
 

Βασ. Κωνσταντίνου 26, 116 35 Αθήνα, τηλ.:210-72.97.462, fax:210-72.22.028, e-mail: gvlahos@ath.forthnet.gr 
Βασ. Κωνσταντίνου 161, 194 00  Κορωπί  τηλ.210-66.20.240  
Φιλαδελφείας 25, 13671 Μενίδι τηλ.210-24.06.235 

Αθήνα, 26/04/2010 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
«Η ρύθμιση για τα σαράντα χρόνια είναι αυθαίρετη, κάτι που είπαν όλοι οι 
συνάδελφοι, όπως και εμείς και δεν ακούσαμε αντίλογο. Δεν καταλαβαίνουμε 
τι σημαίνουν τα σαράντα χρόνια. Είναι μία ρύθμιση που ουσιαστικά είναι στο 

αέρα και αφήνει το πρόβλημα ανοιχτό και κατά τη γνώμη μας άλυτο» τόνισε ο 
Γιώργος Βλάχος, Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.Δ, μιλώντας στην 

ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο που αφορά στους ημιυπαίθριους 
χώρους. 
 
Στην ομιλία του ο κ. Γιώργος Βλάχος, υπογράμμισε πως η Κυβέρνηση, αρχικά 

κατήργησε τον νόμο 3775/2009 ο οποίος έδινε οριστική λύση στο ζήτημα των 

ημιυπαιθρίων και εν συνεχεία, φέρει προς ψήφιση στην Βουλή ένα νομοσχέδιο το 

οποίο διαιωνίζει το πρόβλημα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι έτσι και δεν 

λάβατε υπ’ όψιν σας το χειρότερο για σας, δηλαδή την αποδοχή που είχε ο νόμος 

3775/2009 για όσο καιρό λειτούργησε, για όσο καιρό ήταν σε ισχύ. Δεν είδατε δηλαδή 

και δεν αξιολογήσατε τη μαζική προσέλευση του κόσμου να δώσει λύση σε ένα 

πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό και το οποίο δεν είχε άλλο τρόπο να 

αντιμετωπιστεί από την πολιτεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε 

όχι. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, όπως δεν υπάρχει και σήμερα. Με το νομοσχέδιο 

που φέρνετε δεν δίνετε σήμερα ριζική και οριστική λύση σ’ αυτό το πρόβλημα» 

 

Ο κ. Βλάχος, στην συνέχεια υποστήριξε πως η Κυβέρνηση θα πρέπει να επαναφέρει 

την ρύθμιση που αφορά στους πολύτεκνους και στα άτομα με αναπηρία τονίζοντας 

πως: «Καταργήσατε την ρύθμιση για τους πολύτεκνους και τα άτομα με αναπηρία. 

Έστω και τώρα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να το επαναφέρετε. Να επαναφέρετε τη 

ρύθμιση, περιορίζοντας το ύψος των προστίμων στο 50%. Είναι δίκαιο και δεν 



καταλαβαίνω γιατί επιμένετε, μάλιστα κάνοντας και κήρυγμα απ’ αυτό εδώ το Βήμα, 

ότι εσείς δεν έχετε εισπρακτική λογική. Μα, μόνο χρήματα θέλετε να εισπράξετε και 

τα χρήματα τα θέλετε όλοι. Εάν δεν θέλετε, λοιπόν, και δεν έχετε εισπρακτική λογική, 

σήμερα, αύριο τροποποιείστε το πρόστιμο για τα άτομα με αναπηρία και τις 

πολύτεκνες οικογένειες στο 50%». 

 
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Βλάχος, εξέφρασε την άποψη ότι, η πολιτική της 

Κυβέρνησης είναι ιδιαιτέρως αναποτελεσματική και θα οδηγήσει σε αδιέξοδο σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα λέγοντας: «Εμείς λέμε ότι είσαστε σε λάθος κατεύθυνση 

και αυτό θα το διαπιστώσετε όταν αρχίσει η εφαρμογή του νόμου. Και εμείς 

πραγματικά δεν θέλουμε να γίνουμε συνένοχοι σε αυτή τη διαδικασία, γι’ αυτό και θα 

καταψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο που έχει φέρει η Κυβέρνηση». 



