ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.7289
2. ‘Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Γ. Γιακουµάτου,
σελ.7294
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης Αττικής,
το ∆ηµοτικό Σχολείο Αµύνταιο Φλώρινας, το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αλµυρού Βόλου Μαγνησίας, το 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Τυρνάβου Λάρισας, τα ∆ηµοτικά Σχολεία Παλαιοχώρας, Σελίνου Χανίων και Αλικιανού Χανίων, το 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Σπάρτης Λακωνίας, το ∆ωδεκανησιακό Σύλλογο Γονέων και
Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναπηρία, Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας ατόµων µε νοητική στέρηση «ΕΛΠΙ∆Α» και αντιπροσωπεία Κινέζων δηµοσιογράφων µελών της Πανκινεζικής
‘Ενωσης ∆ηµοσιογράφων, σελ.7294,7299,7310,7313,7324,
7561,7563,7565
4. Αναφορά για την 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού και τήρηση ενός λεπτού
σιγής, σελ.7290,7294,7295,7297,7307,7311,7323,7554
5. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ.7294,7295
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης
της ασυλίας των Βουλευτών κ. Γ. Αποστολάκου, Κ. Καραγκούνη, Α. Λαφαζάνη και Θ. Ροµπόπουλου, σελ.7312,73247554
7. Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή περί «Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών», µήνυση κατά του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σελ.7559
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 20 Μαΐου 2010, σελ.7289
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση επί των άρθρων και της τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις», σελ.7290

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της Ηµέρας Μνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Α.,
σελ.7290
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ.,
σελ.7307
ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ Ι.,
σελ.7554
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ Β.,
σελ.7295
σελ.7311
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ.,
ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ Η.,
σελ.7294
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α.,
σελ.7323
ΣΙΟΥΦΑΣ ∆.,
σελ.7297
Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ Β.,
ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ Η.,

σελ.7295
σελ.7294

Γ. Επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών:
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ.,
σελ.7313
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ.,
σελ.7312
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ.,
σελ.7312,7313
ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Θ.,
σελ.7312
∆. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Α.,
σελ.7290,7291,7566
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ.,
σελ.7307
ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ Ε., σελ.7322
ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ Ι.,
σελ.7554
ΒΟΡΙ∆ΗΣ Μ.,
σελ.7556
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ.,
σελ.7308
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ.,
σελ.7310
∆ΙΩΤΗ Η.,
σελ.7295,7297,7566
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ.,
σελ.7306
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,
σελ.7562,7563
ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ Σ. (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),
σελ.7556
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π.,
σελ.7564
ΜΑΡΙΝΟΣ Γ.,
σελ.7299
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
σελ.7559
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ Α.,
σελ.7314,7315
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ.,
σελ.7304
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ.,
σελ.7291,7565
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Κ.,
σελ.7300,7315,7557,
7558,7567
ΝΑΝΟΣ Α.,
σελ.7292,7566
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,
σελ.7309
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ Ο.,
σελ.7307
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χ.,
σελ.7561
ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ Α.,
σελ.7299
ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ Η.,
σελ.7294
ΡΗΓΑΣ Π.,
σελ.7313
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α.,
σελ.7314,7323
ΣΙΟΥΦΑΣ ∆.,
σελ.7297
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.,
σελ.7303
ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ε.,
σελ.7305

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’
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Αθήνα, σήµερα στις 19 Μαΐου 2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 18.5.2010
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΚΓ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 18
Μαΐου 2010, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολό του σχεδίου
νόµου: «Τροποποίηση του ν. 3213 2003, διατάξεων του Ποινικού
Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και
άλλες διατάξεις»)
Έχει διανεµηθεί το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Πέµπτης
20 Μαΐου 2010 κι έχει ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
Η µε αριθµό 804/17-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε το καθεστώς προσλήψεων σε εταιρείες όπως η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, η ΑΜΕΛ ΑΕ και η
ΤΡΑΜ ΑΕ κ.λπ..
Η µε αριθµό 802/17-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μιχαήλ Γιαννάκη προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το έργο του αγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη κ.λπ..
Η µε αριθµό 801/17-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τους Υπουργούς Οικο-

νοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αύξηση του παραεµπορίου κ.λπ..
Η µε αριθµό 805/17-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τη διαµόρφωση του Αρχαιολογικού
χώρου του Σουνίου κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 803/17-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε την υποτιµολόγηση των φαρµάκων κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 797/17-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς την
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη δασοπροστασία στη χώρα µας
κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 807/17-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλία Πολατίδη προς τον
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εργασιών στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κοινότητας Τερπνής
Σερρών κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 806/17-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τις Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε το χαρακτηρισµό του Κορινθιακού Κόλπου ως προστατευόµενης θαλάσσιας περιοχής κ.λπ..
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
Στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα του
νοµοσχεδίου και οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Αλέξανδρος Αθανασιάδης.
Ορίστε, κύριε Αθανασιάδη, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε µε την άδειά σας πριν
ξεκινήσω την οµιλία µου επί των άρθρων, θα ήθελα να αναφερθώ
στη σηµερινή επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου,
19 Μαΐου, λέγοντας ότι όλοι εµείς έχουµε δικαίωµα στη µνήµη
για τους ανθρώπους που χάσαµε, για την τουρκική κτηνωδία, για
τις χαµένες πατρίδες και για την προσφυγιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα σήµερα στη συζήτηση επί των άρθρων του νοµοσχεδίου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση
της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής». Η συζήτηση που διεξήχθη θεωρώ ότι θα διευκολύνει
περαιτέρω την εµπεριστατωµένη ανάλυση των επιµέρους άρθρων του νοµοσχεδίου.
