµε να µιλάµε και για
δικαιοσύνη, αν κλείνουµε τα µάτια σε ζητήµατα που επηρεάζουν
τους πολίτες, σε ζητήµατα που επηρεάζουν τους νησιώτες.
Γι’ αυτό και θα ήθελα να εκφράσω από αυτό εδώ το Βήµα την
ιδιαίτερη χαρά µου, ως Δωδεκανήσια Βουλευτής, να βλέπω ότι
προωθούνται λύσεις ειδικά σε ό,τι αφορά τη µετάπτωση Κτηµατολογίων Ρόδου, και Κω - Λέρου µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Χαίροµαι γιατί τόσο εγώ, όσο και οι συνάδελφοί µου Βουλευτές
Δωδεκανήσου, µαζί µε τους φορείς του νοµού µας και την Αυτο-
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διοίκηση είχαµε προωθήσει το ζήτηµα στην Κυβέρνηση και τα
αρµόδια Υπουργεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιταλική κατοχή στα Δωδεκάνησα έχει αφήσει το αποτύπωµά της µέχρι και τις ηµέρες µας.
Δεν θα επεκταθώ στην ιστορική αναδροµή µιας κι αυτό έχει γίνει
από τον αγαπητό συνάδελφό µου Δωδεκανήσιο Βουλευτή και εισηγητή του νοµοσχεδίου Βασίλη Υψηλάντη. Θα σηµειώσω, όµως,
ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο διασφαλίζεται ο εκσυγχρονισµός του
Κτηµατολογίου Ρόδου και Κω - Λέρου, κατοχυρώνονται τα κτηµατολογικά δεδοµένα και διασφαλίζονται τα υφιστάµενα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα των πολιτών.
Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, αποφεύγεται η νέα καταγραφή των
δικαιωµάτων, χωρίς γραφειοκρατικές περιπέτειες και νέες δηλώσεις, τα οποία θα µεταφερθούν ως ενεργό δικαίωµα σε νέο
φύλλο και θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά υπό τη µορφή γεωτεµαχίου. Σε κάθε ακίνητο και κάθε αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείµενο αντιστοιχεί ένα κτηµατολογικό φύλλο στο οποίο θα
αναγράφεται και ο αριθµός µερίδας που αντιστοιχεί. Οι εργασίες
ενηµέρωσης των κτηµατολογικών µερίδων και σχεδιαγραµµάτων
µε τις εκκρεµείς πράξεις θα γίνουν µε ανάθεση από τον φορέα
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο» σε τρίτους µε συµβάσεις έργου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ενώ θα στελεχωθεί η υπηρεσία
µε νέο προσωπικό.
Οι διακρίσεις των ακινήτων που διατηρήθηκαν στον κτηµατολογικό κανονισµό από το οθωµανικό δίκαιο δεν µεταφέρονται
στα κτηµατολογικά φύλλα, αλλά διατηρούνται υπό µορφή αρχείου. Για τη δηµιουργία των κτηµατολογικών διαγραµµάτων
λαµβάνονται υπ’ όψιν τα ατοµικά διαγράµµατα και η προσαρµογή των ορίων σύµφωνα µε την υλοποιηµένη υφιστάµενη κατάσταση εφόσον δεν υφίστανται περί αυτών αµφισβητήσεις µεταξύ
των όµορων ιδιοκτησιών. Κατά την τυχόν διαµόρφωση των διαγραµµάτων διατηρούνται οι έννοµες συνέπειες που έχουν αυτά
ήδη συµπεριλαµβανοµένης της αρτιότητας.
Μετά την περάτωση της προσαρµογής, που θα κηρυχθεί µε
διαπιστωτική πράξη, η επεξεργασία και η κατοχύρωση των εισερχόµενων πράξεων θα διενεργείται µόνο ηλεκτρονικά. Παύουν
δε να ενηµερώνονται τα τηρούµενα έως τότε έντυπα βιβλία και
να ισχύουν οι ουσιαστικές διατάξεις του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, ενώ θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της
ισχύουσας στην επικράτεια νοµοθεσίας.
Οι διατάξεις για τη χρησικτησία του Αστικού Κώδικα θα εφαρµόζονται από την έκδοση της προηγούµενης διαπιστωτικής πράξης περάτωσης και στη χρησικτησία που είχε αρχίσει, αλλά δεν
είχε συµπληρωθεί. Η δεκαπενταετής κτητική παραγραφή του
κτηµατολογικού κανονισµού θα ισχύει εφόσον έχει συµπληρωθεί
µέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης. Αν δεν έχει συµπληρωθεί µέχρι τότε η δεκαπενταετία, θα είναι εικοσαετής προσµετρούµενου όµως του χρόνου της κτητικής παραγραφής που διανύθηκε µέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επισηµάνω την
ανάγκη για τα εξής: Κατ’ αρχάς θα συµφωνήσω µε την πρόταση
του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου και άλλων φορέων του νοµού
µας για την κατάργηση του κτηµατολογικού δικαστή και τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων του στον διευθυντή του Κτηµατολογίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εναρµονιστούν πλήρως τα Κτηµατολόγια Ρόδου και Κω µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο και θα επιταχυνθεί η καταχώρηση των σαράντα χιλιάδων εκκρεµών πράξεων.
Περαιτέρω, θα πρέπει να καταργηθεί -η εκ του άρθρου 59 του
κτηµατολογικού κανονισµού των Κτηµατολογίων Ρόδου και Κω
που διατηρήθηκε σε ισχύ µε βάση το άρθρο 8 του ν.510/1947υποχρέωση για ενηµέρωση οικοδοµής και οι σχετικές εκκρεµείς
αιτήσεις να τίθενται στο αρχείο και να µη διεκπεραιώνονται. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα λειτουργούν εφεξής ως προς το τεχνικό σκέλος όπως και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και επιτυγχάνεται η ταχύτερη λειτουργία και η µετάπτωσή τους σε αυτό.
Από εκεί και πέρα για την υλοποίηση της ταχύτερης µετάπτωσης θα πρέπει να δούµε τη στελέχωση των υπηρεσιών µε νοµικούς και τεχνικούς. Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε και από την
εκπρόσωπο των νέων δικηγόρων, υπάρχει ενδιαφέρον.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κλείσω µε µια ακόµα ου-
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σιαστική παρατήρηση και αυτή αφορά στο περίφηµο άρθρο 3
του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου και την ανάγκη
για την κατάργησή του, πάγιο αίτηµα της Ένωσης Ιδιοκτητών
Ακινήτων Δωδεκανήσου, αλλά και όλων των φορέων, όπως φάνηκε και από την αντίστοιχη συνεδρίαση στην αρµόδια επιτροπή.
Μολονότι ζητήµατα αιγιαλού και παραλίας αφορούν και το
Υπουργείο Οικονοµικών είναι δεδοµένο ότι θα πρέπει να καθοριστεί ο αιγιαλός και η παραλία µε βάση όσα ισχύουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, να προκύψουν σαφή όρια για την προστασία των
κοινόχρηστων χώρων του δηµοσίου, να γίνει ορθή καταγραφή
των κοινοχρήστων αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να πραγµατοποιηθούν νέες εγγραφές µε την ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη, ώστε
να µπορέσουν οι ιδιοκτήτες να αποδείξουν τα ιστορικά τους δικαιώµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω την οµιλία µου τονίζοντας ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο, για το οποίο αξίζουν τα
συγχαρητήριά µας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, γίνονται πολύ
σηµαντικά βήµατα για την επίλυση ενός ζητήµατος που ταλαιπωρεί χρόνια τις τοπικές κοινωνίες της Ρόδου, της Κω και της Λέρου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
συνάδελφε, και για την τήρηση του χρόνου.
Ο κ. Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο και µετά
ο κ. Καµίνης από το Κίνηµα Αλλαγής. Μετά ο κ. Ιλχάν Αχµέτ από
το Κίνηµα Αλλαγής, ο κ. Γιάννης Λοβέρδος από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Μάνος Κόνσολας από τη Νέα Δηµοκρατία και τελειώνουµε µε τον κ. Γιάννη Παππά από τη Νέα Δηµοκρατία όσον
αφορά τον κατάλογο των οµιλητών. Από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπρόσωπους έχει µιλήσει µόνο ο κ. Σκανδαλίδης.
Τον λόγο έχει ο κ. Καββαδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες
πολίτες αισθάνθηκαν εθνικά υπερήφανοι µε την παρουσία και την
οµιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αµερικανικό Κογκρέσο. Ο Πρωθυπουργός µίλησε στην καρδιά και στην
ψυχή όλων των Ελλήνων, κερδίζοντας όµως, όπως έδειξε η υποδοχή της οµιλίας του, την καρδιά και την ψυχή και των µελών του
Αµερικανικού Κογκρέσου.
Στο Αµερικανικό Κογκρέσο δεν µίλησε ο Πρόεδρος της Νέας
Δηµοκρατίας, µίλησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ακούστηκε η
φωνή της Ελλάδας δυνατά και καθαρά. Της Ελλάδας που αποτελεί πιστό και αξιόπιστο σύµµαχο. Της Ελλάδας που έχει πάγιες
και καθαρές σχέσεις µε τους συµµάχους της και δεν σηκώνει σηµαίες ευκαιρίας. Της Ελλάδας που είναι σταθερά δεσµευµένη
στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Της Ελλάδας που είναι δύναµη ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της
Μεσογείου. Της Ελλάδας που δεν δέχεται εκπτώσεις και παραβιάσεις στα εθνικά κυριαρχικά της δικαιώµατα.
Δεν πιστεύω ότι µπορεί κανείς να αµφισβητήσει την επιτυχία
της επίσκεψης και της παρουσίας του Πρωθυπουργού στις Ηνωµένες Πολιτείες. Η επιτυχία αυτή θεµελιώθηκε στην άσκηση µιας
αξιόπιστης εξωτερικής πολιτικής, που ασκείται από µια σοβαρή
και συγκροτηµένη Κυβέρνηση. Όσοι δεν αναγνωρίζουν ή δυσκολεύονται να δουν αυτή την επιτυχία, προφανώς βρίσκονται για
µια ακόµη φορά σε πλήρη διάσταση µε τη µεγάλη πλειοψηφία
του ελληνικού λαού.
Έρχοµαι τώρα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου. Το Κτηµατολόγιο εξελίχθηκε σε µια πολυσύνθετη υπόθεση καθώς κάθε περιοχή της χώρας είχε συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες. Μία από
αυτές αντιµετωπίζεται µέσα από το σηµερινό νοµοσχέδιο και
αφορά στην ένταξη των ακινήτων των περιοχών όπου ισχύει ο
Κτηµατολογικός Κανονισµός Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Να υπενθυµίσω ότι οι κανόνες που διέπουν το κτηµατολογικό
καθεστώς των Δωδεκανήσων καθορίστηκαν το 1929 επί ιταλικής
κατοχής και το συγκεκριµένο καθεστώς διατηρήθηκε σε ισχύ και
µετά την ενσωµάτωση της Δωδεκανήσου στη µητέρα πατρίδα.
Ανάλογη ιδιαιτερότητα, η οποία επιλύθηκε νοµοθετικά, ήταν αυτή
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασικών εκτάσεων στα Ιόνια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Νησιά. Με διάταξη που επεξεργαστήκαµε µαζί µε συναδέλφους
Βουλευτές των Ιονίων Νήσων το Υπουργείο Περιβάλλοντος κατοχυρώθηκε θεσµικά το τεκµήριο κυριότητας υπέρ των ιδιωτών
στα Ιόνια Νησιά. Δηλαδή το δηµόσιο και όχι ο ιδιώτης πρέπει
πλέον να αποδείξει ότι µια έκταση του ανήκει.
Το νοµοσχέδιο περιέχει και άλλες σηµαντικές και θετικές ρυθµίσεις, όπως: Πρώτον, η online διασύνδεση του Εθνικού Κτηµατολογίου µε τα ληξιαρχεία. Με τον τρόπο αυτό επιλύονται πρακτικά ζητήµατα και απλοποιούνται οι διαδικασίες. Για παράδειγµα, το κτηµατολογικό φύλλο κάθε ακινήτου µέσα από τη διασύνδεσή του µε τα ληξιαρχεία θα ενηµερώνεται αυτόµατα µε τα
στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης του θανάτου κάθε δικαιούχου.
Δεύτερον, η βελτίωση του πλαισίου για τη διαδικασία επανακτηµατογράφησης, προκειµένου να αποκατασταθούν οι αδικίες σε
βάρος πολιτών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Τέλος, θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο άρθρο 20 και 21, που
αφορούν τις διαβόητες πλέον περιοχές επαναπροσδιορισµού.
Πρόκειται για περιοχές σε τρία νησιά, τη Λευκάδα, τη Χίο και τη
Λέσβο. Για τους συναδέλφους που δεν ξέρουν να πω σχετικά ότι
πρόκειται για περιοχές όπου το Κτηµατολόγιο άρχισε να εφαρµόζεται πιλοτικά περισσότερα από είκοσι χρόνια πριν και ακόµα
υπάρχουν εκκρεµότητες.
Μέχρι τώρα στις περιοχές του επαναπροσδιορισµού για να κατοχυρώσει κανείς την ιδιοκτησία του έπρεπε να έχουν συναινέσει
ρητά όλοι οι όµοροι. Αυτό προβλεπόταν από τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαµβάνονταν στην προκήρυξη του 2016 για
τις συµβάσεις οι οποίες θα υπογράφονταν µεταξύ αναδόχου και
Κτηµατολογίου για την υλοποίηση του επαναπροσδιορισµού.
Όµως οι όµοροι συχνά δεν µπορούσαν καν να βρεθούν ή δεν εµφανίζονταν. Οι ιδιοκτήτες µπορεί να ήταν στο εξωτερικό ή ακόµη
να είχαν αποβιώσει. Άλλες φορές τα γειτονικά ακίνητα ήταν
αγνώστου ιδιοκτήτη.
Σε ό,τι αφορά συγκεκριµένα τη Λευκάδα έπειτα από χρόνια
εφαρµογής του πιλοτικού Κτηµατολογίου είχαν µπει στον επαναπροσδιορισµό πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ γεωτεµάχια, δηλαδή το 15% του συνόλου. Στις αυτοψίες που έγιναν
συµµετείχαν δικαιούχοι των δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε
γεωτεµαχίων. Από αυτά µόλις τα διακόσια ογδόντα εννιά διορθώθηκαν µε συναίνεση όλων των όµορων. Τα χίλια οκτακόσια
ενενήντα έξι δεν προκρίθηκαν για διόρθωση, διότι κάποιοι από
τους όµορους είτε δεν βρέθηκαν είτε δεν συναίνεσαν. Για τα
υπόλοιπα τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία, δηλαδή για το 59%
δεν υπήρξε συµµετοχή ούτε καν των δικαιούχων.
Εποµένως, µόνο το 5% των γεωτεµαχίων έχει διορθωθεί και
θα µπορούσε να αναπτυχθεί.
Καταλαβαίνετε ότι το πρόβληµα ήταν τεράστιο, η αγανάκτηση
µεγάλη, γι’ αυτό και το µετέφερα έπειτα από απαίτηση των κατοίκων στον αρµόδιο Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο
κ. Λιβάνιος ο οποίος από την πρώτη στιγµή έσκυψε µε ενδιαφέρον πάνω στο θέµα και µε διάθεση να βρει λύσεις.
Έτσι, φτάσαµε στις νέες διατάξεις, όπου προβλέπεται ότι:
Πρώτον, σε γεωτεµάχια όπου διενεργήθηκε αυτοψία για τον επαναπροσδιορισµό της θέσης τους, αλλά υπήρξαν όµοροι ιδιοκτήτες που δεν συµµετείχαν ή δεν συναίνεσαν, ο ιδιοκτήτης παραλαµβάνει από το Κτηµατολογικό Γραφείο αντίγραφο διαγράµµατος του ακίνητου και κοινοποιεί αντίγραφα σε όλους τους όµορους. Αν κάποιο από τα όµορα ακίνητα είναι αγνώστου ιδιοκτήτη,
το αντίγραφο κοινοποιείται στο ελληνικό δηµόσιο. Εάν εντός
συγκεκριµένης προθεσµίας ο όµορος ιδιοκτήτης δεν έχει απαντήσει, θεωρείται ότι συναινεί και το αποτέλεσµα της αυτοψίας
συµπεριλαµβάνεται στην ανάρτηση.
Δεύτερον, σε περίπτωση ρητής άρνησης των όµορων ιδιοκτητών και µη παροχής συγκατάθεσης, το αποτέλεσµα της αυτοψίας συµπεριλαµβάνεται στην ανάρτηση, χωρίς το τµήµα ή
τµήµατα για το οποία οι όµοροι δεν έχουν συναινέσει.
Τρίτον, για όλα τα παραπάνω δίνεται παράταση στην καταληκτική προθεσµία για τον επαναπροσδιορισµό έως 30-6-2023.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Και τέταρτον, προβλέπεται η σύναψη συµπληρωµατικών συµβάσεων των αναδόχων κτηµατογράφησης µε το Ελληνικό Κτηµατολόγιο για τις πρόσθετες εργασίες που θα προκύψουν, για
τις οποίες µάλιστα έχει ξεκινήσει από το Κτηµατολόγιο η προετοιµασία των τεχνικών προδιαγραφών.
Πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για γενναίες διατάξεις που θα λύσουν πολλά προβλήµατα.
Θέλω να ευχαριστήσω θερµά από αυτό εδώ το Βήµα τον Υφυπουργό, τον κ. Λιβάνιο, για τη συνεργασία που είχαµε, για το ότι
µας άκουσε και εργάστηκε σκληρά, µε πολύ θετικά αποτελέσµατα.
Τέλος, τον ευχαριστώ θερµά για τη συνάντηση που είχαµε στο
γραφείο του πριν δύο ηµέρες, όπου συζητήσαµε κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που ελπίζω ότι θα έρθουν. Συγκεκριµένα,
πρώτον, περιγράφουν σαφώς ότι η επίδοση των αντιγράφων γίνεται µε δικαστικό επιµελητή, ώστε να τηρούνται οι προθεσµίες
και να διασφαλίζεται η διαδικασία. Και δεύτερον, προβλέπουν
προθεσµία τουλάχιστον δέκα ηµερών για την επίδοση των αντιγράφων και τουλάχιστον τριάντα ηµερών για να απαντήσουν οι
όµοροι.
Συµπληρωµατικά, θα ήθελα να καλέσω το Υπουργείο να εξετάσει τη δυνατότητα παράτασης της προθεσµίας για την ολοκλήρωση του επαναπροσδιορισµού µέχρι τις 31-12-2023.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χιλιάδες συµπολίτες µας που
είναι όµηροι πάνω από είκοσι χρόνια, µε αυτές τις διατάξεις θα
µπορέσουν να κατοχυρώσουν οριστικά τις περιουσίες τους και
στη συνέχεια, αν θέλουν, να τις αξιοποιήσουν. Γι’ αυτό και ψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε και εµείς.
Ο κ. Καµίνης από το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής έχει τον λόγο
και µε βάση το πρόγραµµα, ακολουθεί ο κ. Ιλχάν Αχµέτ, οµοίως
από το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όταν το 2009, η κυβέρνηση Καραµανλή δραπέτευσε από την
εξουσία, η κυβέρνηση Παπανδρέου κλήθηκε να διαχειριστεί µια
κατάσταση όπου το ελληνικό κράτος δεν ήξερε ούτε να µετρά
ούτε πού πήγαιναν τα χρήµατά του. Δεν είχαµε κάνει απογραφή
δηµοσίων υπαλλήλων, δεν είχαµε κάνει απογραφή συνταξιούχων. Γενικότερα, είχαµε µάθει οι πολιτικές αποφάσεις να λαµβάνονται στο περίπου, αρκούµενοι σε µια θολή εικόνα που βόλευε.
Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και µε την περίπτωση του Κτηµατολογίου, καθώς ακόµη και σήµερα πια εκκρεµεί η ολοκλήρωσή
του. Είναι προφανές ότι πρέπει η χώρα να αποκτήσει επιτέλους
ένα ενιαίο εθνικό και πλήρως ψηφιοποιηµένο Κτηµατολόγιο, το
οποίο θα αποτυπώνει µε ακρίβεια και διαφάνεια το σύνολο των
εµπραγµάτων δικαιωµάτων που υπάρχουν επί της ακίνητης περιουσίας στο σύνολο της επικράτειας.
Πρέπει να φύγουµε πια από την κατάσταση των ειδικών καθεστώτων και των εξαιρέσεων, µια κατάσταση κατακερµατισµού
και να εφαρµοστεί οριζόντια ένα ενιαίο πλέγµα κανόνων για
όλους, για δύο λόγους. Κατ’ αρχάς, για την ασφάλεια δικαίου και
κατά δεύτερον λόγο, για τη διευκόλυνση των συναλλαγών και
κατ’ επέκταση, της οικονοµικής δραστηριότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται ένας φορέας, µια διαδικασία και ένα συγκεκριµένο σύστηµα καταγραφής το οποίο να υποστηρίζεται κατάλληλα τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.
Το νοµοσχέδιο έρχεται περίπου έναν χρόνο µετά την ψήφιση
του ν.4821, ο οποίος είχε ως στόχο τον εκσυγχρονισµό του Κτηµατολογίου και τη µεταφορά του από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όµως, όπως µπορεί
κανείς εύκολα να παρατηρήσει, ακόµη δεν έχουν εκδοθεί κάποιες σηµαντικές διατάξεις που προέβλεπαν άρθρα που περιείχαν εξουσιοδοτήσεις.
Παραθέτω τρία ενδεικτικά παραδείγµατα. Δεν έχει συσταθεί
Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων στο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου «Ελληνικό Κτηµατολόγιο». Δεν έχει ακόµη εκδοθεί υπουργική απόφαση που συγκροτεί το Εποπτικό Συµβούλιο του νοµικού προσώπου. Δεν έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση η
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οποία αφορά στην εκπαίδευση των κτηµατολογικών δικαστών,
όπως προβλέφθηκε στο άρθρο 12 του ν. 4821. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σκοπεύει να την εκδώσει, ώστε να εξασφαλιστεί η
αναγκαία χρηµατοδότηση; Διότι ακούσαµε κατά τις συνεδριάσεις
της επιτροπής και την πρόταση να καταργηθούν.
Ως προς τα ειδικότερα σηµεία του νόµου, θα ήθελα να σταθώ
στα εξής. Θα µας λέει το νοµοσχέδιο πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία προσαρµογής για τη µεταφορά των τηρούµενων στα
Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου, Κω, Λέρου, νοµικών, χωρικών
και τεχνικών πληροφοριών στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου;
Επίσης, το νοµοσχέδιο ορίζει ότι τρίτοι θα αναλαµβάνουν µε
συµβάσεις έργου αναγκαίες τεχνικές και νοµικές εργασίες που
απαιτούνται για την προσαρµογή. Πότε το Υπουργείο έκρινε ότι
το νοµικό πρόσωπο του Κτηµατολογίου δε διαθέτει τα µέσα και
το προσωπικό, για να διενεργήσει αυτή την προσαρµογή; Επίσης, το Υπουργείο πρέπει να µας προσδιορίσει περισσότερο
ποιοι µπορεί να είναι αυτοί οι τρίτοι.
Προβλέπεται, επίσης, στο άρθρο 12 η θέσπιση ηλεκτρονικού
συστήµατος αυτοµατοποιηµένης διασύνδεσης των ληξιαρχείων
και του νοµικού προσώπου. Αυτό αναµφίβολα συνιστά µια θετική
εξέλιξη. Ωστόσο, η πραγµατική λειτουργία του εν λόγω συστήµατος µεταφέρεται στις ελληνικές καλένδες, αφού τόσο η περίοδος δοκιµαστικής του λειτουργίας όσο και η έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας διαπιστώνονται µε απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χωρίς το σχέδιο νόµου να
ορίζει κάποιο απώτατο χρονικό όριο δοκιµαστικής και παραγωγικής εφαρµογής.
Επίσης, καλό θα ήταν να µας εξηγήσετε γιατί στη στελέχωση
των περιφερειακών υπηρεσιών του Κτηµατολογίου και στις θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης κόβετε θέσεις από τους κλάδους των νοµικών -από εκατόν είκοσι τις πάτε σε πενήντα- και
των µηχανικών µε ειδικότητα αγρονόµων - τοπογράφων -από
ογδόντα τέσσερις τις µειώνετε σε πενήντα- και τις θέσεις αυτές
τις µεταφέρετε στον κλάδο των διοικητικών, οι οποίες από
ογδόντα δύο σχεδόν υπερδιπλασιάζονται, φτάνοντας τις εκατόν
πενήντα. Ποια είναι η λογική που υπαγορεύει αυτή την ανακατανοµή;
Επιτρέψτε µου στο τέλος να κλείσω µε κάποιες σηµαντικές παραλείψεις που αφορούν γενικότερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ακόµα, κύριε Υπουργέ, δεν έχει εκδοθεί η απόφαση επιµόρφωσης των δικαστών πάνω στις υποθέσεις που αφορούν στον
ν.4800 για τις σχέσεις γονέων και τέκνων. Και ακόµη, βεβαίως,
δεν έχει αρθεί η αναστολή της παροχής κοινωφελούς εργασίας
του ν.4623/2019. Η κοινωφελής εργασία αποτελεί εναλλακτικό
τρόπο έκτισης της ποινής. Τότε, στην αρχή της θητείας σας, είχατε πει ότι η αναστολή αυτή θα είναι προσωρινή.
Επειδή έχω και την αρµοδιότητα να παρακολουθώ τα θέµατα
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και επειδή βλέπω ότι τα
τελευταία χρόνια έχει πρυτανεύσει περισσότερο η λογική στην
ποινή της καταστολής, παρά κάποια µέτρα εναλλακτικά του τρόπου έκτισης της ποινής και επειδή υπάρχει το πρόβληµα του
υπερπληθυσµού των φυλακών, επειδή ουσιαστικά έχει αδρανοποιηθεί το σύστηµα της ηλεκτρονικής επιτήρησης, επειδή βαίνουν προς µαρασµό οι αγροτικές φυλακές, µέτρα, όπως η
εναλλακτική αυτή κοινωνική υπηρεσία, αποτελούν κατά κάποιον
τρόπο µια σηµαντική διέξοδο για πάρα πολλούς και ειδικά για το
θέµα του υπερπληθυσµού των φυλακών. Φυσικά ήταν τεράστιο
το λάθος να µεταφερθούν οι αρµοδιότητες αυτές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τουλάχιστον, για αυτή που δεν έχει µεταφερθεί, κύριε Υπουργέ -εγώ πάντα θα το λέω- πρέπει να το θεσπίσετε αυτό το µέτρο. Ειδάλλως, να µάθουµε γιατί δε θεσπίζεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Τα έχω
εξηγήσει πολλές φορές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, δεν
ακούγεστε καν. Να σας δώσω τον λόγο αµέσως µετά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, λέτε ότι έχει καθυστερήσει γιατί απαιτείται η συνεργασία των ΟΤΑ. Ωραία! Έχουν παρέλθει τρία χρόνια. Τρία χρόνια! Οι δήµαρχοι δεν έχουν να χάσουν, να κερδίσουν έχουν.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε κάτι να πείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Όχι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Αχµέτ.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, αυτό που είπε ο προηγούµενος ο συνάδελφός
µου, ο εξαιρετικός νοµικός κ. Καµίνης, είναι άκρως σηµαντικό και
εµείς όλος ο νοµικός κόσµος, δικηγόροι που είµαστε κάθε µέρα
στην πράξη θέλουµε όντως να λυθεί αυτό το θέµα µε την κοινωφελή εργασία. Νοµίζω ότι είναι ένα αίτηµα όλου του δικηγορικού
κόσµου για το νοµικό µας πολιτισµό, κύριε Υπουργέ, είναι θέµα
νοµικού πολιτισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κτηµατογράφηση πρέπει να
ολοκληρωθεί. Η χώρα πρέπει να αποκτήσει επιτέλους κτηµατολόγιο. Η επιτάχυνση της διαδικασίας κτηµατογράφησης είναι επιτακτική. Δεν νοµίζω πως υπάρχει κανένας Βουλευτής σήµερα
εδώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο που να διαφωνεί µε τις παραπάνω
φράσεις, τους τίτλους. Και δε διαφωνεί κανείς, γιατί το Κτηµατολόγιο είναι µια κορυφαία µεταρρύθµιση. Είναι, όντως, µια µεταρρύθµιση - τοµή για τη χώρα µας και σ’ αυτό είµαστε σύµµαχοι
και δεν χωρούν φυσικά µικροψυχίες ή µικροκοµµατικά παιχνίδια.
Όµως, δυστυχώς, για τη χώρα µας µε το να επαναλαµβάνουµε
το αυτονόητο ή να συµφωνούµε στο αυτονόητο δε σηµαίνει πως
το πρόβληµα αυτόµατα λύνεται ή θα λυθεί. Και η υπόθεση του
Κτηµατολογίου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Είκοσι
πέντε χρόνια µας ταλαιπωρεί αυτή η υπόθεση. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τη µεταφορά του φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» στο Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνησης, που παρακολουθώ ως αρµόδιος τοµεάρχης και εγώ από το κόµµα µου.
Μια µεταφορά που είχε περισσότερο επικοινωνιακό χαρακτήρα
παρά ήταν µια µεταφορά ουσιαστική. Και το λέω αυτό, γιατί τα
προβλήµατα που σας είχαµε επισηµάνει τότε παραµένουν σήµερα, δυστυχώς. Προφανώς, η κτηµατογράφηση δεν προχωρά
µε τους ρυθµούς που σχεδόν µε έπαρση υποσχόσασταν, επιµένοντας πως η ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου θα γίνει πολύ
γρήγορα. Λέγατε τότε ότι ούτε καν θα το καταλάβουµε.
Σας είχαµε επισηµάνει τότε πως προκειµένου να δικαιολογήσετε τη βίαιη απόσπαση του δηµοσίου φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» από το καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, βιάζεστε και δεν είναι σωστό αυτό. Σας είχαµε πει
ότι η ψηφιοποίηση, για την οποία προφανώς και ήµασταν και είµαστε ακόµα θετικοί, δεν είναι ικανή να λύσει τα προβλήµατα του
Κτηµατολογίου. Και σας είχαµε τονίσει, επίσης, πως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δε θα είναι σε θέση να διαχειριστεί τα πολύπλοκα ιδίως νοµικά και τεχνικά προβλήµατα της
κτηµατογράφησης -επαναλαµβάνω, ιδίως νοµικά!- αλλά και το
πλήθος των έργων κτηµατογράφησης που βρίσκονται σήµερα
σε εξέλιξη. Δυστυχώς, όµως, επιβεβαιωθήκαµε. Γιατί σήµερα κι
αυτό είναι πραγµατικά θλιβερό. Το «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» που
είναι ένας εξαιρετικά κερδοφόρος φορέας του ελληνικού δηµοσίου, εµφανίζει πλέον στοιχεία διάλυσης, όπως µας καταγγέλλουν όλοι οι υπάλληλοι που µας επισκέπτονται και µας αναφέρουν τα προβλήµατά τους.
Εκτός από τη γνωστή υποστελέχωσή του, οι εργαζόµενοι αναφέρουν πως η ίδια η διοίκηση του φορέα σε πολλές περιπτώσεις
δηµιουργεί προσκόµµατα στην εύρυθµη λειτουργία του, οδηγώντας τους εργαζοµένους, αλλά και τους πολίτες σε µεγάλη απόγνωση και ταλαιπωρία. Επιπλέον, ο φορέας του Κτηµατολογίου
παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή, σε
υπολογιστές, εκτυπωτές χωρίς χαρτί, τηλεφωνικά κέντρα εκτός
λειτουργίας κ.λπ.. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή την εικόνα µας τη
µεταφέρουν και αυτή την εικόνα κάθε µέρα ως νοµικοί - δικηγόροι τη βιώνουµε και οι πολίτες το ζουν. Μια εικόνα που σαφώς
µας ανησυχεί και µας βάζει σε κάποιες υποψίες. Τί είναι αυτό;
Μήπως αυτή η απαξίωση του φορέα, διότι απαξιώνεται το «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», έχει ως στόχο στο τέλος την ιδιωτικοποίηση του φορέα; Μήπως, δηλαδή, στο τέλος θα µας πείτε
«εντάξει, αφού δεν µπορεί, το πάνω πεδίο το ιδιωτικοποιούµε».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν σας είναι εξάλλου ξένη αυτή η πρακτική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από τα όποια θετικά που
σαφώς υπάρχουν στο συζητούµενο νοµοσχέδιο, δεν µπορώ να
µη σχολιάσω και το νοµοθετικό αλαλούµ που κάθε τόσο καλούµαστε να το αντιµετωπίσουµε. Σήµερα, για παράδειγµα, έχουµε
ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Κτηµατολόγιο, που ανήκει, όµως, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ταυτόχρονα, έχουµε και ένα ολόκληρο Κεφάλαιο Γ’ στο νοµοσχέδιο µε άσχετες διατάξεις. Θετικές βέβαια, αλλά άσχετες µε
το νοµοσχέδιο.
Φαντάζοµαι πως κατανοείτε ότι οι κανόνες καλής νοµοθέτησης
δεν τηρούνται, δυστυχώς, ούτε από αυτή την Κυβέρνηση στο
ελάχιστο.
Σε ό,τι αφορά τώρα το Κτηµατολόγιο Δωδεκανήσου του υπάρχοντος νόµου, τα προβλήµατα είναι γνωστά και είναι αλήθεια ότι
ο εκσυγχρονισµός του Κτηµατολογίου Δωδεκανήσου έχει ήδη
καθυστερήσει, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γι’ αυτό και βλέπουµε
θετικά τις διατάξεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, παρ’ ότι
για άλλη µια φορά πολλά από τα θέµατα που θα έπρεπε να εξειδικεύονται, παραπέµπονται πάλι σε υπουργικές αποφάσεις.
Θέλω σ’ αυτό το σηµείο να αναφερθώ και στην επικείµενη µεταστέγαση των γραφείων του Κτηµατολογίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου ήσασταν παρών, κύριε Υπουργέ, και σε
µια σύσκεψη που έγινε µε τους φορείς της Ροδόπης και της Θράκης, µε το συµβολαιογραφικό σύλλογο και τον δικηγορικό σύλλογο, µε έναν διαγωνισµό που ανακοινώθηκε στις 8-4-2020,
δηλαδή σε µια περίοδο που όλη η Ελλάδα ήταν κλεισµένη στο
σπίτι, τροµαγµένη από την άγνωστη αυτή κατάσταση της πανδηµίας. Με έναν διαγωνισµό, στον οποίον είχαµε µία και µοναδική
προσφορά, αποφασίστηκε η µεταστέγαση του Κτηµατολογικού
Γραφείου της περιοχής σε ακίνητο που βρίσκεται εκτός της πόλεως της Κοµοτηνής και συγκεκριµένα στον οικισµό Κηκίδιο αντί
µηνιαίου µισθώµατος 9.900 ευρώ.
Πρέπει να επισηµάνω πως το σηµερινό µίσθωµα στον υφιστάµενο χώρο του υποθηκοφυλακείου εντός της Κοµοτηνής ανέρχεται µόλις στο ποσό των 1.000 ευρώ. Άρα, δηλαδή, 9.000 ευρώ
παραπάνω. Μιλάµε, λοιπόν, για µια τροµακτική διαφορά στο ενοίκιο, για ένα σαφώς πολύ µεγαλύτερο κτήριο -καλύπτει τις προδιαγραφές, δεν λέµε!- που όµως, αντί να υπόσχεται την αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη, αλλά και τη διευκόλυνση
των επαγγελµατιών που συναλλάσσονται µε το Κτηµατολογικό
Γραφείο, είναι βέβαιο πως θα οδηγήσει σε µια τροµακτική ταλαιπωρία. Και µιλάω για ταλαιπωρία, καθώς η µεταφορά των γραφείων σε περιοχή εκτός πόλεως θα προκαλέσει εξαιρετική
δυσχέρεια στις συναλλαγές και αυτές οι δυσχέρειες συναλλαγών
δεν είναι µόνο για τους επαγγελµατίες του χώρου, αλλά και όλων
των πολιτών που θα υποχρεωθούν µε δικό τους µεταφορικό µέσο
να πηγαίνουν τέσσερα χιλιόµετρα µακριά από την πόλη σε ένα
χωριό που λέγεται Κηκίδιο, σε αυτή την περιοχή, και µάλιστα
όταν δεν υπάρχουν δηµόσιες υπηρεσίες. Και αυτή είναι η οµόφωνη άποψη του δικηγορικού συλλόγου, του συµβολαιογραφικού συλλόγου, καθώς και όλων των φορέων της περιοχής.
Νοµίζω πως πρέπει να το ξαναδείτε το θέµα. Μιας και είστε
παρών, κύριε Υπουργέ, έγινε και σύσκεψη περί αυτού του θέµατος. Προσωπικά, εκτιµώ πως µε τη σηµερινή εικόνα της κτηµαταγοράς δε θα ήταν δύσκολο να βρεθεί ένα µίσθωµα τέτοιου
ύψους κατάλληλου ακινήτου εντός της πόλεως της Κοµοτηνής
και µάλιστα στο κέντρο, όπου η πρόσβαση για πολίτες και επαγγελµατίες θα είναι άµεση και εύκολη για να διευκολυνθούν οι συναλλαγές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Λιβάνιος, έχει
τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά κάποιον τρόπο αυτό το νοµοσχέδιο είναι συνιδιοκτησία
των Υπουργείων. Είχαν δουλέψει πάρα πολύ σ’ αυτό και το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σήµερα κλεί-
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νει ένα µεγάλο κεφάλαιο πολλά χρόνια µετά, από το 1947, από
την ενσωµάτωση των Δωδεκανήσων στον εθνικό κορµό. Θα συµφωνήσω και µε τον κ. Σαντορινιό, τον εισηγητή της Μειοψηφίας,
ότι αυτό είναι το πρώτο βήµα. Προφανώς δεν πρέπει να είναι το
µόνο και προφανώς δεν πρέπει να σταµατήσουµε εκεί, γιατί
όντως αυτό που αρχίζει από εδώ και πέρα είναι το πιο σηµαντικό
για να λειτουργήσει οµαλά ο φορέας.
Αυτό που θα πρέπει να µας προβληµατίσει ως χώρα είναι ότι
στα ιταλοκρατούµενα Δωδεκάνησα τη δεκαετία του 1920, εκατό
χρόνια πριν, είχαν καταφέρει και είχαν φτιάξει ένα Κτηµατολόγιο
το οποίο είναι µπροστά απ’ αυτό που πάµε να φτιάξουµε το 2020
εµείς. Θα αναφερθώ σε λίγο σε ορισµένα θέµατα για το κτηµατολόγιο, γιατί άκουσα µε προσοχή όλες τις οµιλίες και όλες τις
παρεµβάσεις όλων των Βουλευτών.
Σχετικά µε το πρώτο θέµα που αφορά το Κτηµατολόγιο Δωδεκανήσων, δηλαδή της Ρόδου, της Κω και ενός τµήµατος της
Λέρου και µε νοµοτεχνικές που θα καταθέσει σε λίγο ο Υπουργός
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας, νοµίζω ότι πάρα πολλά απ’ αυτά που
ακούστηκαν σ’ αυτή την Αίθουσα γίνονται δεκτά, προκειµένου να
διευκολύνουν τον κόσµο και τις υποθέσεις που εκκρεµούν. Είναι
σηµαντικό το ότι πρέπει γρήγορα να προχωρήσουµε όλες τις εκκρεµείς υποθέσεις, ώστε να καταχωρηθούν γρήγορα.
Θα αναφερθώ λίγο επιγραµµατικά στις διατάξεις του δεύτερου µέρους του νοµοσχεδίου, οι οποίες έχουν ένα ενδιαφέρον
και αφορούν µια σειρά βελτιώσεων στη λειτουργία του Ελληνικού Κτηµατολογίου, το οποίο δεν είναι ανώνυµη εταιρεία. Είναι
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ήδη από το 2018.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να απαντήσω στον κ. Αχµέτ που µιλάει για ιδιωτικοποίηση. Δεν υπάρχει καµµία πρόθεση ιδιωτικοποίησης. Αντιθέτως, ιδιωτικό ήταν το υποθηκοφυλακείο στην
πλειοψηφία του µέχρι το 2018. Πολλά ιδιωτικά υποθηκοφυλακεία
λειτουργούν και τώρα. Πάρα πολλά απ’ αυτά λειτουργούν πολύ
αποτελεσµατικά. Μπορώ να αναφέρω περιπτώσεις που γνωρίζω
απ’ αυτά που ακούω και από πολίτες και από συναλλασσόµενους
µε το Κτηµατολόγιο. Είναι το Μαρούσι για παράδειγµα, είναι η
Δράµα. Με την ένταξή τους κάποια στιγµή στο «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» πρέπει να συνεχίσουν να είναι το ίδιο αποδοτικά και να
τραβήξουν προς τα πάνω αυτά που έχουν ήδη ενταχθεί ή αυτά
που θα ενταχθούν και να αποκτήσουν καλύτερα standard.
Το Κτηµατολόγιο µε το οποίο η προηγούµενη κυβέρνηση το
2018 νοµοθέτησε µε τον ν.4512 την ένταξη όλων των υποθηκοφυλακείων της χώρας, έµµισθων και άµισθων, στον φορέα, στο
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο», είχε ένα δοµικό πρόβληµα, ότι δηλαδή
εκείνη τη στιγµή ήταν σε εξέλιξη και η κτηµατογράφηση της
χώρας. Δεν έχει τελειώσει η κτηµατογράφηση της χώρας.
Θα σας δώσω ορισµένα νούµερα. Η αιτιολογική του ν.4512/
2018 -το καταλαβαίνω, δεν το λέω από αντιπολιτευτική σκοπιάπροέβλεπε ότι µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2019 διακόσια δέκα από
τα τριακόσια πενήντα επτά υποθηκοφυλακεία θα είχαν ενταχθεί
στον φορέα. Ξέρετε πόσα είχαν ενταχθεί τον Σεπτέµβριο του
2019; Δύο. Γιατί; Διότι υπήρχαν πολλά δοµικά προβλήµατα στη
λειτουργία ενός φορέα.
Έγινε κουβέντα για το προσωπικό. Παρεµπιπτόντως, στην Κεντρική Υπηρεσία του Κτηµατολογίου υπηρετούν σήµερα διακόσια
εβδοµήντα άτοµα. Πού δηµιουργήθηκε υποστελέχωση; Είπε ο
αγαπητός κ. Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι η υποστελέχωση
υπήρχε γιατί οι διαδικασίες προσλήψεων στη χώρα µέσω ΑΣΕΠ
κινούνται µ’ έναν ρυθµό, όπως κινούνται. Σωστά γίνονται µέσω
ΑΣΕΠ. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία επ’ αυτού. Ποιο είναι το
θέµα, όµως; Ότι από τη στιγµή που πέφτει ένα υποθηκοφυλακείο
στο Κτηµατολόγιο, υπάρχουν περιπτώσεις που οι υπάλληλοι δε
θέλουν να έλθουν στον φορέα, από τον ιδιωτικό φορέα που ήταν
να πάνε στο δηµόσιο. Θέλετε γιατί είναι οικονοµικός ο λόγος;
Θέλετε γιατί ο άµισθος υποθηκοφύλακας επιλέγει ως επαγγελµατική του σταδιοδροµία στο µέλλον να µεταφερθεί και να ανήκει σ’ ένα δικηγορικό γραφείο, σ’ ένα συµβολαιογραφικό γραφείο και να ασκήσει ιδιωτικό επάγγελµα; Η µεγάλη πλειοψηφία,
µια πλειοψηφία σηµαντική των υπαλλήλων, δεν ήλθε στον ενιαίο
φορέα.
Ανέφερε ο κ. Ξανθόπουλος τη διάταξη που κρατάει ουσιαστικά
τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δύο έτη πριν
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πάνε στις δικαστικές υπηρεσίες. ο λόγος είναι προφανής. Εάν
αυτή τη στιγµή, για παράδειγµα, πέσει το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, αύριο θα έχει δέκα κενά γραφεία,
γιατί όλοι οι υπάλληλοι θα επιλέξουν µε τα δικά τους κριτήρια να
πάνε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα έλθουµε µετά όλοι εµείς
και θα ρωτάµε γιατί δεν υπάρχει προσωπικό.