ΟΜΛΙΑ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 

Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν 

υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πολιτεία δεν μπορεί να ελέγξει -ή τουλάχιστον όπως 

ορισμένοι θέλουν να μας πουν- την όλη διαδικασία της οικοδομής. Θέλετε γιατί, δεν 

έχει τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτούνται, για τους ελέγχους που 

προβλέπονται, θέλετε γιατί ποιοτικά όσοι ασχολούνται με αυτούς τους ελέγχους, δεν 

έχουν τις δυνατότητες σε όλες τις φάσεις της οικονομικής διαδικασίας να έχουν τη 

σαφή εικόνα του κτιρίου; Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Η πολιτεία δεν μπορεί να βάλει 

τάξη, αφού μαζί με τα «παράθυρα» τα οποία νομοθετικά μπορεί να υπάρχουν –την 

κάθε παράλειψη, δηλαδή, που εξελίσσεται σε «παράθυρο»- δημιουργεί παρανομίες 

και μια στρεβλή κατάσταση στο χώρο της οικοδομής.  

Θα ρωτήσει κάποιος και θα πει, αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να σταματήσει; 

Ασφαλώς ναι και σ’ αυτό συμφωνούμε όλοι. Πώς όμως θα γίνει αυτό; Αυτό θα γίνει 

δίνοντας λύση στο πρόβλημα που υπάρχει μέχρι σήμερα και βάζοντας φραγμούς στη 

διαδικασία διαιώνισης αυτού του προβλήματος. Γι’ αυτό εμείς, δηλαδή, η κυβέρνηση 

της Νέας Δημοκρατίας με το νόμο 3775/2009 δίναμε λύσεις προς δύο κατευθύνσεις. 

Πρώτον, με την αλλαγή του Γ.Ο.Κ., με τον οποίο μειώναμε το ποσοστό της συνολικής 

κάλυψης των ημιυπαίθριων από είκοσι σε δεκαπέντε, δεύτερον με την κατανομή 

αυτού του ποσοστού σε όλους τους ορόφους και τρίτον, με τη μείωση του υπογείου 

από 1,5 μέτρο σε 0,80.  

Καταλαβαίνω πραγματικά, κύριε Υπουργέ, να φέρνατε κάποια επιπλέον ρύθμιση, 

όπως για παράδειγμα, να λέγατε ότι θα προσμετράται ο ημιυπαίθριος στο 

συντελεστή δόμησης του κτιρίου. Εσείς, όμως, δεν κάνατε τίποτε από αυτά. Εσείς 

καταργήσατε τα μέτρα που θα απέτρεπαν τη διαιώνιση του προβλήματος.  

Αλήθεια, πώς νομίζετε ότι θα σταματήσει αυτή η κατάσταση; Μήπως από τους 

ελέγχους; Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα γίνουν έλεγχοι και πώς; Δεν διασφαλίζετε 

με τίποτε αυτό. Μήπως άθελά σας στέλνετε ένα κακό μήνυμα στην κοινωνία για το 

χώρο της οικοδομής; Μήπως, όμως, δίνετε και λύση για το πρόβλημα που έχει 

δημιουργηθεί μέχρι σήμερα;  

Αλήθεια, γιατί αναστείλατε το νόμο 3775/2009; Είπατε τότε –σας θυμίζω πριν από έξι 

μήνες- ότι θα ξεκινήσει από μηδενική βάση μία συζήτηση -μία δημόσια διαβούλευση, 

όπως σας αρέσει να λέτε- και τελικά σήμερα φέρατε ένα νομοσχέδιο όπως-όπως, 

χωρίς καμία διαβούλευση και χωρίς να είναι ακριβώς από μηδενική βάση. Κάνετε 

κάποιες αλλαγές μόνο και μόνο για να πείτε –και να ισχυρίζεστε αύριο- ότι φέρατε ένα 

νομοσχέδιο και δώσατε λύση σε ένα πρόβλημα.  