Πριν ξεκινήσω την ανάλυση των δεκαεπτά άρθρων, θα ήθελα
να κάνω γνωστό σε όλους –µπορεί, ίσως, να το γνωρίζετε κιόλας- ότι στην Ελλάδα το 1998 είχαν εγκατασταθεί 39 MW αιολικών και 250 KW φωτοβολταϊκών. Σήµερα, η εγκατεστηµένη ισχύς
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή µπορεί να φτάσει τα 1.300 MW. Υπάρχουν άδειες, εγκρίσεις, είναι
όλα έτοιµα και πιστεύω ότι πολύ σύντοµα θα δούµε το αποτέλεσµα. Αλλά, παρ’ όλα τα 1.300 MW, υπολείπεται ακόµη σηµαντικά
του στόχου που έχει τεθεί από την Οδηγία του 2001 για την παραγωγή ενέργειας από τις ανανεώσιµες πηγές.
Ξεκινάω µε το άρθρο 1, όπου αναφέρεται ο εθνικός στόχος
για τις ανανεώσιµες πηγές. Με το άρθρο αυτό καθορίζεται εθνικός στόχος δεσµευτικός 20% για τη συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης
ενέργειας. Επίσης, καθορίζονται αντίστοιχοι εθνικοί στόχοι για
τους επιµέρους ενεργειακούς τοµείς, όπως είναι το 40% κατ’
ελάχιστον για τη συµµετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας µέχρι το 2020, 20% κατ’ ελάχιστον για τη συµµετοχή
των ανανεώσιµων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας για
θέρµανση και ψύξη µέχρι το 2020, 10% κατ’ ελάχιστον για τη
συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών στην τελική κατανάλωση
ενέργειας, στις µεταφορές και αυτό µέχρι το 2020.
Στο άρθρο 2, όσον αφορά την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, µε το συγκεκριµένο άρθρο εισάγονται σηµαντικές τροποποιήσεις στη διαδικασία έκδοσης της
άδειας παραγωγής. Η άδεια αυτή αποτελεί την αρχή της αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει ο κάτοχός της στα επόµενα αδειοδοτικά
στάδια.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2, η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ χορηγείται πλέον µε απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, τη γνωστή ΡΑΕ. Τα
κριτήρια χορήγησης της άδειας παραγωγής παραµένουν γενικά
τα ίδια µε αυτά του ν. 3468 2006 µε περαιτέρω εξειδίκευση των
κριτηρίων.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, η ΡΑΕ αποφασίζει εντός δύο
µηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου της αίτησης για
τη χορήγηση ή µη της άδειας παραγωγής.

Στις παραγράφους 3 έως 10 διατηρούνται σε ισχύ οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3468/2006, τροποποιούµενες
βασικά κατά το γεγονός ότι η άδεια παραγωγής χορηγείται πλέον
από την ΡΑΕ και όχι από τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ. Και βέβαια, υπάρχουν πολύ σηµαντικές διαφορές. Είναι πάρα πολλές και δεν θα
τις αναφέρω, επειδή ο χρόνος είναι περιορισµένος.
Στην παράγραφο 11, µε αυτήν τη ρύθµιση επιδιώκεται να αντιµετωπιστεί άµεσα το επείγον πρόβληµα λειψυδρίας που ταλανίζει τις νησιωτικές περιοχές µε την εξοικονόµηση υδάτινων
πόρων, µέσω της εγκατάστασης µονάδων παραγωγής πόσιµου
νερού ή νερού άλλης χρήσης µε αφαλάτωση, οι οποίες βέβαια
συνδυάζονται µε σταθµούς ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Άρθρο 3 «∆ιατάξεις για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και
τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας». Σ’ αυτό το άρθρο γίνονται αλλαγές µε στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έκδοσης των αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας.
Στην παράγραφο 1, όπως ήδη αναλύθηκε στο γενικό µέρος
της εισηγητικής έκθεσης, συγχωνεύονται για έργα ΑΠΕ σε µία
ενιαία διαδικασία οι διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων.
Με την παράγραφο 2 τροποποιείται το άρθρο 8 του ν.3468/2006 που
αφορά τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ. Μετά την έκδοση της άδειας παραγωγής, ο ενδιαφερόµενος, προκειµένου να του χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης από τον
αρµόδιο ∆ιαχειριστή, αιτείται τη χορήγηση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, από την αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή, τη χορήγηση έγκρισης επέµβασης
κατά το ν.998/1979, όπου απαιτείται, καθώς επίσης και τυχόν
άλλες άδειες αναγκαίες για την απόκτηση του δικαιώµατος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου.
Ο αρµόδιος διαχειριστής χορηγεί εντός τεσσάρων µηνών την
αιτηθείσα προσφορά σύνδεσης, η οποία καθίσταται δεσµευτική
και οριστικοποιείται µε την έκδοση της απόφασης ΕΠΟ του σταθµού ΑΠΕ.
Άρθρο 4 «Ένταξη και σύνδεση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ». Με το άρθρο 4 τροποποιείται το άρθρο
11 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιµη και δίκαιη πρόσβαση των σταθµών ΑΠΕ στο Σύστηµα και το
∆ίκτυο.