Θα σας πω, λοιπόν, για το προσωπικό. Ήδη είναι σε εξέλιξη ο
διαγωνισµός 12Κ. Εξετάζεται από το ΑΣΕΠ και γίνεται η µοριοδότηση των υποψηφίων, ογδόντα θέσεις για το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Για το 2021 - 2022 είχαν εγκριθεί εκατόν ογδόντα θέσεις.
Είχαµε δύο επιλογές. Πρώτη επιλογή, να προκηρυχθεί νέος διαγωνισµός που δεν θα τελείωνε πριν από το 2023 τέτοια εποχή.
Μάλιστα, επειδή λήγει και η θητεία της Βουλής τον Ιούλιο του
2023, πιθανόν να πάµε και στην απαγόρευση υπηρεσιακών µεταβολών, οπότε θα πήγαινε και ακόµα παραπέρα.
Τι κάνουµε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών; Γι’
αυτό γίνεται και ανακατανοµή των θέσεων στην περιφερειακή
υπηρεσία του Κτηµατολογίου. Τι θα κάνουµε; Θα πάρουµε τους
επιλαχόντες της 12Κ, δηλαδή αντί να πάρουµε τρεις διοικητικούς, θα πάρουµε πέντε, έξι, επτά, όσους έχουν εγκριθεί για το
2022.
Θέλω να κάνω µια ειδική αναφορά για τα άρθρα 20 και 21.
Αυτά τα άρθρα προσπαθούν να λύσουν δύο προβλήµατα, το ένα
πρόσφατο, το άλλο τουλάχιστον δέκα ετών. Τα είπε και ο κ. Καββαδάς και θέλω να ευχαριστήσω και τον κ. Καββαδά και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Αθανασίου και τον κ. Μηταράκη. Το
άρθρο 20 αφορά τις περιπτώσεις που ξεκίνησε η πρότυπη πιλοτική, αν θέλετε, κτηµατογράφηση το 1998. Δεν πήγε καλά για τεχνικούς λόγους. Γιατί ήταν δοκιµαστικά, γιατί δεν ήταν καλά τα
τοπογραφικά διαγράµµατα; Οτιδήποτε. Το 2011 ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κήρυξε σε επαναχωροθέτηση
τις τρεις αυτές περιοχές µαζί µε την Αλόννησο, της οποίας το
πρόβληµα είναι σαφώς µικρότερο και θα επιλυθεί µε πιο απλό
τρόπο.
Φτάσαµε στο 2022. Ακόµα τα ακίνητα πολλών ανθρώπων από
εκεί είναι σε άλλα µέρη από εκεί που είναι πραγµατικά. Διαφωνεί
η πραγµατικότητα µε το χαρτί. Τι έλεγε το ελληνικό δηµόσιο;
«Δεν ισχύει αυτό που βλέπω, ισχύει αυτό που βλέπω στο χαρτί,
αυτό που είναι καταγεγραµµένο». Το αποτέλεσµα ήταν ότι δεν
µπορούσε να ξεκαθαριστεί η περιουσία.
Τι κάναµε; Να κάνουµε αυτοψίες για να τα δούµε. Πήγαιναν
και έκαναν αυτοψίες, ένα οικόπεδο έχει, για παράδειγµα, τέσσερις όµορους, έρχονταν οι δύο, ο ένας ήταν στην Αθήνα και δεν
ερχόταν, ο άλλος έλεγε «πού να τρέχω τώρα» και ήταν σε οµηρία
όλοι.
Μ’ αυτή, λοιπόν, τη ρύθµιση προσπαθούµε να επιλύσουµε και
να διευκολύνουµε τους συνεπείς οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν και
προσπάθησαν να λύσουν το θέµα της επαναχωροθέτησης. Είµαστε σε διαρκή επικοινωνία για να δούµε και ό,τι προβλήµατα
υπάρχουν από εδώ και πέρα.
Υπάρχει ένα δεδοµένο, όµως. Η κτηµατογράφηση κάποια
στιγµή πρέπει να κλείσει. Επειδή ανοίγουν διάφορα θέµατα τα
οποία ήταν «κάτω από το χαλάκι» όλα αυτά τα χρόνια, η µη
ύπαρξη Κτηµατολογίου δηµιουργούσε ασάφειες και οµιχλώδη
τοπία σε πολλές περιοχές, διεκδικούµενες εκτάσεις, καταπατηµένες εκτάσεις, δασωµένους αγρούς, εκχερσωµένα δάση. Ήλθε
η ρύθµιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος η οποία δίνει µια λύση
σ’ αυτό το σηµαντικό πρόβληµα και γι’ αυτό µε τη ρύθµιση του
άρθρου 21 δίνουµε τη δυνατότητα να γίνει µια συµπληρωµατική
σύµβαση µε τον ανάδοχο. Είναι και διεθνής δέσµευση της χώρας
να τελειώσει το Κτηµατολόγιο. Απορώ γιατί θα έπρεπε να είναι
διεθνής δέσµευση η υλοποίηση του Κτηµατολογίου, αλλά δυστυχώς έτσι έγινε. Έπρεπε να το είχαµε κάνει µόνοι µας.
Τι έχουµε, λοιπόν; Θα πάµε σε συµπληρωµατικές συµβάσεις
για να τελειώσουν και αυτές οι περιπτώσεις σ’ όλη την Ελλάδα.
Μικρά ποσά θα είναι κατά περίπτωση. Επειδή τέθηκε το θέµα για
το τεχνικό συµβούλιο, το τεχνικό συµβούλιο είναι χρονοβόρα διαδικασία και γι’ αυτόν τον λόγο εξαιρέθηκε, πλην όµως προσυµβατικά, σύµφωνα µε τις πάγιες διατάξεις, θα υποβληθούν στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και ελπίζουµε και στη συνεργασία του ανώτατου δικαστηρίου µας προκειµένου να εγκριθούν γρήγορα, για
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να µην ταλαιπωρούµε άλλο τον κόσµο. Είναι ένα πρόβληµα το
οποίο υπάρχει σ’ όλη την Ελλάδα.
Θα κλείσω µε µια τελευταία επισήµανση, κύριε Πρόεδρε. Το
κτηµατολόγιο είναι µια εθνική υπόθεση για την ασφάλεια των ακινήτων, για την ασφάλεια της περιουσίας των πολιτών για την
ασφάλεια της δηµόσιας περιουσίας. Όντως, το είπα και πριν,
υπήρξαν περιπτώσεις που εµφανίστηκαν πράγµατα που ήταν
κάτω απ’ το χαλί. Διεκδικήσεις ιδιωτών που βασίζονται ακόµα και
σε χρυσόβουλα, σε οθωµανικά φιρµάνια, σε προεδρικά διατάγµατα χωρίς τοπογραφικά λέγοντας ότι παραχωρείται το δασωµένο αγρόκτηµα Α χωρίς να ξέρουν ακριβώς που είναι τα όρια.
Υπήρξαν άνθρωποι που εγκαταστάθηκαν εκεί. Καλώς ή κακώς.
Και έρχεται η ώρα που το διεκδικούν δυο, τρεις, τέσσερις. Αυτό
κάποια στιγµή θα λυθεί προς ασφάλεια της δηµόσιας περιουσίας
και µε το Κτηµατολόγιο που κάνει ελέγχους τίτλων, αλλά δεν έχει
την τελική απόφαση, όταν υπάρχει δικαστική διαµάχη.
Κλείνω κάνοντας µια έκκληση. Φυσικά δεν είµαι ικανοποιηµένος από τον ρυθµό που λειτουργούν σήµερα εν µέσω µεταβατικής περίοδο όλα τα κτηµατολογικά γραφεία στην Ελλάδα.
Υπάρχουν πράγµατα που πρέπει να γίνουν και πράγµατα τα
οποία πρέπει να προχωρήσουν. Είπαµε για την ψηφιοποίηση.
Εξακόσια εκατοµµύρια σελίδες συµβολαίων ψηφιοποιούνται. Ο
διαγωνισµός ολοκληρώνεται. Είµαστε σε φάση ανακήρυξης των
αναδόχων. Πάµε σύντοµα σε λίγες εβδοµάδες στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα ψηφιοποιηθούν όλα τα συµβόλαια τα οποία είναι σε
υπόγεια, σε αποθήκες, στα υποθηκοφυλακεία. Πλην όµως ό,τι
και να κάνουµε κεντρικά, αντιµετωπίζοντας τα προβλήµατα και
την υποστελέχωση σε ορισµένα περιφερειακά γραφεία, χρειάζεται ένα πράγµα. Την ενεργό συµµετοχή του κόσµου. Να δηλώσει
τα δικαιώµατά του. Να δηλώσει την περιουσία του.
Θα σας πω χαρακτηριστικά νούµερα. Στις 18 Οκτωβρίου του
2021 ξεκίνησε η κτηµατογράφηση για παράδειγµα σε ένα µεγάλο
κοµµάτι του τµήµατος των Χανίων. Περίπου πεντακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες εκτιµώνται τα δικαιώµατα που πρέπει να δηλωθούν. Είµαστε επτά µήνες µετά. Έχει δηλωθεί το 11%. Στο
Ρέθυµνο ξεκίνησε στις 30-6-2021. Σήµερα είµαστε στο 19%. Στις
Κυκλάδες, ξεκίνησε στις 5-7-2021, είµαστε στο 44%. Υπάρχουν,
δηλαδή, περιοχές που είναι σε κτηµατογράφηση αλλά πρέπει και
ο ίδιος ο κόσµος να έρθει να δηλώσει το δικαίωµά του. Και γιατί;
Για να διασφαλίσει την περιουσία του.
Δεν πρέπει να βασιζόµαστε στο ότι αιωνίως θα δίνονται παρατάσεις. Κάποια στιγµή όλα αυτά τα θέµατα πρέπει να κλείσουν.
Όπως πρέπει να λειτουργήσει και το κράτος απέναντι στον πολίτη, πρέπει και οι ίδιοι πολίτες να έρθουν, ιδίως εκεί που είναι η
κτηµατογράφηση, να ενδιαφερθούν, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις είναι ταλαιπωρία. Σε
κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να χάσουν µία - δύο µέρες από
τη ζωή τους, αλλά πρέπει να το κάνουν. Να µπει ένα τέλος σε
αυτό το άναρχο τοπίο που υπάρχει και να µπορέσουµε σύντοµα
να έχουµε ένα Εθνικό Κτηµατολόγιο προκειµένου να µπορέσει η
χώρα να αναπτυχθεί οικονοµικά όσο της αξίζει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τον λόγο έχει ο κ. Αυγενάκης, Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού, για να παρουσιάσει την τροπολογία 1312/109.
Κύριε Αυγενάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ
τον αγαπητό συνάδελφο κ. Τσιάρα. Φίλος καλός, αγαπητός συνάδελφος. Νοµίζω ότι είναι χαρούµενος µε τη σηµερινή εξέλιξη.
Αναφέροµαι ειδικά στη διάταξη που αφορά την παραχώρηση
στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός των εγκαταστάσεων των γηπέδων καλαθοσφαίρισης.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι στην Κυβέρνηση, αγαπητοί
συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, έχουµε καταθέσει τροπολογία η
οποία απαρτίζεται από τα εξής επτά άρθρα. Μπαίνω γρήγορα
στο θέµα για να µην τρώω χρόνο από τη συζήτηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα.
Το πρώτο άρθρο αφορά την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή. Με τη διάταξη αυτή καθορίζονται ρητά οι φορείς οι
οποίοι έχουν υποχρέωση απασχόλησης προπονητή. Καθιστούµε
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σαφές ποιοι είναι αυτοί οι φορείς οι οποίοι έχουν υποχρέωση να
απασχολούν προπονητή. Και βεβαίως να σας θυµίσω ότι πέρυσι
µε το άρθρο 55 του ν.4809/2021 θεσπίσαµε την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή καθώς και την απασχόληση προπονητή
αναλόγως του επιπέδου άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος σε
όλους ανεξαιρέτως τους αθλητικούς φορείς, σε όλα τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία. Και αυτό θα ισχύει από την 1η Ιουλίου
2024. Αυτό, σε συνδυασµό µε το µητρώο των προπονητών που
θεσπίσαµε, θα δηµιουργήσει ένα διαφανές αλλά κυρίως ξεκάθαρο τοπίο για το ποιοι και µε ποια προσόντα αναλαµβάνουν να
µας προπονούν και κυρίως να προπονούν τα παιδιά µας. Ρυθµίζουµε, λοιπόν, το µεταβατικό στάδιο για την περίοδο µέχρι τον
Ιούλιο του 2024.
Άρθρο 2. Αθλητικά σωµατεία που έχουν ιδρυθεί µε πρωτοβουλία ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών και των συλλόγων αποφοίτων τους ή εργασιακών µονάδων. Με την προτεινόµενη
διάταξη διευκολύνουµε την αθλητική αναγνώριση σύµφωνα µε
τις διατάξεις του αθλητικού ν.2725/99 σωµατείων που έχουν
ιδρυθεί µε πρωτοβουλία ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών και
των συλλόγων αποφοίτων τους ή εργασιακών µονάδων. Τα σωµατεία αυτά λόγω των ιδιαιτεροτήτων του ιδρυτικού τους φορέα
δεν συµβαδίζουν µε τις αντίστοιχες προβλέψεις του αθλητικού
νόµου και αδυνατούν να εναρµονίσουν απολύτως τα καταστατικά
τους µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο αθλητικός νόµος σήµερα.
Συνεπώς, δεν µπορούν µέχρι αυτή την ώρα να αναγνωριστούν
ως αθλητικά σωµατεία παρά το γεγονός ότι έχουν αθλητικούς
σκοπούς και έχουν αθλητική δραστηριότητα, αγωνιστική δραστηριότητα και έχουν ικανό αριθµό εγγεγραµµένων αθλητών µε δελτία. Μάλιστα, πολλά από αυτά έχουν ήδη σηµαντικές αγωνιστικές
διακρίσεις. Δίνουµε, λοιπόν, τη δυνατότητα παροχής ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητικά σωµατεία που έχουν ιδρυθεί µε πρωτοβουλία ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών και
συλλόγων αποφοίτων, αθλητικά σωµατεία εργασιακών µονάδων.
Άλλωστε ο εργασιακός αθλητισµός, θυµίζω, αποτελεί µία από τις
βασικές καινοτοµίες του ν.4908/2022 που ψηφίσαµε προ διµήνου
τον Μάρτιο. Έτσι παρέχουµε τη δυνατότητα στα αθλητικά αυτά
σωµατεία να εγγραφούν στο µητρώο αθλητικών φορέων και διευκολύνουµε την αναγνώριση και προαγωγή του σωµατειακού
αθλητισµού εντός ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών και των
συλλόγων αποφοίτων τους αλλά και εντός εργασιακών µονάδων.
Άρθρο 3. Ψηφιακό µητρώο µελών λεσχών φιλάθλων. Στο πλαίσιο της εφαρµογής αυστηρότερων µέτρων για την αντιµετώπιση
της οπαδικής βίας που δουλέψαµε µαζί µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προχωρήσαµε το άρθρο 6 του ν.4908/2022 στη σύσταση του ψηφιακού
µητρώου µελών λεσχών φιλάθλων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το µητρώο θα επικαιροποιείται κάθε καλοκαίρι µε
ευθύνη των υπευθύνων λεσχών. Στόχος του µητρώου, θυµίζω,
είναι να παρέχει αποτελεσµατικότερη άσκηση εποπτείας των
αθλητικών σωµατείων, των ανωνύµων αθλητικών εταιρειών επί
των αναγνωρισµένων λεσχών τους και των οργανωµένων φιλάθλων µελών τους. Επίσης, να δίνει και τη δυνατότητα άµεσης
πρόσβασης από την αστυνοµική διεύθυνση πρόληψης αθλητικής
βίας εάν προκύψουν λόγοι δηµόσιας τάξης.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιδιώκουµε να πετύχουµε την
ενεργό συµπερίληψη των αρµόδιων υπαλλήλων του Υφυπουργείου Αθλητισµού στο ψηφιακό µητρώο λεσχών φιλάθλων ως αρµόδια αρχή για την εποπτεία και µόνο επί των λεσχών αυτών. Το
ψηφιακό µητρώο των µελών των λεσχών αποτελεί βασικό εργαλείο στη συντονισµένη προσπάθεια καταπολέµησης της οπαδικής βίας µέσω των πιστοποιηµένων χρηστών του και θα χρησιµοποιείται για ανταλλαγή πληροφοριών και διασταύρωση στοιχείων, πάντα –τονίζω- µε όρους διαφάνειας και µε απόλυτο σεβασµό στα προσωπικά δεδοµένα των εγγεγραµµένων µελών.
Άρθρο 5. Αθλητικό Κέντρο Ολυµπιακού Χωριού. Δεκαεπτά
χρόνια µετά τους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες,
σε µια εγκατάσταση που έπρεπε να είναι πραγµατικό στολίδι η
εικόνα που συνέθετε το τοπίο ήταν εγκατάλειψη, εµφανή σηµάδια φθοράς και αδιαφορίας και κυρίως µηδαµινές εργασίες συντήρησης. Ξεκινήσαµε µε τα βασικά, όταν αναλάβαµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΒ’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2022

λίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα χρειαστώ τρία λεπτά χρόνο, κύριε Πρόεδρε, ακόµα. Ξεκινήσαµε µε τα βασικά. Να αποκτήσουµε θεσµικό ρόλο και λόγο
πάνω στο µέλλον της εγκατάστασης αυτής µε πρωτόκολλο παραλαβής παραχώρησης. Στις 28 Μαΐου 2020 το Υφυπουργείο
Αθλητισµού ανέλαβε από τον ΟΑΕΔ, όπου είχε ξεµείνει, το Ολυµπιακό Χωριό -µη σας φαίνεται παράξενο- τη χρήση του συνόλου
των αθλητικών εγκαταστάσεων για ενενήντα εννέα χρόνια. Αµέσως µετά, συστήσαµε επιτροπή διαχείρισης της λειτουργίας των
αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού. Στο µεταβατικό στάδιο του ενός έτους κινήσαµε τις διαδικασίες και σε συνεργασία µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, Θόδωρο
Σκυλακάκη, µε το π.δ. 77/2021, ιδρύθηκε το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό
Κέντρο Ολυµπιακό Χωριό». Είναι ένας νέος φορέας µε διοίκηση,
προϋπολογισµό και κυρίως όρεξη να υλοποιήσει έργο.
Ήδη προχωράµε µε πράξεις εξωστρέφειας και ανάπτυξης του
αθλητισµού προς όφελος της εγκατάστασης. Το Ολυµπιακό
Χωριό ήταν αναγκαίο να ακουστεί ξανά στην αθλητική κοινωνία
µας. Η εξωστρέφειά του πραγµατοποιείται µε σταθερά βήµατα
και ήδη τα πρώτα αποτελέσµατα είναι ορατά. Ήδη υπάρχει αύξηση των αθλητικών σωµατείων που προπονούνται στους χώρους του, οι εγκαταστάσεις γίνονται σηµείο αναφοράς για την
προετοιµασία των εθνικών µας αποστολών, όπως η Εθνική
Οµάδα Ποδοσφαίρου Σάλας, η Εθνική Οµάδα Αερόβιας Γυµναστικής.
Μόλις προχθές υπογράφηκε η παραχώρηση χρήσης δεκατριών στρεµµάτων του Αθλητικού Κέντρου στην Ελληνική Αεραθλητική Οµοσπονδία, ώστε για πρώτη φορά στην ιστορία της να
αποκτήσει επίσηµα το δικό της σπίτι και προχωρούµε συστηµατικά και για τη δηµιουργία µοντελοδροµίου. Όλα τα αθλήµατα
αποκτούν σιγά-σιγά έδρα, σταδιακά, αλλά στοχευµένα.
Το Ολυµπιακό Χωριό, λοιπόν, θα είναι ξανά πρωταγωνιστής
στην ανάπτυξη του αεραθλητισµού στη χώρα µας και αυτή είναι
µόνο η αρχή.
Η παρούσα διάταξη συµβάλλει στη διευκόλυνση της ουσιαστικής λειτουργίας του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου
κατά το µεταβατικό διάστηµα µέχρι και την έκδοση του οργανισµού του µέσω της παροχής διαρθρωτικών εργαλείων για την
αξιοποίηση των πόρων του και τη διευθέτηση των υποχρεώσεών
του.
Άρθρο 6: Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυµναστηρίου
καλαθοσφαίρισης του ΟΑΚΑ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Με την τροπολογία αυτή προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης µε σύµβαση του δικαιώµατος χρήσεως, διαχείρισης και
εκµετάλλευσης του Κλειστού Γυµναστηρίου Καλαθοσφαίρισης
του ΟΑΚΑ στην καλαθοσφαιρική ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Παναθηναϊκός Αθλητικός Όµιλος», ΚΑΕ, για σαράντα
εννέα χρόνια. Όπως και στην περίπτωση του Ολυµπιακού Χωριού, που µόλις ανέφερα, η αξιοποίηση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων αποτελεί βασική µας προτεραιότητα και στόχευση του
Υπουργείου µας.
Εξαρχής θέσαµε µε απόλυτη προτεραιότητα τη συντήρηση,
την έξοδο από τον µαρασµό, την αναβάθµιση, αλλά και αξιοποίηση των ολυµπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων προς όφελος
της αθλητικής οικογένειας της κοινωνίας µας.
Το κάνουµε πράξη µε το λεγόµενο κλειστό γυµναστήριο στα
Άνω Λιόσια, το κάνουµε πράξη µε το Ολυµπιακό Χωριό, το κάνουµε πράξη µε το ΟΑΚΑ.
Σε ό,τι αφορά τα Λιόσια θυµίζω ότι είχε προχωρήσει -και ήδη
εξελίσσεται- η ανακατασκευή του από την ΚΑΕ ΑΕΚ. Αξιοποιούµε, λοιπόν, το Κλειστό Γυµναστήριο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ µέσω
της παραχώρησης στην Οµάδα µπάσκετ του Παναθηναϊκού για
σαράντα εννέα χρόνια, παραχωρούµε τη χρήση σε ένα ιστορικό
σωµατείο -τον εξάστερο για τους φιλάθλους του- που µας έχει
χαρίσει στιγµές υπερηφάνειας και χαράς και έχει τιµήσει µε διακρίσεις το ελληνικό µπάσκετ. Μάλιστα, οι επιτυχίες του έχουν
συνδεθεί µε το συγκεκριµένο γήπεδο.
Αποτελεί πάγια θέση της Κυβέρνησης η αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Συντηρούνται καλύτερα, παραµένουν λειτουργικές, υπηρετούν τον σκοπό της δηµιουργίας τους και τέλος
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αποκτούν περισσότερη ζωή και περισσότερη ζωντάνια.
Παράλληλα, φροντίζουµε ώστε να µη δηµιουργηθούν προβλήµατα στα υπόλοιπα αθλήµατα: εθνικές οµάδες µπάσκετ, ξιφασκία, χειροσφαίριση, cheerleading, να µην πλήττονται, δηλαδή,
τα ερασιτεχνικά αθλήµατα. Έτσι, ορίζουµε ρητά τους χώρους
για τα γραφεία της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης,
καθώς και τη χρήση του κλειστού γυµναστηρίου µπάσκετ από τις
εθνικές οµάδες µπάσκετ όλων των κατηγοριών.
Για τις υπόλοιπες οµοσπονδίες και αθλήµατα θα αναφερθώ
στο αµέσως επόµενο άρθρο.
Η συµφωνία παραχώρησης του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό είναι
προς όφελος όλων και είµαι βέβαιος ότι θα βοηθήσει συνολικά
στην αναβάθµιση του ελληνικού µπάσκετ, θα αναπτυχθεί εκ νέου
και θα πάει ακόµα ψηλότερα.
Η συµφωνία αυτή έρχεται να συµπληρώσει το όραµά µας για
το ΟΑΚΑ και τη µετατροπή του σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό,
αλλά και παραγωγικό σύµπλεγµα αθλητικών υποδοµών, σε συνδυασµό µε την ολοκλήρωση του κέντρου υγρού στίβου, την αξιοποίηση του τένις, την αλλαγή των ταρτάν των στίβων, ύψους 5,5
εκατοµµυρίων, που υπογράφουµε τις επόµενες εβδοµάδες, σε
συνεργασία µε τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη
και συντήρηση των έργων Καλατράβα, καθώς και όλες τις υπόλοιπες παρεµβάσεις που έχουν ανακοινωθεί και χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Αναβαθµίζουµε το ΟΑΚΑ και το ολοκληρώνουµε ως σύγχρονο
αθλητικό πόλο και τοπόσηµο.
Κλείνω µε το άρθρο 7: Στέγαση αθλητικών οµοσπονδιών στο
ΟΑΚΑ.
Με την παραχώρηση του κλειστού µπάσκετ -που αναφέρθηκα
λίγο πριν- προκύπτει ένα εύλογο ζήτηµα στέγασης αρκετών
αθλητικών οµοσπονδιών, καθώς προβλέψαµε εντός δώδεκα
µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, την αποχώρηση της Οµοσπονδίας Ξιφασκίας από το κλειστό του ΟΑΚΑ, το
οποίο καλύπτει τις προπονητικές, αλλά και αγωνιστικές ανάγκες
µιας ολυµπιακής οµοσπονδίας. Είναι επόµενο, λοιπόν, ότι προκύπτει άµεση ανάγκη στέγασης τόσο της οµοσπονδίας αυτής
όσο και λοιπών αθληµάτων, της χειροσφαίρισης, της γυµναστικής, αλλά και του αθλητικού οµαδικού χορού, κοινώς cheerleading.
Σχέδιό µας, λοιπόν, κατόπιν έγκρισης του ίδιου του Πρωθυπουργού -τον οποίο τον ευχαριστούµε θερµότατα- είναι η ανέγερση εντός ενός έτους, σε έκταση ακριβώς δίπλα στο ποδηλατοδρόµιο του ΟΑΚΑ, µιας νέας υπερσύγχρονης εγκατάστασης
πολλαπλών χρήσεων. Έτσι, θα λυθούν τα ζωτικά θέµατα προπόνησης που υπάρχουν και σήµερα, τόσο για την ξιφασκία όσο και
για τα υπόλοιπα αθλήµατα. Αποκτά έδρα, επιτέλους, η εθνική
οµάδα χάντµπολ, ενώ θα φιλοξενηθούν στην ίδια εγκατάσταση
και άλλες δύο οµοσπονδίες και άλλα δύο αθλήµατα, το cheerleading αλλά και η γυµναστική.
Για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών και εξοικονόµησης
χρόνου ώστε να είναι έτοιµο σε ένα έτος από σήµερα, κρίνεται
αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα ανάθεσης συµβάσεων,
µελετών, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών που αφορούν στην
κατασκευή των αναγκαίων εγκαταστάσεων, µε προσφυγή στη
διαδικασία, µε διαπραγµάτευση και µε την πρόσκληση τριών,
τουλάχιστον, οικονοµικών φορέων. Πρόκειται για µία λύση η
οποία βρίσκει σύµφωνους και ευχαριστηµένους όλους -µα όλους- τους εµπλεκόµενους, άλλωστε όλοι ενηµερώθηκαν αναλυτικά σε συναντήσεις που είχαµε -κατ’ ιδίαν αλλά και µε όλους
µαζί- και όλοι φυσικά έχουν εκδηλώσει δηµόσια την ικανοποίησή
τους µε σχετικές ανακοινώσεις που έχουν εκδώσει τις προηγούµενες ηµέρες. Ξεκινώντας από την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, φυσικά, από την οµοσπονδία ξιφασκίας, οµοσπονδία
χάντµπολ, οµοσπονδία cheerleading και φυσικά από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Στόχος της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι η οποιαδήποτε συµφωνία παραχώρησης να µη δηµιουργεί προβλήµατα
στα υπόλοιπα ερασιτεχνικά αθλήµατα. Φροντίζουµε -και το αποδεικνύουµε καθηµερινά- όλα τα αθλήµατα, χωρίς απολύτως καµµία εξαίρεση.
Και θέλω να ευχαριστήσω από αυτό εδώ το Βήµα την Ελληνική
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Ολυµπιακή Επιτροπή, τις αθλητικές οµοσπονδίες ξιφασκίας, χειροσφαίρισης, γυµναστικής και αθλητικού οµαδικού χορού, όπως
φυσικά και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την άψογη συνεργασία
που είχαµε όλο το προηγούµενο διάστηµα µέχρις ότου φτάσουµε σε αυτή την ιστορική µέρα.
Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος, που µετά από προσπάθεια -δουλειά- δώδεκα και πλέον µηνών, είµαστε σήµερα εδώ για να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε δύο πολύ σηµαντικές διατάξεις: Η
µία αφορά την περαιτέρω αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων καλαθοσφαίρισης, µέσω της παραχώρησης στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και από την άλλη, τη δηµιουργία µίας εγκατάστασης
σύγχρονης βιοκλιµατικής, η οποία βεβαίως θα εξυπηρετήσει,
στην ουσία, τέσσερα αθλήµατα, τα οποία είναι και ολυµπιακά.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εµπλεκόµενους, τη διοίκηση, τους εργαζόµενους του ΟΑΚΑ, φυσικά τους εργαζόµενους
του Υπουργείου Αθλητισµού και όλες τις διοικήσεις των οµοσπονδιών και της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής για ό,τι καταφέραµε µέχρι αυτήν την ώρα και για ό,τι θα κάνουµε µαζί,
βήµα-βήµα, το αµέσως επόµενο διάστηµα.
Είµαι βέβαιος ότι οι παναθηναϊκοί χαµογελούν σήµερα γι’ αυτή
την εξαιρετική εξέλιξη. Είµαι και εγώ χαρούµενος που ένα όνειρο
χιλιάδων φίλων αυτής της µεγάλης καλαθοσφαιρικής οµάδας
ικανοποιείται και ικανοποιείται από την Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ναι, κύριε Ραγκούση,
παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Αυγενάκη -για τα εύκολα- έχει εκδοθεί ήδη
ανακοίνωση από τον αρµόδιο τοµεάρχη µας, τον κ. Μωραΐτη,
σχετικά µε τη σύµφωνη γνώµη που έχουµε για την παραχώρηση
της κλειστής εγκατάστασης στην οµάδα µπάσκετ του Παναθηναϊκού.
Όµως, για τα σοβαρά και τα δύσκολα: Κύριε Αυγενάκη, ειλικρινά σας το λέω, δεν πρέπει να υπάρχουν στο ελληνικό λεξιλόγιο λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την αθλιότητα και αυτήν τη
χυδαιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησής του
για όσα τολµήσατε πριν από λίγο να πείτε από αυτό εδώ το Βήµα,
αποκρύπτοντας την πραγµατικότητα, διαστρεβλώνοντάς την και
στην πραγµατικότητα δηµιουργώντας το πιο βρώµικο πλαίσιο δηµοσιονοµικής διαχείρισης που µπορεί να φανταστεί ανθρώπινος
νους.
Έρχεστε εδώ, µε το άρθρο 7 της συγκεκριµένης τροπολογίας,
να νοµιµοποιήσετε το οικονοµικό έγκληµα και το οικονοµικό κακούργηµα σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δεν
ντρέπεστε καθόλου να το ντύνετε µε αυτά τα δήθεν, όµορφα
λόγια!
Κύριε Αυγενάκη, αν αύριο το πρωί υπάρξει διοίκηση στο ελληνικό δηµόσιο οποιουδήποτε νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που θα προβεί σε απευθείας αναθέσεις 5 εκατοµµυρίων ευρώ, για πόσα χρόνια θα πάει φυλακή για κακούργηµα; Κύριε Τσιάρα, για πόσα χρόνια θα πάει φυλακή όποιος
αύριο το πρωί προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση 5 εκατοµµυρίων για εκτέλεση έργων ή προµήθειες µε βάση τον Ποινικό Κώδικα που ισχύει αυτήν τη στιγµή; Πόσα χρόνια θα πάει; Δέκα,
δεκαπέντε;
Και έρχεστε εδώ και περνάτε τροπολογία χωρίς να υπάρχει
καµµία ένδειξη επείγοντος. Δεν υπάρχει καµµία διεθνής υποχρέωση της χώρας, καµµία αθλητική διοργάνωση, δεν υπάρχουν
αγώνες που πρέπει να προλάβουµε να γίνουν. Και έρχεστε εδώ
και νοµιµοποιείτε απευθείας αναθέσεις έργων και προµηθειών
µέχρι 5 εκατοµµύρια. Δεν υπάρχει πιο βρώµικη κυβέρνηση από
τη δική σας. Και έρχεστε εδώ και χωρίς να ντρέπεστε το «ντύνετε» και το κρύβετε πίσω από τον Παναθηναϊκό.
Κι εσείς κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας,
πρέπει να αναλάβετε επιτέλους την ευθύνη σας. Νοµιµοποιείτε
αυτή τη στιγµή και καθιερώνετε τη δυνατότητα διοικήσεων µέσα
στο Ολυµπιακό Στάδιο να προβαίνουν σε απευθείας αναθέσεις -
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αν έχετε τον θεό σας- 5 εκατοµµυρίων ευρώ χωρίς δηµοσίευση,
χωρίς διαγωνισµό, στους κολλητούς. Δεν υπάρχει µεγαλύτερη
αθλιότητα, δεν υπάρχει µεγαλύτερη βρωµιά από αυτή που νοµοθετείτε σήµερα. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν αυτή
την αθλιότητα που κάνετε σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, είναι βέβαιο ότι δεν θα ακολουθήσω τον βούρκο ή τη διαδροµή που προσπάθησε να ανοίξει ο
κύριος συνάδελφος. Καταλαβαίνω το άγχος του διότι και επί
ΠΑΣΟΚ, εφόσον το υπηρέτησε, αλλά και επί ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά
που συζητούµε σήµερα δεν έγιναν. Είναι πραγµατικό άγχος αυτό
και προσπαθεί να το καλύψει µε κουβέντες τις οποίες ακούσατε
µόλις τώρα.
Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά τα εξής και να δοθούν στον
συνάδελφο. Είµαι βέβαιος πως θα αναθεωρήσει όλα αυτά τα
βαριά που είπε, διότι όλα όσα είπαµε τώρα από το Βήµα σαφώς
συζητήθηκαν και παρουσία όλων των εµπλεκοµένων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Ξεκινώ λοιπόν από την ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυµπιακής
Επιτροπής: «Επιτέλους βρέθηκε λύση». Κι όλα αυτά συνδυάζονται και µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης που θα
εξυπηρετήσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Επίσης, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που σπεύσατε
να πείτε ότι συµφωνείτε, αλλά από την άλλη σας διαφεύγει ότι
µέσα σε έναν χρόνο πρέπει να αποχωρήσει η ξιφασκία και τα
υπόλοιπα αθλήµατα. Την ίδια στιγµή λοιπόν εµείς σπεύσαµε να
κατασκευάσουµε µια εγκατάσταση έτσι ώστε να µην υπάρξει η
οποιαδήποτε καθυστέρηση και να είµαστε απολύτως συνεπής
και στους µεν και στους δε και συνολικά στον ελληνικό αθλητισµό.
Προχωρώ. Η ανακοίνωση της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης η οποία, επίσης, θερµά ευχαριστεί και συγχαίρει
την ελληνική Κυβέρνηση. Σας διαφεύγει και αυτό;
Προχωρώ. Χαρούµενη ιστορική ηµέρα για το τσιρλίντιγκ, διότι
µια οµοσπονδία που ήταν το αίτηµά τους στα γραφεία του
Υπουργείου για να συσταθεί πολύ µεγάλο διάστηµα έγινε επί των
ηµερών µας. Και όχι µόνον αυτό. Είπατε ότι δεν έχουµε αναλάβει
διοργανώσεις. Λυπάµαι, αλλά δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Πρώτον,
να σας πω ότι η συγκεκριµένη οµοσπονδία έχει το πρώτο τριήµερο του Ιουλίου µια πολύ µεγάλη πανευρωπαϊκή διοργάνωση
µε περίπου τρεις χιλιάδες και πλέον αθλητές και αθλήτριες.
Και συνεχίζω αναφορικά µε το χάντµπολ, αγαπητέ συνάδελφε,
όπου ούτε εδώ ξέρετε τι σας γίνεται, διότι και η συγκεκριµένη
οµοσπονδία έχει αναλάβει µεγάλες διοργανώσεις. Και παρακαλώ
πάρα πολύ κρατήστε ότι δεν έχει έδρα η Εθνική Ελλάδας Χάντµπολ. Επίσης, µιλούν για ιστορική ηµέρα για την Οµοσπονδία
Χειροσφαίρισης. Όλοι αυτοί µάλλον ξέρουν καλύτερα από εσάς
τα περί αθλητισµού. Παρακαλώ πολύ να ενηµερωθείτε.
Παρακαλώ πολύ να κατατεθούν στα Πρακτικά τα παραπάνω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού
κ. Ελευθέριος Αυγενάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Και να διευκρινίσω µια λεπτοµέρεια, γιατί από τη µια συµφωνείτε και από την άλλη λέτε βαριές κουβέντες. Με τη διάταξη που
συζητήσαµε παραχωρείται στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο κλειστό
γυµναστήριο το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης των ανωτέρω
χώρων από την ΚΑΕ. Δεν συµπεριλαµβάνονται οι περίοδοι διοργάνωσης παγκοσµίων και ευρωπαϊκών αγώνων ή πρωταθληµάτων ή αγώνων εθνικών οµάδων καθώς και πέντε πολιτιστικές
εκδηλώσεις ανά έτος κατ’ επιλογή της διοίκησης του ΟΑΚΑ.
Ωστόσο, επιτρέψτε µου να σας πω ότι η πορεία της οµάδας
αυτής είναι συνδεδεµένη στενότατα µε τη συγκεκριµένη εγκατάσταση. Έχω σηµειώσει κάποια στοιχεία τα οποία είναι νοµίζω
χρήσιµο να ακουστούν σε αυτή την Αίθουσα. Ο Παναθηναϊκός
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ιδρύθηκε το 1908, έχει δηλαδή εκατόν δεκατέσσερα χρόνια ιστορίας, και ήρθε αυτή η Κυβέρνηση για να ικανοποιήσει ένα πάγιο
αίτηµά του. Το τµήµα του µπάσκετ είναι από το 1919, δηλαδή
εκατόν δύο χρόνια ιστορίας, από τον Γιώργο Καλαφάτη µε βασικό στέλεχος της οµάδας τον Απόστολο Νικολαΐδη. Ο πρώτος
τίτλος στο µπάσκετ ήρθε το 1921, πανελλήνιο πρωτάθληµα, και
ο επόµενος το 1946 µε την επιστροφή στην κανονικότητα από τη
λαίλαπα του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Κοµβικής σηµασίας στην
ιστορία και στην ανάδειξη του Παναθηναϊκού σε µια εκ των κορυφαίων οµάδων στην Ευρώπη υπήρξε η ανάληψη διοίκησης
από την οικογένεια Γιαννακόπουλου το 1987. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος µε τα αδέλφια του, Θανάση και Κώστα, οδήγησαν τον
Παναθηναϊκό σε αλλεπάλληλες στιγµές δόξας. Τα τελευταία
δέκα χρόνια τους διαδέχτηκε ο υιός Δηµήτρης Γιαννακόπουλος.
Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται ανελλιπώς στο κλειστό του ΟΑΚΑ
από τη σεζόν 1995-1996 και από εκείνη ακριβώς την αγωνιστική
περίοδο, όταν και κατέκτησε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στο Παρίσι, ως και φέτος 2021-2022 µε το σούπερ καπ τον περασµένο
Σεπτέµβριο, ο Παναθηναϊκός µετρά είκοσι επτά διαδοχικές σεζόν, όπου κατακτά τουλάχιστον έναν τίτλο εγχώριο ή διεθνή.
Συγκεκριµένα, από τότε, δηλαδή από το 1995-1996, µέχρι και
σήµερα ο Παναθηναϊκός έχει έξι ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, εξ
ου και ο εξάστερος, είκοσι πρωταθλήµατα Ελλάδας από τα σαράντα συνολικά της ιστορίας τους, δεκαπέντε κύπελλα Ελλάδας
από τα είκοσι της ιστορίας τους, ένα διηπειρωτικό κύπελλο και
ένα κύπελλο σούπερ καπ.
Ο Παναθηναϊκός είναι η µοναδική οµάδα στην Ευρώπη που
έχει πραγµατοποιήσει το συγκεκριµένο επίτευγµα µε είκοσι επτά
διαδοχικές σεζόν τίτλου, ξεπερνώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη
Μακάµπι Τελ Αβίβ οι οποίες κατάφεραν να κατακτήσουν τίτλο µε
είκοσι τρεις διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους και το Europa
League τον έθεσε επίσηµα ως την πιο επιτυχηµένη ευρωπαϊκή
οµάδα του αιώνα που διανύουµε.
Όλα αυτά ήταν στο συρτάρι του συγκεκριµένου Υπουργείου
για πάρα πολλά χρόνια. Λυπούµαι που δεν είχατε τη χαρά είτε
ως ΠΑΣΟΚ είτε ως ΣΥΡΙΖΑ σήµερα να τα ικανοποιήσετε. Είµαι
πολύ χαρούµενος όµως που αυτή η Κυβέρνηση έρχεται να απαντήσει µε τον πιο δηµιουργικό, σαφή, έντιµο, διάφανο τρόπο σε
όλη την αθλητική οικογένεια της χώρας µας.
Σας κατανοώ, αλλά λυπάµαι δεν θα µπούµε στη δικιά σας διαδροµή. Θα επιλέξουµε τον δρόµο της δηµιουργίας και της υποστήριξης όλων των ολυµπιακών αθληµάτων και όλων των αθληµάτων, ανεξαρτήτως της δηµοφιλίας τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Γιάννης Λοβέρδος.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Σήµερα είναι
µια πάρα πολύ σηµαντική µέρα για την Ελλάδα. Σήµερα όλοι οι
Έλληνες είµαστε Πόντιοι. Σήµερα 19 Μαΐου τιµούµε τα εκατόν
τρία χρόνια από την Γενοκτονία των Ποντίων.
Μαζί µε τη Γενοκτονία των Αρµενίων και των Ασσυρίων, η Γενοκτονία των Ποντίων αποτελεί ένα έγκληµα κατά της ανθρωπότητας από τα µεγαλύτερα που έχουν συµβεί ποτέ. Αυτές οι τρεις
γενοκτονίες από τους Νεότουρκους και τον Κεµάλ µπορούν να
ταυτιστούν µόνο µε το Ολοκαύτωµα των Εβραίων από τους ναζί.
Εµείς οι Έλληνες δεν µισούµε κανέναν και ούτε θέλουµε το
µίσος να συνεχίζεται, όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι θα σωπάσουµε
και πολύ περισσότερο ότι θα ξεχάσουµε. Ούτε σωπαίνουµε, ούτε
ξεχνούµε.
Για εµάς η Γενοκτονία των Ποντίων πρέπει να αναγνωριστεί
παγκοσµίως από όλους και από την ίδια την Τουρκία και γι’ αυτό
θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε, γιατί αυτά τα εγκλήµατα δεν
στρέφονται µόνον κατά του Ελληνισµού, αλλά στρέφονται κατά
ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Αυτή την φορά αυτή η επέτειος της γενοκτονίας συµπίπτει, δυστυχώς, µε µια άλλη πρωτοφανή τραγωδία για τον Ελληνισµό µε
τα εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την κατα-
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στροφή της Σµύρνης.
Εγώ από την πλευρά της µάνας µου είµαι απόγονος Σµυρνιών
προσφύγων και νιώθω δέος όταν σκέπτοµαι τα βάσανα των Ποντίων και των Μικρασιατών και των προσφύγων από τη Σµύρνη.
Χθες µπορώ να σας πω ότι συγκινήθηκα ιδιαίτερα, γιατί παρακολούθησα σε ένα γυµνάσιο στο Ίλιον µια καταπληκτική παράσταση που έστησαν οι µαθητές της τρίτης γυµνασίου στο Ίλιον
για τα εκατό χρόνια από την καταστροφή της Σµύρνης. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουµε αυτό το οποίο συνέβη και δεν πρέπει ποτέ
να πάψουµε να τιµούµε τους προγόνους µας και την ιστορία της
πατρίδας µας και του Ελληνισµού.