Μα, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι και δεν λάβατε υπ’ όψιν σας το χειρότερο για σας, 

δηλαδή την αποδοχή που είχε ο νόμος 3775/2009 για όσο καιρό λειτούργησε, για 

όσο καιρό ήταν σε ισχύ. Δεν είδατε δηλαδή και δεν αξιολογήσατε τη μαζική 

προσέλευση του κόσμου να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό και 

το οποίο δεν είχε άλλο τρόπο να αντιμετωπιστεί από την πολιτεία. Αυτή είναι η 

πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, όπως δεν 

υπάρχει και σήμερα. Με το νομοσχέδιο που φέρνετε δεν δίνετε σήμερα ριζική και 

οριστική λύση σ’ αυτό το πρόβλημα.  

Θα πει κάποιος, προτείνετε νομιμοποίηση της παρανομίας; Η γνώμη μου είναι ότι 

αφού δεν έχεις την πολιτική βούληση ή τη δυνατότητα να γκρεμίσεις κάτι και αφού 

όλοι αναγνωρίζουμε ότι αυτό το πρόβλημα προήλθε από παρερμηνείες ή, αν θέλετε, 

από νομοθετικά κενά της πολιτείας, θα πρέπει να κοιτάξουμε το πρόβλημα στα μάτια 

και πράγματι να δώσουμε λύσεις. Κατά τη γνώμη μου, δίνεις λύση στο πρόβλημα 

που υπάρχει σήμερα και κλείνεις τα παράθυρα για το αύριο. Εσείς ζητάτε σήμερα 

από τους πολίτες ουσιαστικά να αυτοκαταδοθούν, χωρίς να δίνετε τέλος στην ομηρία 

τους. Αν αύριο έρθει ένας άλλος Υπουργός, μία άλλη κυβέρνηση, ποιος εγγυάται ότι 

δεν θα πάρει πίσω αυτήν τη ρύθμιση και ότι δεν θα φέρει μία άλλη ρύθμιση; Και σε 

κάθε περίπτωση, πώς θα πείσουμε τους πολίτες ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η ομηρία; 

Η ρύθμιση για τα σαράντα χρόνια είναι αυθαίρετη, κάτι που είπαν όλοι οι συνάδελφοι, 

όπως και εμείς και δεν ακούσαμε αντίλογο. Δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν τα 

σαράντα χρόνια. Είναι μία ρύθμιση που ουσιαστικά είναι στο αέρα και αφήνει το 

πρόβλημα ανοιχτό και κατά τη γνώμη μας άλυτο. Επίσης, δεν μας λέτε πώς θα 

γίνονται οι μεταβιβάσεις, ποιο νομικό καθεστώς θα διέπει αυτούς τους ημιυπαίθριους 

χώρους και πώς θα γίνονται οι αγοραπωλησίες. 

Θα μεταβιβαστούν σε αυτά τα χρόνια κάποιες οικοδομές, κάποια διαμερίσματα 

κυρίως και δεν μας λέτε, σαν τι θα πωλούνται; Σαν ημιυπαίθριοι, σαν ανοιχτά, σαν 

κλειστά, αυτό το πρόστιμο που θα έρθει τώρα ποιος θα το πληρώσει, ποιος θα το 

επιβαρύνεται; Όλα αυτά τα αφήνετε ανοιχτά και λέτε ότι, μέσα από τους ελέγχους, 

από την καλή διάθεση του οποιουδήποτε να προσέλθει να τακτοποιήσει το θέμα του, 

θα δοθεί λύση. Εάν κάποιος δεν έρθει και γιατί να έρθει, πέστε μου, τι του λέτε; Γιατί 

να έρθει; Να φοβηθεί, μήπως κάνετε έλεγχο;  

Εδώ η πρακτική λέει ότι, κάποιος δεν πάει να περάσει το αμάξι του ΚΤΕΟ και όταν 

πέσει σε έλεγχο θα πάει εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η νοοτροπία, δυστυχώς. Δεν 

τιμά κανέναν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιος, λοιπόν, δεν θα έρθει από 

μόνος του και θα περιμένει εάν κάποτε γίνει έλεγχος, εάν είναι στο δείγμα, τότε θα δει 

πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημά του, έχοντας δεδομένο ότι ποτέ δεν πρόκειται να 