Στο άρθρο 5 «Ορθολογικοποίηση της τιµολόγησης ενέργειας
που παράγεται από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ». Με την παράγραφο 1, η χρονική διάρκεια ισχύος της σύµβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ορίζεται
γενικώς σε είκοσι έτη, αντί του ουσιαστικά ισοδύναµου διαστήµατος των δέκα ετών, µε µονοµερές δικαίωµα του παραγωγού
να την παρατείνει για ακόµη δέκα έτη µε τους ίδιους όρου, που
προέβλεπε το άρθρο 12 του ν.3468/2006.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 5, οι τιµές ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που αναγράφονται στο σχετικό πίνακα, διακρίνονται σε τέσσερις οµάδες. Η πρώτη οµάδα
περιλαµβάνει εµπορικά ώριµες τεχνολογίες, όπως είναι τα χερσαία αιολικά πάρκα και οι µικροί υδροηλεκτρικοί σταθµοί ισχύος
έως 15 MW.
Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει αναδυόµενες και τεχνολογικά
σύνθετες εφαρµογές ΑΠΕ, όπως είναι οι ηλιοθερµικοί σταθµοί
ηλεκτροπαραγωγής, οι σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής που αξιοποιούν γεωθερµική ενέργεια, οι σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής από
βιοµάζα ή βιοαέριο. Στις τεχνολογίες αυτές προβλέπονται αυξηµένες τιµές ηλεκτρικής ενέργειας ανά µεγαβατώρα και µάλιστα
ενιαίες για όλη τη χώρα.
Η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει εφαρµογές ΑΠΕ µικρής κλίµακας,
κυρίως σε κτήρια, όπως είναι οι ανεµογεννήτριες µέχρι 50 kW
και τα φωτοβολταϊκά µέχρι 10 kW, µε στόχο την ευρύτερη χρήση
των ΑΠΕ στον κτηριακό τοµέα, δηλαδή, κοντά στον καταναλωτή.
Τέλος, η τέταρτη οµάδα περιλαµβάνει τις εφαρµογές ΣΗΘΥΑ,
όπου η αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω των διακυµάνσεων της
τιµής του φυσικού αερίου, αντισταθµίζεται µέσω συντελεστή ρήτρας τιµής φυσικού αερίου.
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Στην παράγραφο 3 η στήριξη, η προώθηση και η υλοποίηση
αιολικών πάρκων σε περιοχές χαµηλού αιολικού δυναµικού, συµβάλει σε µία πιο οµοιόµορφη γεωγραφική κατανοµή των αιολικών πάρκων ανά την ελληνική επικράτεια, µε µεγαλύτερη
κοινωνική και περιβαλλοντική αποδοχή, αλλά και µε πολλαπλά
οφέλη για τη διαχείριση και την αξιοπιστία του ελληνικού ηλεκτρικού συστήµατος.
Με την παράγραφο 4 καθορίζεται ο τρόπος αποζηµίωσης µέρους των περικοπών ενέργειας που επιβάλει ο ∆ιαχειριστής
στους παραγωγούς αιολικής ενέργειας, έτσι ώστε να εµπεδωθεί
κλίµα επενδυτικής ασφάλειας για να µην εκτίθενται οι παραγωγοί σε υπερβολικό κίνδυνο, που δεν βρίσκεται υπό την ευθύνη
του ελέγχου τους.
Στην παράγραφο 8 προβλέπεται ότι το Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις, που θεσπίστηκε µε το ν.3734/2009, άρθρο 27Α παράγραφος 8,
επεκτείνεται και σε κτήρια, όπου στεγάζονται νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 6 «Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα». Η τροποποίηση του
ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, ώστε να υπάρξει ένας Εθνικός
Στρατηγικός Ενεργειακός Σχεδιασµός για την εγκατάσταση αιολικών µονάδων στον εθνικό θαλάσσιο χώρο, αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας που απορρέει από το Σύνταγµα, άρθρο 24,
για το λόγο αυτό, στο ν.3468/2006 προστίθεται άρθρο 6Α, µε το
οποίο ρυθµίζονται συνολικά τα θέµατα χωροθέτησης, αδειοδότησης και εκµετάλλευσης θαλάσσιων αιολικών πάρκων.
Άρθρο 7 «Ειδικό Τέλος και Παροχή Κινήτρων στους οικιακούς
καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίσταται έργα ΑΠΕ».
Άρθρο 8 «Τροποποίηση διατάξεων για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής».
Άρθρο 10 «Εφαρµογή ΑΠΕ στα κτήρια», δηλαδή µε ποιο
τρόπο, το έχουµε εξειδικεύσει. Ο χρόνος είναι περιορισµένος τα
άρθρα είναι πάρα πολλά και θα έπρεπε να δοθεί, κατά την άποψή
µου, περισσότερος χρόνος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Υπάρχει πάντα µία
µικρή ανοχή στους εισηγητές, αλλά προσπαθήστε να ολοκληρώσετε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Άρθρο 11 «Σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας για ΑΠΕ». Με το
άρθρο 11 αντικαθίσταται το άρθρο 20 του ν. 3468/2006. Οι βασικές ρυθµίσεις του νέου άρθρου είναι:
Συνίσταται στο ΥΠΕΚΑ Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
Επενδύσεων ΑΠΕ, ικανοποιώντας έτσι το πάγιο από µακρού αίτηµα επενδυτών, κρατικών υπηρεσιών, δηµοσίων οργανισµών και
άλλων για τη σύσταση «φορέα µιας στάσης» για αιτήµατα έργων.