Τούτων λεχθέντων νιώθω πολύ µεγάλη υπερηφάνεια, όπως το
σύνολο των Ελλήνων ανεξάρτητα από κόµµατα για την υπέροχη,
εµπνευσµένη οµιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο αµερικανικό Κογκρέσο και για το γεγονός ότι σύσσωµο το αµερικανικό Κογκρέσο, Γερουσιαστές και Βουλευτές
όρθιοι χειροκρότησαν τριάντα επτά φορές, καταχειροκρότησαν,
τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν εκπροσωπούσε την
Νέα Δηµοκρατία, δεν εκπροσωπούσε τον εαυτό του, εκπροσωπούσε την Ελλάδα. Ο Κυριάκος θα φύγει. Η Νέα Δηµοκρατία θα
φύγει. Η Ελλάδα, όµως, θα µείνει. Η Ελλάδα ανήκει σε όλους
µας. Κανείς δεν είναι υπεράνω της πατρίδας.
Και σήµερα µε την οµιλία αυτή του Κυριάκου επισφραγίστηκε
η ιδιαίτερη θέση την οποία κατέχει η Ελλάδα διπλωµατικά, πολιτικά και στρατιωτικά θα έλεγα, µια Ελλάδα ισχυρή, µια Ελλάδα η
οποία µπορεί να αντιµετωπίσει κάθε απειλή και κάθε κίνδυνο. Και
γι’ αυτό χαίροµαι γιατί υπήρξαν και φωνές και από τον χώρο που
δεν ήταν µεµψίµοιρες, γιατί και µεµψιµοιρίες υπάρχουν, υπήρχαν
και φωνές γενναίες και από το χώρο της Αντιπολίτευσης που επικρότησαν την οµιλία αυτή. Πρέπει να συγχαρώ και πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ που το έπραξαν και µπράβο τους.
Τούτων λεχθέντων έρχοµαι στο νοµοσχέδιο, που συζητείται
σήµερα. Σήµερα συζητείται ένα νοµοσχέδιο, το οποίο αφορά κυρίως το Κτηµατολόγιο της Ρόδου και το Κτηµατολόγιο της Κω,
Λέρου, ένα έργο όπως πολύ σωστά είπε ο Θόδωρος Λιβάνιος το
έχουν ξεκινήσει οι Ιταλοί εκατό χρόνια πριν και εµείς τώρα µετά
από εκατό χρόνια καλούµαστε να το υλοποιήσουµε στο ελληνικό
κράτος.
Ξέρετε για εµένα τα Δωδεκάνησα είναι µια πάρα πολύ σηµαντική περιοχή της Ελλάδος -δεν κατάγοµαι φυσικά από εκεί- όχι
µόνο γιατί θαυµάζω τον πολιτισµό και την ιστορία τους και
αγαπώ πάρα πολύ την οµορφιά αυτών των νησιών, αλλά γιατί
είχα την τύχη ο άνθρωπος, ο οποίος ελευθέρωσε µαζί µε τον Ιερό
Λόχο τα Δωδεκάνησα να είναι ο νονός µου και δεύτερος πατέρας
µου που µε µεγάλωσε, ο Χριστόδουλος ο Τσιγάντες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τα Δωδεκάνησα είναι, δυστυχώς, το τελευταίο κοµµάτι του Ελληνισµού που ενσωµατώθηκε στον ελληνικό κορµό πριν από
εβδοµήντα πέντε µόλις χρόνια, αλλά αυτά τα εβδοµήντα πέντε
χρόνια τα Δωδεκάνησα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της Ελλάδος, είναι µια σπουδαία περιοχή της Ελλάδος και φυσικά πρέπει να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκαταστήσουµε αυτήν
την κληρονοµιά. Και στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηµατολογίου που
είναι για όλη την Ελλάδα µια δύσκολη και θλιβερή περίπτωση το
νοµοσχέδιο αυτό του Κώστα του Τσιάρα και του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές.
Επειδή εγώ σέβοµαι τον χρόνο και δεν θα ήθελα να ξεπεράσω
τον χρόνο θα ήθελα να µείνω µόνο σε δύο πράγµατα. Πρώτον
θα ήθελα να πω ότι ήταν θετική η παρέµβαση και του Νεκτάριου
Σαντορινιού και του Θεόφιλου Ξανθόπουλου. Είδα µια προσπάθεια εκ µέρους των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, µε τις διαφωνίες που
φυσικά έχουν, να προτείνουν ορισµένα πράγµατα που είµαι βέβαιος ότι αυτά που είναι λογικά και µπορούν να γίνουν και ο
Υπουργός Δικαιοσύνης και οι συναρµόδιοι Υφυπουργοί, ο Θόδωρος Λιβάνιος και ο Γεώργιος Κώτσηρας, θα τα εγκρίνουν και
στην οµιλία του υποθέτω ο κ. Τσιάρας θα δώσει τις απαντήσεις.
Η δηµοκρατία και το κοινοβουλευτικό πολίτευµα είναι το πολίτευµα της συνύπαρξης και πρέπει να µάθουµε όλοι να συνυπάρχουµε ο ένας µε τον άλλον, γιατί όλοι εµείς δεν υπηρετούµε τα
κόµµατα µας, δεν υπηρετούµε τα προσωπικά ή κοµµατικά συµφέροντα, υπηρετούµε την πατρίδα και τη δηµοκρατία και αυτό

13732

δεν πρέπει ποτέ να φεύγει από το µυαλό µας. Αυτό είναι το
πρώτο που θέλω να πω και το οποίο θεωρώ πως είναι θετικό.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν µου άρεσε καθόλου
η έκρηξη προηγουµένως του κ. Ραγκούση. Ο τρόπος µε τον
οποίον µίλησε δεν συνάδει µε αυτά τα οποία θα έπρεπε κατά την
γνώµη µου να ισχύουν µέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου.
Θεωρώ πως οι ρυθµίσεις που έφερε ο Λευτέρης Αυγενάκης είναι
πολύ θετικές και προς τη θετική κατεύθυνση για να ενισχύσουν
τον αθλητισµό στη χώρα µας. Εκεί, όµως, θα κάνω µια µικρή επισήµανση, γιατί εγώ θέλω να είµαι δίκαιος. Αυτή η έκρηξη θα µπορούσε ενδεχοµένως να είχε αποφευχθεί αν αυτές οι τροπολογίες
του Υπουργείου Αθλητισµού, που σωστά γίνονται και θα έπρεπε
να περάσουν, ερχόντουσαν όχι εµβόλιµες σε ένα νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά ερχόντουσαν ως αυθύπαρκτο νοµοσχέδιο.
Αυτό που εµείς κατηγορούσαµε ως Νέα Δηµοκρατία, ως αντιπολίτευση ότι δεν πρέπει να έρχονται άσχετες τροπολογίες σε
νοµοσχέδια, θα έπρεπε να το τηρούµε. Και δυστυχώς αυτό µερικές φορές δεν γίνεται και από τη δική µας την πλευρά. Θέλω να
το επισηµάνω. Και θέλω να είµαστε όλοι υπεύθυνοι απέναντι στην
κοινοβουλευτική διαδικασία, ώστε να µην δίνουµε και το δικαίωµα στην Αντιπολίτευση να συµπεριφέρεται µε αυτόν τον
ακραίο τρόπο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Μανώλης Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κ. Λοβέρδος πριν ξύπνησε µνήµες και θέλω να εκφράσω
τη συγκίνησή µου όταν από το Βήµα αυτό της Βουλής αναφέρθηκε στον Χριστόδουλο Τσιγάντε, έναν άνθρωπο που σηµατοδοτεί τη διοίκηση των Δωδεκανήσων ως ελεύθερη µερίδα και
χωρική µάλιστα ενότητα πολύ σηµαντική για την Ευρώπη, για τον
κόσµο ολόκληρο της Ελλάδας.
Και η αλήθεια είναι ότι ξύπνησαν µνήµες σήµερα και το πρωί
γιατί, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στο µήνυµά του, κανείς
από εµάς δεν µπορεί να ξεχάσει, δεν µπορεί να ξεχάσει την Γενοκτονία των Ποντίων, όπως δεν ξεχνάει κανείς από εµάς την εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο και δεν ξεχνάει κανείς από
εµάς στη Μικρασιατική Καταστροφή τη σφαγή των Ελλήνων. Και
θα πρέπει να πούµε ότι κανείς από εµάς δεν ξεχνά τη δική µας
ιστορία, την ελληνική ιστορία, που πολύ σωστά προανέφεραν
όλοι οι συνάδελφοι ότι ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας στη Βουλή, στο Κογκρέσο της Αµερικής,
των Ηνωµένων Πολιτειών ανέδειξε τις διαχρονικές και οικουµενικές αξίες του Ελληνισµού.
Και είναι πολύ σηµαντικό σε αυτή την συζήτηση να κάνω αυτή
την αναφορά εισαγωγικά, γιατί είναι αλήθεια ότι και από αριστερά και από δεξιά, από όλο το φάσµα του πολιτικού κόσµου
αυτή η συζήτηση στο Κογκρέσο των Ηνωµένων Πολιτειών είναι
σηµείο αναφοράς και µια παρακαταθήκη για το µέλλον, γιατί
αναδείχθηκαν αξίες και µπόρεσαν έτσι και οι Βουλευτές στο Κογκρέσο της Αµερικής, οι Αµερικάνοι Βουλευτές να κατανοήσουν
ενδεχόµενα τα ζητήµατα και τις παθογένειες που υπάρχουν στην
περιοχή και απέδειξε ότι η χώρα είναι ένας αξιόπιστος σύµµαχος
και όχι ένας ευκαιριακός εταίρος στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας που έχουµε µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Και θα πρέπει να
πούµε ότι η οµιλία αυτή ήταν εµπνευσµένη, ήταν στοχευµένη,
ήταν µια οµιλία που ενίσχυσε τη διεθνή θέση και την εικόνα της
χώρας.
Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου µπαίνοντας στο νοµοσχέδιο να
εκφράσω τα συγχαρητήριά µου και παράλληλα και τα ευχαριστήριά µου γιατί δεν είναι µια υπόθεση της Δωδεκανήσου. Το
είπε προηγουµένως ο κύριος Υπουργός ότι εκατό χρόνια πριν
στη Δωδεκάνησο υπήρχε η εφαρµογή και η λειτουργία ενός κτηµατολογίου που αποτελεί παράδειγµα µέχρι σήµερα για τη χώρα.
Αυτό είπε ο κ. Λιβάνιος. Και απορεί κανείς -όσοι µας βλέπουν
στην τηλεόραση σήµερα ή µας ακούν- γιατί µέχρι τώρα δεν έγινε
αυτή η παραδειγµατική εφαρµογή νόµος του κράτους να προχωρήσουµε µπροστά. Και ακούω φωνές από την αντιπολίτευση
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που στηλιτεύουν. Κατανοώ.
Ωστόσο, επιτρέψτε µου να πω ότι επί του πεδίου και της εφαρµογής αυτού του σχεδίου νόµου θα δούµε και τις παθογένειες
που υπάρχουν και ενδεχόµενα θα προχωρήσουµε, όπως είπε, σε
εφαρµογή και σε ανασχεδιασµό κάποιων ζητηµάτων.
Και το λέω αυτό, γιατί έρχεται να συµπληρώσει µια προσπάθεια προηγούµενης κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, όταν το
2012-2013 Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ήταν ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο σηµερινός Πρωθυπουργός, ο κ. Χαράλαµπος Αθανασίου ήταν Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Μανιάτης ήταν Υπουργός Περιβάλλοντος
και Κλιµατικής Αλλαγής µε τον κ. Καλαφάτη Αναπληρωτή
Υπουργό και τότε -και το καταθέτω στα Πρακτικά- ζητήσαµε συσκέψεις επί συσκέψεων και πορίσµατα εκείνων των συσκέψεων
υλοποιούνται και ενσωµατώνονται σε αυτό το νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής Εµµανουήλ Κόνσολας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα η αυτοεκπληρούµενη προφητεία πολλών από εµάς βρίσκει χώρο και χρόνο σε αυτό το νοµοσχέδιο, κάτι το οποίο είναι
ανάγκη σήµερα για τη χώρα, για την αναπτυξιακή πορεία της Δωδεκανήσου και της χώρας γενικότερα.
Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο πολύ σηµαντικό, που είναι συνδεδεµένο µε ένα µοναδικό χαρακτηριστικό της Δωδεκανήσου και αναφέροµαι στην ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηµατολογικού
Κανονισµού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, κάτι που ο
Υψηλάντης, ο εισηγητής µας, και η κ. Αραµπατζή έχουν καλύψει
µε απόλυτη ευρύτητα, αλλά και σε βάθος για τις πτυχές του νοµοσχεδίου το οποίο σήµερα συζητάµε εδώ στην αίθουσα της
Εθνικής Αντιπροσωπείας, σε συνέχεια των συζητήσεων στην επιτροπή.
Όπως ορθά ανέφερε ο κ. Υψηλάντης, ο ν.4512/2018 για τη σύσταση Κτηµατολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου, προκειµένου
να ενταχθούν όλες οι περιοχές, στις οποίες ισχύει ο Κτηµατολογικός Κανονισµός Δωδεκανήσου, στο «Ελληνικό Κτηµατολόγιο»,
δεν έδωσε λύση. Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τέσσερα
χρόνια µετά εξακολουθεί να παραµένει ζητούµενο και αυτό είναι
µια απάντηση στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση γιατί δεν προχώρησε στις διορθώσεις που ήδη επισηµαίνω από αυτό το Βήµα.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σηµαντικό αυτό το νοµοσχέδιο που καταθέτετε σήµερα και θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντική
την ευκαιρία που δίνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο, αφού υπάρχουν
θετικές διατάξεις και ρυθµίσεις, να προχωρήσουµε αναπτυξιακά
µπροστά, γιατί υπάρχουν ρυθµίσεις, όπως είναι η ένταξη των ακινήτων των περιοχών ισχύος του κανονισµού Δωδεκανήσου στο
Εθνικό Κτηµατολόγιο, η οποία ελπίζουµε να είναι πλέον απρόσκοπτη.
Δεύτερη ρύθµιση είναι το πλαίσιο στην κατοχύρωση και παρουσίαση των πληροφοριών που αφορούν σε ακίνητα ή ειδικά
ιδιοκτησιακά αντικείµενα στις περιοχές ισχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, κάτι πολύ σηµαντικό που ήταν
και ζητούµενο µέχρι σήµερα
Τρίτη παράµετρος είναι η θεσµοθέτηση της διαδικασίας µετάπτωσης των κτηµατολογικών δεδοµένων του Κτηµατολογικού
Κανονισµού Δωδεκανήσου στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου.
Τέταρτη παράµετρος είναι η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των
πολιτών, σε ό,τι έχει σχέση µε τα ακίνητα των περιοχών ισχύος
του Κτηµατολογικού Κανονισµού στα Δωδεκάνησα, καθώς και η
θέσπιση µεταβατικών διατάξεων για την κτήση και την απώλεια
εµπράγµατων δικαιωµάτων επί ακινήτων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
τις προϋποθέσεις κτήσης ακινήτου.
Δεν πρόκειται για χαριστική ρύθµιση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Αντίθετα, η ρύθµιση αυτή συνιστά αποκατάσταση της
ισονοµίας, αφού στον Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου
υπάρχουν ειδικές διατάξεις διαφορετικές από εκείνες που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα. Ορθά λοιπόν διατηρούνται µεταβατικές κάποιες διατάξεις, για να περάσουµε οµαλά στο νέο καθεστώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε να καταθέτουµε
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προτάσεις και νοµοθετικές ρυθµίσεις που αντιµετωπίζουν στρεβλώσεις και δίνουν λύσεις σε ιδιαίτερα προβλήµατα.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε -παρακαλώ δώστε µου τρία
λεπτά ακόµα- να καταθέσω µια συγκεκριµένη πρόταση, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τρία λεπτά είναι
πολλά, κύριε Κόνσολα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: … που δίνει λύση σε ένα πρόβληµα που απασχολεί και την ελληνική κοινωνία αλλά και τη δωδεκανησιακή, σε ένα µεγάλο αριθµό πολιτών ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, που συνδέεται µε το πρόβληµα που δηµιουργείται µε
το άρθρο 3 του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, σε
σχέση µε τα ισχύοντα σε όλη τη χώρα, που αφορά στον αιγιαλό
και την παραλία.
Πρόκειται για µια στρέβλωση, κύριε Πρόεδρε, που πρέπει να
αντιµετωπιστεί, η οποία αφορά στον διαφορετικό τρόπο µε τον
οποίο αντιµετωπίζεται η ακίνητη περιουσία, δηµόσια και ιδιωτική,
στα Δωδεκάνησα, σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα.
Αυτή η στρέβλωση οφείλεται στο άρθρο 3 του Κτηµατολογικού Κανονισµού που διαµορφώθηκε από τους Ιταλούς κατακτητές, σύµφωνα µε το οποίο, όπως αναφέρει, «ο αιγιαλός µέχρι του
ορίου του µεγίστου συνήθους χειµερίου κύµατος επί πλέον δε,
έξω των αστικών κέντρων, µία ζώνη εκ δώδεκα µέτρων από του
τοιούτου ορίου, και αι θαλάσσιαι παραλίαι µέχρι των ορίων
πάσης άλλης ιδιοκτησίας δηµοσίας ή ιδιωτικής (άρθρο 3 περίπτωση α’)» και µε την έννοια «θαλάσσιαι παραλίαι» εννοείται η
χερσαία ζώνη πέραν της γραµµής του αιγιαλού και της παραλίας
που φτάνει µέχρι τα όρια των κτηµατοµερίδων που οι Ιταλοί θεώρησαν ότι σταµατούν οι ιδιοκτησίες αγροτών.
Όµως, σε πολλές περιπτώσεις οι κτηµατικές µερίδες, κύριε
Υπουργέ, που όρισαν οι Ιταλοί κατακτητές, βρίσκονται σε απόσταση µέχρι και πεντακόσια µέτρα από την ακτογραµµή.
Ωστόσο, το άρθρο 3 του Κτηµατολογικού Κανονισµού, έτσι
όπως είναι διατυπωµένο, έρχεται σε αντίθεση µε διατάξεις του
ν.2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας, µε αποτέλεσµα σε µεγάλη έκταση των νησιών ο αιγιαλός και η παραλία, όπως επιβάλλει ο νοµοθέτης για τη λοιπή Ελλάδα, να έχει µια παθογενή
αντιµετώπιση από τις υπηρεσίες. Δηλαδή στα Δωδεκάνησα ο αιγιαλός καθορίζεται µε τις διατάξεις του ν.2971 και επιπρόσθετα
προστίθεται δωδεκάµετρη ζώνη για να προστεθεί ως κοινόχρηστη παραλία.
Και καλά µέχρι εδώ. Αν υποθέσουµε ότι όλα αυτά είναι σωστά,
πέραν της κοινόχρηστης παραλίας, οι Ιταλοί όρισαν πρόσθετη
ζώνη ως κοινόχρηστη που φτάνει µέχρι και τα όρια των ιδιοκτησιών, όπως οι ίδιοι καθόρισαν. Εποµένως, χωρίς να είναι οι παραλίες σύµφωνα µε το γράµµα και το πνεύµα του νόµου, αυτή η
ζώνη, η «spaccia», όπως ονοµάζεται στα ιταλικά, αι θαλάσσιαι
παραλίαι, δηµιουργούν αυτή τη στρέβλωση.
Είναι δε ξεκάθαρο και παράλογο ως κοινόχρηστη η έκταση
πέραν της ζώνης παραλίας που καθορίζεται, σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία, και εκτείνεται στο χερσαίο χώρο µε τα όρια
των µερίδων που σκόπιµα έχουν καταγραφεί µε τόσο υπερβολικό
και παράλογο βάθος από τους Ιταλούς κατά την κατοχή της Δωδεκανήσου, να δηµιουργεί προβλήµατα στην ανάπτυξη του νησιού.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να εξετάσουµε την ενδεχόµενη ρύθµιση της παθογένειας, πολύ πιθανόν και µε το Υπουργείο Οικονοµικών και µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειµένου να δοθεί αυτή η λύση και νοµίζω στο πλαίσιο αυτής της
συζήτησης όλοι οι Βουλευτές είναι στη διάθεσή σας για να µπορέσουµε να εξαλείψουµε αυτή την παθογένεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Κόνσολα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Θα έλεγα, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας -και σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας- ότι αυτή η
παράµετρος είναι αντισυνταγµατική, δηλαδή η ειδική µεταχείριση της δωδεκανησιακής περιουσίας εις βάρος του δηµοσίου
και των ιδιωτών, επειδή και µόνο διατηρείται ένα ειδικό, στρεβλό
καθεστώς του άρθρου 3 του Κτηµατολογικού Κανονισµού που
διαµορφώθηκε την περίοδο της ιταλικής κατοχής.
Και πάλι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα δώσω το λόγο
τώρα για λίγα λεπτά στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ.
Γιάννη Οικονόµου, προκειµένου να τοποθετηθεί στην τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1311 και ειδικό 108 και συγκεκριµένα στα
άρθρα 3 και 4.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Πρόκειται στην ουσία για µια τροπολογία, η οποία έρχεται να συνεχίσει το επιτυχηµένο πλαίσιο που εφαρµόσαµε και πριν από λίγους µήνες, βάσει του οποίου ενισχύσαµε όλες τις επιχειρήσεις
του Τύπου για την καταβολή της εισφοράς του 2% υπέρ του
ΕΔΟΕΑΠ. Τότε είχαν υποστηριχθεί πάνω από επτακόσιες επιχειρήσεις. Είχαν διατεθεί συνολικά 18,5 εκατοµµύρια ευρώ για να
καλυφθούν οι εισφορές από το 2017 µέχρι το 2020. Μιλάµε για
επιχειρήσεις συνολικά του Τύπου, περιφερειακές εφηµερίδες,
τοπικές εφηµερίδες, περιοδικός Τύπος, εφηµερίδες πανελλαδικής εµβέλειας, τηλεοπτικά τοπικά κανάλια και κανάλια πανελλαδικής εµβέλειας, ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Είναι αυτονόητο ότι ο Τύπος δέχεται οικονοµικό πλήγµα από
τις επάλληλες κρίσεις που είχαµε το προηγούµενο διάστηµα και
που συνεχίζονται και για την Κυβέρνηση είναι προτεραιότητα,
όπως και για το υπόλοιπο σύνολο της κοινωνίας, η ενίσχυση κάποιων δραστηριοτήτων, µε τρόπο έτσι ώστε να µπορέσουµε να
ανταπεξέλθουµε µε το µικρότερο δυνατό κόστος, µε το µικρότερο δυνατό αποτύπωµα στις κρίσεις αυτές.
Είναι µια προτεραιότητα που ανταποκρίνεται στην ανάγκη που
υπάρχει για πολυφωνία, για πλουραλισµό, για τη συγκράτηση
των θέσεων εργασίας, για τη σωστή τους λειτουργία που είναι
βασική παράµετρος της δηµοκρατίας, αλλά και της αντίληψης
µας για ένα κράτος δικαίου, όπου ο Τύπος πρέπει να έχει τον
χώρο και τη δυνατότητα και την ποιότητα έκφρασης που χρειάζεται.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τι κάνουµε µε αυτή
την τροπολογία; Επί της ουσίας, δίνουµε τη δυνατότητα και για
το 2021, µε το ίδιο ακριβώς πλαίσιο που ίσχυε και προηγουµένως, να καλυφθεί αυτή η εισφορά του 2% για το σύνολο των επιχειρήσεων του Τύπου που εµπίπτει στην κατηγορία που σας
περιέγραψα και πριν και που είχε χρηµατοδοτηθεί.
Το δεύτερο που κάνουµε είναι ότι ερχόµαστε να δώσουµε τη
δυνατότητα µέχρι και εβδοµήντα δύο δόσεων για όσες οφειλές,
πέραν της εισφοράς του 2% που έχει καλυφθεί, έχουν οι επιχειρήσεις του Τύπου στο συγκεκριµένο ταµείο, αλλά και για τον µηδενισµό των προστίµων και των αυξήσεων για καθυστερηµένη
καταβολή των εισφορών αυτών το προηγούµενο διάστηµα. Είναι
µία «ανάσα» και αυτή µαζί µε την ενίσχυση του 2% που κάνουµε
για το 2021.
Κλείνοντας, θα προσθέσω ότι αυτή είναι µία µόνο ενίσχυση
από αυτές που συζητάµε µε τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων Τύπου και που θα ανακοινώσουµε και το επόµενο διάστηµα, για να καλύψουµε µέρος του αυξηµένου κόστους που έχουν,
και εξαιτίας του ηλεκτρικού ρεύµατος και εξαιτίας του χαρτιού,
των προβληµάτων δηλαδή που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις
του τύπου συνολικά. Ήδη υπάρχει µία πλατφόρµα στην οποία
καταθέτουν στοιχεία οι επαρχιακές εφηµερίδες. Θα επεκταθεί
αυτό και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25,
καθώς είχε ζητήσει τον λόγο από πολύ πιο πριν και καθόρισε την
ώρα που θέλει να µιλήσει.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που µου
δίνετε τον λόγο.
Κύριε Παππά, δεν σας υπονόµευσα εγώ. Από τις 10.00 το πρωί
έχω ζητήσει και εγώ να µιλήσω. Ούτως ή άλλως, θα τελειώσουµε
σύντοµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσον αφορά το σχέδιο νόµου
που συζητάµε σήµερα νοµίζω τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα. Όλη
η Ελλάδα ξέρει ότι χρειαζόµαστε Κτηµατολόγιο. Όλη η Ελλάδα
ξέρει ότι είναι καιρός επιτέλους να γίνει µετά από δεκαπέντε, εί-
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κοσι, είκοσι πέντε χρόνια που περιµένουµε να το αποκτήσουµε.
Και όλη η Ελλάδα υποπτεύεται ταυτοχρόνως, αγαπητοί κύριοι
Υπουργοί, ότι παριστάνετε ότι θέλετε να το κάνετε, αλλά στην
πραγµατικότητα θέλετε να συνεχίσετε να κωλυσιεργείτε. Και
αυτό γιατί η µη ύπαρξή του συνδέεται µε τεράστια ποσά τα οποία
υφαρπάζουν τεράστια συµφέροντα σε όλη την επικράτεια. Δεν
θα αναφερθώ άλλο. Τα είπε η κ. Απατζίδη µια χαρά εκ µέρους
του ΜέΡΑ25.
Θα υπενθυµίσω για άλλη µια φορά ότι είµαστε στο «παρών»
και µε το «παρών» δείχνουµε κυρίως ότι είναι ένα αίτηµα παλλαϊκό και πρέπει κάποτε επιτέλους να γίνει.
Ξέραµε µέχρι προχθές το βράδυ, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, κυρίως βέβαια καταταλαιπωρηµένοι Συνέλληνες που µας ακούτε εκεί από κάπου έξω, ότι ο Πρωθυπουργός
της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ταυτοχρόνως και ανώνυµη εταιρεία. Αυτό που δεν ξέραµε και µάθαµε προχθές το
βράδυ είναι ποιος είναι ο βασικός µέτοχος της ανώνυµης εταιρείας «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.». Και σας ενηµερώνω όλους,
κυρίως βέβαια πάντα τον ελληνικό λαό, για τον οποίο ενδιαφερόµαστε στο ΜέΡΑ25, ότι δεν είναι άλλος από τον κ. Μπάιντεν.
Πώς το ξέρουµε ότι δεν είναι ο ίδιος, όπως θα ανέµενε κανείς,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο βασικός µέτοχος ανώνυµης εταιρείας
που φέρει το όνοµά του; Το καταλάβαµε από τη γλώσσα του σώµατος. Γιατί είδαµε τον µέχρι πρότινος ηγεµόνα, τον περίφηµο
ηγεµόνα των διαγγελµάτων, τον «διαγγελµατία», όπως µου αρέσει να λέω αστειευόµενος χρησιµοποιώντας την αδόκιµη αυτή
έκφραση για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος εδώ πέρα δεν φείδεται
λεονταρισµών όταν απειλεί τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όταν ειρωνεύεται οποιονδήποτε άλλο ή οποιαδήποτε
κοινωνική τάξη, είδαµε το «λιοντάρι» αυτό να µετατρέπεται -και
λυπάµαι πραγµατικά που το λέω, άνθρωποι που µας ακούτε εκεί
έξω- σε ορντινάτσα του κ. Μπάιντεν. Γιατί αυτό ήταν ο Πρωθυπουργός. Πήρε πολύ χειροκρότηµα. Όλοι, όµως, ξέρουµε ότι το
χειροκρότηµα είναι δωρεάν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): …(δεν ακούστηκε).
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Αγαπητότατοι Υπουργοί, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, θα σας εξηγήσω λεπτοµερώς γιατί ο Πρωθυπουργός σας είναι ορντινάτσα του πλανητάρχη. Θα σας το εξηγήσω λεπτοµερώς και αν έχετε απορίες, µου απαντάτε αµέσως
µόλις τελειώσω. Γι’ αυτό είναι ο κοινοβουλευτικός διάλογος στη
δηµοκρατία, στο ωραίο µας Κοινοβούλιο.
Η πρόσκληση προς τον Πρωθυπουργό µιας µικρής χώρας να
µπορέσει να απευθυνθεί ταυτοχρόνως τόσο στη συνεδρίαση
Αµερικανών Γερουσιαστών όσο και µελών της Βουλής των Αντιπροσώπων αποτελεί, χωρίς την παραµικρή αµφιβολία -και εµείς
δεν µασάµε τα λόγια µας- ένα σηµαντικό πολιτικό γεγονός. Και
συνιστά κορυφαία, κατά τη γνώµη µας στο ΜέΡΑ25, κύριοι
Υπουργοί, ευκαιρία γι’ αυτόν τον Πρωθυπουργό να αναδείξει επιτέλους τις έρµες -τις έρηµες θα πει αυτό- θέσεις της Κυβέρνησής του σε περίοδο µάλιστα επικίνδυνη σαν αυτή που περνάµε
τώρα, ελληνικέ λαέ, κλιµάκωσης των γεωπολιτικών σχέσεων και
εντάσεων στην περιοχή.
Με τη χθεσινή του οµιλία, όµως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε και το όραµά του. Τι όραµα είναι αυτό; Είναι το όραµά
του για µια Ελλάδα απολύτως δεσµευµένη στο άρµα των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, εντός πάντα µιας απολύτως αποδυναµωµένης, εξαρτηµένης από τις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής, Ευρώπης.
Στο ΜέΡΑ25 εκτιµούµε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άνθρωποι που µας ακούτε από εκεί έξω, ότι η ασφάλεια
και η ευηµερία της Ελλάδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής
µας ωφελήθηκαν προχθές αντιστρόφως ανάλογα από τη θέρµη
των χειροκροτηµάτων που πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Είναι φυσιολογικό, θα µου πείτε, κάθε οµιλητής να ξεκινά µε
έναν τρόπο έτσι που να δηµιουργεί θετικά συναισθήµατα, θετικά
αντανακλαστικά στο κοινό που τον ακούει. Σε αυτό το πλαίσιο
έστω ότι θα µπορούσε ένας καλόπιστος παρατηρητής να δεχθεί
-αν δεν είναι καλόπιστος δεν το δέχεται, αλλά αν είναι καλόπιστος και αγαπάει και λίγο τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα µπορούσε
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να το δεχθεί- τον εντελώς κιτς παραλληλισµό του µαυσωλείου
του Λίνκολν µε τον Παρθενώνα µας, τον παραλληλισµό δηλαδή
ενός από τα επτά θαύµατα του κόσµου µε το πλαστικοποιηµένο
σχεδόν µαυσωλείο του Λίνκολν, µε µοναδικό στόχο βέβαια το
«χάιδεµα των αυτιών» του ακροατηρίου του.
Στη συνέχεια, όµως, προέβη πραγµατικά ο Πρωθυπουργό σας
-και να τον χαίρεστε όσοι τον υπερασπίζεστε και συνεχίζετε να
τον υπερασπίζεστε- στον, κατά τη γνώµη µας, βιαιότατο ρεβιζιονισµό επί της ιστορίας. Βιαιοπράγησε ο Πρωθυπουργός µας επί
της ιστορίας µας. Παραδείγµατος χάριν, θύµισε ότι η αρχαία Ελλάδα, όπως όλοι ξέρουµε, γέννησε την έρηµη τη δηµοκρατία.
Όµως, στη συνέχεια αµέσως δήλωσε ότι στη σύγχρονη ιστορία
-άκουσον-άκουσον- τη δηµοκρατία την υπερασπίζονται διεθνώς
ποιοι; Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Βέβαια, απέφυγε εντέχνως πλην σαφώς την παραµικρή νύξη για τις χούντες που
υπερασπίζεται αυτή η περίφηµη δηµοκρατία, οι Ηνωµένες Πολιτείες. Δεν είπε τίποτε ο Πρωθυπουργός, σιγή ιχθύος, για τη
χούντα της Ελλάδας, όπου έχει αποδειχθεί η συνεργασία της
CIA, δεν είπε τίποτα για τη χούντα της Κύπρου, δεν είπε τίποτα
και το πραξικόπηµα που οδήγησε στη διχοτόµηση της Κύπρου.
Δεν είπε τίποτα προηγουµένως για όσα συνέβησαν στο Ιράν την
ίδια εποχή. Και βέβαια δεν είπε τίποτα για το γεγονός ότι την ίδια
εποχή που είχαµε χούντα εµείς στην Ελλάδα είχε όλη η ήπειρος
της Λατινικής Αµερικής χούντες αµερικανοκίνητες. Το ξέρουν και
οι γάτες, αν βγείτε έξω να ρωτήσετε. Δεν είπε τίποτα.
Έτσι, ο Πρωθυπουργός σας, τον οποία υπερασπίζεστε, «ξέπλυνε» µε τον γνωστό ξεδιάντροπο τρόπο του τη µακρά αµερικανική παράδοση στο να ανατρέπει -σε αυτό έχουν παράδοση οι
Αµερικάνοι- δηµοκρατίες που δεν άρεσαν απλώς στον αµερικανικό ιµπεριαλισµό, καθώς και τα εγκλήµατα πολέµου, τα οποία
είναι ιστορικά αποδεδειγµένα και δεν τα αµφισβητεί κανείς, ούτε
οι νεοφιλελεύθεροι, τα όποια διέπραξαν οι Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής στο Βιετνάµ, την Καµπότζη, το Λάος, στο Ιράκ, το
Αφγανιστάν και τη Λιβύη στο όνοµα της δηµοκρατίας.
Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι απλώς ανησυχητικά και
αποτελούν ρεβιζιονισµό -επαναλαµβάνω- και βιαιοπραγία επί της
παγκόσµιας ανθρώπινης ιστορίας. Την έκανε ο κ. Μητσοτάκης.
Με γεια του, µε χαρά του.
Εκεί, όµως, που κυριολεκτικά θέλησε να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισµό «αθεόφοβος» που του έχουµε απευθύνει από το
ΜέΡΑ25 δυο-τρεις φορές, παρ’ ότι δεν είµαστε και ιδιαίτερα ένθεοι -να τα λέµε και αυτά, να µην νοµίζει ο κόσµος ότι ψηφοθηρούµε- είναι ότι τόλµησε ο αθεόφοβος -γιατί µόνο αυτός είναι ο
χαρακτηρισµός- να παραλληλίσει την υπεράσπιση της Μαριούπολης µε την υπεράσπιση του Μεσολογγίου από τους µαχητές
του κατά τη διάρκεια της ιστορικής Ελληνικής Επανάστασης του
1821. Τόλµησε λοιπόν να παραλληλίσει την υπεράσπιση της Μαριούπολης µε την υπεράσπιση του Μεσολογγίου και βεβαίως µε
την έξοδο που οδήγησε φυσικά στον αφανισµό των Μεσολλογγιτών, των γυναικών, των παιδιών, των σκυλιών. Αν και τους σκύλους και τις γάτες τους είχαν φάει πριν, καθώς δεν παραδίδονταν
µε τίποτα αυτοί οι Έλληνες εκεί στο Μεσολόγγι. Τολµά, λοιπόν,
ο Πρωθυπουργός να παραλληλίσει το Μεσολόγγι µε τη Μαριούπολη. Όµως, εκτίθεται ο Πρωθυπουργός. Ο ηγεµόνας είναι και
πάλι «γυµνός».
Ξέρετε γιατί εκτίθεται, κύριοι Υπουργοί, που σπεύδετε να τον
υπερασπιστείτε; Γιατί ποιοι ήταν αυτοί που υπερασπίζονταν τόσο
καιρό, τόσους µήνες τώρα, τη Μαριούπολη; Ήταν µήπως πολίτες
Ουκρανοί; Ήταν µήπως τα κανονικά τάγµατα του ουκρανικού
στρατού; Όχι, ήταν, κατ’ οµολογία των πάντων και του Προέδρου
Ζελένσκι, οι περίφηµοι µαχητές του τάγµατος Αζόφ. Ήταν δηλαδή νεοναζί µε τη «βούλα».
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Δεν ντρέπεστε;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Εγώ καθόλου. Εσείς ντρέπεστε καθόλου που έχετε φέρει την Ελλάδα σε αυτό το χάλι;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ντροπή σας!
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Εγώ δεν ντρέποµαι καθόλου. Εσείς,
που πεινάνε οκτώ από τα δέκα εκατοµµύρια συµπολιτών µας,
ντρέπεστε καθόλου; Κυβερνάτε εβδοµήντα χρόνια τη χώρα, την
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πτωχεύσατε και την έχετε να σέρνεται στα λασπόνερα!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ντροπή σας!
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Εγώ καθόλου. Εσείς να ντρέπεστε!
Οι µαχητές του τάγµατος Αζόφ, οι γνωστότατοι αυτοί νεοναζί,
σύµφωνα µε δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού της Ουκρανίας, ήταν οι τελευταίοι διακόσιοι οι οποίοι είχαν µείνει στο εργοστάσιο χάλυβος κατά τις τελευταίες τριάντα έως σαράντα
µέρες της πολιορκίας της Μαριούπολης.
Επίσης, πρέπει να ντρέπεστε για δεν κάνατε τίποτα απολύτως
για να σώσετε εκατό χιλιάδες Έλληνες οµογενείς που έµεναν
στη Μαριούπολη και φυγαδεύσατε τον πρέσβη κακήν κακώς κι
αφήσατε αυτούς στη µαύρη τύχη τους. Αυτό κάνατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ψέµατα! Είσαι ψεύτης! Ντροπή σου!
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ναι, ναι. Γι’ αυτό δεν ντρέποµαι καθόλου. Εσείς θα πρέπει να ντρέπεστε! Σας τσούζει, πονάει, αλλά
είναι αλήθεια!
Ο Πρωθυπουργός σας ξέρετε τι είπε προχθές το βράδυ στη
Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Κογκρέσο; Είπε ότι παροµοιάζει τον Λόρδο Βύρωνα, τον Μάρκο Μπότσαρη και τον Κίτσο Τζαβέλα µε τους ναζί του τάγµατος Αζόφ! Αυτό είπε κι όσο κι αν το
κάνετε «γαργάρα», αυτό θα είναι!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Για τον Πούτιν δεν λέµε τίποτα!
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Έχοντας ζεσταθεί µε το χειροκρότηµα του κοινού του, προχώρησε και σε άλλη δήλωση. Υπερασπιστείτε κι αυτή τη δήλωση. Συγχαρητήρια για την κατρακύλα.
Εδώ θα είµαι να σας χαρώ, να σας καµαρώσω να υπερασπιστείτε
και την επόµενη δήλωσή του. Ξέρετε τι είπε χθες η «ορντινάντσα»
στον ηγεµόνα του; Διαβάζω: «Μας ενώνει η πίστη στο δικαίωµα
κάθε λαού να αποτινάξει τις αλυσίδες της τυραννίας του». Ξέχασε, βέβαια, να προσθέσει εκτός αν πρόκειται για Παλαιστίνιους -ελληνικέ λαέ τ’ ακούς;- για Κούρδους, γενικά για λαούς των
οποίων τα συµφέροντα δεν συνάδουν µε τα συµφέροντα των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Οπότε αυτοί οι κακορίζικοι
ας µείνουν εσαεί στα δεσµά της τυραννίας τους. Κέρδισε, λοιπόν, το κοινό του µε αυτό τον τρόπο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές το βράδυ τάχθηκε, εµµέσως πλην σαφώς, -επίσης κι αυτό είναι πολύ σηµαντικό- µε το
πολεµοχαρές, τον πολεµόφιλο και το πολεµοκάπηλο τµήµα του
Δηµοκρατικού Κόµµατος ζητώντας από τις ΗΠΑ, ευθέως, να εντείνουν τη διεθνή ηγεµονία τους. Το είπε µε το στόµα του, χωρίς
καµµία αίσθηση ή αντίληψη, ελληνικέ λαέ, των κινδύνων στους
οποίους η όλο και επιθετικότερη αµερικανική ηγεµονία εκθέτει
την περιοχή, τη χώρα, αλλά και συνολικά την ανθρωπότητα.
Πρόκειται, κατά τη γνώµη µας στο ΜέΡΑ25, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή κυρίως για δύο λόγους: Πρώτον, το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα, το
οποίο ρέπει προς τον απεγκλωβισµό των ΗΠΑ από τη διεθνή ηγεµονία, ετοιµάζεται, όπως όλοι ξέρουν, να αφανίσει εκλογικά τους
δηµοκρατικούς του κ. Μπάιντεν και της κ. Πελόζι στις επερχόµενες εκλογές για το Κογκρέσο.
Δεύτερον, αποτελεί εντυπωσιακή απόρριψη της φιλοδοξίας
κατεστηµένων εδώ και δεκαετίες ευρωπαϊστών, όπως ο ντε
Γκωλ, ο Κολ ή ακόµα σήµερα ο Μακρόν, για µία δήθεν ανεξάρτητη, αυτόφωτη Ευρώπη. Πώς θα γίνει; Δεν πάνε µαζί αυτά. Αν
η Ευρώπη είναι ορντινάντσα της Αµερικής, δεν µπορεί να είναι
ανεξάρτητη και αυτόνοµη. Αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Πάµε στα δώρα. Ο κ. Μητσοτάκης, βέβαια, δεν αρκέστηκε να
«ξεβγάλει» τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και τον αµερικανικό ιµπεριαλισµό µέσω του χοντροκοµµένο ρεβιζιονισµού που
έσταζε υποτέλεια. Πήγε και δώρα. Τους είπε ότι η Κυβέρνησή
του -ακούστε- νοµοθέτησε την αυτόµατη εις το διηνεκές, δηλαδή
µονίµως και πάντα, ανανέωση της ελληνοαµερικανικής αµυντικής
συµφωνίας, η οποία παραδίδει κυρίως, αλλά όχι µόνο, τη Σούδα
και την Αλεξανδρούπολη στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
ώστε να τις χρησιµοποιούν ως ορµητήρια για την ευρύτερη περιοχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Τέτοιος ήταν µάλιστα ο ενθουσιασµός του κοινού του για τα
δώρα που χάρισε ο Πρωθυπουργός, ιδίως όταν τους είπε ότι η
Αλεξανδρούπολη µετατρέπεται σε λιµάνι από όπου το τεξανό
υγροποιηµένο φυσικό αέριο θα κατακτήσει όλη την ευρωπαϊκή
αγορά, τέτοια ήταν η αντίδραση τους και η χαρά τους, που ξεφεύγοντας από το κείµενο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης οµολόγησε: «Τέτοιο χειροκρότηµα δεν εισπράττω ούτε στη δική µας
Βουλή». Μα, πώς να εισπράξεις, άνθρωπέ µου, στη δική µας
Βουλή; Στη δική µας Βουλή απευθύνεσαι σε Έλληνες Βουλευτές
που εκπροσωπούν Έλληνες πολίτες οι οποίοι λιµοκτονούν µετά
από δέκα χρόνια µνηµονίων. Το τελευταίο εξάµηνο, όµως, λιµοκτονούν από ρεύµα, που δεν φταίνε τα µνηµόνια, λιµοκτονούν
από πετρέλαιο, λιµοκτονούν από πληθωρισµό. Δεν µπορείς, λοιπόν, να περιµένεις τέτοια στη Βουλή των Ελλήνων.
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης έριξε και την τελευταία αντίσταση του
κοινού του µε το τελευταίο δώρο που πρόσφερε. Είπε αυτολεξεί:
«Απόψε σας κοµίζω τη δέσµευση των Ελλήνων…» -στο όνοµα
µας δεσµεύθηκε πάλι, ελληνικέ λαέ- «…ότι θα σταθούµε µαζί σας
όποτε και όπου αυτό είναι αναγκαίο». Με άλλα λόγια, αν σας θυµίζει κάτι η ρήση, ιδού ο στρατός σας, ιδού ο λαός σας, µαζί σας
θα είµαστε στα νέα Βιετνάµ, Ιράκ, Λιβύη, Αφγανιστάν, Υεµένη,
όπου γουστάρετε να µπείτε και να αφανίσετε, να εισβάλετε.