γκρεμιστεί. Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν πείθετε τους πολίτες, δεν δημιουργείτε ένα κίνητρο, 

οριστικής λύσης και τότε να βάλουμε πραγματικά τελεία και παύλα. Διότι, αυτή η 

διαδικασία με τους ημιυπαίθριους πρέπει να τελειώσει και δεν το τελειώνετε εσείς, 

δεν έχετε τη βούληση. Καταργήσατε τη ρύθμιση, λοιπόν. Επίσης, να πούμε κάτι 

ακόμα. Καταργήσατε την ρύθμιση –τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- για τους πολύτεκνους 

και τα άτομα με αναπηρία. Έστω και τώρα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να το 

επαναφέρετε. Να επαναφέρετε τη ρύθμιση, περιορίζοντας το ύψος των προστίμων 

στο 50%. Είναι δίκαιο και δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένετε, μάλιστα κάνοντας και 

κήρυγμα απ’ αυτό εδώ το Βήμα, ότι εσείς δεν έχετε εισπρακτική λογική. Μα, μόνο 

χρήματα θέλετε να εισπράξετε και τα χρήματα τα θέλετε όλοι. Εάν δεν θέλετε, λοιπόν, 

και δεν έχετε εισπρακτική λογική, σήμερα, αύριο τροποποιείστε το πρόστιμο για τα 

άτομα με αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες στο 50%. 

Μας λέτε ότι, ο νόμος δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή, όμως, 

υπάρχουν και παράβολα, υπάρχουν πρόστιμα τα οποία τα εισπράττετε. Ο πολίτης 

τελικά, κύριε Υπουργέ, θα πληρώσει και δεν τον ενδιαφέρει ακριβώς που θα πάνε 

αυτά τα χρήματα. Το Δημόσιο παίρνει τα χρήματα και δεν χρυσώνετε το χάπι, 

λέγοντας ότι θα πάνε στο ΕΤΕΡΠΣ για αναπλάσεις, αφού στο τέλος-τέλος δεν θα 

γίνουν στην περιοχή, εκεί που επιβάλλεται το πρόστιμο.  

Υπάρχουν κατασκευές, επίσης, οι οποίες γίνονται από τον ιδιοκτήτη ή από κάποιον 

κατασκευαστή, ο οποίος πουλάει αυτά τα σπίτια. Πουλάει, δηλαδή, ουσιαστικά τον 

ημιυπαίθριο, διότι γνωρίζετε ότι οι οικοδομικές εργασίες βγαίνουν συγχρόνως. Και 

εσείς επιμένετε ότι θα γίνεται έλεγχος. Μα, έλεγχος και σήμερα πρέπει να γίνεται. Με 

την παράδοση των οικοδομικών εργασιών για να πάρει ρεύμα μια οικοδομή, γίνεται 

έλεγχος. Πώς, λοιπόν, μέχρι σήμερα δεν εντοπίζεται ο κλειστός ημιυπαίθριος και 

ουσιαστικά πουλιέται; Και τί σας κάνει να αισιοδοξείτε ότι αύριο αυτός ο έλεγχος θα 

αποδώσει; Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι οι αριθμοί δεν απέδωσαν, μέχρι σήμερα, κάτι 

και πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδώσουν και στο μέλλον. Είχατε τη 

δυνατότητα να βελτιώσετε το νόμο του κ. Σουφλιά, να βελτιωθεί, πραγματικά, να 

θωρακίσετε περισσότερο τη διαδικασία της οικοδομής. 

Δεν το κάνατε αυτό. Φέρατε κάποιες άλλες ρυθμίσεις, όλη-όλη η διαδικασία θα έλεγα 

ότι είναι στον αέρα, είναι στο άγνωστο. Εμείς λέμε ότι είσαστε σε λάθος κατεύθυνση 

και αυτό θα το διαπιστώσετε όταν αρχίσει η εφαρμογή του νόμου. Και εμείς 

πραγματικά δεν θέλουμε να γίνουμε συνένοχοι σε αυτή τη διαδικασία, γι’ αυτό και θα 

καταψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο που έχει φέρει η Κυβέρνηση.  

Σας ευχαριστώ. 

 