Το ανέφερα, γιατί θεωρώ ότι είναι από τα πιο σηµαντικά, διότι
ταλαιπωρείται ο κόσµος µε τις υπηρεσίες αυτές.
Στο άρθρο 12 αναφέρονται όλες οι λοιπές διατάξεις, τις οποίες
κάποιος πρέπει να µελετήσει µε πολύ προσοχή.
Άρθρο 13 «∆ιάταξη µε τις τιµές χονδρικής των πετρελαιοειδών
προϊόντων». Το άρθρο αυτό δεν το εξειδικεύσαµε , εµείς τουλάχιστον.
Άρθρο 14 «Τροποποιήσεις του ν.2971/2001».
Άρθρο 15 «Μεταβατικές ∆ιατάξεις». Στο άρθρο 15 εισάγονται
αναλυτικές µεταβατικές ρυθµίσεις για να είναι πλήρως αποσαφηνισµένο σε ποιο στάδιο της νέας απλοποιηµένης αδειοδοτικής διαδικασίας εντάσσεται ένα έργο ΑΠΕ, που είναι ήδη υπό
ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα, η προθεσµία για τη λήψη της
άδειας εγκατάστασης έργων ΑΠΕ που διαθέτουν άδεια παραγωγής επεκτείνεται µε βάση το νέο γενικό καθεστώς που εισάγει
ο παρών νόµος. Ενώ αιτήσεις, παρατάσεις του χρόνου ισχύος
της άδειας παραγωγής που είχαν υποβληθεί πριν από την ισχύ
του νέου νόµου, εξακολουθούν να διέπονται από τις ρυθµίσεις
που ίσχυαν πριν και εξετάζονται από τη ΡΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός έτους.
Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε. Είναι αρκετά πιεσµένος ο χρόνος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε και τη δευτερολογία σας κύριε συνάδελφε. Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, ειση-

7291

γητής της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Ξεκινώ αµέσως µε το πρώτο άρθρο. Έχουµε πει ότι συµφωνούµε µε τους στόχους, ωστόσο δεν είµαστε σύµφωνοι µε το να
σας εξουσιοδοτήσουµε να εκδώσετε υπουργική απόφαση, χωρίς
να ξέρουµε ποιος θα σας εισηγείται, χωρίς να έχει γνωµοδοτήσει η ΡΑΕ και ο ∆ΕΣΜΗΕ και βέβαια, χωρίς να ενηµερώνεται η
Βουλή για θέµατα µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού.
Στο άρθρο 2, σχετικά µε την άδεια παραγωγής, σωστά έχετε
θέσει προθεσµία στη ΡΑΕ. Το ερώτηµα είναι κατά πόσο µπορεί
να την τηρήσει.
Για την παράγραφο 1 είµαστε επιφυλακτικοί. ∆ίνετε εµπορική
αξία στην άδεια. Εµείς σας είχαµε πει να την αποκαλέσετε
έγκριση σκοπιµότητας. Με τη λέξη «άδεια» δίνετε βαρύτητα, δηλαδή εµπορική αξία και αυτό φαίνεται παρακάτω στα επόµενα
εδάφια του νοµοσχεδίου.
Επιφυλακτικοί είµαστε σε ό, τι αφορά στις εξαιρέσεις, τις
οποίες αυξάνετε επικίνδυνα. Μιλώ για το 1MW, στο οποίο ανεβάζετε σχεδόν, όλες τις τεχνολογίες. Πιστεύουµε ότι θα έπρεπε
να βάλετε «οροφή» ισχύος ανά τεχνολογία.
Στην παράγραφο 2 η άδεια, όπως την αποκαλείτε, παύει να
ισχύει αυτοδίκαια. Παρακάτω, όµως, ακολουθούν αοριστίες, σχετικά µε τι λογίζεται ως αντικειµενικός λόγος που δεν είναι στην
υπαιτιότητα του ενδιαφερόµενου.
Έτσι, κυρία Υπουργέ, δίνετε την ευχέρεια στη ΡΑΕ να ανακαλεί άδειες, για παράδειγµα, που µπορούν να υλοποιηθούν ή και
το αντίθετο. Είπαµε στην επιτροπή –και δυστυχώς δεν το είδαµε
στο νοµοσχέδιο- ότι απαιτείται ένας κανονισµός, µε βάση τον
οποίον η ΡΑΕ θα αξιολογεί τα επενδυτικά σχέδια. Ο κανονισµός
που υπάρχει, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, να τεθεί σε δηµόσια
διαβούλευση, ώστε και η αγορά, αλλά και όλοι όσοι εµπλέκονται
µε το θέµα, να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν.
Επανερχόµενος στις εξαιρέσεις: για τους σταθµούς βιοµάζας,
βιοαερίου, βιοκαυσίµων από τα 100KW πηγαίνετε στο 1MW, για
τη ΣΗΘΥΑ από 50 στο 1MW κ.λπ.. Για τόσο µεγάλη ισχύ δεν θα
έπρεπε κάποιος να εξετάζει τη σκοπιµότητα του έργου; Πρόκειται για επενδύσεις που µπορούν να φτάσουν τα 2.000.000 και
3.000.000 εκατοµµύρια ευρώ.
Άρθρο 3: ΕΠΟ και άδειες εγκατάστασης.