Και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Τι πήρε ως αντάλλαγµα;
Καλά θα ήταν όλα αυτά, θα λέγαµε εντάξει, τι να κάνουµε, µικρή
περιφερειακή δύναµη είµαστε, κακοµοίρηδες είµαστε -που δεν
είµαστε, προσκυνήσατε εσείς και γίνανε κακοµοίρηδες, γενναίος
λαός είµαστε ιστορικά. Ποια ήταν τα ανταλλάγµατα; Πήρε κάποιο
αντάλλαγµα; Πράγµατι, ζήτησε ο Μητσοτάκης προχθές, έµµεσα,
άλλα συγκεκριµένα, να µην εξοπλίζουν οι ΗΠΑ την Τουρκία. Λες
και δεν µάθαµε τίποτα από το εµπάργκο του κ. Κάρτερ αν θυµάστε, το πάλαι ποτέ, το οποίο δεν έφερε κανένα αποτέλεσµα.
Όµως, να εξοπλίζουν εµάς και µόνο. Λες και µπορεί ποτέ, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να κερδίσουµε µια κούρσα εξοπλισµού µε την Τουρκία. Αυτό ζήτησε και τίποτε άλλο.
Τους θύµισε, βέβαια, τις υπερπτήσεις της τουρκικής αεροπορίας
πάνω από τα νησιά µας, απέσπασε χειροκρότηµα πάρα πολύ
θερµό, αλλά δεν τόλµησε να τους θυµίσει ότι ποτέ ΗΠΑ και
ΝΑΤΟ δεν καταδίκασαν αυτές τις ωραίες υπερπτήσεις που γίνονται σαράντα τη µέρα στην ελληνική επικράτεια.
Θύµισε και την Κύπρο και απέσπασε άλλο ένα γενναιόδωρο
χειροκρότηµα όταν απέρριψε, βεβαίως, τη λύση των δύο κρατών.
Είπε «Ποτέ! Πάνω απ’ το πτώµα µου». Απέσπασε χειροκρότηµα
το οποίο άφησε ξανά αναξιοποίητο ο Πρωθυπουργός-ανώνυµη
εταιρεία, καθώς δεν τόλµησε να θυµίσει µε τη συνενοχή των ΗΠΑ
στο πραξικόπηµα του 1974 και το γεγονός ότι από τότε µέχρι σήµερα -κι αυτό είναι το σηµαντικό τι γίνεται τώρα, γιατί η ιστορία
πέρασε- η Ουάσιγκτον κρατά πολιτική ίσων αποστάσεων, άρα
πολιτική στήριξης της κατοχής.
Τι δεν ζήτησε; Και τελειώνω µε αυτό. Δεν ζήτησε το µόνο που
όφειλε σαν έντιµος άνθρωπος και πολιτικός άνθρωπος να ζητήσει, την εξασφάλιση των ανατολικών µας συνόρων από το ΝΑΤΟ
και την αναίρεση του casus belli της Άγκυρας. Και σας ρωτώ:
Εάν η Άγκυρα για πέντε Κούρδους αντιστασιακούς τολµάει να
βάλει βέτο και εµποδίζει τη Σουηδία και τη Φινλανδία να γίνουν
µέλη του ΝΑΤΟ, πώς η Ελλάδα δεν τολµά να πει βάζω για τον
ίδιο λόγο βέτο, δεν θα γίνουν ποτέ µέλη του ΝΑΤΟ, αν δεν κάνετε
τη δήλωση ότι όποιος µπει στα ανατολικά σύνορά σου είναι εχθρός του ΝΑΤΟ και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Είναι
πολύ απλό. Κι όποιος ισχυρίζεται δηµόσια ότι είναι αιτία πολέµου
να εξοπλίζεις τα νησιά σου που είναι δικά σου, εγώ είµαι εναντίον
του.
Δεν το έκανε. Και δεν το έκανε, όπως πάντα για συγκεκριµένους λόγους. Η απάντηση είναι απλή. Οι χρήσιµοι ανόητοι τέτοια
ζητήµατα δεν θέτουν κάθε φορά που προσέρχονται στη µητρόπολη. Όταν πάνε στον Καίσαρα, πάνε προσκυνηµένοι, όπως πήγαιναν στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, όπως πήγαιναν στον
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Έτσι έχουν µάθει κι έτσι πάνε.
Κοιτάξτε -θα κλείσω και φεύγω, κύριε Πρόεδρε- εδώ πέρα τα
πράγµατα είναι πολύ σοβαρότερα απ’ όσο θέλετε να τα λέτε.
Γιατί; Γιατί η Ελλάδα κινδυνεύει πραγµατικά µε όλα αυτά τα
οποία κάνει η Κυβέρνησή σας και µε το γεγονός ότι δίνει γη και
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ύδωρ χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγµα. Σας είπα ποιο ήταν
το ένα και µόνο αντάλλαγµα. Πείτε µας ότι θα έχουµε τη χώρα
µας και του χρόνου. Αυτό θα ήταν ένα αντάλλαγµα που έπρεπε
να βάλει ένας Πρωθυπουργός αξιοπρεπής. Δεν το έβαλε. Δεν
µπορεί να το βάλει. Εποµένως, χρειαζόµαστε επειγόντως µια αλλαγή στην πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Χρειαζόµαστε επειγόντως µια αλλαγή για να επιβιώσουµε ως έθνος.
Φεύγοντας, λέω ότι βεβαίως κλείνουµε σήµερα έναν αιώνα
από τη Γενοκτονία των Ποντίων, από τη µαζική δολοφονία των
Ελλήνων του Πόντου και είναι µια καλή αφορµή για όλους µας
να σκεφτούµε ποιο είναι το πραγµατικό πρόβληµα πίσω από τις
γενοκτονίες, από όποιον κι αν γίνονται κι όποιος κι αν τις υφίσταται. Είναι ο εθνικισµός και ο καταραµένος εθνικός σωβινισµός!
Όσο αυτά τα πράγµατα προάγονται από κυβερνήσεις, θα έχουµε
και άλλες γενοκτονίες. Κι όλα αυτά θα µας γυρνούν και πάλι στην
προϊστορία της ανθρωπότητος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή που επιδείξατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ζητήσει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Μυλωνάκης –τον µισό χρόνο έχει, έτσι κι αλλιώς- και αµέσως µετά
θα πάρει τον λόγο ο κ. Παππάς.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή
ηµέρα είναι Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου από τους Οθωµανούς. Η 19η Μαΐου του 1919 για τους
Έλληνες ποντιακής καταγωγής είναι µια µέρα-ορόσηµο. Σήµερα
τιµούµε τις τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες και πάνω νεκρούς
Έλληνες Ποντίους οι οποίοι εξοντώθηκαν µε φανατισµό και βαρβαρότητα βάσει σχεδίου -και αυτό πρέπει να το έχουµε πάντα
κατά νου- που ήθελε τον αφανισµό και τον ξεριζωµό τους. Σήµερα µπορούµε να είµαστε περήφανοι και να λέµε ότι όλοι οι Έλληνες είµαστε Πόντιοι.
Αυτό το οποίο πρέπει να κατανοήσουµε και να κάνουµε προσπάθειες όλοι µαζί είναι ότι η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πρέπει να αναγνωριστεί, όπως έχει αναγνωριστεί, κύριε
Υπουργέ και η Γενοκτονία των Αρµενίων.
Εδώ θέλω να πω ότι είναι µια ευκαιρία για τον Έλληνα Πρωθυπουργό κατά την επίσκεψή του στις Ηνωµένες Πολιτείες. Στην
οµιλία του στο Κογκρέσο ενώπιον τετρακοσίων Βουλευτών και
εκατό Γερουσιαστών, θα µπορούσε να θέσει αυτό το θέµα.
Μάλιστα, ως προς αυτό το οποίο είπε η Ελληνική Λύση από
την πρώτη στιγµή που µπήκε µέσα είχε υποσχεθεί κάτι, ότι δεν
θα υποβαθµίσει ποτέ, µα ποτέ οµιλία Έλληνα Πρωθυπουργού
στο εξωτερικό. Και δεν την υποβαθµίζουµε. Το είπε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης που µίλησε πριν από δύο ώρες περίπου. Όµως, πρέπει να την κρίνουµε στον βαθµό τον οποίο µας
επιτρέπεται.
Να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ; Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, µιλώντας, έκανε λόγο για µετανάστευση εξ Ανατολών στο
τέλος του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, θα ήταν πάρα πολύ ορθό και
γενναίο να µιλούσε καθαρά για τον ξεριζωµό και τη Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας και βέβαια, τη
Γενοκτονία των Αρµενίων. Κοιτάξτε τι θα γινόταν. Θα σηκώνονταν στο Κογκρέσο οι Βουλευτές και οι Γερουσιαστές να χειροκροτήσουν, διότι ούτως ή άλλως, έχουν αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρµενίων. Θα ήταν ένα δείγµα, λοιπόν, πως εν µέρει
αναγνωρίζουν και τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού.
Νοµίζω ότι αυτό ήταν ένα σηµείο που θα µπορούσε, θα είχε
την ευκαιρία -και είχε την ευκαιρία, αλλά δεν την έπιασε για δικούς του λόγους- ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτό δεν µπορώ να
το γνωρίζω. Ίσως είναι λόγοι πολιτικοί, ίσως είναι λόγοι διπλωµατικοί.
Αυτό το οποίο, επίσης, έκανε εντύπωση στην οµιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο είναι ότι δεν αναφέρθηκε στο όνοµα
«Τουρκία». Δεν είναι κακό να αναφερόµαστε σε αυτόν ο οποίος
προξενεί τον αναθεωρητισµό στην περιοχή µας. Είναι ο καθ’ ύλην
αναθεωρητής.
Και προσέξτε τώρα τι έγινε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Μιλούσε για απαγόρευση υπερπτήσεων, κύριοι Υπουργοί,
πάνω από τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου; Ποιος κάνει τις υπερ-
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πτήσεις, άραγε; Οι Ολλανδοί κάνουν τις υπερπτήσεις;
Οι Γερµανοί κάνουν τις υπερπτήσεις, κύριε Υπουργέ; Σας βλέπω και δυσανασχετείτε, εκτός και αν είναι για άλλο θέµα. Διότι
νοµίζω ότι όλοι µπορούµε να συµφωνήσουµε. Δεν είναι αναγκαίο
να γνωρίζει ο Ταϊλανδός που τα ακούει. Διότι δεν τα άκουσαν
µόνο Αµερικανοί αξιωµατούχοι οι οποίοι γνωρίζουν το γεγονός
ούτε ξέρει όλος ο κόσµος τι είχε συµβεί το 1974 κατά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Μίλησε για µια εισβολή στην
Κύπρο µας και την κατοχή του 40%. Ποιος την έκανε αυτή;
Ποιος; Δεν έχει ονοµατεπώνυµο, όνοµα;
Ως προς τους Τούρκους, δηλαδή, είναι κακό να µιλάµε για
αυτό το θέµα; Όχι. Άρα, λοιπόν, θα µπορούσαµε να κερδίσουµε
ακόµα περισσότερα πράγµατα.
Ένα άλλο, επίσης, που νοµίζω ότι πρέπει να το προσέξουµε
είναι το εξής. Δεν πρέπει να είµαστε δοτικοί τόσο πολύ, δεν πρέπει να είµαστε υποτελείς. Όχι. Είµαστε γενναίοι, είµαστε περήφανοι. Έχουµε ψηλά το κεφάλι µας και δεν αποτελούµε ουρά
κανενός. Έχουµε τις δικές µας ευαισθησίες. Έχουµε τις συµµαχίες µας -και πρέπει να τις έχουµε- τις διµερείς συµφωνίες µας,
οι οποίες δεν πρέπει να είναι λεόντειες υπέρ των άλλων, αλλά
κερδίζουµε και εµείς αυτά τα οποία θέλουµε να κερδίσουµε και
από εκεί και πέρα, να προχωρούµε.
Το να λέµε ότι ακολουθούµε κάποιους, όπως τους Αµερικανούς, ό,τι και να κάνουν, αυτό νοµίζω ότι φανερώνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δεδοµένος. Και δεν θέλουµε να είναι δεδοµένος κανένας.
Ένα άλλο το οποίο έχουµε να πούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι τα προβλήµατα της οικονοµίας είναι τεράστια.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά βγαίνει ο Πρόεδρος
της Οµοσπονδίας Αρτοποιών και µιλάει για σιτάρι δύο µηνών
στην Ελλάδα. Τι θα γίνει; Έχουµε δει τι γίνεται; Εκτός και αν
αυτός ο άνθρωπος λέει ψέµατα ή δεν γνωρίζει τίποτα. Έχει πάει
η ακρίβεια στον Θεό. Άγγιξε χθες στη Ρόδο τα 3 ευρώ η αµόλυβδη.
Κύριε Υπουργέ, στη Ρόδο χθες άγγιξε τα 3 ευρώ. Σήµερα,
στην Αττική, στην Αθήνα έφτασε 2,35 ευρώ, 2,37 ευρώ, 2,40
ευρώ. Πού θα πάει; Και αν αύριο κλείσει τη στρόφιγγα και πάµε
να απεξαρτηθούµε τελείως -η Ευρώπη ό,τι θέλει λέει- τι θα κάνουµε; Πού θα φτάσουν τα καύσιµα; Πώς θα ζήσει ο Έλληνας;
Είναι δυνατόν να πηγαίνει στο κρεοπωλείο και το µοσχαράκι που
παίρνει ο παππούς, η γιαγιά, που παίρνουµε για το παιδί µας, το
µωρό, να του κάνουµε µια σουπίτσα, να φτάνει 12 ευρώ και 13
ευρώ το κιλό; Έφτασε 5 ευρώ το κιλό το κοτόπουλο του λαού,
το πιο φτηνό; Μέχρι χθες είχε 2,90 ευρώ, 2,95 ευρώ. Πήγε 4,5
ευρώ, 5 ευρώ. Πού πάµε; Τι θα φάει ο κόσµος;
Και να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ. Στο Λουξεµβούργο είναι
2.700 ευρώ ο κατώτατος µισθός, 1,78 ευρώ είναι σήµερα η αµόλυβδη βενζίνη. Στην Κύπρο είναι 1,43 ευρώ. Στην Τουρκία είναι
1,30 ευρώ, 1,42 ευρώ στη Βουλγαρία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Με µισθό Τουρκίας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Μη µου λέτε για την Τουρκία, διότι
θα σας πω ότι βεβαίως και οι µισθοί έχουν διαφορά, ναι, αλλά θα
σας πω ότι µε τους µισθούς του Λουξεµβούργου είναι 1,78 ευρώ
και εδώ πέρα είναι 603 ευρώ. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβληµα.
Η διαφορά είναι µεγάλη. Γιατί στο εξωτερικό η βενζίνη είναι πιο
φθηνή από την Ελλάδα;
Γιατί δεν σταµατάµε τον ΦΠΑ πια, κύριε Υπουργέ; Εντάξει,
όπως είπε και ο κ. Βιλιάρδος, δεν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έτσι λένε, ότι δεν υπάρχει. Γιατί δεν κόβετε τον ΦΠΑ; Γιατί δεν µειώνετε τον ΦΠΑ, να µετριάσουµε, να δούµε τι γίνεται; Έχουµε φτάσει τώρα να πληρώνουµε σχεδόν 3 ευρώ τη βενζίνη.
Και λένε ότι τώρα θα έρθουν τα µέτρα, τις Κυριακές να µην κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα. Μα, άµα δεν κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα τις Κυριακές, θα κλείσουν όλα τα µαγαζιά. Ποιος θα πάει
να φάει την Κυριακή µε την οικογένειά του; Πώς θα πάει, µε τα
πόδια; Άντε να πάνε πεντακόσια µέτρα αυτοί που είναι γύρω από
τις ταβέρνες. Πώς θα πάει σε µια ταβέρνα να φάει; Άρα, κλείνουµε τα πάντα.
Ανεργία: Πού πάµε τελικά; Αυτό το οποίο ήρθε είναι και η ενεργειακή και η επισιτιστική κρίση.
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Και κάτι τελευταίο, για να µην κοροϊδευόµαστε. Αυτή η προπαγάνδα η οποία ξεκίνησε πάλι για τα αιρκοντίσιον, πόσο κακό
κάνουν τα αιρκοντίσιον στην υγεία µας, να µειώνετε τις ώρες του
αιρκοντίσιον, όταν θα έχουµε τριάντα οκτώ και σαράντα βαθµούς
το καλοκαίρι, να δω πώς θα λέµε «µειώστε τις ώρες του αιρκοντίσιον το µεσηµέρι», για να µην καίµε και ότι η θερµοκρασία τον
χειµώνα δεν πρέπει να ξεπερνάει τους είκοσι έναν βαθµούς. Να
δω ποιο παιδάκι θα αντέξει είκοσι ή δεκαεννιά βαθµούς µέσα στο
σπίτι τον χειµώνα.
Αυτά θα αντιµετωπίσουµε και τα αντιµετωπίζουµε εξαιτίας της
δικής σας της Κυβέρνησης. Δεν είναι ακόµα η ώρα που θα
έχουµε τα προβλήµατα εξαιτίας του πολέµου. Θα έρθουν και
αυτά. Σε έναν-δύο µήνες θα τα δούµε και αυτά και όταν τα
δούµε, τότε δεν ξέρω πώς θα αντέξει αυτή η Κυβέρνηση να κάθεται ακόµα να κυβερνά αυτή τη χώρα την οποία κατέστρεψε.
Δεν ακούσατε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, την Ελληνική Λύση γενικότερα, να φτιάξουµε τον πρωτογενή τοµέα. Από
τον Ιούλιο του 2019 αυτά φωνάζουµε. Δεν ακούσατε που σας λέγαµε να συνεχίσουµε τρία-τέσσερα χρόνια ακόµα στο ρεύµα µας
τους λιγνίτες και τώρα έχουµε τεράστιο πρόβληµα και ακόµα δεν
έχουν µπει τα προβλήµατα εξαιτίας της ρωσικής εισβολής. Αυτά
για να καταλαβαινόµαστε.
Ως προς το νοµοσχέδιο δε, νοµίζω ότι είναι ένα νοµοσχέδιο το
οποίο έπρεπε να έρθει. Τα ανέπτυξε ο ειδικός αγορητής µας, ο
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κ. Κωνσταντίνος Χήτας. Η άποψη της Ελληνικής Λύσης είναι
«παρών».
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει άµεσα η Κυβέρνηση να
κάνει κάτι, διότι τα πράγµατα για τον ελληνικό λαό δεν πάνε καθόλου καλά και εσείς στην επαρχία -επειδή είστε ένας έντιµος
άνθρωπος- τα παρακολουθείτε, τα ακούτε, ακούτε και τον κόσµο
τι σας λέει. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να
γίνει. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο, για να καταθέσω νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν θα
πάρω καθόλου χρόνο, θέλω να καταθέσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες στην πραγµατικότητα καλύπτουν όλα τα ζητήµατα τα οποία ετέθησαν από τους συναδέλφους και για τα οποία
µίλησα και εγώ προχθές κατά την τελική ανάγνωση του νοµοσχεδίου, ώστε να περιέλθουν σε γνώση των συναδέλφων.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Μέχρι να ανέβει στο Βήµα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Ιωάννης Παππάς, ο οποίος έχει και τον λόγο, να διαβάσω µια
ανακοίνωση προς το Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, µέσω συνεργασιών και εταιρικών µετασχηµατισµών».
Κύριε Παππά, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ηµέρα µνήµης και τιµής η σηµερινή για τους Έλληνες του
Πόντου που εκδιώχθηκαν παράνοµα και µε βάναυσο τρόπο από
τις πατρογονικές τους εστίες, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν,
εξαιτίας του τουρκικού εθνικισµού και των µεθοδεύσεών του.
Σχεδόν έναν αιώνα µετά, η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων είναι απαίτηση όλων µας για τη δικαίωση των
Ελλήνων του Πόντου. Δεν ξεχνάµε και σήµερα είµαστε όλοι Πόντιοι.
Κύριε Γρηγοριάδη, θέλω να πω ότι δεν ξέρω γιατί σήµερα φορέσατε -και φοράτε συχνά εδώ- τον ρόλο του λαϊκιστή. Είστε
ένας ευχάριστος άνθρωπος, έχω δει πάρα πολλές παραστάσεις
σας, αλλά πάντα δεν µπορώ να καταλάβω γιατί όταν έρχεστε σε
αυτό εδώ το Βήµα, συνέχεια είστε τόσο επιθετικός και τόσο λαϊκιστής και δεν βλέπετε τίποτα θετικό, τίποτα καλό από αυτήν εδώ
την Κυβέρνηση.
Ειλικρινά, όλοι νιώθουµε υπερήφανοι ως Έλληνες που ο Πρωθυπουργός µας συγκαταλέγεται στους ελάχιστους που έχουν
απευθυνθεί στο Αµερικανικό Κογκρέσο και το έκανε προβάλλοντας τα δίκαια του έθνους µας και την προσφορά της Ελλάδος
στον οικουµενικό πολιτισµό. Όλοι είµαστε υπερήφανοι και νοµίζω
ότι όλοι αισθανόµαστε πιο µεγάλοι. Θα έλεγα δε και κάποια έκφραση που µου είπαν σε κάποια νησιά και δη στο Καστελόριζο
χθες. Όλοι αισθανθήκαµε πιο ψηλοί, µου είπαν, στη Μεγίστη
χθες οι πολίτες, οι κάτοικοι αυτού του ακριτικού νησιού µας.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι σας παρακαλώ να έχετε µια ευγένεια,
τουλάχιστον, απέναντι σε αυτό που είπε και ο κ. Λοβέρδος, ο συνάδελφος, ότι όλοι πρέπει να σεβαστούµε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός τώρα και µε αυτά που είπε άφησε
µια παρακαταθήκη για την πατρίδα µας, για τη χώρα µας, για την
Ελλάδα. Τουλάχιστον, ας το σεβαστούµε αυτό και ας πούµε ένα
µπράβο σε όσα δηλώθηκαν.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, θα µου
επιτρέψετε, πριν µπω στην ουσία του σχεδίου νόµου το οποίο
συζητάµε σήµερα, να κάνω µια απαραίτητη ιστορική αναδροµή
και κάποιες επισηµάνσεις.
Πριν από περίπου έναν αιώνα στη Ρόδο, στην Κω, στο Λακκί
και στον Ξηρότοπο της Λέρου άρχισε να ισχύει ο Κτηµατολογικός Κανονισµός Δωδεκανήσου. Όµοιο νοµοθέτηµα δεν γνώρισε
η υπόλοιπη Ελλάδα µέχρι και την έναρξη κατάρτισης του Εθνικού
Κτηµατολογίου. Το νοµοθέτηµα αυτό συνόδευσε τις περιοχές
αυτές της Δωδεκανήσου όλα αυτά τα χρόνια. Συνέχισε δε, να
εφαρµόζεται και µετά την ενσωµάτωση της Δωδεκανήσου στην
υπόλοιπη Ελλάδα, ως τοπικό δίκαιο.
Το νοµοθέτηµα αυτό υπηρέτησε την οικονοµική ζωή των περιοχών ισχύος, προήγαγε την ανάπτυξή τους και δηµιούργησε
συνθήκες ειρηνικής χρήσης και κάρπωσης όλης της γης, δηµόσιας και ιδιωτικής.
Μετά από τόσα χρόνια εφαρµογής του, δεν µπορεί κανείς να
αµφισβητήσει ότι το σύστηµα καταγραφής εµπράγµατων δικαιωµάτων µε βάση την αποτύπωση των ακινήτων στο έδαφος και όχι
ανά ιδιοκτήτη δηµιούργησε µέγιστη ασφάλεια στις συναλλαγές.
Προσέδωσε κύρος στα κτηµατολογικά βιβλία. Πρόκειται για ένα
κύρος το οποίο δεν συναντούµε σε κανένα άλλο µέρος της Ελλάδας.
Θα µου πει κάποιος τώρα: Ήταν όλα τέλεια; Προφανώς και
όχι. Υπήρχαν αρκετές παραλείψεις και προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στις περιοχές ισχύος του δωδεκανησιακού Κτηµατολογίου µε κύρια ευθύνη του ιδίου του κράτους και των φορέων
του.
Ο Κτηµατολογικός Κανονισµός της Δωδεκανήσου είχε στόχο
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να χαράξει µια γραµµή µε το παρελθόν και να ξεκαθαρίσει µε
τρόπο οριστικό και αµετάκλητο ποιος είναι ο δικαιούχος και της
τελευταίας ακόµα λωρίδας γης. Ακολούθησε, όµως, την πορεία
που ακολουθούν τα πράγµατα, που δυστυχώς δεν εκσυγχρονίζονται. Η έλλειψη υλικοτεχνικών µέσων και προσωπικού, αλλά
και η άκαµπτη και γραφειοκρατική εφαρµογή του οδήγησαν σε
πάρα πολλά προβλήµατα. Το αποτέλεσµα το βιώνουµε σήµερα.
Οι περιοχές ισχύος του δεν µπορούν να αναπτυχθούν και να συµβαδίσουν µε τις υπόλοιπες περιοχές του ισχύοντος Εθνικού Κτηµατολογίου.
Πάµε στο σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η Κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας, οι Υπουργοί µας, κάνουν επιτέλους πράξη αυτό που υποτίθεται ότι έπρεπε
να είχε συµβεί εδώ και περισσότερο από είκοσι χρόνια, όταν άρχισε να δηµιουργείται το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Εντάσσουν όλες
τις περιοχές ισχύος του δωδεκανησιακού Κτηµατολογίου στο
Εθνικό Κτηµατολόγιο και αυτό γίνεται σήµερα µε το νοµοθέτηµα
της µετάπτωσης, το οποίο και συζητάµε.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς ότι το παρόν νοµοσχέδιο, όσο αναγκαίο και επιτακτικό
και αν είναι, δεν αρκεί για την επίλυση των χρόνιων προβληµάτων
που συσσωρεύτηκαν εξαιτίας των παραλείψεων και των σφαλµάτων του παρελθόντος. Θα πρέπει να ξεκινήσει άµεσα η επεξεργασία πρόσθετων διατάξεων και ευτυχώς η Κυβέρνησή µας
έχει τη βούληση και θα το πράξει. Οι διατάξεις αυτές θα επιλύσουν τα εκκρεµή ζητήµατα και τις αστοχίες των θεµελιωδών καταγραφών των ακινήτων, των ιδιωτικών ακινήτων, όπου είναι
αδύνατη η µεταβίβασή τους, ελλείψει επαρκών στοιχείων για
τους κατοχυρωµένους ιδιοκτήτες τους. Και δεν είναι µόνο αυτό.
Υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό θέµα το οποίο πρέπει να ρυθµιστεί.
Είναι η απόδοση στους δικαιούχους των ακινήτων που µόνο για
λόγους τυπικούς εγγράφηκαν επ’ ονόµατι του ελληνικού δηµοσίου κατά την κατάρτιση του Κτηµατολογίου, ενώ στο δεύτερο
εργαλείο του Κτηµατολογίου, στους κτηµατολογικούς φακέλους,
φαίνονται κατοχυρωµένα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες.
Τέλος, θα πρέπει να καταχωρισθούν και να απεικονιστούν µε
τον ορθό τρόπο όλες εκείνες οι µεταβολές που έχουν προκύψει
από την κατάρτιση του δωδεκανησιακού Κτηµατολογίου µέχρι
σήµερα και δεν καταχωρίσθηκαν κτηµατολογικά. Πρόκειται για
τα αποτελέσµατα κακών πρακτικών και λανθασµένης λογικής.
Θα µπορούσα να πω εδώ ότι το ρολόι του χρόνου σταµάτησε
στο έτος 1932, όταν ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες θεµελιώδεις
καταγραφές. Να σας το πω όσο πιο απλά µπορώ. Είναι αδιανόητο να έχουν γίνει χαράξεις οδών επαρχιακών ή δηµοτικών και
να µην εµφανίζονται αυτές σήµερα στα κτηµατολογικά βιβλία.
Είναι παράλογο να έχουν γίνει λιµενικά και άλλα έργα, όπως προβλήτες, αγκυρολόγια, αλλά και κτήρια διοίκησης, εκκλησίες,
χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, πεζοδρόµια και να ερίζουν
ακόµη και σήµερα οι αρµόδιες υπηρεσίες για τα όρια του αιγιαλού και της παραλίας.
Είναι εξίσου απαράδεκτο να έχουν κατασκευαστεί πολιτιστικά
µνηµεία, να έχουν χαρακτηριστεί ως έργα τέχνης µε απόφαση
των αρµοδίων φορέων και η υπόλοιπη διοίκηση να παραγνωρίζει
την ύπαρξή τους, λες και πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές
και να λέµε «πάλι καλά, που τα εξαιρεί από την κατεδάφιση». Και
αυτό –προσέξτε- µε την προσπάθεια των στελεχών της, που αντιλαµβάνονται, κατανοούν και προσπαθούν να δώσουν λύσεις
πολλές φορές, θα έλεγα, µε µαγικές κινήσεις. Αναφέροµαι σε περιοχές της Ρόδου, όπως η Καλλιθέα, το λιµανάκι της Καθαράς,
το Φαληράκι, τα Στεγνά, το Κιοτάρι, το Γενάδι και σχεδόν όλες
οι παραλιακές ζώνες της Ρόδου.
Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω την αναγκαιότητα κατάργησης
της παλαιωµένης και περιττής διαδικασίας της ενηµέρωσης της
οικοδοµής που δηµιουργεί πολλά ζητήµατα και συσσωρεύονται
πράξεις στο Αρχείο Πραγµατογνώµων Κτηµατολογίου Ρόδου,
ενώ η ίδια διαδικασία, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ορθώς δεν τηρείται στο Κτηµατολόγιο της Κω, στο Λακκί και στον Ξηρόκαµπο
Λέρου.
Κλείνω µε την προσδοκία ότι οι αρµόδιοι φορείς της κεντρικής
διοίκησης στη µεγάλη αυτή διαδροµή που πρέπει να διανύσουµε,
ξεκινώντας από σήµερα, θα εµπιστευτούν πρώτιστα και κυρίως
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τη γνώση και την εµπειρία που έχουν συγκεντρώσει όλα αυτά τα
χρόνια τα στελέχη τους, αλλά και οι τοπικοί φορείς. Το ίδιο ισχύει
και για τους τοπικούς επιστήµονες, δικηγόρους και µηχανικούς.
Στόχος είναι να ολοκληρωθεί µε επιτυχία η προσπάθεια που ξεκινάµε σήµερα και να προαχθούν κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τα συµφέροντα των περιοχών του δωδεκανησιακού Κτηµατολογίου.
Όπως θα διαπιστώσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά
τη διάρκεια της παρέµβασής µου δεν αναφέρθηκα στην Αντιπολίτευση και δη στην Αξιωµατική. Θα σας πω τον λόγο. Ο λόγος
δεν είναι το ότι θα υπερψηφίσουν σήµερα το σχέδιο νόµου, που
ευτυχώς θα το κάνουν. Είναι το ελάχιστο που µπορεί να κάνει ο
ΣΥΡΙΖΑ για την καθηµερινότητα των νησιωτών µας, το ελάχιστο
που δεν έκανε όταν θυσίασε τους µειωµένους φορολογικούς
συντελεστές των Δωδεκανήσων για να εξυπηρετήσει ιδεοληπτικές εµµονές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό
για να απαντήσω στον κύριο συνάδελφο περί λαϊκισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, µην ανοίγουµε
αυτό το θέµα. Να σας πω κάτι, κύριε Γρηγοριάδη; Σας παρακαλώ. Δεν σας διέκοψα εγώ και µάλιστα δεν είπατε ούτε µία λέξη
στα δεκαεπτάµισι λεπτά για το νοµοσχέδιο. Το λέω αυτό για να
είµαστε ειλικρινείς.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Είναι δικαίωµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τώρα εγώ αυτόν τον
διάλογο δεν θα τον ανοίξω. Είπατε ό,τι είπατε, απάντησε ως είχε
δικαίωµα.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Μου στερείτε δικαίωµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν υπάρχει κανένα
προσωπικό θέµα.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πάρτε το λεπτό, για
να µη λέτε ότι σας αφαιρώ τον λόγο, αλλά δεν θέλω να ανοίξω
τώρα θέµα, γιατί εγώ σας άφησα επί δεκαεπτάµισι λεπτά χωρίς
να πείτε λέξη για το νοµοσχέδιο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι σας
εκτιµώ ιδιαιτέρως. Δεν θα ανοίξω κανένα θέµα. Απαντώ στον
αγαπητό κ. Παππά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Παππά, για τα καλά σας λόγια και για
την προηγούµενη καριέρα µου κ.λπ.. Είπατε τι κρίµα που εδώ φέροµαι λαϊκίστικα και παριστάνω τον θυµωµένο. Πιστέψτε µε, στον
λόγο της τιµής µου της ανθρώπινης και όχι της ανδρικής ότι δεν
παριστάνω. Είµαι θυµωµένος µε τα τεκταινόµενα.
Ήθελα να σας πω –και κλείνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι κατά
τη γνώµη µου δεν συνιστά λαϊκισµό ο θυµός που εκφράζεται από
το Βήµα της Βουλής από έναν Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Λαϊκισµό κατά τη γνώµη µας στο ΜέΡΑ25 συνιστά να δαιµονοποιεί
µια Κυβέρνηση τον Πούτιν ως τον Αντίχριστο επί της γης εδώ και
ένα µήνα, να τον δαιµονοποιεί ξανά προχθές στον Πλανητάρχη
και ταυτοχρόνως να θέτει το πρώτο βέτο που τολµά να βάλει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να µπορούν οι Έλληνες εφοπλιστές
να διακινούν παρανόµως, εκτός εµπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αιµατοβαµµένο πετρέλαιο του κ. Πούτιν και συγκεκριµένα το 50% όλου του παγκοσµίως διακινουµένου πετρελαίου
του Πούτιν κατά το µήνα Απρίλιο. Αυτό είναι λαϊκισµός, να λες
άλλα στο κοινό σου, άλλα στον Πλανητάρχη, να βάζεις βέτο στην
Ευρώπη που δεν έβαλες για τους φτωχούς Έλληνες, που δεν
έβαλες για τους απολυµένους Έλληνες, µη τυχόν και χάσουν ο
κ. Αλαφούζος, ο κ. Βαρδινογιάννης και ο κ. Μαρινάκης τα δισεκατοµµύρια από το πετρέλαιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Αραµπατζή, θα
πάρετε τον λόγο; Νόµιζα ότι θέλετε τον λόγο µετά την τοποθέτηση του κ. Ραγκούση. Ο κ. Ραγκούσης δεν µίλησε. Αυτό πληροφορήθηκα από τη Γραµµατεία.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Θα έλθει ο κ. Ραγκούσης;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αφού δεν υπάρχει
άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, έχετε τον λόγο, κυρία
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Αραµπατζή. Μετά θα πάρουν τον λόγο από δύο λεπτά οι τρεις
παρόντες ειδικοί αγορητές και εισηγητές.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι
µια «µαύρη» µέρα για τη συλλογική µνήµη, µια «µαύρη» µέρα για
τη γενοκτονία που υπέστησαν από τους Οθωµανούς Τούρκους
τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες επίσηµα καταγεγραµµένοι
Πόντιοι αδελφοί µας που εκτελέστηκαν, βασανίστηκαν, ατιµώθηκαν, εκριζώθηκαν από τις πατρογονικές εστίες. Είναι µια µέρα
µνήµης και σεβασµού, µια µέρα που υποσχόµαστε ότι δεν θα
σταµατήσουµε ποτέ να διεκδικούµε τη διεθνή αναγνώριση της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο σεβασµός στη
συλλογική µνήµη επιβάλλει ένα ψήγµα, µία στιγµή, έναν κάποιο
χρόνο δευτερολέπτων που δεν χωρά η αντιπαράθεση, γιατί παραχωρεί τη θέση της στην αυτονόητη ενότητα. Εγώ προσωπικά
µε λύπη άκουσα σήµερα τις αναφορές της κ. Χρηστίδου στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για τη µνήµη της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σ’ ένα κοµµατικό ντελίριο
απαξίωσης της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στις
Ηνωµένες Πολιτείες, την ίδια στιγµή που δεν βρέθηκε µια κουβέντα να λεχθεί για ένα άλλο σύγχρονο έγκληµα που τελείται σε
βάρος του ουκρανικού λαού τους τελευταίους δύο µήνες. Θα
επανέλθω σ’ αυτά αργότερα.
Θέλω να πω δυο λόγια για το νοµοσχέδιο. Αναφέρω δύο συγκεκριµένα σχόλια απ’ αυτά τα οποία ανέπτυξαν οι φορείς κατά
την ακρόασή τους από την Εθνική Αντιπροσωπεία. Ο κ. Σωτήριος
Βαγιάνος, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ρόδου, είπε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για ένα ιστορικό νοµοθέτηµα για το οποίο η Ένωσή µας έδωσε και αυτή τις µάχες της
για να είµαστε σήµερα εδώ». Βασίλειος Περίδης, Πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου: «Επειδή συµµετείχα στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για το νοµοσχέδιο, γνωρίζω πολύ καλά
όλες τις διατάξεις. Εµείς είχαµε συστήσει και µια επιτροπή µε
την οποία υποβάλαµε προτάσεις οι οποίες έγιναν δεκτές κατά το
µεγαλύτερο µέρος τους».
Όσοι τώρα έχουµε παρακολουθήσει τον δηµόσιο λόγο κάποιων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης τις τελευταίες µέρες και
ιδίως τον λόγο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε αφορµή την
ιστορική επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωµένες Πολιτείες,
πραγµατικά µένουµε άφωνοι από τα επιχειρήµατα και τη µιζέρια
που εκπέµπετε. Μένουµε πραγµατικά άφωνοι από µια Αντιπολίτευση που δεν έχει το κουράγιο, τη δύναµη να µιλήσει ούτε για
ένα τόσο θετικό σηµείο αυτής της επίσκεψης. Θα περίµενε κανείς κάποιος καλόπιστος µετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και την
εκλογή του κ. Τσίπρα µε ποσοστό 99,5% κάτι να έχει αλλάξει,
κάτι να έχει µεταβληθεί σ’ αυτό το κόµµα, µιας και υποτίθεται ότι
όλη αυτή η προσπάθεια του Αρχηγού σας ήταν να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ ένα κόµµα πιο σοβαρό, πιο αρχηγικό, πιο κόµµα εξουσίας
τέλος πάντων.
Αντ’ αυτού, όµως, τα όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες µέρες
για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού παραπέµπουν –δυστυχώς
για εσάς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ- σ’ ένα κόµµα τού 3%, της
αφετηρίας σας δηλαδή, µονολιθικό, αποκοµµένο από την πραγµατικότητα, ένα κόµµα που πολιτεύεται χωρίς σοβαρότητα, µε
πλήρη αµνησία του πρόσφατου κυβερνητικού του παρελθόντος,
ένα κόµµα που άγεται και φέρεται από απαρχαιωµένες, σκουριασµένες ιδεοληψίες και πρωτόγνωρη εµπάθεια κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει κανείς το γεγονός ότι ο νυν και ο πρώην Γραµµατέας του ΣΥΡΙΖΑ διαγκωνίζονται τις τελευταίες ηµέρες για το ποιος θα κάνει τις πιο πολιτικά αναξιοπρεπείς δηλώσεις; Ο πρώην Γραµµατέας του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Σκουρλέτης σχολίασε µια σπάνια εικόνα. Ναι, κύριε Σαντορινιέ,
πρέπει να ειπωθούν και αυτά.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Είστε στο Βήµα για να µιλήσετε
για τα εσωτερικά το κόµµατός µας; Είναι ασόβαρο αυτό που κάνετε. Αντιπολίτευση στην Αντιπολίτευση; Κάντε εκλογές και αφήστε τον λαό να µιλήσει επιτέλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε.
Κυρία Αραµπατζή, συνεχίστε.
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Η δηµοκρατικότητα των αντιλήψεών
σας για µια ακόµη φορά επιβεβαιώνεται στη λογοκρισία που προσπαθείτε κάθε φορά να κάνετε σε όσα σας ενοχλούν να ακούτε.
Θα συνεχίσω, λοιπόν.
Ο κ. Σκουρλέτης σχολίασε αυτή τη σπάνια εικόνα των ρεπουµπλικάνων και των δηµοκρατικών να χειροκροτούν όρθιοι των Έλληνα Πρωθυπουργό µε τη φράση «τον χειροκροτούσαν γιατί
ήταν διασκεδαστική η οµιλία του». Το είπε ο κ. Σκουρλέτης. Είναι
διασκεδαστική η οµιλία του που ενοχλείστε γιατί αναφέρω αυτά
στην οµιλία µου; Θα κρίνετε τι θα πω στην οµιλία µου και τι όχι;
Έθεσε στο Αµερικανικό Κογκρέσο όλα τα θέµατα. Ήταν διασκεδαστική µια οµιλία, κύριε Σαντορινιέ, που περιείχε την απόλυτη
άρνηση να δεχτούµε τη δηµιουργία δύο κρατών στην Κύπρο;
Ήταν διασκεδαστική η οµιλία ενός Πρωθυπουργού που µίλησε
για την καταδίκη υπερπτήσεων των τουρκικών µαχητικών αεροσκαφών πάνω από τα ελληνικά νησιά; Ήταν διασκεδαστική η οµιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού που µίλησε για τη δηµοκρατία,
την ισότητα, τα δικαιώµατα; Όλα αυτά για εσάς είναι διασκεδαστικά;
Κι επειδή µας προκαλείτε, αν κάτι ήταν διασκεδαστικό και θλιβερό συνάµα είναι αυτό που προφανώς κανείς δεν µπορεί να ξεχάσει. Και ήταν ο δηµόσιος διάλογος του Αρχηγού σας το 2015
µε τον πρώην Πρόεδρο τον κ. Μπιλ Κλίντον. Τότε ο κ. Κλίντον µιλούσε και ο Αρχηγός σας και τότε Πρωθυπουργός στεκόταν αµήχανος και δεν καταλάβαινε τι του έλεγε ο πρώην Πρόεδρος.
Πρέπει να τα ακούσετε κάποια στιγµή αφού προκαλείτε µε τέτοιο
ιταµό τρόπο.
Ρεσιτάλ πολιτικού κυνισµού έδωσε δυστυχώς και ο νυν Γραµµατέας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τζανακόπουλος, ο οποίος πριν αλέκτωρ
λαλήσαι , πριν µιλήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Αµερικανικό Κογκρέσο, έσπευσε περιχαρής να δηλώσει για την πλήρη
αποτυχία της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το αν αυτό είναι σοβαρό κόµµα, σοβαρή Αντιπολίτευση πραγµατικά όλοι οι πολίτες έχουν καταλάβει και γι’ αυτό,
κύριε Σαντορινιέ, οι δηµοσκοπήσεις σάς δείχνουν καθηλωµένους
στα ποσοστά εδώ και δυόµισι χρόνια. Προφανώς θα πρέπει να
σας προβληµατίσει.