Πρέπει να εξηγήσετε τι εννοείτε «δοµικές κατασκευές». Επίσης, να θέσετε µια προθεσµία για την υπουργική απόφαση, µε
βάση την οποία θα κατατίθενται εγγυητικές επιστολές απ’ όσους
δεν έχουν αξιολογηθεί ή και απ’ όσους έχουν ήδη αξιολογηθεί.
Άρθρο 4: Ένταξη και σύνδεση σταθµών ΑΠΕ.
∆εν υπάρχει προτεραιότητα στην κατανοµή φορτίου για τα
υβριδικά. Σας το είχαµε πει και στην επιτροπή. Σηµαντικό κατά τη
γνώµη µου, είναι το σηµείο 6 της παραγράφου 1, σχετικά µε την
εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασµού διασυνδέσεων των νησιών.
Λέτε ότι θα γίνει µέσα σε έξι µήνες. Θεωρώ ότι είναι ένα κρίσιµο
θέµα, για το οποίο πρέπει να ενηµερωθεί και η Βουλή.
Άρθρο 5: Ορθολογικοποίηση της τιµολόγησης.
Κυρία Υπουργέ, αλλάξτε τον τίτλο. Μάλλον θέλετε να πείτε
«εξορθολογισµός». Όµως και αυτή η λέξη κατά τη γνώµη µας
είναι άστοχη, διότι υπονοεί ότι το κράτος µέχρι τώρα τιµολογούσε µε µη ορθολογικό τρόπο. Εξήγησα χθες την αλληλουχία:
Πρώτα κάνουµε µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό, µετά κάνουµε ένα σχέδιο δράσης και στη συνέχεια προχωράµε και τιµολογούµε µε βάση το µείγµα ΑΠΕ. Εσείς κάνατε το ανάποδο. Εγώ
προσωπικά φοβάµαι ότι οι τιµές έχουν µπει µε το µάτι. Κλασική
απόδειξη είναι η ευκολία, µε την οποίαν άλλαξαν από τη διαβούλευση µέχρι σήµερα. Αν βάλουµε και τις προσαυξήσεις του αναπτυξιακού νόµου, οι τιµές βγάζουν µάτι. Ένα απλό παράδειγµα:
Μαζί µε τον αναπτυξιακό, αµείβουµε τις µικρές ανεµογεννήτριες,
µε 300 ευρώ. Ακούστε το νούµερο: 300 ευρώ. Στην αιτιολογική
έκθεση, λέτε, βέβαια, ότι για τις αναδυόµενες και τεχνολογικά
σύνθετες εφαρµογές έχουν ληφθεί υπ’ όψιν µελέτες, όπως και η
εύλογη απόδοση της επένδυσης. Εγώ δεν έχω δει καµµία τεχνοοικονοµική µελέτη που να τεκµηριώνει, είτε για τις ώριµες είτε
για τις αναδυόµενες τεχνολογίες, αυτές τις τιµές. Το πραγµατικά
ορθολογικό είναι να τιµολογούµε υπό το φως του σχεδίου δρά-
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σης.
Για την αξιοπιστία του επενδυτικού περιβάλλοντος, που αναφέρετε και στην εισηγητική έκθεση, δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
Έχουν φροντίσει γι’ αυτό οι άλλοι Υπουργοί, πριν από εσάς.
Η τιµολόγηση είναι επίσης ατελής. Για παράδειγµα, η οικιακή
ανεµογεννήτρια δεν αναφέρεται πουθενά. Τέλος αναµφισβήτητα
υπάρχει και προνοµιακή µεταχείριση ορισµένων τεχνολογιών.
Στα φωτοβολταϊκά, για παράδειγµα, µειώνετε τις τιµές σε σχέση
µε το ν. 3734 στα µη διασυνδεδεµένα νησιά και τα εξαιρείτε από
την προσαύξηση του 20%. Κάνετε τη σύγκριση µε τα 300 ευρώ,
που σας ανέφερα προηγουµένως, που δίνετε στην κιλοβατώρα
για τα µικρά αιολικά κάτω από 50KW.
Έρχοµαι τώρα στα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Κυρία Υπουργέ, κατά τη διαβούλευση είχατε θεσπίσει µια τιµή
150 ευρώ τη µεγαβατώρα. Τι άλλαξε, επίσης, και αποφασίσατε
τη διαδικασία του διαγωνισµού; Και γιατί απουσιάζουν οι προθεσµίες; Παρακάτω, στην παράγραφο 17 του άρθρου 15, αναφέρετε σχετικά µε την άδεια εγκατάστασης. Τι θα γίνει, εάν πριν
εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης, υπάρξει µια νέα στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πώς θα ολοκληρωθεί η αδειοδότηση; Φοβάµαι ότι µε αυτό το σηµείο θα µπλοκάρετε τα
θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Άρθρο 7: Ειδικό τέλος.
Συµφωνούµε για τους καταναλωτές. Ήταν µια ρύθµιση που είχαµε κάνει εµείς. Όµως εδώ επισηµαίνουµε και ζητούµε να συµπεριλάβετε µια πρόνοια για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», δηλαδή για τη
νέα εξέλιξη των δήµων, λαµβάνοντας υπ’όψιν ότι η ισχύς και η
ενέργεια παράγονται σε περιοχές καποδιστριακών δήµων.
Άρθρο 8: Τροποποίηση διατάξεων για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Υπήρχε µια αρµονία στη διαβούλευση µε το χωροταξικό. Τώρα
το µήνυµα είναι «ΑΠΕ παντού, εκτός από αυστηρά προστατευόµενες περιοχές». Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται στις περιοχές
«RAMSAR» και «ΦΥΣΗ 2000», όµως πρόσφατα, σύµφωνα µε µια
ανακοίνωση του ECO NEWS, προσθέσατε εξήντα έξι ακόµη περιοχές στις ζώνες ειδικής προστασίας. Το είδα στο διαδίκτυο.
Τελικά, είναι διακόσιες τέσσερις οι ζώνες αυτές, πράγµα που ενδεχοµένως να δηµιουργεί προβλήµατα συµβατότητας µε τη φιλοδοξία του νοµοσχεδίου αλλά και µε το χωροταξικό.
Άρθρο 9: Θέµατα χωροθέτησης.
Πρέπει να εξετασθούν αποκλίσεις: Γενικό, περιφερειακό, ειδικό χωροταξικό, ποιος θα τεκµηριώσει, τι θα τεκµηριώσει.
Συµφωνούµε µε την παράγραφο 4 και πιστεύουµε ότι σωστά
εντάξατε τα µικρά υδροηλεκτρικά.
Για την παράγραφο 7 σε σχέση µε την αγροτική γη υψηλής
παραγωγικότητας έχουµε επιφύλαξη.
Άρθρο 10: Σας έχουµε πει ότι διαφωνούµε πλήρως. Θεωρούµε
ότι πρόκειται για µια µεγαλοστοµία. Ο βασικός λόγος που καταψηφίζουµε είναι ότι το άρθρο αυτό δεν έχει καµµία σχέση µε την
εφαρµογή ΑΠΕ στα κτήρια. Το µόνο που αφορά ΑΠΕ είναι η υποχρέωση κάλυψης 60% της ενέργειας ζεστού νερού χρήσης µε
ηλιοθερµικά συστήµατα. Αυτό δεν είναι ΑΠΕ στα κτήρια. Επίσης,
διαφωνούµε µε το θέµα των ενεργειακών επιθεωρητών και µε το
ΚΕΝΑΚ. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές είναι ένα ζήτηµα πολύ δύσκολο. Πιστεύουµε ότι έχετε αποκλείσει πάρα πολλές ειδικότητες, κακώς κατά τη γνώµη µας. Να µας πείτε, αφού το προεδρικό
διάταγµα των επιθεωρητών βρίσκεται καθ’ οδόν για τη συλλογή
υπογραφών, για ποιο λόγο χρειάζεται σήµερα σε αυτό το νοµοσχέδιο να κάνουµε ειδική ρύθµιση. Αυτό θα µπορούσε κάποιος
να το αποκαλέσει –συγγνώµη, εάν είναι βαριά η έκφραση- «κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα».
Παράγραφος 6 και 7: Επιθεωρητές λεβήτων, επιθεωρητές κλιµατιστικών, εγκαταστάσεων κ.λπ.. Προσθέτουµε πάρα πολλές
διαδικασίες, οι οποίες στο τέλος θα βραχυκυκλώσουν το σύστηµα. Θέλω επίσης, να πω ότι το πρόγραµµα που είχαµε εξαγγείλει για την εξοικονόµηση στα ιδιωτικά κτήρια, όπως έχει
εξελιχθεί συνδέεται µε τους επιθεωρητές, που για να συγκροτηθούν σε σώµα και να κάνουν αυτές τις επιθεωρήσεις θα περάσει
πάρα πολύς καιρός.
Άρθρο 11: Σύσταση αυτοτελούς υπηρεσίας για ΑΠΕ.
Νοµίζουµε ότι είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασµα. Ελπίζουµε να
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βοηθήσει τη διαδικασία.
Στις λοιπές διατάξεις, στο άρθρο 12, υπάρχει η παράγραφος
9, η οποία εισάγει µια παρέκκλιση από το πλέγµα ένδικων µέσων,
σε ό,τι αφορά τη ΡΑΕ. Αυτό θα πρέπει να το προσέξετε νοµικά.
Όσον αφορά τις αναδασωτέες εκτάσεις, είχαµε πει στην επιτροπή ότι υπάρχει ένα κενό στη νοµοθεσία, το οποίο δεν βλέπουµε να ρυθµίζεται εδώ. Η παράγραφος 11, όπως τη διατυπώσατε,
δηµιουργεί κάποια ζητήµατα. Σας έχουµε ενηµερώσει σχετικά
και ελπίζουµε ότι θα καταλήξετε στη σωστή διατύπωση.
Άρθρο 13: Τιµές χονδρικής των πετρελαιοειδών προϊόντων.
Στην ουσία είναι επανάληψη διατάξεων που είχαµε προβλέψει.
Υπάρχει ένα ζήτηµα σε ό,τι αφορά το πέµπτο εδάφιο για τη ΡΑΕ
και την παραποµπή στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Έχω διαγνώσει σύγχυση ρόλων µεταξύ ΡΑΕ και Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Και µιας και συζητάµε για τα καύσιµα, θέλω να σας πω ότι σας
έχει ξεφύγει τελείως ο έλεγχος. ∆εν έχουµε πλέον ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος είναι αρµόδιος για τις τιµές των καυσίµων. Είναι
το Υπουργείο Οικονοµίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης; Αυτό όµως
που βλέπουµε είναι ότι η αγορά έχει ξεφύγει πλέον πέρα από
κάθε έλεγχο.