Εγώ προσωπικά τέτοια εξόφθαλµη άρνηση της πραγµατικότητας και τέτοια Αντιπολίτευση της µιζέριας δεν έχω συναντήσει
σε αυτά τα χρόνια που τιµούµαι από την εκλογική µου περιφέρεια και βρίσκοµαι στα έδρανα της Βουλής. Διότι πραγµατικά
είναι άρνηση της πραγµατικότητας να µην αποδέχεσαι αυτό που
συνοµολογούν οι πάντες. Τι συνοµολογούν οι πάντες; Ότι αυτή
η επίσκεψη στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Και το αντιλαµβάνεται κανείς και από τα οργισµένα σχόλια τόσο του τουρκικού
Τύπου όσο και των Τούρκων αξιωµατούχων οι οποίοι µιλούν για
επίθεση του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία µέσα στο
αµερικανικό κογκρέσο. Αναρωτιέµαι, δεν λέει τίποτα στον ΣΥΡΙΖΑ η φράση, η δήλωση του Τούρκου Αντιπροέδρου ο οποίος
ανέφερε ότι «οι Αµερικανοί χειροκροτούσαν όρθιοι τον Έλληνα
Πρωθυπουργό, που αντιτίθεται στη λύση των δύο κρατών στην
Κύπρο, σαν κλακαδόροι του Μητσοτάκη»; Δεν σας λένε τίποτα
οι δηλώσεις διαµαρτυρίας του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι
έχουν χαθεί οι ισορροπίες των Ηνωµένων Πολιτειών µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας; Δεν σας λέει σήµερα ότι η τουρκική «ΧΟΥΡΙΕΤ» γράφει ότι σε σαράντα δυο λεπτά οµιλίας χειροκρότησαν
τον Έλληνα Πρωθυπουργό τριάντα επτά φορές; Δεν σας λέει τίποτα ότι η σηµερινή «ΑΞΑΜ» λέει ότι το Κογκρέσο πήρε ξεκάθαρα το µέρος της Ελλάδας;
Κι ενώ οι γείτονές µας είναι οργισµένοι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της γείτονος έχουν επιδοθεί σε ένα ρεσιτάλ επιθετικότητας προς αυτό το οποίο αντίκρυσαν, υπέρ της χώρας µας
βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ µιλάει µε τα πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας
«ΑΥΓΗ» µε τον γνωστό ιταµό τρόπο χαρακτηρίζοντας τον Πρωθυπουργό «σιωπηλό πελάτη». Ενώ προσθέτουν ότι «δεν τόλµησε» λέει «να χρησιµοποιήσει τη λέξη Τουρκία στην οµιλία του».
Τώρα πραγµατικά µας ξεπερνά. Δηλαδή, οι χάρτες για την υποτιθέµενη γαλάζια πατρίδα, η καταδίκη των υπερπτήσεων των µαχητικών αεροσκαφών σε ποιους αναφέρονται, κυρίες και κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ; Στην κάτω Παναγούλα;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ο Πρωθυπουργός δεν µας είπε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να µας πείτε εσείς.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Εσείς για τη σοβαρότητα αυτών που
εκφέρετε στον δηµόσιο λόγο. Πόσο τυφλωµένοι και κοµµατικά
µίζεροι είστε. Και πόσο είναι θλιβερή µια αντιπολίτευση, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αυτή τη στιγµή της χώρας.
Προφανώς µπορεί να πείτε «ναι εντάξει, η κ. Αραµπατζή, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας είναι. Τι θα
πει από του Βήµατος της Βουλής; Προφανώς επαινετικά». Θα
διαβάσω δύο ενδεικτικές δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ µε το
οποίο από το πρωί έως το βράδυ θέλετε εσείς –όχι το ΠΑΣΟΚνα συµµαχήσετε για να κάνετε την περίφηµη διακυβέρνηση.
Ακούστε λοιπόν.
Νίκος Παπανδρέου: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι
είναι ένας Ευρωπαίος ηγέτης και έστειλε ξεκάθαρο µήνυµα ότι
η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός έχουν αποφασίσει να µετρηθούν
µε παγκόσµια θέµατα που µας στοιχειώνουν χωρίς να εγκαταλείπουν τις αρχές της δηµοκρατίας και της ισότητας, αξίες που µοιράζονται και οι δύο χώρες.
Το γεγονός ότι τόσο οι Ρεπουµπλικάνοι όσο και οι Δηµοκρατικοί χειροκρότησαν όρθιοι πολλές φορές κατά τη διάρκεια της
οµιλίας του ήταν µια σπάνια διακοµµατική απόλαυση. Αυτή τη
φορά µόνο υπερηφάνεια. Λέει ο Σπύρος Καρανικόλας, στέλεχος
του ΠΑΣΟΚ «Ως Έλληνας, µόνο εθνικά υπερήφανος µπορώ να
νιώσω µε την εικόνα του Πρωθυπουργού να τον χειροκροτεί
όρθιο το Αµερικανικό Κογκρέσο. Όσοι δεν το αναγνωρίζουν,
απλά αποδεικνύουν τη συµπλεγµατική µεµψιµοιρία τους, επειδή
προφανώς θα ήθελαν διακαώς να βρίσκονται στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη».
Αυτά λένε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του κόµµατος µε το οποίο θέλετε να κάνετε την προοδευτική διακυβέρνηση και να κυβερνήσετε µαζί. Καταλαβαίνετε, βέβαια, τώρα
πολύ καλά γιατί το ΠΑΣΟΚ σάς κλείνει την πόρτα και ξορκίζει την
οποιαδήποτε συζήτηση συνεργασίας µαζί σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, «το γαρ πολύ της
θλίψεως γεννά παραφροσύνη». Καταλαβαίνω πραγµατικά την
πολιτική απελπισία στην οποία έχετε περιέλθει. Το τελευταίο διάστηµα, µετά την πανδηµία του κορωνοϊού, είχατε επενδύσει στη
φθορά της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού µε όπλο σας την
ακρίβεια στην ενέργεια. Μετά τα γενναία µέτρα που εξήγγειλε η
Κυβέρνηση αχρηστεύθηκε και αυτό το όπλο σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Οι πολίτες που στην πλειοψηφία τους είναι δοκιµαζόµενοι -και
αυτό το αναγνωρίζει η Κυβέρνηση και γι’ αυτό τα µέτρα της είναι
συνεχώς διδόµενα- εκτιµούν τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις
που παίρνει η Κυβέρνηση και γι’ αυτό στις τελευταίες δηµοσκοπήσεις βλέπουµε ότι η διαφορά µεταξύ των δύο κοµµάτων έχει
γίνει πάλι διψήφια. Αυτή, λοιπόν, η απελπισία να βρείτε ένα νέο
αφήγηµα σας οδηγεί τις τελευταίες ηµέρες σε αυτές τις πρωτοφανείς δηλώσεις και σε αυτή την πρωτόγνωρη πολιτική συµπεριφορά.
Είναι δικαίωµά σας να αυτοκτονήσετε πολιτικά, κανένας δεν
σας το στερεί. Δεν έχετε, όµως, το δικαίωµα να προσβάλετε µια
ολόκληρη χώρα και τον Πρωθυπουργό της τη στιγµή που η µεγαλύτερη υπερδύναµη του κόσµου στέκεται όρθια και τον χειροκροτεί. Τη χώρα εκπροσωπούσε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν
εκπροσωπούσε τη Νέα Δηµοκρατία. Τη χώρα µας, την Ελλάδα.
Και για να παραφράσω -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρετους στίχους του µεγάλου µας ποιητή «Αν δεν µπορείτε να κάνετε την πολιτική σας ζωή, όπως τη θέλετε, τουλάχιστον αυτό να
προσπαθήσετε, να µην εξευτελίζεστε».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα δώσουµε τώρα, όπως είπαµε, τον λόγο από το τέλος προς
την αρχή. Πρώτα τον λόγο έχει η κ. Κοµνηνάκα Μαρία, προκειµένου να δευτερολογήσει για πέντε λεπτά ως ειδική αγορήτρια.
Ορίστε, κυρία Κοµνηνάκα, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα κάνω ένα σχόλιο, γιατί έτσι έφτασε η συζήτηση, για τους
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υψηλούς τόνους της αντιπαράθεσης για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ που δεν ήταν τίποτα άλλο από το να δώσει
τα διαπιστευτήριά του για την ακόµη µεγαλύτερη εµπλοκή της
χώρας µας στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ είτε
αυτά αφορούν τα οικονοµικά-ενεργειακά είτε τα στρατιωτικά-πολιτικά µε τα οποία συµφωνείτε όλοι σας, και η Νέα Δηµοκρατία
και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ.
Και αυτοί εδώ οι καυγάδες δεν είναι παρά η στάχτη στα µάτια
προς τον λαό, που από αυτή την επίσκεψη θα πληρώσει πολύ
ακριβά τη µεγαλύτερη εµπλοκή στον πόλεµο, θα την πληρώσει
µε µεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια, µε νέο γύρο εξοπλισµών και,
βέβαια, µε ακόµα µεγαλύτερους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώµατα χάριν της λεγόµενης «νατοϊκής συνοχής».
Τώρα σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, θα πω µόνο µια κουβέντα
για τις νοµοτεχνικές που φέρατε σε σχέση µε το άρθρο 30. Σβήνετε, υποτίθεται, τη λέξη της «έγγραφης απόδειξης». Όµως, παραµένουν τα βάρη να µεταφέρονται και να πρέπει να πληρώσουν
σε κάθε περίπτωση τα τέλη οι ιδιοκτήτες που δεν βαρύνονται και
δεν ευθύνονται σε τίποτα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αν υπάρχει αποδεικτικό υλικό, να καταβληθεί…
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Πού θα βρεθεί το αποδεικτικό υλικό
ότι έχει καταβληθεί από το 2014 µέχρι σήµερα; Είναι δυνατόν να
υπήρξε συναλλαγή µε το υποθηκοφυλακείο ατελώς; Δεν το έχω
δει αυτό να συµβαίνει πουθενά στα τόσα χρόνια. Πείτε µου, αν
υπάρχει περίπτωση. Και πάλι ουσιαστικά οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να πληρώσουν. Αυτό δεν αλλάζει. Κι αυτό το βάζετε µεν,
για να κατοχυρωθεί σε έναν βαθµό και η ασφάλεια -λόγω του
αλαλούµ που έχει δηµιουργηθεί στην περιοχή να υπάρχει δικαστική κρίση-, αλλά ποιος θα τα πληρώσει αυτά; Δεν είναι νέες
επιβαρύνσεις; Και γι’ αυτά δεν ευθύνονται σε τίποτα…..
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Έχει γίνει η κτηµατογράφηση. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Στο άρθρο 30, κύριε Υψηλάντη, λέω
για την Ικαρία. Αν δεν µε παρακολουθείτε, δεν φταίω εγώ.
Είναι θετικό να αναγνωρίζετε το πρόβληµα. Το κατανοούµε ως
ένα βήµα που πρέπει να λυθεί…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Εγώ
άκουσα αυτό που είπατε, γι’ αυτό έκανα τη νοµοτεχνική βελτίωση.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Η νοµοτεχνική, όµως, δεν έσβησε τη
δυνατότητα να αποδειχθεί, τη χρέωση. Δεν θα έχουν καταβληθεί,
κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρξει άµεσα χωρίς
τη νέα διαδικασία…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αυτό
αποδεικνύεται από την ίδια τη διαδικασία…(δεν ακούστηκε)
Θα σας τα πω σε λίγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ναι, γιατί θα χάσω και τον χρόνο.
Αυτή είναι η όλη µας ένσταση και εκεί προβληµατιζόµαστε, δηλαδή, να µην επιβαρυνθούν ξανά στην Ικαρία µετά από µία τόσο
µακροχρόνια εµπλοκή µε αυτές τις διαδικασίες και µε τέλη εγγραφής και µε τα δικαστικά έξοδα που είναι δεδοµένα.
Τώρα όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Αθλητισµού, να πω κάποια πράγµατα, για να είµαστε ξεκάθαροι. Είναι
γνωστή η θέση του ΚΚΕ και δεν αλλάζει κατά περίπτωση, ότι δηλαδή οι δηµόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να διατίθενται
για την προώθηση του λαϊκού µαζικού αθλητισµού και να χρησιµοποιούνται από τις οµοσπονδίες, τα ερασιτεχνικά σωµατεία.
Αυτές θα πρέπει να συντηρούνται µε ευθύνη του κράτους, το
οποίο είναι και το µόνο υπεύθυνο για τη δηµιουργία και τη συντήρηση νέων κατάλληλων αθλητικών υποδοµών. Άλλωστε, δεν
είναι καινούργιο ότι από το 2004 µέχρι σήµερα µε όλες τις κυβερνήσεις πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις µένουν να σκουριάζουν, αντί να αξιοποιούνται προς όφελος όλων των παραπάνω.
Διαφωνούµε σταθερά µε την παραχώρηση αυτών των υποδοµών σε ανώνυµες εταιρείες, δηλαδή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αθλητισµό, όπως γίνεται σήµερα µε την
παραχώρηση του κλειστού γυµναστηρίου του ΟΑΚΑ στην ΚΑΕ
Παναθηναϊκός και, µάλιστα, για σαράντα εννέα χρόνια για χρήση
και εκµετάλλευση.
Η κάθε ανώνυµη αθλητική εταιρεία που είναι µια επιχείρηση
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πρέπει να είναι υπεύθυνη για να δηµιουργεί τις δικές της υποδοµές, να τις συντηρεί και τα λοιπά. Είναι εντελώς διαφορετικό να
παίζεις ένα παιχνίδι σε ένα γήπεδο και άλλο βέβαια να παραχωρούνται οι δηµόσιες υποδοµές αποκλειστικά για τις ανάγκες της
ΚΑΕ και αποκλείοντας µάλιστα τη χρήση άλλων.
Επίσης, για το άρθρο 7 της τροπολογίας είµαστε κάθετα αντίθετοι µε τέτοιες απαράδεκτες διαδικασίες απευθείας αναθέσεων
χωρίς δηµοσιότητα και µάλιστα για τέτοια ποσά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Είναι πρόκληση
να γίνεται αυτό το πράγµα. Θα πω, όµως -και αυτό χωρίς άλλον
σχολιασµό- ότι αυτή η δυνατότητα δίνεται και αξιοποιείται µε
βάση τον ν.4412 του ΣΥΡΙΖΑ που θέτει και δίνει αυτή τη δυνατότητα για τις απευθείας αναθέσεις στις δηµόσιες συµβάσεις.
Τώρα όσον αφορά στην τροπολογία 1311 του Υπουργείου Οικονοµικών, δεν µας βρίσκουν σε καµµία περίπτωση σύµφωνους
τα άρθρα 3 και 4 που αφορούν στην πραγµατικότητα ενισχύσεις
για ακόµη έναν χρόνο σε επιχειρήσεις του τύπου που βέβαια δεν
διέκριναν σε καµµία περίπτωση αν αυτές αφορούν µεγάλους ή
µικρούς.
Χρηµατοδοτεί ουσιαστικά για έναν ακόµα χρόνο τις εργοδοτικές εισφορές 2% προς τα ασφαλιστικά ταµεία επί του τζίρου των
επιχειρηµατικών οµίλων και, βέβαια, χαρίζονται ταυτόχρονα πρόστιµα και προσαυξήσεις για χρέη προς τον Ενιαίο Δηµοσιογραφικό Οργανισµό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης.
Χάνουν, δηλαδή, τα ασφαλιστικά ταµεία χρήµατα την ίδια ώρα
που για τους άνεργους του κλάδου έχουν αυξηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
Ακόµη και αυτή η διάταξη του άρθρου 1 για την ενίσχυση που
δίνεται για τον τουρισµό -υποτίθεται- της Σάµου και για τις πυρκαγιές της Εύβοιας είναι µια ξεκάθαρη προσπάθεια εξωραϊσµού
της κατάστασης που υπάρχει στις περιοχές, της καταστροφικής
πολιτικής της Κυβέρνησης στη διαχείριση των συνεπειών από
τον καταστροφικό σεισµό στη Σάµο και τις πυρκαγιές της Εύβοιας για την οποία δεν γίνεται τίποτα απολύτως.
Και όχι µόνο δεν αντιµετωπίζονται συνολικά αυτές οι συνέπειες, αλλά τώρα αναρωτιόµαστε κιόλας αν κι αυτά τα 300 ή τα
150 ευρώ που θα δοθούν για να πάει κόσµος σε αυτές τις περιοχές θα απορροφηθούν την ίδια ώρα από τα υπερδιπλάσια εισιτήρια των πλοίων τα οποία αφήσατε να εκτιναχθούν σε αυτές τις
τιµές και δεν µειώσατε τις τιµές τους και βέβαια τα καύσιµαφωτιά που τελικά απαγορεύουν στους εργαζόµενους να κάνουν
φέτος διακοπές.
Επειδή έτσι κι αλλιώς, θα ψηφίσουµε στο σύνολο την τροπολογία, θα την καταψηφίσουµε και λόγω των υπόλοιπων διατάξεων. Για την άλλη τροπολογία είπα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα καλέσω τώρα την
ειδική αγορήτρια από το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής, την κ. Γιαννακοπούλου να πάρει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µιλήσω
για το θέµα των τροπολογιών. Όλα τα άλλα τα είπαµε και στις
επιτροπές και βέβαια στην οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όπως θέλετε. Έχετε
τον χρόνο να κάνετε ό,τι θέλετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όσον αφορά
την τροπολογία 1310/107 που αφορά στις αρµοδιότητες του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι κάποια θέµατα τα οποία ναι, βελτιώνουν και λύνουν κάποια τεχνικά ζητήµατα και είµαστε θετικοί.
Όσον αφορά την τροπολογία 1311/108 για τη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισµού της βόρειας Εύβοιας και της Σάµου, βεβαίως και σε αυτό είµαστε θετικοί.
Επισηµαίνουµε ότι µπορεί να ανακύψουν ζητήµατα γιατί θεωρούµε ότι είναι αρκετά περίπλοκα κάποια τεχνικά θέµατα σχετικά
µε τον τρόπο χορήγησης αυτής της ενίσχυσης. Μπορεί να δηµιουργήσουν προβλήµατα. Πρέπει να το δείτε να είναι όσο το δυνατόν πιο απλά.
Από εκεί και πέρα, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και άλλες
περιοχές οι οποίες επλήγησαν, κύριε Υπουργέ. Δεν έχουν ενταχθεί σε αυτή την ρύθµιση της τροπολογίας που είναι θετική. Καλό
θα ήταν να τις δείτε. Παραδείγµατος χάριν, οι περιοχές της
Ηλείας και η Αρχαία Ολυµπία είναι περιοχές που θα µπορούσαν
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να ενταχθούν και στο πλαίσιο εφαρµογής αυτής της τροπολογίας.
Τρίτον, όσον αφορά την τροπολογία 1312/109 για τις ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, τοποθετήθηκε νοµίζω ενδελεχώς ο ειδικός αγορητής µας, ο αρµόδιος κοινοβουλευτικός για τα ζητήµατα αθλητισµού, ο κ. Κωνσταντόπουλος. Εξήγησε τη θετική µας στάση στην
υπερψήφιση και αυτής της τροπολογίας.
Σας ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας µία δύο απαντήσεις στην κ.
Αραµπατζή.
Κυρία Αραµπατζή, όπως σας είπα και από κάτω, αν θέλετε
πραγµατικά να φαίνεστε ότι εκπροσωπείτε µια κυβερνητική παράταξη, καλό είναι να µην κάνετε αντιπολίτευση στην Αντιπολίτευση. Αλλιώς, και µια που νοµίζετε ότι οι δηµοσκοπήσεις σας
ευνοούν, κάντε εκλογές να γίνετε Αντιπολίτευση να τελειώνουµε,
να κάνετε αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση.
Γιατί, κυρία Αραµπατζή, δεν ξέρω τι βλέπετε στις δηµοσκοπήσεις και µάλιστα συγκεκριµένης εταιρείας που έχει πάει, την
οποία έχουµε καταγγείλει στην εξεταστική επιτροπή για αλλοιωµένες δηµοσκοπήσεις και το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί σε
αυτήν αναφέρεστε, αλλά η πραγµατικότητα είναι ότι σήµερα οι
πολίτες βιώνουν τα µέτρα Μητσοτάκη, την απραξία Μητσοτάκη.
Βλέπουν τα δυόµισι ευρώ της βενζίνης, να µην µπορούν να πάνε
πουθενά, ούτε καν στη δουλειά τους. Βλέπουν ότι οι επιδοτήσεις
που δίνετε στο ρεύµα ποτίζουν τα λεφτόδεντρα της αισχροκέρδειας. Και εποµένως, µη µιλάτε για γενναίες ρυθµίσεις υπέρ των
πολιτών. Γενναίες ρυθµίσεις υπέρ των κολλητών και µόνο κάνετε.
Και επειδή στην οµιλία σας αναφερθήκατε για τις υπερπτήσεις
των τουρκικών µαχητικών, µπράβο, χαίροµαι, σωστά το κάνατε
εσείς. Ο Πρωθυπουργός δεν το είπε. Θα µπορούσε να πει «τα
τουρκικά µαχητικά», αλλά δεν τόλµησε να πει τίποτα για την
Τουρκία. Για να είµαστε ξεκάθαροι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Το κατανοούµε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Πάµε όµως στην ουσία. Ξέρω ότι
κατανοείτε εσείς πολλά.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι βάλατε το «3+3» στο
χρονοδιάγραµµα να θεωρήσουµε ότι είναι επαρκές, αν και πολύ
φοβάµαι ότι δεν θα είναι, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα χρονοδιάγραµµα περαίωσης.
Εµείς θα συνεχίσουµε να λέµε ότι πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις ουσιαστικού δικαίου, όπως αυτή που περιγράψαµε για το
άρθρο 3 του κτηµατολογικού κανονισµού, για την κατάργηση του
κτηµατολογικού δικαστή και για την κατάργηση της ενηµέρωσης
των οικοδοµών.
Και να πάµε στις τροπολογίες. Την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης -αναφέρθηκε και ο κ. Ξανθόπουλος- την υπερψηφίζουµε. Την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών την
υπερψηφίζουµε, αυτή την οποία υπερασπίστηκε και ο κ. Οικονόµου. Όµως, στο άρθρο 1 υπάρχει ένα πρόβληµα και θα σας πω
ποιο είναι το πρόβληµα. Ενισχύετε τις περιοχές. Σας είπα ότι
θεωρώ ότι δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα στη βόρεια Εύβοια
και στη Σάµο και αυτό που κάνετε είναι µάλλον κοροϊδία για τις
περιοχές. Αλλά ακόµα και αυτό που κάνετε, στη βόρεια Εύβοια
δίνετε 150 ευρώ, που είναι πάρα πολύ µικρό ως ποσό, και εξαιρείτε τους δικαιούχους κοινωνικού τουρισµού. Τι σηµαίνει αυτό;
Ότι ή θα είσαι δικαιούχος κοινωνικού τουρισµού ή θα πάρεις το
voucher.
Σε αντίστοιχες περιπτώσεις -και το ξέρει πολύ καλά ο Υψηλάντης- για παράδειγµα στα προσφυγικά νησιά, για τους δικαιούχους κοινωνικού τουρισµού διπλασιάσαµε τις µέρες. Αυτό θα
µπορούσε να είναι κάτι το οποίο θα συµπεριελάµβανε και τους
δικαιούχους κοινωνικού τουρισµού, εκτός του ότι δεν υπάρχει
πουθενά προϋπολογισµός.
Για να πάµε όµως στην τροπολογία του κ. Αυγενάκη και να εί-
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µαστε ξεκάθαροι, και τα πρώτα έξι άρθρα τα υπερψηφίζουµε.
Και ιδίως υπερψηφίζουµε την παραχώρηση του γηπέδου στην
ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όπως έχουµε κάνει και εµείς ως κυβέρνηση
σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Προφανώς και θέλουµε οι οµάδες
να έχουν δικό τους γήπεδο. Όµως, µας αναγκάζετε, µη αφαιρώντας το άρθρο 7, το οποίο είναι πάλι µία ρύθµιση για κολλητούς
και φίλους µε απευθείας αναθέσεις, αντί να υπερψηφίσουµε όλη
την τροπολογία, να πάµε στο «παρών». Δηλώνουµε λοιπόν συγκεκριµένα: Ψηφίζουµε «παρών» στην τροπολογία µόνο και µόνο
για το γεγονός ότι συνεχίζεται το πάρτι των αναθέσεων. Είµαστε
υπέρ της παραχώρησης του κλειστού γηπέδου του ΟΑΚΑ στην
ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει,
εφόσον το επιθυµεί, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Βασίλειος - Νικόλαος Υψηλάντης. Να πω και τα δύο ονόµατά σας,
κύριε Υψηλάντη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Τα παρατηρώ όλα εγώ, κύριε Σαντορινιέ, µη νοµίζετε. Και βεβαίως επειδή τα παρατηρώ όλα, θα κάνω κι εγώ µια µικρή αναφορά σε όσα ειπώθηκαν εκτός νοµοσχεδίου και µία αναφορά σε
αυτά τα οποία ειπώθηκαν για το νοµοσχέδιο για να κλείσουµε
κιόλας.
Θεωρώ ότι σήµερα από µία πλευρά της Αντιπολίτευσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, υπήρξε µία παράσταση κωµική, η οποία όµως στα µάτια του λαού αλλά κυρίως
στους ίδιους θα καταντήσει να είναι µια παράσταση τραγική.
Διότι σίγουρα το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού και η παρουσία του εκεί έχει ενοχλήσει την Αντιπολίτευση στη χώρα µας,
όπως λειτουργεί σήµερα, και κυρίως εκείνο το κοµµάτι της Αντιπολίτευσης που λειτουργεί µε τον τρόπο εκείνο που ο Έλληνας
Πρωθυπουργός επεσήµανε, δηλαδή τον κίνδυνο που υπάρχει
του λαϊκισµού στις δηµοκρατίες µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ακριβώς -δυστυχώς- µετά
την µεγάλη ταλαιπωρία που πέρασε αυτός ο τόπος εκφράζουν
τον λαϊκισµό. Και να είναι βέβαιοι ότι ο ελληνικός λαός πλέον δεν
τρώει σανό. Θα τους τιµωρήσει αµείλικτα όποτε και όταν έρθουν
οι εκλογές, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και όπως τόνισε σε παρεµβάσεις του.
Όσον αφορά, τώρα, το νοµοσχέδιο, θέλω να πω ότι, πραγµατικά, κύριοι Υπουργοί, είναι ένα νοµοσχέδιο, στο οποίο δεν θα
µπορούσε κανείς να διαφωνήσει. Διαφώνησαν µε ένα «παρών»
οι συνήθως αντιδρούντες εις την υπερψήφισή του και αυτό είναι
λογικά αναµενόµενο, αλλά κανένας δεν µπορούσε να πει ότι δεν
είναι αναγκαίο, σήµερα, η µετεξέλιξη του Κτηµατολογίου Δωδεκανήσου στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηµατολογίου.
Θέλω, όµως, να πω -έτσι, για να µην υπάρχουν και παρεξηγήσεις- τα εξής: Oι καθυστερήσεις, οι οποίες υπήρξαν στο παρελθόν, δεν οφείλονται στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία σήµερα, επιτέλους, φέρνει µε σύνεση, µε λογική και µε σκέψη ένα
συγκεκριµένο νοµικό κείµενο, ένα νοµοθέτηµα, το οποίο θα
δώσει την απαραίτητη ώθηση να λειτουργήσει, Αυτά που αποφασίστηκαν το 1995, δηλαδή να ενταχθούν στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και οι περιοχές του Κτηµατολογίου Δωδεκανήσου -της
Ρόδου, της Κω και της Λέρου-, αλλά, επίσης, και το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ, που ίδρυσαν κτηµατολογικό γραφείο µόνο στα χαρτιά,
χωρίς να το ιδρύσουν, σήµερα εµείς προσπαθούµε µε τη λογική
της µετάπτωσης, δηλαδή, πρώτον της µεταφοράς όλου του υλικού του κτηµατολογίου αυτού στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και στη
συνέχεια, βεβαίως, µε τις απαραίτητες εκείνες αποφάσεις, οι
οποίες θα αποκαθιστούν πράγµατα, τα οποία και ιστορικά αλλά
και νοµικά είναι αναγκαία, να λειτουργήσει η αφοµοίωση αυτή µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Θα ήθελα να πω, κύριοι Υπουργοί, εδώ από αυτή τη θέση -και
τώρα- ότι είναι αναγκαίο, εάν θέλουµε αυτή η ανάπτυξη που παρουσιάστηκε στα Δωδεκάνησα, αυτός ο θετικός ρόλος που ανέπτυξε το Κτηµατολόγιο Δωδεκανήσου, να συνεχιστούν, να
δηµιουργήσετε άµεσα µία επιτροπή, σε συνεργασία και µε τα
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τρία συναρµόδια Υπουργεία -Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών-, για να δούµε ακριβώς τα άρθρα που
πρέπει να οριστούν στα επόµενα νοµοθετήµατα. Πρέπει µε τον
σωστότερο τρόπο να απολαύσουν και οι Δωδεκανήσιοι και µέσω
και της δραστηριότητάς τους αυτής, ώστε να µπορέσουν να συνεισφέρουν ακόµα περισσότερο σε αυτή την οικονοµία, που αυτή
η Κυβέρνηση, θέλει να προσδώσει και να πάει µπροστά. Διαφορετικά, θα είµαστε στη µιζέρια ενός γραφειοκρατικού απλά καθεστώτος, που η χώρα µας δεν αντέχει πλέον.
Με αυτή την σκέψη, λοιπόν, θα ήθελα να συνεχίσω και να πω
-και να κλείσω- το εξής: Είµαστε εδώ. Οι παρατηρήσεις, οι οποίες
εκφράστηκαν την τελευταία στιγµή, αλλά θέλουν -όπως ειπώθηκε και µε συνεργάτες σας-, µεγαλύτερη και περαιτέρω επεξεργασία, να υιοθετηθούν.
Θέλω, επίσης, να πω ότι, ενώ έγινε κριτική στη συµµετοχή και
ιδιωτών σε αυτή τη µεταφορά των δεδοµένων, κάποια άλλη
στιγµή στην επιτροπή ζητήθηκε η συµµετοχή και ντόπιων δικηγόρων, από τη Ρόδο από την Κω κ.λπ.. Εδώ, υπάρχει το γνωστό
«ήξεις-αφήξεις» της Αντιπολίτευσης. Εµείς, θεωρούµε ότι, πράγµατι, είναι σωστή έτσι όπως έχει τοποθετηθεί η διάταξη και ότι
όλο αυτό το κοπιώδες και σηµαντικό έργο, θα ανατεθεί σε ικανούς, οι οποίοι, όπως αποφασίζουµε σήµερα να υπάρξει αυτή η
µετεξέλιξη, θα την υλοποιήσουν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευρισκόµενος στο Βήµα της
Εθνικής Αντιπροσωπείας αισθάνοµαι την ανάγκη να κάνω και εγώ
µια αναφορά στην Ηµέρα της ιστορικής Μνήµης της Γενοκτονίας
των Ποντίων. Νοµίζω πως αυτή η αναφορά είναι χρέος ιστορικό,
είναι χρέος ηθικό, είναι χρέος πατριωτικό, είναι χρέος εθνικό,
είναι χρέος κοινωνικό, µέσα από την προσπάθεια κυρίως να αναδείξουµε το ιστορικό γεγονός και να το κάνουµε αποδεκτό από
την παγκόσµια κοινότητα ως µια µοναδική στιγµή που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, προκειµένου να
υπάρχει -θα έλεγα- µια κοινωνική ιστορική µετεξέλιξη που αφήνει
ακόµα ιστορικά ερωτηµατικά.
Είναι, όµως, χρέος µας να κάνουµε κάθε δυνατή προσπάθεια
-επαναλαµβάνω-, ούτως ώστε αυτό το ιστορικό γεγονός να αναγνωριστεί από την παγκόσµια κοινότητα.
Από τη θέση µου ως Υπουργού Δικαιοσύνης συνήθως αποφεύγω να σχολιάσω θέµατα ή ζητήµατα τα οποία πολλές φορές
αναδεικνύονται µέσα από τον κοινοβουλευτικό διάλογο και βεβαίως, τις περισσότερες φορές τίθενται κυρίως από τις αγορεύσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Δεν µπορώ, όµως,
σήµερα να αποφύγω τον σχολιασµό ενός θέµατος που αναδείχθηκε, δυστυχώς, µε έναν τρόπο που, κατά τη δική µου τουλάχιστον άποψη, δεν περιποιεί τιµή για την κοινοβουλευτική διαδικασία και για την πραγµατικότητα που ούτως ή άλλως όλοι µας
πρέπει να υπηρετούµε απέναντι στους Έλληνες πολίτες.
Φυσικά, αναφέροµαι στα σχόλια τα οποία ακούστηκαν. Μεγαλύτερη εντύπωση από αυτά µου έκαναν τα σχόλια του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόµµατος ΜέΡΑ25 -θέλω να είµαι
απολύτως ειλικρινής-, σχετικά µε την παρουσία και την επίσκεψη
του Πρωθυπουργού της χώρας στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Ήταν µία ιστορική επίσκεψη. Ήταν µία ιστορική στιγµή, η
οποία έχει καταγραφεί και φαντάζοµαι ότι στο µέλλον θα συνιστά
ένα γεγονός αναφοράς, όταν θα θέλουµε να προσδιορίσουµε τη
συνολική παρουσία της χώρας αλλά βεβαίως και τις σχέσεις µας
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Ανεξάρτητα από την όποια πολιτική αντιπαράθεση που µπορεί
κάθε φορά να βρίσκει χώρο στο Βήµα του ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι βέβαιο ότι οι Έλληνες πολίτες και συνολικά η ελληνική
κοινωνία αισθάνθηκε υπερηφάνεια. Αισθάνθηκαν ότι για µία
µέχρι τώρα τουλάχιστον µοναδική φορά Έλληνας Πρωθυπουργός προέταξε όλα τα εθνικά ζητήµατα, έθεσε ουσιαστικά το πλαίσιο όλων των µεγάλων ζητηµάτων που αφορούν στην ίδια τη
χώρα, αλλά βεβαίως και το πλαίσιο των ελληνοαµερικανικών σχέ-
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σεων. Αυτό νοµίζω -και το επαναλαµβάνω µε το πλέον συγκεκριµένο τρόπο- θα συνιστά ένα παράδειγµα µίας συγκεκριµένης
αναφοράς, που στο µέλλον θα µπορεί να µας δείχνει τον δρόµο.
Νοµίζω ότι το µόνο που µπορεί να πει κανείς, τουλάχιστον αν
έχει τη δυνατότητα πραγµατικά να επικοινωνεί µε την ελληνική
κοινωνία και µε τους Έλληνες πολίτες, είναι ότι οι Έλληνες πολίτες αισθάνονται πραγµατικά εθνικά υπερήφανοι.
Διότι, όπως σωστά ακούστηκε από πολλούς που βρέθηκαν στο
Βήµα, η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο όποιο Βήµα της όποιας ξένης χώρας δεν έχει
τα χαρακτηριστικά του κόµµατος ή της Κυβέρνησης, που ενδεχοµένως ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να αντιπροσωπεύει. Τα χαρακτηριστικά είναι τα απολύτως εθνικά χαρακτηριστικά. Ο
Πρωθυπουργός της χώρας αντιπροσωπεύει την Ελλάδα, δεν αντιπροσωπεύει καµία παράταξη, δεν αντιπροσωπεύει κανένα πολιτικό κόµµα και δεν είναι δέσµιος µιας πρακτικής ή, αν θέλετε,
µιας γενικότερης αντίληψης που, δυστυχώς, µας κρατάει εγκλωβισµένους σε µια πολιτική αντιπαράθεση, η οποία δεν έχει καµµία
ουσία και σε καµµία περίπτωση δεν εξυπηρετεί τα εθνικά µας
συµφέροντα.
Όµως, όλα αυτά είναι ζητήµατα για τα οποία οι Έλληνες πολίτες έχουν λόγο, έχουν κρίση, µας παρακολουθούν και φυσικά,
κάθε φορά µπορούν να εκφράζονται.
Πάµε, λοιπόν, να µιλήσουµε για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού
Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, εφαρµογή σε αυτές της
κοινής εθνικής νοµοθεσίας και βεβαίως, διασύνδεση ληξιαρχείων
και Εθνικού Κτηµατολογίου, καταχώρηση αγωγών και αιτήσεων
στα κτηµατολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις.
Κτηµατολόγιο Δωδεκανήσου. Όταν βρέθηκα στη θέση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, ένα από τα ζητήµατα, που σύντοµα έγιναν γνωστά σε εµένα προσωπικά ως ένα µεγάλο πρόβληµα, ήταν
το θέµα µιας διαφορετικής πραγµατικότητας που αφορούσε κυρίως στα τρία νησιά, παρά το ότι έχουµε τον τίτλο «Κτηµατολόγιο
Δωδεκανήσου», Ρόδο, Κω και Λέρο, διότι υπήρχε το γνωστό Κτηµατολόγιο από την περίοδο της «ιταλοκρατίας».
Αυτό, µε το συγκεκριµένο κανονιστικό διάταγµα το 132 του
1929, στην πραγµατικότητα καθόριζε τη διαδικασία και Υποθηκοφυλακείου, αλλά και Κτηµατολογίου στην περιοχή των τριών
αυτών νησιών των Δωδεκανήσων. Και µάλιστα είναι γνωστό ότι
το συγκεκριµένο διάταγµα διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την ενσωµάτωση των Δωδεκανήσων στον εθνικό κορµό µε τον ν.510/
1947.
Ήταν ένα καλό νοµοθέτηµα; Εξυπηρετούσε πραγµατικά τις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας των συγκεκριµένων τριών νησιών;
Θα σας απαντήσω µε την προσωπική µου εµπειρία, διότι µέσα
από τη µεγάλη προσπάθεια κι εγώ να κατανοήσω τι ακριβώς συνέβαινε, βεβαίως παράλληλα υπήρχε και ένα άλλο ζήτηµα της
µεταστέγασης του Κτηµατολογίου Ρόδου, βρέθηκα εγώ ο ίδιος
στο Κτηµατολόγιο της Ρόδου και εκεί είδα µε µεγάλη θετική έκπληξη -θέλω να είµαι απολύτως ειλικρινής- ότι επρόκειτο περί
µίας διαδικασίας η οποία σίγουρα για δεκαετίες έπρεπε να θεωρείται πρότυπο.
Και θα συµφωνήσω απολύτως µε τις θέσεις που εξέφρασε από
αυτό το Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήµατος Αλλαγής ο κ. Σκανδαλίδης. Είναι πραγµατικά µια παραδοχή στην οποία φαντάζοµαι ότι πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι
ότι το Κτηµατολόγιο όπως λειτουργούσε στη Ρόδο, στην Κω και
στη Λέρο ήταν ένα πρότυπο, ουσιαστικά µοντέλο, µέσα από το
οποίο ενδεχοµένως θα µπορούσε και θα έπρεπε να λειτουργεί η
κτηµατογράφηση σε όλη την Ελλάδα.
Εδώ που βρισκόµαστε σήµερα, γιατί αυτό είναι που πρέπει να
απαντήσουµε, εξυπηρετούνται οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικής και οικονοµικής πραγµατικότητας της Ρόδου, της Κω και
της Λέρου; Η απάντηση εδώ είναι όχι και το ξέρουµε πάρα πολύ
καλά. Γι’ αυτό και η ανάγκη να αλλάξει αυτή η πραγµατικότητα
και να ενσωµατωθεί το συγκεκριµένο Κτηµατολόγιο στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο ήταν µια πραγµατικότητα την οποία εξέφρασαν
όχι µόνο οι αγαπητοί αξιότιµοι συνάδελφοι της Περιφέρειας Δωδεκανήσου µε τον πλέον εµφατικό τρόπο, αλλά και όλοι οι φορείς
που ακούσαµε νωρίτερα, πριν από τρεις περίπου µέρες, όταν
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κατά την ακρόαση φορέων στην πραγµατικότητα δεχθήκαµε τα
απολύτως θετικά σχόλια του συνόλου των φορέων που κλήθηκαν
να εκφράσουν την άποψή τους. Εκεί ακριβώς βρισκόµαστε σήµερα.
Άκουσα φωνές για καθυστερήσεις και πραγµατικά για άλλη
µια φορά θέλω να αποδώσω όλη αυτή τη συζήτηση στη γνωστή
αντιπολιτευτική πρακτική που για κάποιο λόγο πρέπει κάποιος
να πει κάτι, αντί να το κρίνει θετικά και να πάµε ακριβώς στο επόµενο βήµα. Και το λέω αυτό διότι το να λέει σήµερα κανείς ότι
υπάρχει µια τόσο µεγάλη καθυστέρηση από τον χρόνο που είχαµε τον τελευταίο νόµο που αφορά στο Κτηµατολόγιο µέχρι και
σήµερα προκειµένου να ενσωµατωθεί το Κτηµατολόγιο Ρόδου
στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, προφανώς έχει ως λόγο ή ως ανάγκη
να δει και το τι ακριβώς έχει διαµειφθεί το προηγούµενο χρονικό
διάστηµα.
Ας το δούµε, λοιπόν, για να βάλουµε τα πράγµατα σε µια λογική σειρά. Ψηφίστηκε ο ν.4512 τον Ιανουάριο του 2018 µε µεγάλες αντεγκλήσεις µεταξύ των στελεχών και των µελών της
τότε Κυβέρνησης. Δεν ξεχνάµε ότι ήταν ένας µνηµονιακός νόµος
και µια µνηµονιακή υποχρέωση την οποία ωστόσο, κατά τη γνωστή πρακτική, η προηγούµενη Κυβέρνηση προφανώς ψήφισε και
προφανώς την έκανε νόµο του κράτους.
Όταν τον Ιούλιο του 2019 βρέθηκα στη θέση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, ένα από τα πρώτα ζητήµατα που έπρεπε να αντιµετωπίσω ήταν το γεγονός ότι τα υποθηκοφυλακεία είχαν εγκαταλειφθεί και είχε ουσιαστικά συσσωρεύσει πληθώρα προβληµάτων υποστελέχωσης, λειτουργικότητας, ζητηµάτων τα οποία
έπρεπε κανείς να δει από την πρώτη στιγµή. Βλέπω, λοιπόν, ότι
µε βάση το τι είχε ψηφίσει η προηγούµενη κυβέρνηση -µιλάµε
βεβαίως για τον Ιανουάριο του 2018, δηλαδή τουλάχιστον δεκαοκτώ µήνες νωρίτερα- η εξέλιξη προέβλεπε ότι 31-12-2019 όλα τα
υποθηκοφυλακεία θα απορροφούνταν από το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Αυτή ήταν η νοµοθέτηση εκείνης της περιόδου.
Στην προσπάθειά να καταλάβω τι γινόταν, για να είµαι απολύτως ειλικρινής ανακουφίστηκα πιστεύοντας ότι τους επόµενους
έξι µήνες θα έχουµε αυτή τη µετάπτωση, άρα θα κλείσει αυτό το
µεγάλο κεφάλαιο και αυτή η µεγάλη εκκρεµότητα. Αναζητώντας,
όµως, να δω το τι έχει προηγηθεί, ποια είναι τα βήµατα τα οποία
έχουν γίνει ούτως ώστε να έχουµε αυτή τη µετάπτωση, αυτές τις
απορροφήσεις των υποθηκοφυλακείων από το Εθνικό Κτηµατολόγιο, διαπίστωσα µε τεράστια έκπληξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Είχαν απορροφηθεί
δύο µόνο υποθηκοφυλακεία µέχρι εκείνη τη στιγµή για λόγους
προφανείς και για λόγους ανάγκης και δεν είχε δροµολογηθεί
καµµία απολύτως διαδικασία που να προβλέπει αυτή τη µετάπτωση.
Όλοι γνωρίζαµε ότι το Κτηµατολόγιο τότε άνηκε στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και µε δική µου πρωτοβουλία θεσπίσαµε συναντήσεις συνεργασίας κάθε µήνα στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειµένου να δούµε ποια είναι αυτή η
εξέλιξη.
Επιστρέφουµε, όµως, στο Κτηµατολόγιο Δωδεκανήσου. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσο χρόνο µας πήρε προκειµένου να βρούµε τον τρόπο ώστε να κάνουµε αυτή τη
µετάπτωση χωρίς να δηµιουργηθούν επιµέρους προβλήµατα; Αν
θεωρεί κάποιος από εσάς ότι ήταν µια απλή άσκηση, το µόνο το
οποίο µπορώ να σας πω και να σας διαβεβαιώσω είναι ότι από
όλα τα νοµοσχέδια που ήρθαν και ψηφίσαµε το προηγούµενο
διάστηµα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα προηγούµενα δεκατέσσερα δηλαδή, ήταν το νοµοσχέδιο το οποίο απαίτησε τον
µεγαλύτερο χρόνο προπαρασκευής, µελέτης και επεξεργασίας.
Και σας λέω απολύτως υπεύθυνα και απολύτως ειλικρινά ότι δεν
ήταν καθόλου εύκολο να βρούµε τον τρόπο µε τον οποίον χωρίς
να δηµιουργούνται προβλήµατα, γιατί εκεί είναι η λυδία λίθος
του συγκεκριµένου ζητήµατος, να κάνουµε τη µετάπτωση ή αν
θέλετε την ενσωµάτωση του συγκεκριµένου Κτηµατολογίου στο
Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Κι ενώ, λοιπόν, γίνανε όλα αυτά τα βήµατα ουσιαστικά βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε πολλά διλήµµατα όλη την προηγούµενη περίοδο, µε θέµατα και ζητήµατα τα οποία αφορούσαν στο ουσιαστικό δίκαιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ναι, κύριε Υψηλάντη, το άρθρο 3 σωστά επισηµάνατε εσείς και
το επεσήµαναν σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι Βουλευτές Δωδεκανήσου, ο κ. Σαντορινιός, ο κ. Κόνσολας που µάλιστα νωρίτερα το
είπε εµφατικά, η κ. Ιατρίδη, ότι έπρεπε να είχε απαλειφθεί. Και
δεν σας κρύβω ότι η προσπάθεια που έγινε ήταν σε αυτή την κατεύθυνση όλη την προηγούµενη περίοδο. Επειδή, όµως, θα δηµιουργούσαµε ένα δεδοµένο και εν όψει της συνολικής νοµοθέτησης, διευθέτησης, ρύθµισης η οποία αφορά στο Υπουργείο Οικονοµικών για τα θέµατα αιγιαλού και παραλίας, αντιλαµβάνεστε
ότι κάπου εκεί έπρεπε να βρούµε τον σωστό τρόπο νοµοθέτησης
ακριβώς για να µην δηµιουργήσουµε ένα προηγούµενο το οποίο
θα εµπόδιζε µια συνολική εθνική ρύθµιση, η οποία επίκειται το
επόµενο χρονικό διάστηµα. Γι’ αυτόν τον λόγο ακριβώς και δεν
µπήκαµε στα ζητήµατα του ουσιαστικού δικαίου.
Σας το είπα και στην επιτροπή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
και φαντάζοµαι να είναι κατανοητό πλέον, διότι δεν είναι ζητήµατα τα οποία αφορούν µόνο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή εν
προκειµένω στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει
την αρµοδιότητα του Κτηµατολογίου. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο
αντιλαµβάνεστε ότι έχει µια τεράστια θεσµική σηµασία και πρέπει
κανείς να το δει και µε τη δέουσα προσοχή και βεβαίως να κάνει
αυτές τις κινήσεις που δεν θα δηµιουργήσουν µεταγενέστερα
αποτελέσµατα τα οποία για διαφορετικούς λόγους µπορεί να θέσουν ζητήµατα πραγµατικής οικονοµικής ανάπτυξης.
Και για να είµαστε απολύτως ειλικρινείς και για να επαναλάβουµε τουλάχιστον το αυτονόητο, η αλήθεια είναι ότι η υπερψήφιση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου -εγώ θα επιµείνω και το
είπε ο κ. Σαντορινιός νωρίτερα- ότι είναι ένα πρώτο µεγάλο και
γενναίο βήµα προκειµένου να λύσουµε συνολικά το πρόβληµα.
Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι λύνεται το πρόβληµα µε την υπερψήφιση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, αλλά αν δεν γίνει αυτό το
βήµα δεν θα λυθεί, για να είµαστε ειλικρινείς από την άλλη
πλευρά. Και έχει να κάνει µε το γεγονός ότι πρέπει να απαντηθούν ή εν πάση περιπτώσει να προσεγγιστούν όλες αυτές οι παθογένειες που κρατούν καθηλωµένη την οικονοµική ανάπτυξη
µιας εκπληκτικής περιοχής της χώρας που είναι τα Δωδεκάνησα.
Όσοι τουλάχιστον έχουµε βρεθεί στα Δωδεκάνησα µπορούµε
µε πολύ µεγάλη ευκολία να µιλήσουµε και να πούµε ότι είναι νησιά
εκπληκτικής φυσικής οµορφιάς. Είναι νησιά τα οποία πραγµατικά
µπορούν να είναι ο τόπος που πολλοί όχι µόνο από την Ελλάδα,
αλλά από όλο τον κόσµο θα θέλουν να βρεθούν για πολλούς λόγους. Και βεβαίως αν θέλει κανείς να το δει µέσα από µια εντελώς
διαφορετική οπτική, είναι µια περιοχή η οποία µπορεί να συµβάλλει µε έναν εξαιρετικό τρόπο στο τουριστικό προϊόν της χώρας
αναβαθµίζοντας, ενισχύοντας, τροφοδοτώντας την εθνική οικονοµία. Περί αυτού πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε µε ασφάλεια τα θέµατα των τίτλων
ιδιοκτησίας που αφορούν στους πολίτες και στην κοινωνία, αλλά
ταυτόχρονα να δηµιουργήσουµε και αυτές τις προοπτικές ώστε
να γίνουν τα επόµενα βήµατα και τα Δωδεκάνησα να είναι πραγµατικά το µέρος αναφοράς για όλη την ελληνική επικράτεια δηµιουργώντας πραγµατικές δυνατότητες ανάπτυξης, πραγµατικές
δυνατότητες οι οποίες θα δηµιουργήσουν άλλη πραγµατικότητα
και για τους κατοίκους των Δωδεκανήσων, αλλά και για την ίδια
την ελληνική οικονοµία.
Στη συζήτηση που προηγήθηκε νοµίζω ότι λίγο ή πολύ τέθηκαν
τα ίδια ζητήµατα και γι’ αυτόν τον λόγο έχετε στα χέρια σας τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Νοµίζω ότι σχεδόν στο σύνολο των νοµοτεχνικών βελτιώσεων όλοι οι συνάδελφοι που είχαν µια πραγµατική γνώση του ζητήµατος προσέτρεξαν νωρίτερα και εν είδει
παρατηρήσεων προέτρεψαν το Υπουργείο να προβεί σε αυτές
τις συγκεκριµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Γι’ αυτό και θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι πλέον, µε το χαρτί
των νοµοτεχνικών βελτιώσεων, που έχει κατατεθεί και έχετε στα
χέρια σας, διευκρινίζεται ότι οι εκκρεµείς αιτήσεις καταχώρισης
πράξεων θα µεταγραφούν και θα εγγραφούν κατά τα προβλεπόµενα στον Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου, γιατί υπήρχε ένα κενό εκεί. Διευκρινίσαµε, κατά τη συζήτηση στην αρµόδια
Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ότι παρατείνεται κατά δύο µήνες επιπλέον η προθεσµία υποβολής αιτήσεων πρόδηλων σφαλµάτων
κατά τη διάρκεια της ανάρτησης των στοιχείων µετάπτωσης, κα-
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λύπτοντας µε αυτόν τον τρόπο το ζήτηµα που θέσατε, κύριε Υψηλάντη, ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού.
Επίσης, ορίζεται πλέον ότι η µετάπτωση των δεδοµένων στο
Εθνικό Κτηµατολόγιο θα ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από την
έναρξη ισχύος του νόµου. Ήταν ένα αίτηµα από όλους, κατά κάποιον τρόπο. Μπορεί πάντως η προθεσµία αυτή µε κοινή υπουργική απόφαση να παρατείνεται έως τρία έτη ακόµη. Νοµίζω ότι
µε αυτό τον τρόπο καλύπτουµε και το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Εµείς πιστεύαµε ότι, όπως ήταν διατυπωµένο, θα µπορούσε
να φέρει το αποτέλεσµα που θέλουµε, αλλά εγώ ακούω και µε
πολύ απλό τρόπο δέχοµαι ότι ίσως θα έπρεπε να είχε µπει από
την αρχή ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, το οποίο τίθεται
τώρα µε τη νοµοτεχνική βελτίωση.
Το τέταρτο θέµα είναι αυτό το οποίο ανέφερε νωρίτερα η κ.
Κοµνηνάκα, δηλαδή σχετικά µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του
άρθρου 30. Καθίσταται σαφές ότι ο ενδιαφερόµενος πολίτης έχει
τη δυνατότητα να προσκοµίσει κάθε είδους αποδεικτικό µέσο είτε έγγραφο είτε οτιδήποτε άλλο- ώστε ο δικαστής ο οποίος δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και εφαρµόζει το ανακριτικό σύστηµα της ελεύθερης απόδειξης -είναι το
άρθρο 744 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας- αφού αξιολογήσει
το αποδεικτικό υλικό, να τον απαλλάξει από την υποχρέωση καταβολής τελών για δεύτερη φορά.
Είναι ένα πρόβληµα που µας έχει προβληµατίσει, το βλέπετε.
Προσπαθήσαµε, µετά τις δικές µου παρατηρήσεις, να το αµβλύνουµε και να δώσουµε την καλύτερη δυνατή λύση νοµοθετικά.
Το θέµα είναι γνωστό µε την Ικαρία και µε το τι είχε προηγηθεί,
µε αποτέλεσµα να υπάρχει και ανασφάλεια δικαίου και ζητήµατα
για πολλούς Έλληνες πολίτες. Είναι ένα θέµα το οποίο εκκρεµούσε από το 2014. Ερχόµαστε σήµερα να το αντιµετωπίσουµε
και αυτό.
Νοµίζω ότι απλά και µόνο η όποια διαδικασία η οποία έχει εξελιχθεί από µόνη της µε το όποιο έγγραφο, κύριε Σαντορινιέ, γιατί
και εσείς είχατε αυτή την απορία, θα µπορεί να ενέχει αποδείξεως ότι εφόσον έχει εξελιχθεί, τα τέλη που υπήρχαν νωρίτερα
έχουν καταβληθεί. Και κάπου εκεί νοµίζω ότι θα λυθούν όλα αυτά
τα ζητήµατα.
Τέλος, κάνω µια αναφορά -δεν είναι εδώ ο κ. Λιβάνιος, αλλά
νοµίζω ότι είναι θέµατα που αφορούν στις δικές του ρυθµίσειςστο ότι διευκρινίζεται ο τρόπος επίδοσης των εκθέσεων αυτοψίας για την αναµόρφωση της κτηµατολογικής βάσης, η οποία
θα γίνεται µε δικαστικό επιµελητή. Ορίζεται επίσης ελάχιστη προθεσµία τριάντα ηµερών, εντός της οποίας οι επηρεαζόµενοι από
την αυτοψία µπορούν να εκθέσουν τις αντίθετες απόψεις τους.
Και βεβαίως τέλος ορίζεται ότι η παραγωγική λειτουργία της
πλατφόρµας για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονοµικής ενηµερότητας θα ξεκινήσει στις 31-12-2023.
Όµως νοµίζω ότι αυτό που εκκρεµεί και δεν έχουµε αναλύσει
µέχρι τώρα είναι τα τρία άρθρα της τροπολογίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και θα ήθελα να έρθω σε αυτά, προκειµένου να είναι
σε γνώση του Σώµατος, αν και νοµίζω ότι οι κυρίες και οι κύριοι
συνάδελφοι τα έχουν δει και λίγο πολύ γνωρίζουν σε τι αφορούν.
Στο άρθρο 1 λοιπόν τροποποιούµε την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν.1017 του 1971, προβλέποντας ότι στις συνεδριάσεις του ΤΑΧΔΙΚ µετέχει ως εισηγητής άνευ ψήφου ο αρµόδιος
προϊστάµενος κάθε τµήµατος, έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί ο µεγάλος όγκος εργασιών σε δεσµευτικές ηµεροµηνίες και φαντάζοµαι να κατανοείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι
σηµαντικό ο αρµόδιος προϊστάµενος να είναι εκεί, να δίνει τις
απαραίτητες εξηγήσεις, προκειµένου τα θέµατα να επιλύονται
όσο ταχύτερα γίνεται.
Το άρθρο 2 τροποποιεί το άρθρο 15 του ν.3226/2004 προβλέποντας ότι για την αποζηµίωση που καταβάλλεται σε δικαστικό
επιµελητή το προσήκον φορολογικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται κατά την είσπραξη του ποσού της αποζηµίωσης, µετά την εκκαθάριση και πριν από την εξόφληση αυτής. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζεται η ίση αντιµετώπιση των συµµετεχόντων, στη διαδικασία της νοµικής βοήθειας, δικηγόρων και δικαστικών επιµελητών ως προς την εκκαθάριση και πληρωµή των αποζηµιώσεων
που καταβάλλονται για την παροχή νοµικής βοήθειας και την έκδοση του απαιτούµενου φορολογικού στοιχείου.
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Και για να απαντήσω σε κάτι που έθεσε νωρίτερα η κ. Κοµνηνάκα σε σχέση µε προηγούµενη διάταξη που αφορά στην πληρωµή της νοµικής βοήθειας, ενδεχοµένως µπορείτε να το µάθετε
ότι γίνεται µια τεράστια προσπάθεια στο Υπουργείο µε τη συµµετοχή και των εκπροσώπων της ολοµέλειας των δικηγορικών
συλλόγων και είµαστε πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του
συγκεκριµένου ζητήµατος, δηλαδή την πραγµατική λύση.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Μας είπαν το αντίθετο, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα ενηµερωθείτε γι’ αυτό πάρα πολύ σύντοµα.
Με το άρθρο 3 τέλος διορθώνονται παροράµατα στο ν.4871/
2021. Είναι ο γνωστός νόµος της ΕΣΔΙ, που ψηφίσαµε νοµίζω πέρυσι το φθινόπωρο και βεβαίως είναι νόµος του κράτους, δίνοντας µια εντελώς διαφορετική διάσταση στον τρόπο λειτουργίας
της ΕΣΔΙ, εκσυγχρονίζοντάς την και δηµιουργώντας ουσιαστικά
όλες εκείνες τις προοπτικές της σωστής επιµόρφωσης των δικαστικών λειτουργών, µέσα από µια σύγχρονη διαδικασία και µέσα
από µια σύγχρονη σχολή.
Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ζητήµατα στα οποία,
για µένα προσωπικά, αυτονόητα θα έπρεπε να υπάρχει συνεννόηση. Και θυµάµαι ότι πολλές φορές από αυτό το Βήµα, κατά
τη διάρκεια της συζήτησης νοµοσχεδίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είχα εκφράσει την ευχή η συζήτηση των νοµοσχεδίων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης να είναι µια κοινοβουλευτική άσκηση.
Δεν σας το κρύβω ότι σήµερα αισθάνοµαι ικανοποιηµένος και θα
σας πω απολύτως το γιατί.
Πέραν της θετικής στάσης που τήρησαν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο
και το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ από την πρώτη στιγµή της συζήτησης του
νοµοσχεδίου, τα άλλα τρία κόµµατα της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης είχαν κατά κάποιο τρόπο τοποθετηθεί αρνητικά. Το γεγονός
ότι η συζήτηση στις αρµόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές τους
έδωσε τη δυνατότητα να µετατοπιστούν στο «παρών», αποδεικνύει ότι όταν µια συζήτηση έχει πραγµατική βάση και υπάρχουν
θα έλεγα και ανοιχτά ώτα, ανοιχτά αυτιά, µας δίνεται η δυνατότητα τουλάχιστον να συνεννοηθούµε σε βασικά ζητήµατα.
Αντιλαµβάνοµαι ότι η αντιπολιτευτική πρακτική µπορεί για διαφορετικούς λόγους να µας κάνει να διαφοροποιούµαστε ή να
µην φαίνεται ότι είµαστε απολύτως ταυτισµένοι. Όµως, στο τέλος της ηµέρας, µε την κοινή λογική αλλά πολύ περισσότερο µε
το αίσθηµα δικαίου που επικρατεί µεταξύ ηµών, είναι γεγονός ότι
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο περνάει θετικά µε την πλειοψηφία
και βεβαίως µε το θετικό, όπως αντιλήφθηκα, «παρών» των υπολοίπων κοµµάτων. Αυτό είναι νοµίζω µια επιτυχής άσκηση της
κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία µας κάνει να αισιοδοξούµε για το µέλλον.
Κατά τα άλλα νοµίζω ότι θα έχουµε την ευκαιρία το επόµενο
χρονικό διάστηµα, ειδικά µε το επόµενο νοµοθέτηµα που είναι ο
Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών,
ένα πραγµατικά σπουδαίο νοµοθέτηµα το οποίο καθορίζει τον
τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων, όπως και ζητήµατα τα οποία
αφορούν στην εξέλιξη, την πορεία, την αξιολόγηση, την επιθεώρηση και τα πειθαρχικά των δικαστικών λειτουργών, να ανταλλάξουµε τις απόψεις µας και να κάνουµε ένα ακόµη βήµα, το οποίο
έχει ανάγκη η δικαιοσύνη, το οποίο επιζητεί η ελληνική κοινωνία
και το οποίο εγώ προσωπικά εκτιµώ ότι θα επικροτήσουν θετικά
οι Έλληνες πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ένταξη των περιοχών
ισχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, εφαρµογή σε αυτές της κοινής εθνικής νοµοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηµατολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηµατολογικά
φύλλα και λοιπές διατάξεις»
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
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Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, τριάντα τέσσερα άρθρα, τρεις τροπολογίες,
το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα πεδία που περιλαµβάνει
η ψηφοφορία. Αφού καταχωρήσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη
λήξη της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε
στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι
υπάλληλοι.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, στο σπλάχνο
που µας έχει µοιραστεί, έχουν ενσωµατωθεί τα άρθρα των τροπολογιών, µε αποτέλεσµα να υπάρχει αναρίθµηση. Τι κάνουµε
µε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ψηφίζετε µε βάση το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αρχικό κατατεθέν. Θα ψηφίσετε µε βάση αυτό που έχει κατατεθεί. Αυτό θα έχετε στην οθόνη σας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): 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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Ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, εφαρµογή σε
αυτές της κοινής εθνικής νοµοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηµατολογίου» - Καταχώριση αγωγών
και αιτήσεων στα κτηµατολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις
Eπί της αρχής
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
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Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
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Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 20 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 22 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ

ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 30 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 32 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
ΥΠ.ΤΡΟΠ. 1310/107 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
ΥΠ.ΤΡΟΠ. 1311/108 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
ΥΠ.ΤΡΟΠ.1312/109 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Συνεπώς, το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ένταξη των περιοχών
ισχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου στο
Εθνικό Κτηµατολόγιο, εφαρµογή σε αυτές της κοινής εθνικής νοµοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηµατολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηµατολογικά
φύλλα και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε
µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
«Ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, εφαρµογή σε
αυτές της κοινής εθνικής νοµοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηµατολογίου
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείµενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΩ-ΛΕΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Άρθρο 3: Διαδικασία προσαρµογής
Άρθρο 4: Ανάθεση των εργασιών προσαρµογής
Άρθρο 5: Αρχές της διαδικασίας προσαρµογής
Άρθρο 6: Συλλογή αναγκαίων για τις εγγραφές στοιχείων
Άρθρο 7: Καταχώριση εγγραπτέων δικαιωµάτων
Άρθρο 8: Ανάρτηση δεδοµένων προσαρµογής
Άρθρο 9: Αναµόρφωση των αρχείων
Άρθρο 10: Μετάπτωση στο Εθνικό Κτηµατολόγιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Άρθρο 11: Στελέχωση των υπηρεσιών του Κτηµατολογικού
Γραφείου Δωδεκανήσου και του υποκαταστήµατος Κω
ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
Άρθρο 12: Ηλεκτρονικό Σύστηµα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων
και Ελληνικού Κτηµατολογίου - Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν.
2664/1998
Άρθρο 13: Δικαίωµα ειδικών ή καθολικών διαδόχων δικαιούχου
εγγραπτέου δικαιώµατος να ζητήσουν διόρθωση στοιχείων πρώτης εγγραφής - Προθεσµία καταχώρισης αίτησης στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου - Άσκηση αίτησης όταν η διόρθωση
αφορά σε οριζόντια ιδιοκτησία - Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 8 άρθρου 6 του ν. 2664/1998
Άρθρο 14: Προσθήκη περίπτωσης όπου απαιτείται η καταχώριση δικογράφου στο κτηµατολογικό φύλλο και προθεσµία
αυτής - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 του ν. 2264/1998
Άρθρο 15: Προσθήκη περίπτωσης όπου απαιτείται η καταχώριση δικογράφου στο κτηµατολογικό φύλλο και προθεσµία
αυτής - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 2664/1998
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Άρθρο 16: Ανακατανοµή θέσεων ανά κλάδο στην κεντρική και
τις περιφερειακές υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 17 του ν. 4512/2018
Άρθρο 17: Τοµεάρχες Υποστήριξης Κτηµατολογίου - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 18 του ν. 4821/2021
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Άρθρο 18: Ανάθεση καθηκόντων προϊσταµένων Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποκαταστηµάτων - Προσθήκη παρ. 5Α στο
άρθρο 18 του ν. 4512/2018
Άρθρο 19: Σύσταση πάγιας προκαταβολής στα Κτηµατολογικά
Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» - Προσθήκη παρ.
5 στο άρθρο 26 του ν. 4512/2018
Άρθρο 20: Ρυθµίσεις σχετικά µε τον επαναπροσδιορισµό της
θέσης και των ορίων γεωτεµαχίων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου
19Α του ν. 2664/1998 και παρ. 2 άρθρου 102 του ν. 4623/2019
Άρθρο 21: Σύναψη συµπληρωµατικών συµβάσεων του
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 22: Πιστοποιητικό οικονοµικής ενηµερότητας
Άρθρο 23: Λύση συµφώνου συµβίωσης µε ηλεκτρονικά µέσα Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4356/2015
Άρθρο 24: Εξουσιοδοτική διάταξη για τη λύση συµφώνου συµβίωσης µε ηλεκτρονικά µέσα - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 12
του ν. 4356/2015
Άρθρο 25: Αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται µέσω της
ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης - Τροποποίηση
παρ. 3 άρθρου 27 του ν. 4727/2020
Άρθρο 26: Κατασκευές κεραιών υπουργείων, πρεσβειών και
διπλωµατικών αποστολών - Τροποποίηση περ. β’ παρ. 1 άρθρου
29 του ν. 4635/2019
Άρθρο 27: Έλεγχοι ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 35 του ν. 4635/2019
Άρθρο 28: Συµπλήρωση αρµοδιοτήτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων σε περίπτωση καθυστερηµένης
επίδοσης ταχυδροµικού αντικειµένου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 του ν. 4053/2012
Άρθρο 29: Ενιαίο Σηµείο Πληροφόρησης και σύστηµα «e-Διέλευσις» - Προσθήκη παρ. 17, 18 και 19 στο άρθρο 151 του ν.
4727/2020
Άρθρο 30: Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης για τη στήριξη
του τουρισµού της Βόρειας Εύβοιας και της Σάµου
Άρθρο 31: Ένταξη στον Ψηφιακό Μετασχηµατισµό Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 10 του
ν. 4918/2022
Άρθρο 32: Οικονοµική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης
εφηµερίδων - Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 86 του ν. 4674/2020
Άρθρο 33: Ρύθµιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δηµοσιογραφικό
Οργανισµό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης - Τροποποίηση
περ. α’ παρ. 4 άρθρου 50 του ν. 4779/2021
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 34: Καταχώριση µεταγραπτέων και εγγραπτέων πράξεων Υποθηκοφυλακείου Ευδήλου Ικαρίας
Άρθρο 35: Ευεργέτηµα πενίας - Προσθήκη άρθρου 15Α του ν.
693/1977
Άρθρο 36: Συµµετοχή των Προϊσταµένων κάθε τµήµατος στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως εισηγητών - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 4 του ν.δ. 1017/1971
Άρθρο 37: Αποζηµίωση δικαστικού επιµελητή - Προσθήκη παρ.
3 στο άρθρο 15 του ν. 3226/2004
Άρθρο 38: Μέσος όρος βαθµών των υποψηφίων και κριτήρια
επιλογής διδασκόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Διόρθωση παροραµάτων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20
και παρ. 4 άρθρου 49 του ν. 4871/2021
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 39: Μεταβατική διάταξη ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή - Τροποποίηση άρθρου 64 του ν. 4809/
2021
Άρθρο 40: Αθλητικά σωµατεία που έχουν ιδρυθεί µε πρωτοβουλία ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών και των συλλόγων
αποφοίτων τους ή εργασιακών µονάδων - Τροποποίηση παρ. 1
άρθρου 2 και παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 2725/1999
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Άρθρο 41: Διεύρυνση πιστοποιηµένων χρηστών Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου
41Ι του ν. 2725/1999
Άρθρο 42: Παράταση της θητείας της Διαρκούς Επιτροπής για
την Αντιµετώπιση της Βίας
Άρθρο 43: Μεταβατική κάλυψη λειτουργικών αναγκών του
«ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» - Τροποποίηση άρθρου 137 του ν. 4876/2021
Άρθρο 44: Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυµναστηρίου
καλαθοσφαίρισης του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας
«Σπύρος Λούης» στην Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άρθρο 45: Ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων µελετών και έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες στέγασης αθλητικών
οµοσπονδιών στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος
Λούης»
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 47: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 48: Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 49: Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ένταξη των περιοχών, στις
οποίες η δηµοσιότητα των εµπραγµάτων σχέσεων επί ακινήτων
διέπεται από τις διατάξεις του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου που υποστηρίζεται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο».
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος είναι η ρύθµιση της διαδικασίας καταγραφής των νοµικών, χωρικών και τεχνικών πληροφοριών, η
πρόβλεψη διατάξεων για δικαιώµατα εγγραπτέα στον Κτηµατολογικό Κανονισµό που δεν καταχωρίζονται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και η θέσπιση διατάξεων για την προσωρινή στελέχωση
των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
ΚΑΙ ΚΩ - ΛΕΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Άρθρο 3
Διαδικασία προσαρµογής
Για τη µεταφορά των τηρούµενων στα Κτηµατολογικά Γραφεία
Ρόδου και Κω - Λέρου νοµικών, χωρικών και τεχνικών πληροφοριών στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου, προηγείται διαδικασία προσαρµογής, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 4
Ανάθεση των εργασιών προσαρµογής
1. Οι αναγκαίες για την προσαρµογή νοµικές και τεχνικές εργασίες ανατίθενται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο»
(Φορέας) σε τρίτους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
2. Σκοπός της προσαρµογής είναι η ενηµέρωση των κτηµατολογικών µερίδων και διαγραµµάτων που τηρούνται σύµφωνα µε
τον Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου µε τις εκκρεµείς
πράξεις, καθώς και η καταχώριση της σχετικής πληροφορίας στο
σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου.
3. Οι αναγκαίες κοινοποιήσεις από τα Κτηµατολογικά Γραφεία
Ρόδου και Κω - Λέρου, στους ενδιαφεροµένους των εκκρεµών
αιτήσεων καταχώρισης ή εγγραφής που έχουν απορριφθεί, γίνονται µε επιµέλεια του αρµόδιου Κτηµατολογικού Γραφείου, σε
περίπτωση δε αδυναµίας του, µε επιµέλεια της Γραµµατείας του
οικείου Πρωτοδικείου.
Άρθρο 5
Αρχές της διαδικασίας προσαρµογής
Η διαδικασία προσαρµογής διέπεται από τις ακόλουθες
αρχές:
α. Στα κτηµατολογικά βιβλία του Εθνικού Κτηµατολογίου καταχωρίζεται η ενεργός νοµική πληροφορία για κάθε ακίνητο κατά
µεταφορά από τις κτηµατολογικές µερίδες του Κτηµατολογικού
Κανονισµού Δωδεκανήσου, όπως αυτές ενηµερώνονται µε τις εκκρεµείς προς εγγραφή πράξεις.
β. Σε κάθε ακίνητο και κάθε αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείµενο αντιστοιχεί ένα κτηµατολογικό φύλλο, για την τήρηση και
ενηµέρωση του οποίου εφαρµόζεται το άρθρο 11 του ν. 2664/
1998 (Α’ 275).
γ. Πληροφορίες που καταχωρίζονταν στις κτηµατολογικές µερίδες του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, αλλά δεν
αντιστοιχούν στη συλλεγόµενη και καταχωριζόµενη στο σύστηµα
του Εθνικού Κτηµατολογίου πληροφορία, όπως, ιδίως, οι προβλεπόµενες στο οθωµανικό δίκαιο και διατηρηθείσες στον Κτηµατολογικό Κανονισµό διακρίσεις των ακινήτων, δεν µεταφέρονται, αλλά διατηρούνται υπό µορφή αρχείου. Η πληροφορία
αυτή αξιοποιείται για την αναγνώριση και καταχώριση των ενεργών δικαιωµάτων, όπως αυτά ισχύουν κατά τον χρόνο της προσαρµογής.
δ. Για τις κοινόχρηστες και λοιπές ειδικές εκτάσεις τηρείται η
κωδικοποίηση του Εθνικού Κτηµατολογίου.
ε. Για τη δηµιουργία των κτηµατολογικών διαγραµµάτων λαµβάνονται υπόψη τα ατοµικά διαγράµµατα και η προσαρµογή των
ορίων σύµφωνα µε την υφιστάµενη πραγµατική κατάσταση, εφόσον δεν υφίστανται περί αυτών αµφισβητήσεις µεταξύ των όµορων ιδιοκτησιών. Κατά τη διαµόρφωση των διαγραµµάτων
διατηρούνται οι έννοµες συνέπειες που έχουν παραχθεί, συµπεριλαµβανοµένης της αρτιότητας.
στ. Εφαρµόζονται ενιαία κτηµατολογική καταγραφή των γηπέδων (γαιών) και των κτισµάτων (οικοδοµών) υπό τη µορφή γεωτεµαχίου και σύνδεση αυτών µε τις µερίδες οικοδοµών του
Κτηµατολογικού Κανονισµού υπό τη µορφή αρχείου.
Άρθρο 6
Συλλογή αναγκαίων για τις εγγραφές στοιχείων
1. Για την εκπόνηση των εργασιών της προσαρµογής λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία από τα αρχεία των τίτλων και διαγραµµάτων που τηρούν τα Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω Λέρου, καθώς και πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από άλλες δηµόσιες υπηρεσίες από τους αναδόχους
για λογαριασµό του Φορέα.
2. Στο κτηµατολογικό φύλλο καταχωρίζεται ως δικαιούχος το
πρόσωπο που εµφανίζεται ως τέτοιο στην οικεία µερίδα του ακινήτου, ακόµη και αν κατά τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων διαπιστώνεται ο θάνατός του.
3. Ακίνητα, για τα οποία δεν υπάρχει καµία πληροφορία ως
προς τον δικαιούχο τους από την έναρξη ισχύος του Κτηµατο-
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λογικού Κανονισµού, ιδίως συνεπεία της διαδικασίας τεχνικής
προσαρµογής και µετάπτωσης, καταγράφονται ως αγνώστου
ιδιοκτήτη.
Άρθρο 7
Καταχώριση εγγραπτέων δικαιωµάτων
Κατά την εκτέλεση των εργασιών προσαρµογής, οι υπηρεσίες
των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω - Λέρου εξακολουθούν να διεκπεραιώνουν τα αιτήµατα καταχώρισης που τους
υποβάλλονται και ενηµερώνουν τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία, εκκαθαρίζουν δε κάθε σχετική εκκρεµότητα προς τον
σκοπό της πληρότητας και ορθότητας των παραγόµενων αρχείων περιγραφικής και χωρικής πληροφορίας που εκπονούνται
για τις εργασίες προσαρµογής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου. Οι υπηρεσίες ενηµερώνουν για τα εκάστοτε καταχωριζόµενα στοιχεία τους διενεργούντες τη διαδικασία προσαρµογής.
Άρθρο 8
Ανάρτηση δεδοµένων προσαρµογής
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρµογής, τα
αρχεία µε τις νοµικές, χωρικές και τεχνικές πληροφορίες δηµοσιοποιούνται µε δηµόσια ανάρτηση στα καταστήµατα των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω - Λέρου και στα οικεία
Δηµαρχεία, καθώς και ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του Φορέα
και των Δικηγορικών Συλλόγων Ρόδου και Κω.
2. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, δικαιούται, εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την ηλεκτρονική ανάρτηση της παρ. 1,
να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης για τη διόρθωση πρόδηλων
σφαλµάτων που εµφιλοχώρησαν κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας. Η καταγραφή είναι προδήλως εσφαλµένη, εάν παρατηρείται αδικαιολόγητη απόκλιση µεταξύ των στοιχείων που έχουν
καταχωριστεί στις κτηµατολογικές µερίδες ή τα διαγράµµατα και
εκείνων που έχουν αναρτηθεί. Επί των αιτήσεων αποφαίνεται το
οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο, µετά από εισήγηση του αναδόχου προσαρµογής. Με απόφαση του Φορέα µπορεί η προθεσµία
αυτή να παραταθεί έως δύο (2) µήνες ακόµη.
3. Σε ακίνητα που στην ανάρτηση εµφανίζονται ως αγνώστου
ιδιοκτήτη, όποιος έχει έννοµο συµφέρον, δικαιούται να ζητήσει
µε την αίτηση της παρ. 2 να καταγραφεί ως δικαιούχος, εφόσον
προσκοµίζει και αποδεικνύει ότι διαθέτει τα απαιτούµενα κατά
τον Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου στοιχεία.
Άρθρο 9
Αναµόρφωση των αρχείων
1. Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων
σφαλµάτων, πραγµατοποιείται η τελική αναµόρφωση των αρχείων, µε αξιοποίηση και όσων πληροφοριών οι ανάδοχοι έχουν
συλλέξει κατά το µεσοδιάστηµα. Όλες οι έννοµες συνέπειες που
προέκυψαν κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, διατηρούνται.
2. Ακίνητα που και µετά την αναµόρφωση συνεχίζουν να φέρουν την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης», καταχωρίζονται ως
ιδιοκτησία του Ελληνικού Δηµοσίου.
Άρθρο 10
Μετάπτωση στο Εθνικό Κτηµατολόγιο
1. Με διαπιστωτική πράξη του Φορέα κηρύσσονται η περαίωση
της προσαρµογής και η µετάπτωση των περιοχών στις οποίες
ίσχυε ο Κτηµατολογικός Κανονισµός Δωδεκανήσου στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο.
Η διαδικασία µετάπτωσης ολοκληρώνεται εντός τριών (3) ετών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Μετά την έκδοση της πράξης της παρ. 1, η επεξεργασία και
η καταχώριση των εισερχόµενων εγγραπτέων πράξεων στα Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω - Λέρου διενεργούνται µόνο
ηλεκτρονικά, παύουν δε να ενηµερώνονται τα τηρούµενα έως
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τότε έντυπα βιβλία.
3. Στις περιοχές που αφορά η διαπιστωτική πράξη της παρ. 1
εφαρµόζεται εφεξής ο ν. 2664/1998 (Α’ 275), µε εξαίρεση το Δεύτερο Κεφάλαιο (άρθρα 6 έως 9).
4. Για τις εγγραφές που µεταφέρονται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο εξαιτίας της µετάπτωσης, ισχύει το µαχητό τεκµήριο του άρθρου 13 του ν. 2664/1998. Αν η ενεργή µεταφερόµενη εγγραφή
είναι η αρχική οριστική καταχώριση στη µερίδα του ακινήτου,
σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, δεν χωρεί διόρθωσή της µε κανέναν τρόπο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Άρθρο 11
Στελέχωση των υπηρεσιών του Κτηµατολογικού
Γραφείου Δωδεκανήσου και του Υποκαταστήµατος Κω
1. Στην Περιφερειακή Υπηρεσία του Κτηµατολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου και στο Υποκατάστηµα Κω κατανέµονται οργανικές θέσεις µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα,
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).
2. Μέχρι την πλήρωση όλων των οργανικών θέσεων της παρ.
1, ο Φορέας δύναται για την αντιµετώπιση των αναγκών λειτουργίας των ανωτέρω θέσεων:
(α) Να συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης έργου κατά τη διαδικασία του άρθρου 162 του ν. 4483/2017 (Α’107),
(β) να προβαίνει σε κάλυψη των ανωτέρω θέσεων µε αποσπάσεις, σύµφωνα µε τον ν. 4440/2016 (Α’224).
ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
Άρθρο 12
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων
και Ελληνικού Κτηµατολογίου - Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν.
2664/1998
Στον ν. 2664/1998 (Α’ 275), προστίθεται νέο άρθρο 3Α ως εξής:
«Άρθρο 3Α
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων
και Ελληνικού Κτηµατολογίου
«1. Θεσπίζεται ηλεκτρονικό σύστηµα αυτοµατοποιηµένης διασύνδεσης των ληξιαρχείων και ληξιάρχων του ν. 344/1976 (Α’143)
και του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» για
την πρόσβαση των κτηµατολογικών γραφείων και λοιπών υπηρεσιακών µονάδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» στις διαδικτυακές υπηρεσίες και στα δεδοµένα του Πληροφοριακού
Συστήµατος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν.
4483/2017 (Α’ 107) του Υπουργείου Εσωτερικών, που έχει διατεθεί στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(εφεξής Σύστηµα). Σκοπός του Συστήµατος είναι η αυτόµατη
ηλεκτρονική ενηµέρωση των αλφαβητικών ευρετηρίων και των
κτηµατολογικών βιβλίων που τηρούνται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, µε την ηµεροµηνία θανάτου, τον αριθµό και την εκδούσα
αρχή των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου των φερόµενων ως δικαιούχων δικαιωµάτων που έχουν εγγραφεί στα κτηµατολογικά
βιβλία, καθώς και των προσώπων των οποίων η αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995 (Α’114) έχει σηµειωθεί ως
εκκρεµής, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του ίδιου νόµου. Το Σύ-
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στηµα τίθεται αρχικά σε δοκιµαστική λειτουργία δεκαπέντε (15)
ηµέρες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και για χρονικό
διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών. Η λήξη της δοκιµαστικής λειτουργίας του Συστήµατος διαπιστώνεται µε απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δεκαπέντε (15) ηµέρες
µετά τη λήξη της δοκιµαστικής λειτουργίας, αρχίζει η παραγωγική λειτουργία του Συστήµατος. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήµατος διαπιστώνεται µε απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήµατος, τα αλφαβητικά ευρετήρια
και τα κτηµατολογικά βιβλία του Εθνικού Κτηµατολογίου ενηµερώνονται αυτόµατα, ηλεκτρονικά, µε την ηµεροµηνία θανάτου,
τον αριθµό και την εκδούσα αρχή των ληξιαρχικών πράξεων που
καταχωρίζονται από την έναρξη ισχύος της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήµατος, στο Μητρώο Πολιτών. Η αυτόµατη
ενηµέρωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά και στις ληξιαρχικές πράξεις που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Πολιτών πριν
από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήµατος.
2. Σε περίπτωση θανάτου προσώπου που έχει καταχωριστεί
στις κτηµατολογικές εγγραφές ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώµατος, οι διάδοχοί του υποχρεούνται, µέσα σε έναν (1) µήνα
από την παρέλευση της προθεσµίας του άρθρου 1847 ΑΚ, να
γνωστοποιήσουν τη διαδοχή τους επί του καταχωρισθέντος δικαιώµατος, µε την υποβολή αίτησης στο αρµόδιο Κτηµατολογικό
Γραφείο. Η ανωτέρω υποχρέωση γνωστοποίησης βαρύνει και
τους διαδόχους αποβιώσαντος προσώπου που έχει υποβάλλει
την αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995, η εξέταση της οποίας έχει σηµειωθεί ως εκκρεµής σύµφωνα µε το
άρθρο 7 Α του ίδιου νόµου στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου, σχετικά µε το δικαίωµα που αµφισβητείται µε την αίτηση
διόρθωσης. Εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει
λήξει η προθεσµία γνωστοποίησης ή αποµένει διάστηµα µικρότερο των δύο (2) µηνών για τη λήξη της, η σχετική γνωστοποίηση
γίνεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
3. Με την αίτηση, για την οποία εφαρµόζονται αναλογικά τα
άρθρα 15 και 16 του παρόντος, συνυποβάλλονται τα σχετικά έγγραφα της παρ. 4.2.1. του Κεφαλαίου 4 της υπ’ αριθµ. 556/
09/2012 απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β’3370). Με την
επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15, τα στοιχεία των διαδόχων του αποβιώσαντος και οι πληροφορίες για το δικαίωµά
τους καταχωρίζονται ως «σηµείωση» στο πεδίο «Παρατηρήσεις»
του κτηµατολογικού φύλλου του ακινήτου αµελλητί και πάντως
το αργότερο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Για τους όρους και τα δικαιούµενα πρόσωπα
για την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης και έρευνας στα
στοιχεία της παρούσας και της παρ. 1 εφαρµόζεται η υπό στοιχεία 11206ΕΞ2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης
και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(Β’ 1539), όπως εκάστοτε ισχύει. Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου αίρεται, αν οι διάδοχοι του εµφανιζόµενου στα κτηµατολογικά φύλλα ως δικαιούχου, εντός της παραπάνω προθεσµίας,
ζητήσουν µε αίτησή τους την καταχώριση πράξης της περ. ζ’ της
παρ. 1 του άρθρου 12. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που
έχουν σηµειωθεί ως κληρονόµοι στο κτηµατολογικό φύλλο του
ακινήτου δεν µπορούν να επιχειρήσουν εγκύρως καµία πράξη
διάθεσης του εγγραπτέου δικαιώµατος πριν από την πλήρωση
των προϋποθέσεων των άρθρων 1193, 1195, 1198 και 1199 ΑΚ.
Άρθρο 13
Δικαίωµα ειδικών ή καθολικών διαδόχων δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώµατος να ζητήσουν διόρθωση
στοιχείων πρώτης εγγραφής - Προθεσµία καταχώρισης αίτησης στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου Άσκηση αίτησης όταν η διόρθωση αφορά σε οριζόντια ιδιοκτησία - Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 8 άρθρου 6 του
ν. 2664/1998
1. Στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’
275): α) διαγράφεται το τέταρτο εδάφιο, β) µετά το τελευταίο
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εδάφιο προστίθενται έξι νέα εδάφια και η περ. γ) διαµορφώνεται
ως εξής:
«γ) Η αποκλειστική προθεσµία για την άσκηση της αγωγής της
περ. α’ αρχίζει από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 1. Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφόµενου ως δικαιούχου του δικαιώµατος στο οποίο αφορά η
πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων. Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής στο δικαίωµα στο οποίο αφορά η πρώτη
εγγραφή, η αγωγή πρέπει να στραφεί τόσο κατά του φερόµενου
µε την πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου ή των καθολικών του διαδόχων όσο και κατά των ειδικών διαδόχων αυτού. Εάν στην
πρώτη εγγραφή έχει σηµειωθεί ότι εκκρεµεί η εξέταση αίτησης
διόρθωσης από τις Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηµατογράφησης του άρθρου 7Α του ν. 2308/1995 (Α’ 114), η αγωγή
στρέφεται υποχρεωτικά κατά του εµφανιζόµενου ως δικαιούχου
στην πρώτη εγγραφή των τυχόν ειδικών ή καθολικών του διαδόχων και του αιτούντος τη διόρθωση κατά το άρθρο 6Α του
ν.
2308/1995. Η άσκηση αγωγής, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της διαδικασίας ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης Υποθέσεων Κτηµατογράφησης του άρθρου
7Α του ν. 2308/1995. Εφόσον η αγωγή δεν απευθύνεται ή δεν επιδόθηκε νόµιµα σε κάποιον από τους νοµιµοποιούµενους παθητικά κατά τα προηγούµενα εδάφια, διατάσσεται υποχρεωτικά και
αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο η προσεπίκληση των απολιποµένων διαδίκων και κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 90
ΚΠολΔ. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η αγωγή της
περ. α) θεωρείται ότι ασκήθηκε νόµιµα, ως προς όλες τις συνέπειές της, µε µόνη την κατάθεση και καταχώρισή της στο κτηµατολογικό φύλλο κατά τα οριζόµενα στην περ. ιβ) της παρ. 1 και
στην παρ. 5 του άρθρου 12, µέσα στην προθεσµία της περ. α),
ακόµη και αν διαπιστωθεί ότι ο εναγόµενος έχει ήδη αποβιώσει
πριν από την κατάθεση ή την επίδοσή της εντός της προθεσµίας
της παρ. 2 του άρθρου 215 ΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτή, ορίζεται δικάσιµος κατά το άρθρο 237 ΚΠολΔ, κατά την οποία η δίκη
διακόπτεται µε µόνη τη δήλωση του λόγου της διακοπής από τον
ενάγοντα προς το δικαστήριο, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά. Για την επανάληψη της δίκης εφαρµόζονται ανάλογα τα
άρθρα 289 έως 292 ΚΠολΔ. Αν έχουν σηµειωθεί στο κτηµατολογικό φύλλο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου
3Α του παρόντος, οι διάδοχοι του νοµιµοποιούµενου, παθητικά
η αγωγή νόµιµα ασκείται κατ’ αυτών. Όταν η αγωγή στρέφεται
κατά του Ελληνικού Δηµοσίου, που αναγράφεται ως δικαιούχος
δικαιώµατος στις αρχικές εγγραφές, δεν εφαρµόζεται το άρθρο
8 του α.ν. 1539/1938 (Α’ 488).»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 προστίθεται περ.