Άρθρο 14, σχετικά µε τις τροποποιήσεις του ν.2971 του 2001.
Εδώ δεν έχουµε κάποια σηµαντική επιφύλαξη. Απλώς σηµειώνουµε ότι για τα θαλάσσια αιολικά δεν χρειάζεται παραχώρηση
αιγιαλού και παραλίας. Αυτό είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να το
δείτε, διότι υπάρχουν περιπτώσεις –θα προκύψουν από τις µελέτες- όπου τα θαλάσσια αιολικά δεν θα είναι σε πολύ µεγάλη
απόσταση από τις ακτές. Και, ίσως, θα πρέπει να δείτε και για τα
υδροηλεκτρικά, να υπάρχει, δηλαδή, αντίστοιχη ρύθµιση για τις
όχθες ή σε ποτάµια και σε ρέµατα, όσον αφορά στην εκτέλεση
των εργασιών.
Άρθρο 15: Mεταβατικές διατάξεις. Υπάρχουν αρκετά σηµαντικά ζητήµατα εδώ, αρκετά σηµαντικά για τα οποία έχουµε πολλές επιφυλάξεις, όπως για παράδειγµα, την παράγραφο 6. Οι
νέες αιτήσεις -µιλώ για τις εξαιρέσεις των 500 KW- θα κλείσουν
όλο τον ηλεκτρικό χώρο. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται η
υπουργική απόφαση που θα εκδώσετε να είναι αναντίστοιχη.
Πάµε στην παράγραφο 17. Σας είπα και προηγουµένως για τα
θαλάσσια αιολικά πάρκα, το τι πρόκειται να γίνει αν πριν εκδοθεί
η άδεια εγκατάστασης υπάρξει νέα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Τέλος, κυρία Υπουργέ, πιστεύουµε ότι παρά την προσπάθεια
που έχει γίνει µέχρι τώρα, αν δεν ληφθούν υπ’όψιν οι παρατηρήσεις που κάναµε χθες και σήµερα, ενδέχεται να οδηγηθούµε σε
αδυναµία εφαρµογής του νόµου. Αναφέρθηκα χθες και στις
υπουργικές αποφάσεις. Είναι τεράστιο το πλέγµα. Χρειάζεται συγκροτηµένη προσέγγιση αυτών των υπουργικών αποφάσεων,
χρειάζονται προτεραιότητες, έτσι ώστε να µπορέσει το νοµοσχέδιο να λειτουργήσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Απόστολος Νάνος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Όλη η φιλοµονοπωλιακή πολιτική και η αντιλαϊκή φιλοσοφία
του σχεδίου νόµου αποτυπώνεται ευθύς εξαρχής από το άρθρο
πρώτο στο δεύτερο εδάφιο, στο οποίο ορίζεται ότι η προστασία
του κλίµατος µέσω της προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σηµασίας για τη χώρα. Προτεραιότητα η
οποία κατοχυρώνεται µε συγκεκριµένες διατυπώσεις σε κρίσιµα
σηµεία του σχεδίου νόµου, προβάλλοντας έτσι µία ανύπαρκτη
για την κοινή λογική εγχώρια προτεραιότητα και µάλιστα υψίστης
σηµασίας, φράση που παραπέµπει σε µελλοντική επίκληση δηµοσίου συµφέροντος, όπως προαναγγέλλεται ήδη στην εισηγητική έκθεση, ώστε να ξεπερνώνται τα όποια συνταγµατικά
κωλύµατα κατά τη µακρά περίοδο υλοποίησης των διατάξεων
του νόµου.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ οµολογεί ξεκάθαρα, ότι µπροστά
στην κερδοφορία των κεφαλαίων που επενδύονται στον τοµέα
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παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, υποτάσσονται τόσο
οι περιβαλλοντικές παράµετροι -προστασία φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστηµάτων, φυσικοί πόροι, δάση, αιγιαλοί, παραλίες, αστικό περιβάλλον, µνηµεία πολιτισµού- όσο και οι
κοινωνικές όπως το λαϊκό εισόδηµα, υγεία, ζητήµατα τοπικής
ανάπτυξης.
Θέµα, όµως, υψίστης προτεραιότητας για τη χώρα, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει. Υπό το πρόσχηµα δηλαδή, του µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής, επιδιώκεται να γίνει ακόµα πιο
αποτελεσµατικό, πιο προσοδοφόρο για το κεφάλαιο το υπάρχον
ήδη νοµικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, µε στόχο την παραπέρα προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την
επιτάχυνση της συγκέντρωσης και της συγκεντροποίησης του
κεφαλαίου στον κλάδο αυτό, τη διασφάλιση από το κράτος της
κερδοφορίας των επενδύσεων των µονοπωλίων.
Η επίτευξη αυτών των στόχων επιδιώκεται µε συγκεκριµένες
ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου, µε τη βοήθεια πλέον και των καλλικρατικών ΟΤΑ, δήµων και περιφερειών.
Ως πιο σηµαντικές επισηµαίνονται: Στο άρθρο 5, πέραν των
παχυλών δηµόσιων χρηµατοδοτήσεων που δίνονται από τους
εκάστοτε αναπτυξιακούς νόµους για την υλοποίηση των επενδύσεων, εξασφαλίζονται υπέρ του κεφαλαίου για διάστηµα από
είκοσι έως είκοσι πέντε χρόνια και µε ισόχρονη παράταση, τιµές
πώλησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στη ∆ΕΗ και
µέσω αυτής στη λαϊκή οικογένεια, πολλαπλάσιες τιµές, µε την
οποία η ∆ΕΗ πουλάει το ρεύµα στους µεγάλους καταναλωτές.