στ) ως εξής:
«στ) Σε περίπτωση επανάληψης της δίκης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. γ), η Γραµµατεία του οικείου Μονοµελούς ή
Πολυµελούς Δικαστηρίου υποχρεούται να διαβιβάσει αµελλητί
και ηλεκτρονικά τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο δικαστήριο
για την απόδειξη του κληρονοµικού δικαιώµατος των διαδόχων
στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο, το οποίο ακολουθεί αναλόγως τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου
3Α, εφόσον δεν υπάρχει ήδη στο κτηµατολογικό φύλλο η σχετική
σηµείωση.»
3. Στην υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 2664/1998 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η υποπερ. ββ) διαµορφώνεται ως εξής:
«ββ) Κατ’ εξαίρεση όσων ορίζονται στην περ. α’, όταν πρόκειται για διόρθωση αρχικής εγγραφής επί γεωτεµαχίου µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά την έννοια της παρ. 1 του
άρθρου 9 και ο δικαιούχος επικαλείται ως τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, ασκείται η αγωγή της παρ. 2 που απευθύνεται
κατά του Ελληνικού Δηµοσίου. Όταν η διόρθωση αφορά σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, µε την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»,
αντί της αγωγής της παρ. 2 του άρθρου 6, ασκείται η αίτηση της
περ. α’ της παρούσας παραγράφου, ακόµη και εάν ο αιτών επικαλείται ως τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία.»
4. Στην περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, α)
το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς τους δυνάµενους να
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υποβάλουν αίτηση διόρθωσης στοιχείων της πρώτης εγγραφής,
τη σχετική προθεσµία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των στοιχείων αυτών, β) στο τρίτο εδάφιο η προθεσµία των δεκαπέντε
(15) ηµερών αυξάνεται σε τριάντα (30) ηµέρες και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:
«8. α) Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20, εκείνος
που καταχωρίσθηκε στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώµατος, καθώς και οι καθολικοί ή ειδικοί του διάδοχοι, µπορούν, εντός της προθεσµίας της παρ. 2 του άρθρου
6, να ζητήσουν µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του
Κτηµατολογικού Δικαστή και µέχρι τον ορισµό του τελευταίου
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του
Κτηµατολογικού Γραφείου, τη διόρθωση στοιχείων της πρώτης
εγγραφής, περιγραφικών, γεωµετρικών ή άλλων, τα οποία δεν
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 20α. Με την αίτηση
αυτή δεν επιτρέπεται, επί ποινή απαραδέκτου, να τίθενται υπό
αµφισβήτηση τα δικαιώµατα συνδικαιούχων, τα όρια όµορων ακινήτων ή τα δικαιώµατα τρίτων προσώπων επ’ αυτών. Εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της και επί ποινή
απαραδέκτου, η αίτηση καταχωρίζεται στο κτηµατολογικό φύλλο
του ακινήτου.
β) Ο Κτηµατολογικός Δικαστής δικάζει κατά τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας. Για τη συζήτηση της αίτησης προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου και απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος του ακινήτου
στο οποίο αφορά η διόρθωση. Σε περίπτωση που το αίτηµα της
αίτησης αφορά σε αλλαγές και στα κτηµατολογικά διαγράµµατα,
κατά τη συζήτηση της αίτησης και µε ποινή απαραδέκτου, αντί
του αποσπάσµατος του κτηµατολογικού διαγράµµατος, προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών, στο
οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωµετρική µεταβολή επέρχεται µε
την αιτούµενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηµατολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάµενο
Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί µεταβατικά ως
Κτηµατολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται, για τη συνδροµή
των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής
µεταβολής που επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως
δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή.
γ) Για τη διόρθωση εγγραφής που διατάσσεται µε απόφαση
του Κτηµατολογικού Δικαστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, υποβάλλεται στο Κτηµατολογικό Γραφείο αίτηση από όποιον έχει έννοµο συµφέρον. Με την αίτηση συνυποβάλλονται η απόφαση και τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ότι η απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη. Κατά τα λοιπά,
εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 3 του άρθρου 17.»
Άρθρο 14
Προσθήκη περίπτωσης όπου απαιτείται η καταχώριση δικογράφου στο κτηµατολογικό φύλλου και προθεσµία αυτής Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 του ν. 2664/1998
Στη παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) µετά το
πέµπτο εδάφιο προστίθενται πέντε νέα εδάφια και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Από τη δηµιουργία του κατά την προηγούµενη παράγραφο
αµάχητου τεκµηρίου αποκλείεται οποιαδήποτε µεταβολή του περιεχοµένου των πρώτων εγγραφών. Σε περίπτωση ανακριβούς
πρώτης εγγραφής ο πραγµατικός δικαιούχος έχει ενοχική µόνον
αξίωση κατά του αναφερόµενου ανακριβώς ως δικαιούχου για
την απόδοση του πλουτισµού από τη δηµιουργία του αµάχητου
τεκµηρίου. Αντικείµενο της αξίωσης αυτής είναι η κατά τον χρόνο
της δηµιουργίας του αµάχητου τεκµηρίου χρηµατική αξία του
ακινήτου στο οποίο αφορά (ολικά ή µερικά) η ανακριβής εγγραφή. Δεν αποκλείεται επίσης αξίωση αποζηµίωσης, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ευθύνης από αδικοπραξία. Απόδοση
αυτουσίως είτε του όλου είτε µέρους του ακινήτου στο οποίο
αφορά η ανακριβής πρώτη εγγραφή, κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού, καθώς επίσης αποκατάσταση της προ-
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ηγούµενης κατάστασης κατά το άρθρο 297 του Αστικού Κώδικα
σε περίπτωση αξίωσης αποζηµίωσης είναι δυνατή, ύστερα από
σχετικό αίτηµα του δικαιούχου, µόνον όταν για το ακίνητο στο
οποίο αφορά η ανακριβής εγγραφή δεν έχει ήδη χωρίσει ειδική
διαδοχή από επαχθή αιτία και εγγραφή αυτής στο Κτηµατολογικό βιβλίο. Όταν µε την αγωγή ζητείται η αυτούσια απόδοση του
πλουτισµού ή αποκατάσταση της προηγούµενης κατάστασης, το
δικόγραφο καταχωρίζεται στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή του, αλλιώς
απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτο. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά, αν αυτή δεν υπάγεται στο Πολυµελές Πρωτοδικείο, εκδικάζεται από τον κτηµατολογικό δικαστή, που
επιλαµβάνεται της υποθέσεως ως Μονοµελές Πρωτοδικείο κατά
τις διατάξεις της αµφισβητούµενης δικαιοδοσίας. Όταν η διαφορά υπάγεται στην αρµοδιότητα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, στη σύνθεσή του µετέχει και ο κτηµατολογικός δικαστής.
Η έφεση κατά της παραπάνω απόφασης δικάζεται από τον κτηµατολογικό εφέτη. Όταν η έφεση εκδικάζεται από το Τριµελές
Εφετείο, στη σύνθεσή του µετέχει και ο κτηµατολογικός εφέτης.
Η εκπλήρωση τυχόν υποχρέωσης αυτούσιας απόδοσης γίνεται
µε σύµβαση µεταξύ υποχρέου και δικαιούχου και εγγραφή αυτής
στο Κτηµατολογικό βιβλίο, που δεν συνιστά διόρθωση της αρχικής εγγραφής αλλά επιγενόµενη εγγραφή, κατά την έννοια των
άρθρων 12 και 13 του παρόντος νόµου. Η σύµβαση αυτή και η
εγγραφή της στο Κτηµατολογικό βιβλίο δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο ή τέλος. Η δαπάνη για τα δικαιώµατα του συµβολαιογράφου βαρύνει τον υπόχρεο σε απόδοση.»
Άρθρο 15
Προσθήκη περίπτωσης όπου απαιτείται η καταχώριση δικογράφου στο κτηµατολογικό φύλλο και προθεσµία αυτής Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 2664/1998
Η περ. ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2664/1998 (Α’ 275)
τροποποιείται ως προς τα ένδικα βοηθήµατα που καταχωρίζονται
στα κτηµατολογικά φύλλα και διαµορφώνεται ως εξής:
«ιβ) Οι κατά το άρθρο 220 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
αγωγές και ανακοπές, οι αγωγές της παρ. 2 του άρθρου 6 και
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του παρόντος και οι αγωγές της
παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος, όταν µε αυτές ζητείται η αυτούσια απόδοση του πλουτισµού ή η αποκατάσταση της προηγούµενης κατάστασης, καθώς επίσης οι αµετάκλητες αποφάσεις που εκδίδονται επ’ αυτών των αγωγών και ανακοπών.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Άρθρο 16
Ανακατανοµή θέσεων ανά κλάδο στην κεντρική
και τις περιφερειακές υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο» - Τροποποίηση παρ. 1, 2
και 4 άρθρου 17 του ν. 4512/2018
Στο άρθρο 17 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται η παρ. 1 ως προς τις θέσεις προσωπικού
που συστήνονται συνολικά, καθώς και ανά κατηγορία και κλάδο
και προστίθεται κλάδος Μηχανικών Πληροφορικής, β) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς τις θέσεις προσωπικού που συστήνονται
ανά κατηγορία και κλάδο, γ) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 4 ως προς τις υποπεριπτώσεις που εξαιρούνται από τον
περιορισµό που προβλέπεται, στην ίδια παράγραφο επέρχονται
νοµοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 17 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 17
Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην Κεντρική και
στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα συστήνονται τριακόσιες
σαράντα επτά [347] θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιω-
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τικού δικαίου αορίστου χρόνου και εβδοµήντα πέντε [75] θέσεις
δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής, που κατατάσσονται, ανά
κατηγορία και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις διακόσιες ενενήντα τρείς [293]:
αα) Κλάδου Διοικητικού, θέσεις εξήντα δύο [62].
ββ) Κλάδου Οικονοµικού, θέσεις είκοσι [20].
γγ) Κλάδου Νοµικών, θέσεις δεκαπέντε [15].
δδ) Κλάδου Μηχανικών, θέσεις οκτώ [8].
εε) Κλάδου Μηχανικών Πληροφορικής, θέσεις έξι [6].
στστ) Κλάδου Μηχανικών µε ειδικότητα Αγρονόµων - Τοπογράφων Μηχανικών, θέσεις εβδοµήντα επτά [77].
ζζ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δεκαοκτώ [18].
ηη) Κλάδου Γεωτεχνικών, θέσεις τρεις [3].
θθ) Κλάδου Γεωτεχνικών µε ειδικότητα Δασολόγων, θέσεις
πέντε [5].
ιι) Κλάδου Περιβάλλοντος, θέσεις τέσσερις [4].
κκ) Δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, θέσεις εβδοµήντα πέντε
[75].
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις τριάντα
[30]:
αα) Κλάδου Διοικητικού, θέσεις εννέα [9]
ββ) Κλάδου Λογιστικού, θέσεις δέκα [10].
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δύο [2].
δδ) Κλάδου Μηχανικών, θέσεις τέσσερις [4].
εε) Κλάδου Μηχανικών µε ειδικότητα Μηχανικών Τοπογραφίας
και Γεωπληροφορικής, θέσεις πέντε [5].
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις ενενήντα εννέα [99]:
αα) Κλάδου Διοικητικών Γραµµατέων, θέσεις ογδόντα επτά
[87].
ββ) Κλάδου Διοικητικών Γραµµατέων, µε ειδικότητα λογιστική
θέσεις τέσσερις [4].
γγ) Κλάδου Τεχνικών, θέσεις τρεις [3].
δδ) Κλάδου Προσωπικού Η/Υ, θέσεις τέσσερις [4].
εε) Κλάδου Οδηγών, θέση µία [1].
2. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα (Κτηµατολογικά
Γραφεία και Υποκαταστήµατά τους) συστήνονται πεντακόσιες
ογδόντα δύο [582] ενιαίες θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων επιστηµονικού, τεχνικού και βοηθητικού χαρακτήρα, οι
οποίες κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως
εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις
τριακόσιες είκοσι τρεις [323]:
αα) Κλάδου Νοµικών, θέσεις εβδοµήντα [70].
ββ) Κλάδου Μηχανικών µε ειδικότητα Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών, θέσεις πενήντα [50].
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δεκαεπτά [17].
δδ) κλάδου Διοικητικού, θέσεις εκατόν πενήντα δύο [152].
εε) Κλάδου Οικονοµικού, θέσεις τριάντα τέσσερις [34].
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις εκατόν
πέντε [105]:
αα) Κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, θέσεις σαράντα [40].
ββ) Κλάδου Μηχανικών µε ειδικότητα Μηχανικών Τοπογραφίας
και Γεωπληροφορικής, θέσεις τριάντα µία [31].
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις τριάντα τέσσερις [34].
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις εκατόν πενήντα τέσσερις [154], του κλάδου Διοικητικών Γραµµατέων.
3. Προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις των ανωτέρω κλάδων είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
4. Οι θέσεις της παρ. 2 του παρόντος πληρούνται, εφόσον
µετά την κατάργηση των θέσεων της παρ. 2 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 και 5 του άρθρου 20, το προσωπικό που υπηρετεί στη
Κεντρική και τις Περιφερειακές υπηρεσίες του Φορέα, υπολείπεται των θέσεων που συστήνονται µε το παρόν και κατά τον αντίστοιχο αριθµό. Από τον περιορισµό του προηγούµενου εδαφίου
εξαιρούνται οι θέσεις της περ. α’ και των υποπερ. ββ’ και γγ’ της
περ. β’ της παρ. 2. Οι θέσεις του παρόντος άρθρου κατανέµονται
και ανακατανέµονται στις οργανικές µονάδες της Κεντρικής Υπη-
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ρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα.»
Άρθρο 17
Τοµεάρχες Υποστήριξης Κτηµατολογίου Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 18 του ν. 4821/2021
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4821/2021
(Α’ 134) τροποποιείται ως προς τον τίτλο της θέσης, την οργανική ένταξη και τις αρµοδιότητες των Τοµεαρχών Υποστήριξης
Κτηµατολογίου και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» και µέχρι την ολοκλήρωση του έργου για την
κατάργηση όλων των έµµισθων και άµισθων Υποθηκοφυλακείων
της χώρας και των κτηµατολογικών γραφείων Ρόδου και ΚωΛέρου, καθώς και την πλήρη σύσταση και λειτουργία του συνόλου των κτηµατολογικών γραφείων και υποκαταστηµάτων αυτών,
δύναται να συστήνονται έως έξι (6) προσωρινές θέσεις Τοµεάρχη
Υποστήριξης Κτηµατολογίου στη Διεύθυνση Κτηµατολογίου, µε
αρµοδιότητα την υποστήριξη, τον συντονισµό, καθώς και τον
έλεγχο των εργασιών που ανατίθενται στην οµάδα επιστηµονικού
προσωπικού που διατίθεται στον Φορέα µέσω παντός είδους
συµβάσεων. Στους ανωτέρω καταβάλλεται µηνιαίο επίδοµα
θέσης ευθύνης ίσο µε τα δύο τρίτα (2/3) του επιδόµατος θέσης
επιπέδου προϊσταµένου τµήµατος της περ. αζ’ της παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).»
Άρθρο 18
Ανάθεση καθηκόντων προϊσταµένων Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποκαταστηµάτων - Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο
18 του ν. 4512/2018
Μετά την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) προστίθεται παρ. 5Α ως εξής:
«5Α. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα δύναται να ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα προϊσταµένου κτηµατολογικού γραφείου ή υποκαταστήµατος, η θέση του οποίου
δεν καλύπτεται κατά την παρ. 4, σε συµβολαιογράφο που έχει
την έδρα του στην έδρα του ίδιου κτηµατολογικού γραφείου ή
υποκαταστήµατος για διάστηµα µέχρι και την έκδοση της απόφασης του έκτου εδαφίου της παρ. 2 για τον διορισµό του επιλεγέντος προϊσταµένου. Εάν στην έδρα του κτηµατολογικού
γραφείου ή του υποκαταστήµατος έχουν την έδρα τους περισσότεροι του ενός (1) συµβολαιογράφοι, πριν από την ανάθεση
και την κατάρτιση της σύµβασης δηµοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και, µεταξύ περισσοτέρων ενδιαφεροµένων, επιλέγεται ο αρχαιότερος υποψήφιος. Με κοινή απόφαση
του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν
εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα, καθορίζονται
τα ειδικότερα καθήκοντα του συµβολαιογράφου, η ενιαία βάση
προσδιορισµού της αµοιβής ανάλογα µε τον αριθµό των καταχωριζόµενων πράξεων και των χορηγουµένων αντιγράφων, το
ύψος της και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 19
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στα Κτηµατολογικά Γραφεία
του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 26 του ν. 4512/2018
Στο άρθρο 26 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) προστίθεται παρ. 5 ως
εξής:
«5. Για την εκπλήρωση άµεσων αναγκών λειτουργίας των κτηµατολογικών γραφείων και των υποκαταστηµάτων τους συστήνεται σε κάθε κτηµατολογικό γραφείο πάγια προκαταβολή
χρηµατικού σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού του φορέα.
Το συνολικό ποσό της πάγιας προκαταβολής ανά κτηµατολογικό γραφείο, λαµβανοµένου υπόψη και του αριθµού των υποκαταστηµάτων του, ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβου-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΒ’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2022

λίου του Φορέα και µε ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ ανά κτηµατολογικό γραφείο. Το ανώτατο ποσό του
δευτέρου εδαφίου δύναται να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα,
χωρίς να υπερβαίνει πάντως το όριο των πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ.
Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται για κάθε κτηµατολογικό γραφείο σε πιστωτικά ιδρύµατα, σε λογαριασµούς
ειδικού σκοπού που ανήκουν στον Φορέα.
Διαχειριστής της πάγιας προκαταβολής και υπεύθυνος κίνησης των λογαριασµών ορίζεται ο εκάστοτε προϊστάµενος του
Τµήµατος Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης του Κτηµατολογικού Γραφείου, στο όνοµα του οποίου εκδίδεται το ένταλµα
και ο οποίος ενεργεί τις πληρωµές σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές του προϊσταµένου κτηµατολογικού γραφείου. Μέχρι τη σύσταση και πλήρη στελέχωση των κτηµατολογικών γραφείων τα
παραπάνω διενεργούνται από τον ίδιο τον προϊστάµενο κτηµατολογικού γραφείου ή, κατά περίπτωση, όταν δεν έχει συσταθεί
το κτηµατολογικό γραφείο, τον προϊστάµενο ενός από τα υποκαταστήµατα που υπάγονται σε αυτό, µε σχετική απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα. Για τις προµήθειες, εργασίες, µελέτες και υπηρεσίες που πληρώνονται από την πάγια
προκαταβολή, αξίας µέχρι πεντακόσια (500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.,
εφαρµόζεται αναλογικά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 117Α του
ν. 4412/2016 (Α’ 147), χωρίς να απαιτείται η σύνταξη µελέτης ή
τεχνικών προδιαγραφών.
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαχείριση, τις υποχρεώσεις των διαχειριστών, τον έλεγχο της πάγιας προκαταβολής και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 20
Ρυθµίσεις σχετικά µε τον επαναπροσδιορισµό
της θέσης και των ορίων γεωτεµαχίων - Τροποποίηση παρ. 3
άρθρου 19Α ν. 2664/1998 και παρ. 2
άρθρου 102 του ν. 4623/2019
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 19Α του ν. 2664/1998 (Α’ 275) επέρχονται οι εξής αλλαγές α) στο πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται η
αναφορά ως προς τον Ο.Κ.Χ.Ε από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», β) προστίθενται οκτώ νέα εδάφια και η παρ. 3 του άρθρου 19Α διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Για τη σύνταξη των σχετικών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων για τον επαναπροσδιορισµό της θέσης και των
ορίων των γεωτεµαχίων λαµβάνονται υπόψη, ενδεικτικά, τα στοιχεία που τηρούνται στο κατά τόπον αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο και περιέχονται στο αρχείο τίτλων και διαγραµµάτων και στο
αρχείο κτηµατογράφησης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
που συλλέγονται από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» από
άλλες υπηρεσίες και από τους οριοδείκτες ή µε επιτόπια έρευνα
και αυτοψίες ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Αν διενεργήθηκε
αυτοψία µε υπόδειξη του ιδιοκτήτη και κατά την επεξεργασία των
στοιχείων διαπιστώνεται ότι επηρεάζονται δικαιώµατα όµορων
ιδιοκτητών, που δεν συµµετείχαν στη διαδικασία της αυτοψίας ή
δεν αποδέχτηκαν την απεικόνιση του ακινήτου µε τη συνυπογραφή τους στο διάγραµµα που συντάχθηκε από την αυτοψία, ο
ιδιοκτήτης ειδοποιείται να παραλάβει και να κοινοποιήσει, µε µέριµνά του, διά δικαστικού επιµελητή και εντός προθεσµίας που
τάσσει ο προϊστάµενος του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου,
η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα (10) εργάσιµες
ηµέρες, αντίγραφο του διαγράµµατος µε την απεικόνιση του ακινήτου στα κτηµατολογικά διαγράµµατα στον εµφανιζόµενο κύριο
κάθε επηρεαζόµενου ακινήτου, κατά τα προαναφερόµενα. Σε περίπτωση επηρεαζόµενου ακινήτου µε την ένδειξη «άγνωστος
ιδιοκτήτης», το αντίγραφο του διαγράµµατος του προηγούµενου
εδαφίου κοινοποιείται στο Ελληνικό Δηµόσιο. Αν δεν αποδειχθεί
η εµπρόθεσµη κοινοποίηση του αντιγράφου του διαγράµµατος
της αυτοψίας, το αποτέλεσµά της δεν λαµβάνεται υπόψη. Ο προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου ορίζει εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τριάντα (30)
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ηµέρες, εντός της οποίας οι επηρεαζόµενοι ιδιοκτήτες, στους
οποίους κοινοποιείται το διάγραµµα του δεύτερου εδαφίου, καλούνται να διατυπώσουν και να υποβάλλουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους επί της γεωµετρικής απεικόνισης του ακινήτου
τους, που υποδείχθηκε από την αυτοψία, µε υπεύθυνη δήλωση,
επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους. Σε
περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, θεωρείται ότι ο επηρεαζόµενος ιδιοκτήτης συναινεί και το αποτέλεσµα της αυτοψίας συµπεριλαµβάνεται
στους προς ανάρτηση πίνακες και τα διαγράµµατα της παρ. 4,
διατηρουµένου του δικαιώµατός του να υποβάλει αντιρρήσεις
σύµφωνα µε την παρ. 5. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των επηρεαζόµενων ιδιοκτητών και µη παροχής συγκατάθεσης, το αποτέλεσµα της αυτοψίας συµπεριλαµβάνεται στους προς ανάρτηση πίνακες και διαγράµµατα, εξαιρουµένου του τµήµατος ή
των τµηµάτων των ακινήτων των επηρεαζόµενων ιδιοκτητών που
δεν παρείχαν τη συναίνεσή τους σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο. Η κοινοποίηση του δεύτερου εδαφίου δεν απαιτείται, εάν
ο επηρεαζόµενος ιδιοκτήτης παράσχει εγγράφως ενώπιον του
Κτηµατολογικού Γραφείου τη συναίνεση επί της γεωµετρικής
απεικόνισης του ακινήτου του ως επηρεαζόµενου, µε υπεύθυνη
δήλωση, επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής
του. Η δήλωση περιλαµβάνει ρητά την αποδοχή της γεωµετρικής
απεικόνισης του ακινήτου του δηλούντος ιδιοκτήτη ως επηρεαζόµενου, όπως αποτυπώνεται στο διάγραµµα της αυτοψίας.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019
(Α’ 134)
προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 του άρθρου 102 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηµατογράφηση
πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006
(Α’ 162), η αποκλειστική προθεσµία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της µέχρι
τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2022. Η ανωτέρω καταληκτική
ηµεροµηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την
31η.12.2013. Κατ’ εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν
υπό κτηµατογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν.
3481/2006 (Α’ 162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α’
134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηµατογράφηση και δεν
είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηµατογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηµατολογίου, η
αποκλειστική προθεσµία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεµβρίου του έτους εντός του
οποίου συµπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Κτηµατολογίου. Για τη διόρθωση των αρχικών
κτηµατολογικών εγγραφών σε κτηµατογραφηµένη περιοχή, για
την οποία έχει διαπιστωθεί η περαίωση της κτηµατογράφησης,
έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου και εντός της
οποίας ευρίσκεται περιοχή που οριοθετείται σύµφωνα µε την
απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 2664/1998 για την
κήρυξη του επαναπροσδιορισµού της θέσης και των ορίων των
γεωτεµαχίων, η αποκλειστική προθεσµία του πρώτου εδαφίου
λήγει στις 30.6.2023.»
Άρθρο 21
Σύναψη συµπληρωµατικών συµβάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο»
Οι πρόσθετες εργασίες που προκύπτουν για τους αναδόχους
κτηµατογράφησης, από την εφαρµογή του άρθρου 93 του ν.
4915/2022 (Α’ 63) και του άρθρου 20 του παρόντος, εκτελούνται
µε σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης κατόπιν απόφασης του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο»,
για την οποία, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν απαιτείται η προηγούµενη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου, όταν το
ύψος του συµβατικού ανταλλάγµατος της συµπληρωµατικής
σύµβασης δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 22
Πιστοποιητικό οικονοµικής ενηµερότητας
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα δύναται
να αιτηθεί, µέσω ειδικής πλατφόρµας προσβάσιµης µέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ),
την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονοµικής ενηµερότητας.
Το πιστοποιητικό περιλαµβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού ενηµερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [ν. 4174/2013, (Α’ 170)] και του αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενηµερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α’
73) και φέρει τα χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 4727/2020 (Α’ 184) ως έγγραφο που εκδίδεται µέσω της ΕΨΠ.
2. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις
του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του άρθρου 24 του ν. 4611/2019. Θεωρείται έγκυρο για κάθε νόµιµη
χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και από φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των
βαθµών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, όταν είναι κατά νόµον
υποχρεωτική η προσκόµιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενηµερότητας.
3. Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονοµικής ενηµερότητας η πλατφόρµα αντλεί µέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία
δεδοµένα από το πληροφοριακό σύστηµα φορολογικού µητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστηµα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης. Οι απαιτούµενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύµφωνα µε τα άρθρα 84
του ν. 4727/2020 και 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
4. Η παραγωγική λειτουργία της ως άνω πλατφόρµας εκκινεί
την 31η.12.2023.
Άρθρο 23
Λύση συµφώνου συµβίωσης µε ηλεκτρονικά µέσα - Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4356/2015
Στο άρθρο 7 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α’ της παρ. 1 προστίθεται η δυνατότητα λύσης του συµφώνου συµβίωσης µε ηλεκτρονικά µέσα,
β) στην παρ. 2 προστίθεται η δυνατότητα ενηµέρωσης του ληξιαρχείου για τη λύση του συµφώνου συµβίωσης µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και το άρθρο 7
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 7
Λύση
1. Το σύµφωνο συµβίωσης λύνεται: α) µε συµφωνία των
µερών, που γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, είτε αυτοπροσώπως είτε κατόπιν κοινής ψηφιακής δήλωσης που υποβάλλεται από τα µέρη, β) µε µονοµερή συµβολαιογραφική δήλωση,
εφόσον έχει επιδοθεί προηγουµένως µε δικαστικό επιµελητή
πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο µέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) µήνες από την επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν
συναφθεί γάµος µεταξύ των µερών.
2. Η λύση του συµφώνου συµβίωσης ισχύει από την κατάθεση
αντιγράφου του συµβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη
συµφωνία ή τη µονοµερή δήλωση, στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του ή µε ενηµέρωση του ληξιαρχείου
µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
3. Για τη διατροφή µετά τη λύση του συµφώνου εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις για τη διατροφή µετά το διαζύγιο, εκτός
αν τα µέρη παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωµα κατά την κατάρτιση του συµφώνου.»

Άρθρο 24
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη λύση συµφώνου
συµβίωσης µε ηλεκτρονικά µέσα - Προσθήκη παρ. 2 στο
άρθρο 12 του ν. 4356/2015
Στο άρθρο 12 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), α) η υφιστάµενη διάταξη τίθεται ως παρ. 1, β) προστίθεται παρ. 2 µε αντικείµενο την
εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για
τη διαδικασία λύσης του συµφώνου συµβίωσης µε ηλεκτρονικά
µέσα, και το άρθρο 12 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Ανάλογη εφαρµογή άλλων διατάξεων Εξουσιοδοτήσεις
1. Άλλες διατάξεις νόµων που αφορούν αξιώσεις των συζύγων
µεταξύ τους, καθώς και αξιώσεις, παροχές και προνόµια έναντι
τρίτων ή έναντι του Δηµοσίου εφαρµόζονται αναλόγως και στα
µέρη του συµφώνου, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική
ρύθµιση στον παρόντα ή άλλο νόµο. Με προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, µπορεί να προσαρµόζονται, όπου
αυτό απαιτείται, οι κείµενες διατάξεις του εργατικού δικαίου και
του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα για την
υλοποίηση της διαδικασίας λύσης του συµφώνου συµβίωσης µε
ηλεκτρονικά µέσα.»
Άρθρο 25
Αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 27 του ν. 4727/2020
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020
(Α’ 184) προστίθενται ρητά τα δικαστήρια και οι εισαγγελίες
στους αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Τα έγγραφα της παρ. 1 φέρουν µοναδικό αναγνωριστικό
αριθµό επαλήθευσης και προηγµένη ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική
σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δηµόσιου
και του ιδιωτικού τοµέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθµών και
τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή νοµικές οντότητες:
α) Ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούµενα µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται
ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και µε ισχύ
πρωτότυπου εγγράφου.
β) Ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρµογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και µε ισχύ αντιγράφου.»
Άρθρο 26
Κατασκευές κεραιών υπουργείων, πρεσβειών
και διπλωµατικών αποστολών - Τροποποίηση περ. β’ παρ. 1
άρθρου 29 του ν. 4635/2019
Στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 (Α’
167) απαλείφεται η περ. γγ’ και η περ. β’ του άρθρου 29 διαµορφώνεται ως εξής:
«β) οι κατασκευές κεραιών των υπουργείων, των πρεσβειών
και των διπλωµατικών αποστολών, µε την προϋπόθεση ότι αα)
δεν επηρεάζουν δυσµενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας και ββ)
έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκποµπής
ή/και λήψης.»
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Άρθρο 27
Έλεγχοι ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 35 του ν. 4635/2019
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 35 του
ν. 4635/2019 (Α’ 167), α) διαγράφεται η φράση «σύνταξη και η»,
β) προστίθεται η φράση «, καθώς και ειδικά για τις µικροκυµατικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθµούς τύπου VSAT κατασκευών κεραιών εφόσον υπάγονται στην κοινή υπουργική
απόφαση της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 29 του παρόντος»
και η παρ. 4 του άρθρου 35 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Δεν απαιτείται η υποβολή µελέτης ραδιοεκποµπών για τους
σταθµούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούµενη
ισχύς όλων των καναλιών δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) W (164
Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από τριάντα (30) ΜΗz,
καθώς και το ένα (1) kW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από
τριάντα (30) ΜΗz, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 6 του
άρθρου 6 της ως άνω υπ’ αριθµ. 53571/3839/1.9.2000 απόφασης,
καθώς και ειδικά για τις µικροκυµατικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθµούς τύπου VSAT κατασκευών κεραιών εφόσον
υπάγονται στην κοινή υπουργική απόφαση της περ. α) της παρ.
2 του άρθρου 29 του παρόντος.
Η ΕΕΑΕ, είτε µέσω των οργάνων της είτε µέσω συνεργείων
που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης
του κοινού σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία:
α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγµατοληπτικό, ετησίως
σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) των αδειοδοτηµένων από την ΕΕΤΤ κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου
πόλης,
β) ύστερα από αίτηση της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσικού ή
νοµικού προσώπου που έχει έννοµο συµφέρον, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΕΑΕ υποχρεούται να
γνωστοποιεί αµέσως τα αποτελέσµατα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ, καθορίζονται ο τρόπος διενέργειας των µετρήσεων και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό
θέµα.
Η αίτηση υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθµίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθώς και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού
και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του
ποσού της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Τα αποτελέσµατα των
ελέγχων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας δηµοσιεύονται άµεσα
στον ιστοχώρο της ΕΕΑΕ και συγκεντρωτικά ανά έτος.»
Άρθρο 28
Συµπλήρωση αρµοδιοτήτων Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων σε περίπτωση
καθυστερηµένης επίδοσης ταχυδροµικού
αντικειµένου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5
του ν. 4053/2012
Στην περ. ιζ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4053/2012 (Α’ 44),
ως προς τις αρµοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. ιζ’ διαµορφώνεται
ως εξής:
«ιζ. Ρυθµίζει θέµατα προστασίας των χρηστών στον τοµέα των
ταχυδροµικών υπηρεσιών και εκδίδει απόφαση µε την οποία καθορίζεται µέγιστη κατ’ αποκοπήν αποζηµίωση (συµπεριλαµβανόµενης της αποζηµίωσης για ηθική βλάβη) για πληµµελή παροχή
υπηρεσιών ή αδικαιολόγητη διακοπή της υπηρεσίας προς τους
χρήστες. Για τον σκοπό αυτόν δύναται να απευθύνει αυτοµατοποιηµένες, µε ηλεκτρονικό µέσο, οδηγίες και προτάσεις στους
φορείς ταχυδροµικών υπηρεσιών όταν αποδεικνύεται σαφώς η
καθυστερηµένη επίδοση του ταχυδροµικού αντικειµένου, µε την
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επιφύλαξη του άρθρου 17.»
Άρθρο 29
Ενιαίο Σηµείο Πληροφόρησης και σύστηµα
«e-Διέλευσις» - Προσθήκη παρ. 17, 18 και 19
στο άρθρο 151 του ν. 4727/2020
Στο άρθρο 151 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθενται παρ.
17, 18 και 19 ως εξής:
«17. Η υλοποίηση, τεχνική λειτουργία και τήρηση του πληροφοριακού συστήµατος, µέσω του οποίου υλοποιείται η µονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή
χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωµάτων διέλευσης που καλείται «e-Διέλευσις» δύναται να ανατίθεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) µε απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο παραµένει υπό την εποπτεία των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι
προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δηµόσιας
διοίκησης (Ε.Ψ.Π. - gov.gr).
18. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ρυθµίζονται θέµατα διαδικασιών, εφαρµογής, λειτουργίας του
πληροφοριακού συστήµατος µέσω του οποίου υλοποιείται η µονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωµάτων
διέλευσης, όπως η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών και στοιχείων, οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων και η λειτουργία της ηλεκτρονικής έκδοσης των πράξεων, οι όροι και προδιαγραφές, καθώς
και κάθε είδος γεωχωρικών δεδοµένων που απαιτούνται για τη
διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήµατος µε τον «Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώο Δικτύων»
(Χ.Ε.Μ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και µε το
Ενιαίο Σηµείο Πληροφόρησης της περ. ιβ) του άρθρου 2 του ν.
4463/2017 (Α’ 42), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή του παρόντος.
Με την ίδια ή όµοια απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να αναπροσαρµόζονται οι προθεσµίες του Παραρτήµατος Χ του ν. 4070/2012 (Α’ 82), κατόπιν τεκµηριωµένης
εισήγησης του Τ.Ε.Ε. και υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός
χρόνος χορήγησης των δικαιωµάτων διέλευσης δεν υπερβαίνει
τους τέσσερις (4) µήνες.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Οικονοµικών δύναται να ορίζονται εύλογο τέλος ανταπόδοσης για κάθε ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστηµα
για την έκδοση των διοικητικών πράξεων, οι υπόχρεοι προς καταβολή, καθώς και ο τρόπος καταβολής και απόδοσής του.
19. Η υλοποίηση και η τεχνική λειτουργία του Ενιαίου Σηµείου
Πληροφόρησης της περ. ιβ) του άρθρου 2 του ν. 4463/2017,
που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύναται να ανατίθεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την ίδια ή
όµοια απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή της παρ. 3 του
άρθρου 6 του ν. 4463/2017 σχετικά µε τη λειτουργία του Ενιαίου
Σηµείου Πληροφόρησης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Οικονοµικών δύναται, κατόπιν τεκµηριωµένης εισήγησης του
Τ.Ε.Ε., να ορίζονται εύλογο τέλος ανταπόδοσης για την κάλυψη
των καθηκόντων εκτέλεσης του Ενιαίου Σηµείου Πληροφόρησης,
οι υπόχρεοι προς καταβολή, καθώς και ο τρόπος καταβολής και
απόδοσής του.»
Άρθρο 30
Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης για τη στήριξη
του τουρισµού της Βόρειας Εύβοιας και της Σάµου
1. Παρέχεται οικονοµική διευκόλυνση για το έτος 2022 από το
εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κάθε ενήλικο φυσικό
πρόσωπο προς τον σκοπό της ενίσχυσης του εγχώριου τουρι-
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σµού στη Σάµο και τη Βόρεια Εύβοια, οι οποίες επλήγησαν από
τον σεισµό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τις πυρκαγιές του
Αυγούστου 2021, αντίστοιχα.
2. Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας βάσει της τελευταίας φορολογικής δήλωσης που έχουν υποβάλει. Ειδικά για τους έγγαµους ή
τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) ή ένας
εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β’
της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.
3. Ωφελούµενοι των δικαιούχων ορίζονται:
α) τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώµενα µέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος φυσικών
προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 και
β) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης µε αυτόν.
Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αµφότεροι είναι δικαιούχοι κατά την έννοια της παρ. 2, ο ένας εκλαµβάνεται ως
ωφελούµενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση της παρ.
8.
4. Δεν καθίστανται δικαιούχοι - ωφελούµενοι:
α) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούµενοι στο πλαίσιο
του προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού περιόδου 2021-2022
του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού, όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράµµατος κοινωνικού τουρισµού
της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης περιόδου 2022-2023,
ανεξαρτήτως από το αν γίνει, τελικώς, χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, καθώς και
β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούµενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.
5. Η οικονοµική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για τους Δήµους Ανατολικής και Δυτικής
Σάµου και το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τους Δήµους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας.
6. Η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 5 πιστώνεται από την εταιρεία του Ελληνικού Δηµοσίου µε τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών
Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. - ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) µέσω
ειδικής εφαρµογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας
Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) που δηµιουργείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε.,
στον δικαιούχο σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3
του ν. 4557/2018 (Α’ 139).
7. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αναλαµβάνει τον τεχνικό σχεδιασµό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρµογής, καθώς και την οργάνωση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδοµένων από
κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εµπιστευτικότητα και τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων και κάθε άλλο θέµα που αφορά στην οµαλή λειτουργία
της εφαρµογής σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 [Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων ΓΚΠΔ (L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρµογή,
συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας
αποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. 1. Τα δεδοµένα τηρούνται
για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.
8. Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί µε τους προσωπικούς κωδικούς του - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύµφωνα µε το
άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην εφαρµογή,
δηλώνει τους ωφελούµενους της παρ. 3, αιτείται την έκδοση της
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για έναν από τους προορισµούς
της παρ. 1 και την πίστωση του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού
σε αυτή. Ο αιτών συµπληρώνει και επικαιροποιεί τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τον αριθµό του κινητού τηλεφώνου. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων των
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παρ. 2 και 3, το πληροφοριακό σύστηµα της εφαρµογής διαλειτουργεί µε τα απαραίτητα µητρώα, και ιδίως µε το Φορολογικό
Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Ο δικαιούχος µπορεί να υποβάλλει αίτηση και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν επιτρέπεται.
9. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρµογής ορίζεται
η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει
την προστασία των δικαιωµάτων των προσώπων, της ιδιωτικής
ζωής και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε
το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύµφωνα µε τον ΓΚΠΔ
και τον ν. 4624/2019.
10. Η οικονοµική ενίσχυση του παρόντος είναι αφορολόγητη,
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύεται
και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους και τα νοµικά τους
πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά
ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
11. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου και
εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά και µόνο για τον σκοπό της παρ. 1 στο πιστωτικό
ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό το όνοµα, το επώνυµο, η
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ο αριθµός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.
12. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραµένει ενεργοποιηµένη
για τριάντα (30) ηµέρες από την έκδοσή της, µετά την πάροδο
των οποίων το πιστωτικό ίδρυµα ή ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός υποχρεούται άµεσα να την απενεργοποιήσει. Εναποµείναν
υπόλοιπο του ποσού της οικονοµικής ενίσχυσης επιστρέφεται
στο Ελληνικό Δηµόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή
του από τον δικαιούχο.
13. Το χρηµατικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα
δύναται να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για
την κάλυψη δαπανών µεταφοράς, εστίασης και διαµονής του
ιδίου και των ωφελούµενων της παρ. 3 και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε µεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.
14. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1 και την εφαρµογή του παρόντος, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιχορηγείται από το εθνικό
σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισµού, εξειδικεύονται οι συναφείς παροχές κατά την έννοια της περ. β’ της
παρ. 4, καθορίζονται οι κατηγορίες των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, η χρονική περίοδος της δράσης, οι Κωδικοί Αριθµοί
Δραστηριότητας των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, ο επιµερισµός της οικονοµικής ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής
εφαρµογής, τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για τη λειτουργία
αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, δύναται να µεταβάλλεται η χρονική περίοδος αξιοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας και ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος. Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύνανται
να αναπροσαρµόζονται τα ποσά της παρ. 5.
Άρθρο 31
Ένταξη στον Ψηφιακό Μετασχηµατισµό Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 10
του ν. 4918/2022
Στο άρθρο 10 του ν. 4918/2022 (Α’ 68) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η παρ. 1 τροποποιείται µε την προσθήκη τριών ακόµη
ειδικότερων έργων που εντάσσονται στη Δράση 16706 «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και β) στην
παρ. 5 µετά τις λέξεις «τα επιµέρους προγράµµατα» και τις λέξεις «ενίσχυσης των προγραµµάτων» προστίθενται οι λέξεις «των
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έργων της παρ. 1» και το άρθρο 10 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Υλοποίηση Προγραµµάτων για τον Ψηφιακό
Μετασχηµατισµό των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
1. Στο πλαίσιο των έργων: α) Βιοµηχανικές Πλατφόρµες Δεδοµένων (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161112, ΑΔΑ: ΩΤΠΧΗ-Ρ19), β) Αναβάθµιση ταµειακών µηχανών, φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και µηχανισµών ηλεκτρονικών πληρωµών (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ
5168467, ΑΔΑ: 9ΡΚ2Η-ΛΩΒ), γ) Ψηφιακός Μετασχηµατισµός Επιχειρήσεων (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161102, ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3) και δ)
Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας για την Υποστήριξη της υλοποίησης των Έργων 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηµατισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161131,
ΑΔΑ: 91ΣΞΗ-2ΨΛ) της Δράσης 16706 - «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταµείου Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που χρηµατοδοτείται σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι
δυνατή η εκπόνηση προγραµµάτων για την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜµΕ) µέσω συστήµατος επιταγών
(«voucher») ή/και µέσω άλλης ενίσχυσης που υλοποιούνται από
την ανώνυµη εταιρεία του Ελληνικού Δηµοσίου «Κοινωνία της
Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.).
2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης µέσω συστήµατος επιταγών
(«voucher») ή/και µέσω άλλης ενίσχυσης είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (L 124/36), εφόσον σωρευτικά: α) έχουν
συσταθεί πριν την 1η.1.2022, β) εµπίπτουν, κατά περίπτωση, είτε
στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεµβρίου 2013 σχετικά µε την εφαρµογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (L 352), είτε
στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά κατ’
εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187), γ) πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξειδικεύονται µε την
απόφαση της παρ. 5, καθώς και το σύνολο των προϋποθέσεων
του Κανονισµού 1407/2013.
3. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρ. 1 υποβάλλουν αίτηση χρηµατοδότησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρµα
Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ), την οποία τηρεί και διαχειρίζεται η Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.. Η Κοινωνία
της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε. διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συµµετοχής στα προγράµµατα και,
εφόσον επιβεβαιώσει την επιλεξιµότητα των επιχειρήσεων, αυτές
λαµβάνουν την επιχορήγηση.
4. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει
την προστασία των δικαιωµάτων των προσώπων, της ιδιωτικής
ζωής και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε
το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού
Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων) και του
ν.
4624/2019 (Α’ 137).
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζονται τα επιµέρους προγράµµατα
των έργων της παρ. 1, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο
ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του κάθε προγράµµατος, τα αρµόδια για την υλοποίηση όργανα, κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα
για την εφαρµογή της ενίσχυσης των προγραµµάτων των έργων
της παρ. 1 της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία, τεχνική ή εν γένει λεπτοµέρεια για την ενηµέρωση του Πληροφοριακού Συστήµατος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας.»
Άρθρο 32

13761

Οικονοµική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης
εφηµερίδων - Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 86
του ν. 4674/2020
Στην παρ. 3α του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο, η λέξη «2020» αντικαθίσταται από τις λέξεις «και 2021», β) προστίθεται τέταρτο
εδάφιο και η παρ. 3α διαµορφώνεται ως εξής:
«3α. Ως πρόγραµµα χρηµατοδότησης της παρ. 1 θεωρείται και
η συνολική ή µερική κάλυψη για τους δικαιούχους της παρ. 1,
της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν.
248/1967 (Α’ 243), για τα έτη 2017 έως και 2021. Με την απόφαση
της παρ. 3 µπορούν να οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την εφαρµογή της παρούσας. Στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης
της παρ. 1 δύνανται να ενταχθούν οι πάροχοι περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι ραδιοφωνικοί σταθµοί, ο περιοδικός τύπος και οι επιχειρήσεις
ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021 (Α’
27) εφαρµόζεται αναλόγως και για το παρόν πρόγραµµα χρηµατοδότησης για το έτος 2021.»
Άρθρο 33
Ρύθµιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δηµοσιογραφικό
Οργανισµό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης Τροποποίηση περ. α’ παρ. 4 άρθρου 50 του ν. 4779/2021
Στην περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021 (Α’
27) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο ο αριθµός
«2020» αντικαθίσταται από τον αριθµό «2021», β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς την προθεσµία υποβολής του αιτήµατος που προβλέπεται, και η περ. α’ της παρ. 4 διαµορφώνεται
ως εξής:
«4.α. Οφειλές προς τον Ενιαίο Δηµοσιογραφικό Οργανισµό
Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), οι οποίες
προκύπτουν από τις εισφορές των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, για τα έτη από 2017 έως και 2021,
µπορούν να ρυθµιστούν µε αίτηση του οφειλέτη προς τον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σε έως εβδοµήντα δύο (72) δόσεις µε ελάχιστο
ποσό εκάστης δόσης τα εκατό (100) ευρώ και µε απαλλαγή από
πρόστιµα και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης υποβολής και καταβολής. Η ρύθµιση του πρώτου εδαφίου αφορά στις επιχειρήσεις
που εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020
(Α’ 53), στους παρόχους περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, στους ραδιοφωνικούς σταθµούς
και στον περιοδικό τύπο, καθώς επίσης στις επιχειρήσεις διαδικτύου από την έναρξη ισχύος του ν. 4498/2017 (Α’ 172), υπό τον
όρο υποβολής σχετικού αιτήµατος έως τις 30 Ιουνίου 2022. Τα
ως άνω ισχύουν και για τους εργοδότες, οι οποίοι έχουν ασφαλισµένους στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΤΕΑΣ) και στο Επικουρικό Ταµείο
Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας
(ΕΤΑΣ).»
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 34
Καταχώριση µεταγραπτέων και εγγραπτέων πράξεων Υποθηκοφυλακείου Ευδήλου Ικαρίας
1. Μεταγραφές και καταχωρίσεις συµβολαίων, συµβάσεων εν
γένει, δικαστικών αποφάσεων και πάσης φύσεως µεταγραπτέων
ή εγγραπτέων πράξεων της Διοικήσεως, που έχουν κατατεθεί
προς µεταγραφή ή καταχώριση στα βιβλία µεταγραφών, βαρών
και διεκδικήσεων του άµισθου Υποθηκοφυλακείου Ευδήλου Ικαρίας µέχρι την 27η.3.2014, των οποίων δεν ολοκληρώθηκε στον
χρόνο κατάθεσης η µεταγραφή ή η καταχώριση στα οικεία βιβλία, µεταγράφονται ή καταχωρούνται στα οικεία βιβλία, εφόσον
πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την αρχική

13762

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κατάθεση. Τα τέλη που αναλογούν για τη µεταγραφή ή καταχώριση, υπολογιζόµενα στον χρόνο της αρχικής κατάθεσης, βαρύνουν τους ενδιαφερόµενους, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχουν
καταβληθεί κατά την κατάθεση.
2. Για τη µεταγραφή ή καταχώριση της παρ. 1 απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου προς το αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο,
που συνοδεύεται από τα προς µεταγραφή ή καταχώριση απαιτούµενα έγγραφα µε βάση τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον
χρόνο της αρχικής κατάθεσης και απόφαση του αρµόδιου Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιοχής στην οποία βρίσκεται το
ακίνητο που αφορά, κατά την εκουσία δικαιοδοσία, που εκδίδεται
µετά από αίτηση παντός έχοντος έννοµο συµφέρον, η οποία κοινοποιείται στο Δηµόσιο και τον Υποθηκοφύλακα Ευδήλου Ικαρίας δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση, µε την
οποία βεβαιώνονται, αποδεικνυόµενα µε έγγραφα, η κατάθεση
και ο χρόνος µεταγραφής ή καταχώρισης και διατάσσεται η µεταγραφή ή καταχώριση.
3. Η µεταγραφή και καταχώριση σύµφωνα µε το παρόν, ανατρέχει για τις νόµιµες συνέπειες στον χρόνο της αρχικής κατάθεσης.
4. Δικαιώµατα τρίτων που καταχωρήθηκαν επί των ως άνω ακινήτων, µετά την κατά τα ανωτέρω αρχική κατάθεση, συνεπεία
της µη µεταγραφής ή καταχώρισης οιασδήποτε σύµβασης ή
πράξης του παρόντος, διαγράφονται µε πράξη του αρµόδιου
Υποθηκοφύλακα. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται λοιπές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 35
Ευεργέτηµα πενίας - Προσθήκη άρθρου 15Α
του ν. 693/1977
Στον ν. 693/1977 (Α’ 262) προστίθεται άρθρο 15Α ως εξής:
«Άρθρο 15Α
Αίτηµα χορήγησης ευεργετήµατος πενίας
1. Κατά της απόφασης του Προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας ή του νόµιµου αναπληρωτή του, µε την
οποία απορρίπτεται αίτηµα χορήγησης ευεργετήµατος πενίας,
δύναται να ασκηθεί αίτηση ανακλήσεως από τον αιτούντα εντός
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν.
2. Επί της αιτήσεως αποφαίνεται οριστικώς το Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας σε συµβούλιο, χωρίς κλήτευση του αιτούντος, το οποίο συγκροτείται από τον, κατά το άρθρο 1,
Πρόεδρό του ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, και απαρτίζεται από
τον ίδιο, έναν (1) καθηγητή και έναν (1) δικηγόρο, κατά τη σειρά
της κλήρωσής τους, τακτικά µέλη του Ειδικού Δικαστηρίου, ή
από τους, κατά περίπτωση, νόµιµους αναπληρωτές τους, τηρουµένων των εξαιρέσεων που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 1.
Ένα εκ των ανωτέρω µελών ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ως εισηγητής. Στο συµβούλιο δεν µετέχει ο δικαστικός λειτουργός που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απορριπτική
απόφαση.
3. Εκκρεµή ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας αιτήµατα χορήγησης ευεργετήµατος πενίας διέπονται από
το άρθρο 15Α.»
Άρθρο 36
Συµµετοχή των Προϊσταµένων κάθε τµήµατος
στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
ως εισηγητών - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 4
του ν.δ. 1017/1971
Στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) η φράση
«ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Οικονοµικού» αντικαθίσταται
από τη φράση «ο αρµόδιος Προϊστάµενος κάθε Τµήµατος» και η
παρ. 5 του άρθρου 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου µετέχει ως
εισηγητής, άνευ ψήφου, ο αρµόδιος Προϊστάµενος κάθε Τµήµατος.»

Άρθρο 37
Αποζηµίωση δικαστικού επιµελητή - Προσθήκη παρ. 3 στο
άρθρο 15 του ν. 3226/2004
Στο άρθρο 15 του ν. 3226/2004 (Α’ 208) προστίθεται παρ. 3 ως
εξής:
«3. Για την αποζηµίωση που καταβάλλεται σε δικαστικό επιµελητή, το προσήκον φορολογικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται
κατά την είσπραξη του ποσού της αποζηµίωσης, µετά την εκκαθάριση και πριν από την εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης.»
Άρθρο 38
Μέσος όρος βαθµών των υποψηφίων και κριτήρια
επιλογής διδασκόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Διόρθωση παροραµάτων - Τροποποίηση παρ. 3
άρθρου 20 και παρ. 4 άρθρου 49 του ν. 4871/2021
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4871/
2021 (Α’ 246) προστίθεται η φράση «ή έξι βαθµών, κατά περίπτωση» και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προφορική δοκιµασία γίνεται από κάθε µέλος της επιτροπής, το οποίο,
µετά από το τέλος της εξέτασης, βαθµολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου µε έναν βαθµό για ολόκληρη την εξεταστέα
ύλη. Ο µέσος όρος των πέντε (5) βαθµών ή έξι (6) βαθµών, κατά
περίπτωση, αποτελεί τον βαθµό του υποψηφίου στην προφορική
δοκιµασία, δηλαδή στο τρίτο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισµού.»
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 49 του
ν. 4871/2021 η παραποµπή στην παρ. 5 αντικαθίσταται από παραποµπή στην παρ. 6 και η παρ. 4 του άρθρου 49 διαµορφώνεται
ως εξής:
«4. Τα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων, τα οποία
βαθµολογούνται µε κλίµακα από µηδέν (0) έως δέκα (10), είναι
τα εξής: α) Η ειδική ενασχόληση µε το αντικείµενο της διδασκαλίας µε συντελεστή βαρύτητας σαράντα τοις εκατό (40%). Εφόσον ο διδάσκων έχει ήδη διδάξει στη Σχολή, συνεκτιµώνται για
τη βαθµολόγηση του κριτηρίου αυτού και οι κατά την παρ. 6 του
άρθρου 27 αξιολογήσεις των σπουδαστών ως προς αυτόν, β) η
συγγραφή βιβλίων ή µελετών σχετικών µε το αντικείµενο της διδασκαλίας µε συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%),
γ) η συµµετοχή σε συνέδρια και ηµερίδες ως εισηγητές σχετικά
µε το αντικείµενο της διδασκαλίας µε συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%), δ) η ύπαρξη διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου σχετικού µε το αντικείµενο της διδασκαλίας µε
συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό (10%).»
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 39
Μεταβατική διάταξη ως προς την υποχρέωση
απασχόλησης προπονητή - Τροποποίηση άρθρου 64
του ν. 4809/2021
1. Στο άρθρο 64 του ν. 4809/2021 (Α’ 102), περί µεταβατικών
διατάξεων, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν.
2725/1999 (Α’ 121), περί της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή, προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν:
α) Οι αθλητικές οµοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις.
β) Οι Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες και τα Τµήµατα Αµειβόµενων Αθλητών.
γ) Τα αθλητικά σωµατεία τα οποία καλλιεργούν οµαδικό
άθληµα και συµµετέχουν σε πρωταθλήµατα εθνικών κατηγοριών
και σε τοπικό πρωτάθληµα πρώτης κατηγορίας.
δ) Τα αθλητικά σωµατεία που καλλιεργούν ατοµικό άθληµα
και έχουν αθλητές στη δύναµή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ
(18) ετών.»
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2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 19η.6.2021.
Άρθρο 40
Αθλητικά σωµατεία που έχουν ιδρυθεί µε πρωτοβουλία ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών
και των συλλόγων αποφοίτων τους ή εργασιακών
µονάδων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 και παρ. 1
άρθρου 8 του ν. 2725/1999
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2725/
1999 (Α’ 121), περί των µελών του αθλητικού σωµατείου, µετά
από τη φράση «ή άλλες παρόµοιες» προστίθεται η φράση «, εξαιρουµένων των αθλητικών σωµατείων που έχουν ιδρυθεί µε πρωτοβουλία ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών και των συλλόγων
αποφοίτων τους ή εργασιακών µονάδων», και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Ο ελάχιστος αριθµός των µελών του αθλητικού σωµατείου
ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά,
δόκιµα ή πάρεδρα µέλη ή άλλες παρόµοιες, εξαιρουµένων των
αθλητικών σωµατείων που έχουν ιδρυθεί µε πρωτοβουλία ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών και των συλλόγων αποφοίτων
τους ή εργασιακών µονάδων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί
να απονέµεται ο τίτλος του επιτίµου, κατά τα οριζόµενα από το
καταστατικό του σωµατείου, χωρίς δικαίωµα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωµατείο
ή στον αθλητισµό. Ο αριθµός των µελών αθλητικού σωµατείου
είναι απεριόριστος. Διατάξεις καταστατικών που περιορίζουν τον
αριθµό των µελών είναι άκυρες.»
2. Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, περί
της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, µετά από τη φράση «εξαιρουµένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών» προστίθεται η φράση «και των συλλόγων αποφοίτων
τους» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Το αθλητικό σωµατείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από
αίτηση του σωµατείου, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή άλλου από αυτό εξουσιοδοτηµένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, εφόσον το σωµατείο:
α) Είναι µέλος αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικείας ένωσης ή οµοσπονδίας.
Αν δε δοθεί αιτιολογηµένη αρνητική απάντηση εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της
ανωτέρω βεβαίωσης, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί.
β) Δεν έχει ως επωνυµία το όνοµα, την επωνυµία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήµα οποιασδήποτε εµπορικής επιχείρησης, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών και των συλλόγων αποφοίτων τους ή εργασιακών µονάδων,
µε πρωτοβουλία των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωµατεία.
γ) Έχει επωνυµία διατυπωµένη στην ελληνική γλώσσα. Στις
διεθνείς σχέσεις του το αθλητικό σωµατείο µπορεί να αποδίδει
την επωνυµία του και στην αγγλική γλώσσα.
δ) Υποβάλλει εγκεκριµένο από το αρµόδιο δικαστήριο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωµατείων του
οικείου Πρωτοδικείου.
ε) Τηρεί τα προβλεπόµενα από τον παρόντα νόµο βιβλία.»
Άρθρο 41
Διεύρυνση πιστοποιηµένων χρηστών Ψηφιακού
Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων - Τροποποίηση παρ. 2
άρθρου 41Ι του ν. 2725/1999
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 41Ι του ν. 2725/
1999 (Α’ 121), περί του Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων, προστίθεται περ. γ) και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως
εξής:
«2. Πιστοποιηµένοι χρήστες του Μητρώου είναι: α) οι νόµιµοι
εκπρόσωποι των λεσχών φιλάθλων και οι υπεύθυνοι λειτουργίας
των παραρτηµάτων τους, β) οι νόµιµοι εκπρόσωποι των αθλητικών σωµατείων, Τµηµάτων Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώ-
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νυµων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.), που έχουν παράσχει τη συναίνεση της παρ. 3 του άρθρου 41Β για την αναγνώριση της λέσχης ως σωµατείου και γ) οι αρµόδιοι υπάλληλοι της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.). Πρόσβαση στο Μητρώο, για
λόγους δηµόσιας ασφάλειας, έχει η αρµόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας υπό τους όρους του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 - L 119/1 GDPR] και του
εθνικού δικαίου (ν. 4624/2019, (Α’ 137).»
Άρθρο 42
Παράταση της θητείας της Διαρκούς Επιτροπής
για την Αντιµετώπιση της Βίας
Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2022, η θητεία
της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιµετώπιση της Βίας του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), η οποία συγκροτήθηκε µε
την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/185445/6112/
282/186/ 8.4.2019 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού (ΥΟΔΔ 196).
Άρθρο 43
Μεταβατική κάλυψη λειτουργικών αναγκών
του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» - Τροποποίηση
άρθρου 137 του ν. 4876/2021
Στο άρθρο 137 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) περί µεταβατικής διάταξης για τη λειτουργία του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ», προστίθενται παρ. 2, 3, 4 και
5 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 137
Μεταβατική διάταξη για τη λειτουργία του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»
1. Από την έναρξη ισχύος του π.δ. 77/2021 (Α’ 189), µε το
οποίο ιδρύεται το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ», και προς εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του µέχρι να διοριστεί η Επιτροπή Διοίκησης αυτού, εκδοθεί ο Οργανισµός του, ολοκληρωθεί η στελέχωση και διαπιστωθεί, κατόπιν αυτών, η εν γένει
λειτουργική ετοιµότητά του, οι υφιστάµενες αθλητικές εγκαταστάσεις του λειτουργούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) και υποστηρίζονται διοικητικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες της. Κατά τη χρονική περίοδο του πρώτου εδαφίου οι πάσης φύσεως δαπάνες του
Ν.Π.Δ.Δ. του πρώτου εδαφίου καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της Γ.Γ.Α. Η λειτουργική ετοιµότητα του Ν.Π.Δ.Δ. του πρώτου εδαφίου, βεβαιώνεται µε διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου
για τον αθλητισµό Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τερµατίζεται η διοικητική και οικονοµική συνδροµή της Γ.Γ.Α. και το νοµικό πρόσωπο του πρώτου εδαφίου τίθεται σε πλήρη και αυτόνοµη λειτουργία, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια
ή διατύπωση.
2. Το νοµικό πρόσωπο της παρ. 1, για τη µεταβατική περίοδο
που εκτείνεται από τον διορισµό της Επιτροπής Διοίκησης αυτού
έως την έκδοση του Οργανισµού του σύµφωνα µε το άρθρο 20
του ν. 4622/2019 (Α’133), λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, το
οποίο διαρθρώνεται σε τρία (3) γραφεία ως εξής:
α) Γραφείο Διοικητικού, το οποίο είναι αρµόδιο για τη διοίκηση
των υπηρεσιών και του προσωπικού,
β) Γραφείο Οικονοµικού, το οποίο είναι αρµόδιο για τη διαχείριση των οικονοµικών πόρων και των υλικών µέσων και την παρακολούθηση όλων των λογιστικών δραστηριοτήτων και
γ) Γραφείο Αθλητικών Δραστηριοτήτων, το οποίο είναι αρµόδιο για τον προγραµµατισµό και τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.
3. Για την κάλυψη των άµεσων αναγκών λειτουργίας του
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«ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» συστήνονται πέντε (5) θέσεις µόνιµου προσωπικού
και κατανέµονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): τρεις (3)
θέσεις, εκ των οποίων:
αα) δύο (2) θέσεις Κλάδου Διοικητικού - Οικονοµικού,
αβ) µία (1) θέση Κλάδου Πληροφορικής,
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): δύο (2) θέσεις Κλάδου-Διοικητικών Γραµµατέων.
4. Οι θέσεις της παρ. 3 καλύπτονται µε απόσπαση σε αυτό µόνιµων υπαλλήλων µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ή των λοιπών εποπτευόµενων υπ’ αυτών φορέων εντός της Γενικής Κυβέρνησης µε ταυτόχρονη δέσµευση
της αντίστοιχης θέσης.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τη µεταβατική
περίοδο µέχρι την έκδοση του Οργανισµού του νοµικού προσώπου, οι αποσπάσεις του προηγούµενου εδαφίου διενεργούνται
µετά από αίτηση του υπαλλήλου, µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του νοµικού προσώπου και διακόπτονται είτε µε την
έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 1, είτε µετά από αίτηση του υπαλλήλου, οµοίως µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου.
5. Του Τµήµατος προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, ή ελλείψει ΠΕ, ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
στον οποίο ανατίθενται και οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του
άρθρου 25 του ν. 4270/2014 (Α’143). Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 1 χρέη προϊσταµένου δύναται να
ασκεί και αποσπασµένος υπάλληλος που πληροί τα κριτήρια του
προηγούµενου εδαφίου µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.»
Άρθρο 44
Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυµναστηρίου
καλαθοσφαίρισης του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας «Σπύρος Λούης» στην Ανώνυµη Εταιρεία
µε την επωνυµία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
1.α) Το κλειστό γυµναστήριο καλαθοσφαίρισης του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.) Σπύρος Λούης, η διαχείριση και εκµετάλλευση του οποίου ανήκει, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1646/1986 (Α’ 138), στο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Α.Κ.Α.) ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (στο εξής
«OAKA»), παραχωρείται, κατά χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση, για σαράντα εννέα (49) έτη, στην Καλαθοσφαιρική Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ» (στο εξής «ΚΑΕ»),
µε έδρα το Αµαρούσιο Αττικής. Η παραχώρηση αρχίζει από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης της περ. β). Μετά τη λήξη
της παραχώρησης, η χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση του
γυµναστηρίου, µετά των συστατικών και παραρτηµάτων του και
όλου του εξοπλισµού του, όπως θα έχει διαµορφωθεί και σε
όποια κατάσταση βρίσκεται, επανέρχεται στο ΟΑΚΑ, άνευ αποζηµιώσεως της ΚΑΕ ή οποιουδήποτε τρίτου.
β) Με σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ του OAKA και της
ΚΑΕ, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της παραχώρησης, σε συµφωνία µε το παρόν άρθρο. Η παραχώρηση
περιλαµβάνει το Κλειστό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης (κεντρικό κτίριο), το σύνολο των συνδεδεµένων µε τη χρήση του κεντρικού
γυµναστηρίου βοηθητικών κτιρίων, γραφείων και εγκαταστάσεων, τον κινητό εξοπλισµό τους και τον περιβάλλοντα περιφραγµένο χώρο. Στην παραχώρηση περιλαµβάνεται, επιπλέον,
το δικαίωµα πλήρους και αποκλειστικής χρήσης του οριοθετηµένου χώρου στάθµευσης οχηµάτων (P5) εκτός από τις περιόδους διοργάνωσης:
i) παγκόσµιων, ευρωπαϊκών αγώνων ή πρωταθληµάτων και
αγώνων εθνικών οµάδων,
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ii) πέντε (5) πολιτιστικών εκδηλώσεων ανά έτος, κατ’ επιλογήν
της Διοίκησης του ΟΑΚΑ,
οπότε ο ανωτέρω χώρος στάθµευσης τίθεται ακωλύτως και
άνευ ανταλλάγµατος στη διάθεση της εκάστοτε διοργανώτριας
αρχής αυτών, υπό την επιφύλαξη των όρων και της διαδικασίας
της σύµβασης.
γ) Η διέλευση οχηµάτων και πεζών από τον δρόµο που παρεµβάλλεται µεταξύ της παραχωρούµενης εγκατάστασης και του
οριοθετηµένου χώρου στάθµευσης οχηµάτων (P5) παραµένει,
σε κάθε περίπτωση, ελεύθερη.
δ)Τα παραχωρούµενα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι υπαίθριοι
χώροι απεικονίζονται περιµετρικά υπό τους αριθµούς 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 και υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά γράµµατα Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Κ στο διάγραµµα του
Παραρτήµατος Ι, µε θέµα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ – ΟΑΚΑ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ρ5», που συντάχθηκε από τους Θανάση Σπέρτο,
Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Ο.Α.Κ.Α.
«Σπύρος Λούης» και Σάββα Μηναΐδη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.,
Τµήµα Μελετών Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος.
2. Η παραχώρηση τελεί, υπό τους ακόλουθους όρους:
α) Η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωµα πλήρους και αποκλειστικής εκµετάλλευσης, λειτουργίας και χρήσης των παραχωρούµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, εµπεριεχοµένου του
δικαιώµατος µίσθωσης και παραχώρησης τούτων σε τρίτους. Η
ΚΑΕ αναλαµβάνει µε δικές της δαπάνες, στο όνοµα και για λογαριασµό του ΟΑΚΑ, όπου τούτο απαιτείται, να διεκπεραιώσει
τις ενέργειες, που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας και χρήσης των παραχωρούµενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, µε τη συνεπικουρία του ΟΑΚΑ και
του Δηµοσίου υπέρ της ΚΑΕ. Από την έναρξη ισχύος της παραχώρησης, παραχωρούνται αυτοδικαίως στην ΚΑΕ υφιστάµενες
άδειες για κάθε επιτρεπόµενο άθληµα και δραστηριότητα εντός
των παραχωρούµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων
χώρων.
β) Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποδίδει στο ΟΑΚΑ ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%) επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από
τη µίσθωση και την εν γένει εµπορική εκµετάλλευση των παραχωρούµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων,
ρητά εξαιρουµένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώµατα και διαφηµίσεις. Η απόδοση γίνεται κατ’ έτος
και όχι αργότερα της 30ής Ιουνίου για το ποσοστό επί των εσόδων του προηγούµενου έτους.
γ) Η ΚΑΕ δεσµεύεται στην πραγµατοποίηση εντός των πρώτων
δώδεκα (12) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος επενδύσεων στα παραχωρούµενα κτίρια, εγκαταστάσεις και υπαίθριους
χώρους ύψους τριών εκατοµµυρίων ευρώ (3.000.000,00) είτε
άµεσα είτε δια των µισθωτών/παραχωρησιούχων αυτής. Στην
επένδυση περιλαµβάνονται, σε κάθε περίπτωση, και έργα αναβάθµισης της αθλητικής εγκατάστασης.
Κάθε επένδυση των µισθωτών/παραχωρησιούχων της ΚΑΕ
αποτελεί επένδυση της ΚΑΕ για την εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης.
Εφόσον για την επίτευξη των σκοπών της Παραχώρησης απαιτηθεί η έκδοση οιασδήποτε Άδειας από οιαδήποτε Αρµόδια
Αρχή, το Ελληνικό Δηµόσιο και το ΟΑΚΑ θα συµπράξουν µε κάθε
τρόπο, ώστε να εκδοθούν αυτές έγκαιρα.
δ) Η ΚΑΕ υποχρεούται στην τακτική και έκτακτη συντήρηση
των παραχωρούµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων
χώρων, καθώς και στην αποκατάσταση των πάσης φύσεως φθορών και ζηµιών τους. Το ΟΑΚΑ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει,
από την ΚΑΕ, την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, προς τον
σκοπό πλήρους τεχνικής εκπλήρωσης των ως άνω υποχρεώσεων. Η εκτέλεση των εργασιών πραγµατοποιείται αποκλειστικά
κατόπιν προηγούµενης συνεννόησης µε την ΚΑΕ και σύµφωνα
µε το πρόγραµµα και τις ανάγκες της χρήσης που καθορίζει η
ΚΑΕ. Τυχόν πρόσθετες κατασκευές που πραγµατοποιούνται µε
δαπάνες της ΚΑΕ, ανεξαρτήτως της µορφής και του χαρακτήρα
τους, παραµένουν επ’ ωφελεία της παραχώρησης και µετά τη
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λήξη του χρόνου αυτής. Οµοίως, η ΚΑΕ βαρύνεται µε τις δαπάνες κάλυψης των τακτικών και έκτακτων ασφαλιστικών κινδύνων,
που είναι δυνατόν να προέλθουν από τη χρήση, εκµετάλλευση
και, εν γένει λειτουργία των παραχωρούµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων. Εξαίρεση αποτελεί µεγάλη ή
ολική καταστροφή από φυσικά φαινόµενα, ανωτέρα βία ή άλλα
απρόβλεπτα περιστατικά, οι επιπτώσεις των οποίων δεν βαρύνουν την ΚΑΕ.
ε) Η ΚΑΕ υπέχει αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη από
υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις που προέρχονται από όργανά
της, κατά τη διάρκεια χρήσης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης
των παραχωρούµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων
χώρων.
στ) Το σύνολο των παραχωρούµενων κτιρίων, γραφείων, εγκαταστάσεων και νυν υπαίθριων χώρων τίθεται ακωλύτως και
άνευ ανταλλάγµατος στη διάθεση της Ελληνικής Οµοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), για τις ανάγκες των εθνικών οµάδων
καλαθοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και των κλιµακίων αυτών,
στο πλαίσιο διεξαγωγής των ετησίως προγραµµατισµένων διεθνών αγώνων και προπονήσεών τους, περιλαµβανοµένων και των
αντίστοιχων προπονήσεων των φιλοξενουµένων εθνικών οµάδων
καλαθοσφαίρισης ανδρών και γυναικών της αλλοδαπής, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της σύµβασης. Το σύνολο των
παραχωρούµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων
µπορεί να χρησιµοποιείται και για τη φιλοξενία παγκοσµίων ή πανευρωπαϊκών αγώνων ή πρωταθληµάτων και αγώνων εθνικών
οµάδων, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της Σύµβασης.
ζ) Διενεργούµενες δραστηριότητες εντός του αντικειµένου της
παραχώρησης, οι οποίες εκπηγάζουν από συµβάσεις που έχουν
συναφθεί µεταξύ του ΟΑΚΑ και τρίτων παραµένουν σε ισχύ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις οικείες συµβάσεις. Η ΚΑΕ υπεισέρχεται σε αυτές, ως συµβαλλόµενη, από την ηµεροµηνία θέσης
σε ισχύ της σύµβασης, αναλαµβάνοντας τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Μετά τη λήξη των ως
άνω συµβάσεων και σε περίπτωση άρνησης του εκάστοτε δραστηριοποιούµενου σε χώρο του αντικειµένου της παραχώρησης
να τον αποδώσει στην ΚΑΕ, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση
κατοχής, µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση ή και αυθαιρέτως,
χώρων ακινήτων που έχουν περιέλθει κατ’ εφαρµογή της παρ. 1
στη διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση της ΚΑΕ, η τελευταία
δύναται να ζητήσει τη σύµπραξη του Τµήµατος Ακίνητης Περιουσίας και Αθλητικής Υποδοµής της Διεύθυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδοµών του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, ώστε να προβεί σε αποβολή τους.
Σε κάθε περίπτωση, η παράδοση του αντικειµένου της παραχώρησης στην ΚΑΕ δεν διαταράσσει τη συνεχή λειτουργία εντός
αυτού:
ζα) του Αστυνοµικού Τµήµατος του ΟΑΚΑ και
ζβ) των γραφείων της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τα οποία χρησιµοποιούνται άνευ ανταλλάγµατος για όλη
τη διάρκεια της παραχώρησης.
Ως προς τη λειτουργία των γραφείων της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ξιφασκίας, ορίζεται µεταβατική περίοδος ενός (1) έτους
από την υπογραφή της Σύµβασης για την αποχώρηση της Οµοσπονδίας από αυτά.
η) Η ΚΑΕ µπορεί να συµπληρώσει την ονοµασία των παραχωρούµενων κτιρίων και εγκαταστάσεων.
θ) Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι υπαίθριοι χώροι δεν αποκλείονται από χρηµατοδοτικά εργαλεία στα οποία εντάσσονται οι υπόλοιποι χώροι
ευθύνης του ΟΑΚΑ, προς τον σκοπό ενδεικτικά επιδιόρθωσης
στέγης ή ανεξαρτητοποίησης θέρµανσης, υπό τους όρους του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. α) Δεν θίγονται, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, η εργασιακή κατάσταση και το µισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως τακτικού και έκτακτου προσωπικού του ΟΑΚΑ, που έχει ήδη διατεθεί
για την αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών των υπό παραχώρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων.
β) Είναι δυνατή, κατόπιν αιτήµατος της ΚΑΕ και ρητής συναίνεσης των εργαζοµένων και του νοµικού προσώπου, η απασχόληση συγκεκριµένων υπαλλήλων του ΟΑΚΑ, σύµφωνα µε τους
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όρους του παρόντος και της σύµβασης παραχώρησης, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα προς κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των εγκαταστάσεων. Ειδικώς στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, η µισθοδοσία και η ασφαλιστική κάλυψη
των ανωτέρω υπαλλήλων βαρύνουν την ΚΑΕ, χωρίς να θίγεται το
εργασιακό, εν γένει, καθώς και το µισθολογικό καθεστώς τους.
Οι ανωτέρω εργαζόµενοι, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην
ΚΑΕ, λαµβάνουν άδεια άνευ αποδοχών από την οργανική τους
θέση, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Μετά τη διακοπή για οποιονδήποτε λόγο της Σύµβασης µε την ΚΑΕ, διακόπτεται, χωρίς καµία περαιτέρω διατύπωση, η άδεια άνευ
αποδοχών.
4. Για την παράδοση κάθε ακίνητου και κινητού στοιχείου καταρτίζεται σχετικό πρωτόκολλο, µεταξύ του ΟΑΚΑ και της ΚΑΕ,
στο οποίο, εκτός της γενικής αναφοράς των ακινήτων, παρατίθεται περιγραφή, κατά τρόπο συνοπτικό και οµαδοποιηµένο, του
κινητού εξοπλισµού των εγκαταστάσεων, και των τυχόν ελαττωµάτων αυτού. Στο πρωτόκολλο προσαρτάται, ως αναπόσπαστο
µέρος αυτού, τεχνική έκθεση αποτύπωσης των χώρων/εξοπλισµών του αντικειµένου της παραχώρησης. Η τεχνική έκθεση συντάσσεται µε ευθύνη και δαπάνες της ΚΑΕ εντός έξι (6) µηνών από
την υπογραφή της σύµβασης. Στην τεχνική έκθεση αποτυπώνεται η τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης του αντικειµένου της
παραχώρησης, όπως και του εκτιµώµενου κόστους αποκατάστασης τυχόν ελαττωµάτων, των οποίων διαπιστώνεται η ύπαρξη ή
πιθανολογείται η εµφάνιση. Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται σύµφωνα µε τη διαδικασία και τους όρους της σύµβασης.
5. Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία ανακύψει σε σχέση µε
την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης και δεν επιλυθεί φιλικά µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων µερών εντός ενενήντα (90)
ηµερών από την ηµέρα που ανέκυψε, παραπέµπεται από οποιοδήποτε από τα µέρη προς επίλυση σε διαιτησία, σύµφωνα µε
τα ειδικώς οριζόµενα στη σύµβαση.
6. Όλοι οι όροι της παρούσας παραχώρησης είναι ουσιώδεις
και η παραβίασή τους µπορεί να αποτελέσει λόγο ανάκλησής
της, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στη σύµβαση ειδική διαδικασία.
7. Ανάκληση της παραχώρησης µπορεί να λάβει χώρα κατόπιν
αιτήµατος της ΚΑΕ, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στη σύµβαση, εφόσον πληρούται κάποια από τις εξής προϋποθέσεις:
α) Ανέγερση άλλου γηπέδου. Η ΚΑΕ µπορεί να επικαλεσθεί την
πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής µόνον µετά το πέρας δώδεκα
(12) ετών από την παραχώρηση.
β) Πτώχευση/εκκαθάριση/λύση της ΚΑΕ.
γ) Λόγοι ανωτέρας βίας, που καθιστούν υπέρµετρα επαχθή την
παραχώρηση.
δ) Μη λήψη άδειας/αδειών, χωρίς υπαιτιότητα της ΚΑΕ, σε
σχέση µε τέλεση αγώνων ή εκτέλεσης επενδυτικού σχεδίου ή/και
συντηρήσεων.
8. Τα δικαιώµατα πλήρους και αποκλειστικής εκµετάλλευσης
και διαχείρισης που παραχωρούνται στην ΚΑΕ υπερισχύουν και
δεν θίγονται α) από τυχόν αντίθετες προβλέψεις σε σχέση µε τη
χρήση των παραχωρούµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, συµπεριλαµβανοµένων και προβλέψεων από τη
θέση σε ισχύ τυχόν επιχειρησιακών σχεδίων εκ µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου και β) από ενδεχόµενες µεταβολές στο ιδιοκτησιακό/διαχειριστικό καθεστώς των παραχωρούµενων κτιρίων,
εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων.
9. Το παρόν ισχύει µε την επιφύλαξη των κανόνων του ενωσιακού δικαίου περί των κρατικών ενισχύσεων και υπό την προϋπόθεση σχετικής έγκρισης από την αρµόδια Γενική Διεύθυνση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 45
Ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων µελετών και έργων, προµηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες στέγασης αθλητικών
οµοσπονδιών στο Ολυµπιακό Αθλητικό
Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»
1. Αποκλειστικά για τις επείγουσες ανάγκες στέγασης των
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αθλητικών οµοσπονδιών των αθληµάτων της ξιφασκίας, της χειροσφαίρισης, της γυµναστικής και του αθλητικού οµαδικού
χορού στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος
Λούης», µελέτες και έργα που αφορούν στην κατασκευή αντίστοιχων αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τον
σκοπό αυτόν, 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 το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) µε την επωνυµία Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο
Αθηνών «Σπύρος Λούης», κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής διάταξης, µε την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου και των
ειδικών κανόνων που διέπουν το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, 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. Για τις ανάγκες του πρώτου εδαφίου, για προµήθειες υλικού και υπηρεσιών συναφών µε την
κατασκευή των αναγκαίων αθλητικών εγκαταστάσεων, το νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) µε την επωνυµία Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» µπορεί να αναθέτει δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία
διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, κατά την
περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, µε την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου και των ειδικών κανόνων που διέπουν το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Οι αποφάσεις
ανάθεσης κατακύρωσης των συµβάσεων της παρούσας αναρτώνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, το αργότερο
εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή τους.
2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι υποστηρικτικές υποδοµές της παρ. 1 κατασκευάζονται στο τµήµα Ρ8 εντός του εποπτευόµενου από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.)
νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) µε την επωνυµία
Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», όπως
αυτό το τµήµα εµφαίνεται περιµετρικά υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά γράµµατα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Α στο διάγραµµα του Παραρτήµατος ΙΙ, µε θέµα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ – ΟΑΚΑ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Σ. ΛΟΥΗ & Λ. ΚΥΜΗΣ», που συντάχθηκε από τους Θανάση Σπέρτο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» και
Σάββα Μηναϊδη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., Τµήµα Μελετών
Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
KAI ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο» καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσαρµογής που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 7, η
µορφή και το περιεχόµενο των παραγόµενων αρχείων της περιγραφικής και χωρικής πληροφορίας, καθώς και κάθε άλλο θέµα
τεχνικού και διαδικαστικού χαρακτήρα. Με όµοιες αποφάσεις δύναται να γίνονται, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της µελέτης
προσαρµογής, µικρής κλίµακας αλλαγές των καθορισθεισών τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον αυτές εξυπηρετούν τον σκοπό
της προσαρµογής και δεν βλάπτονται τα συµβατικά δικαιώµατα
του αναδόχου.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» καθορίζονται ειδικότερες τεχνικές λεπτοµέρειες της διαδικασίας δηµόσιας ανάρτησης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 8, ο τρόπος υποβολής και εξέτασης των
αιτήσεων διόρθωσης, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού και
λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης µπορεί να παρατείνεται η προθεσµία της
παρ. 1 του άρθρου 10 για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει
τα τρία (3) έτη ακόµη.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στην τήρηση, την
οργάνωση, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική διαχείριση
και την εν γένει λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Διασύνδεσης Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηµατολογίου, καθώς και
την αυτοµατοποιηµένη ενηµέρωση των απαραίτητων στοιχείων
του Κτηµατολογίου της παρ. 1 του άρθρου 3Α του ν. 2664/1998
(Α’ 275) οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, τα τεχνικά και
οργανωτικά µέτρα που αφορούν στην ακεραιότητα, ασφάλεια
και προστασία των τηρούµενων πληροφοριακών δεδοµένων, η
µορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και το περιεχόµενο της
αίτησης της παρ. 2 του άρθρου 3Α του ν. 2664/1998, καθώς και
κάθε ειδικό ή λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται
ειδικότερα ζητήµατα για την πρόσβαση και τη λειτουργία της
πλατφόρµας, τη δοµή και το περιεχόµενο του πιστοποιητικού οικονοµικής ενηµερότητας, τη διάρκεια ισχύος του, τα τεχνικά και
οργανωτικά µέτρα κατά την επεξεργασία των διακινούµενων δεδοµένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του άρθρου 22.
Άρθρο 47
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 10
παύουν να ισχύουν οι ουσιαστικές διατάξεις του Κτηµατολογικού
Κανονισµού Δωδεκανήσου και στις περιοχές αυτές εφαρµόζεται
η ισχύουσα στην Επικράτεια, γενική ή ειδική νοµοθεσία για τα
εµπράγµατα και λοιπά εγγραπτέα δικαιώµατα και τις εγγραπτέες
πράξεις, είτε πρόκειται για δικαιώµατα ιδιωτών, είτε για δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσίου ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ..
2. Εµπράγµατα δικαιώµατα σε ξένο πράγµα ή δικαίωµα, που
υφίστανται κατά τον χρόνο έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης,
αλλά δεν αναγνωρίζονται από το εφεξής ισχύον δίκαιο, διατηρούνται σε ισχύ. Στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου εφαρµόζεται αναλογικά, ως προς την έκταση, το περιεχόµενο, τη
δυνατότητα µεταβίβασης ή επιβάρυνσης, την προστασία και κατάργηση των δικαιωµάτων, το ισχύον δίκαιο.
3. Δικαίωµα που αποκτήθηκε µε τη χρησικτησία του άρθρου
63 του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, της οποίας
ο χρόνος έχει ήδη συµπληρωθεί κατά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 10, αναγνωρίζεται µε δικαστική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) και
διορθώνεται η εγγραφή. Οι διατάξεις για τη χρησικτησία του
Αστικού Κώδικα και της λοιπής νοµοθεσίας, εφαρµόζονται από
την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 10 και στη
χρησικτησία που είχε αρχίσει υπό το καθεστώς ισχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, αλλά ο χρόνος της δεν
είχε συµπληρωθεί. Το δικαίωµα δεν αποκτάται προτού συµπληρωθεί ο χρόνος, τον οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του Αστικού
Κώδικα και της λοιπής νοµοθεσίας. Η έναρξη, η αναστολή και η
διακοπή κρίνονται, ως προς τον χρόνο πριν από την έκδοση της
διαπιστωτικής πράξης, από το έως τότε ισχύον δίκαιο.
4. Σε περίπτωση ακινήτων, τα οποία κατά την προσαρµογή καταχωρίσθηκαν ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δηµοσίου σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 9, δεν εφαρµόζονται εκ µόνης της εγγραφής αυτής οι διατάξεις για την προστασία των ακινήτων του
Ελληνικού Δηµοσίου, εκτός εάν το Ελληνικό Δηµόσιο προβάλλει
ίδια δικαιώµατα. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται η διοικητική
διαδικασία των άρθρων 8 έως 12 του α.ν. 1539/1938 (Α’488).
5. Η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275),
καθώς και η περ. στ’ της ίδιας παραγράφου, όπως διαµορφώνονται µε το άρθρο 13 του παρόντος, εφαρµόζονται και στις
αγωγές που κατατέθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον δεν έχουν συζητηθεί.
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6. Η υποχρέωση καταχώρισης στα κτηµατολογικά φύλλα της
αγωγής της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2664/1998, όταν µε αυτή
ζητείται η αυτούσια απόδοση του πλουτισµού ή η αποκατάσταση
της προηγούµενης κατάστασης, εφαρµόζεται για όσα δικόγραφα κατατίθενται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η
λειτουργική αρµοδιότητα του Κτηµατολογικού Δικαστή για την
εκδίκαση των ίδιων αγωγών εφαρµόζεται επί δικογράφων που
κατατίθενται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 151 του ν. 4727/2020 (Α’
184), περί των δικαιωµάτων διέλευσης, και
γ) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4463/
2017 (Α’ 42), περί λειτουργίας του Ενιαίου Σηµείου Πληροφόρησης.

Άρθρο 48
Καταργούµενες διατάξεις

Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Η παρ. 11 του άρθρου 19Α του ν. 2664/1998 (Α’ 275), περί
επαναπροσδιορισµού της θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων,
β) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6, καθώς και το δεύτερο και

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 16.55’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων
ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