Πέντε φορές επάνω δηλαδή, από ό,τι κοστίζει η κιλοβατώρα στη
∆ΕΗ.
Είναι φυσικό και να υπάρχει αυτή η τεράστια ουρά –να το πω
έτσι- προθυµίας για επενδυτές στις αναλώσιµες πηγές ενέργειας, όταν ένα εργοστάσιο της ∆ΕΗ παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας θέλει τριάντα µε τριάντα πέντε χρόνια για να κάνει
απόσβεση και µία µονάδα παραγωγής από ανανεώσιµη πηγή σε
πέντε χρόνια έχει κάνει ήδη απόσβεση. Καταλαβαίνετε το κέρδος και την κερδοφορία που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις.
Εξίσου µε τις ΑΠΕ ευνοϊκά αντιµετωπίζεται και η συµπαραγωγή, δηλαδή η από κοινού παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής
ενέργειας υψηλής απόδοσης µε κλασικά ορυκτά καύσιµα, ιδιαίτερα µε φυσικό αέριο. Επιβραβεύετε έτσι στην ουσία µία τεράστια ενεργειακή σπατάλη, γιατί αυτό συµφέρει τα διεθνή
µονοπώλια του κλάδου, σε σχέση µε την απευθείας χρήση του
φυσικού αερίου ως καυσίµου, αντί ως µέσου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την οποία οι απώλειες των διεργασιών
παραγωγής, καθώς και της µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας
στον καταναλωτή, είναι τεράστιες.
Ξεχωριστή επιδότηση της τιµής πώλησης προβλέπεται για τις
επενδύσεις σε χερσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας µε
χαµηλό αιολικό δυναµικό, πλήρης διασφάλιση των κερδών των
επενδυτών. Οι επενδυτές των ενεργοβόρων µονάδων αφαλάτωσης στα νησιά µε χρήση ΑΠΕ πριµοδοτούνται µε τη δυνατότητα
ως αυτοπαραγωγοί να πωλούν την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια ανερχόµενη στο 25% της χρησιµοποιούµενης για την αφαλάτωση, στο 20% της συνολικής. Η διάταξη αυτή αποκτά
ιδιαίτερη σηµασία, εάν συνδυαστεί µε τα ειδικά προνόµια και τις
εξπρές διαδικασίες που προβλέπονται στο σχέδιο νόµου.
Στο άρθρο 2 κατοχυρώνεται µια προκλητική διευκόλυνση των
επενδυτών σε βάρος της δηµόσιας γης και του περιβάλλοντος
κατά τη διαδικασία των αδειοδοτήσεών τους, µε την κατάργηση
βασικών διατάξεων της νοµοθεσίας περιλαµβανοµένου και του
νόµου-πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη χωροθέτηση και όχι µόνο των οχλουσών εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό συντοµεύεται ο συνολικός χρόνος για την έκδοση
εγκατάστασης κατά τη σύνδεση έως τέσσερα έτη, τη στιγµή που
ο υπηρεσιακός κρατικός µηχανισµός όχι µόνο δεν προβλέπεται
να ενισχυθεί, αλλά αποδυναµώνεται συστηµατικά σε έµψυχο δυναµικό. Σηµειώνεται ότι η ίδια η Κυβέρνηση επισηµαίνει στην εισηγητική της έκθεση τα παρακάτω µεταξύ άλλων αναµενόµενα
κέρδη που εξασφαλίζει για το κεφάλαιο µε τις νέες ρυθµίσεις.
Πρώτον, από την κατάργηση της διαδικασίας χωροθέτησης.
Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση ως διακεκριµένου σχεδίου δεκαοκτώ µήνες, λογικό αφού δεν θα υπάρ-
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χει κατά το κρίσιµο αυτό στάδιο ενηµέρωση του κοινού, άρα ούτε
δυνατότητα για προσφυγές και άλλες παρεµβάσεις. Σηµειώνεται ότι η κατάργηση αυτή δεν αφορά µόνο τους σταθµούς ΑΠΕ,
αλλά και όλα τα συνωδά έργα, µεταξύ των οποίων είναι τα έργα
σύνδεσης µε το δίκτυο, αλλά και οι δρόµοι πρόσβασης προς το
σταθµό που διανείµεται κατά κανόνα µέσα από δάση και δασικές εκτάσεις καθ’οδόν προς τις βουνοκορφές, όπου συνήθως
χωροθετούνται µέχρι το κριτήριο της κερδοφορίας οι ανεµογεννήτριες.
∆εύτερον, από την τροποποίηση των ρυθµίσεων για το χαρακτηρισµό δασικών εκτάσεων κατά τη διαδικασία της έκδοσης της
άδειας, επέµβαση σε δάσος ή δασική έκταση, έξι µήνες κατά περίπτωση, χάρη στις τροποποιήσεις που κρίθηκαν και στην παράγραφο 10 και 11 του άρθρου 12.
Από τις στρατιωτικού χαρακτήρα διατάξεις που περικόπτουν
διαδικασίες, για παράδειγµα γνωµοδοτήσεις φορέων και αρχών,
µετατρέπονται σε µία τυπική διαδικασία και προθεσµίες κατά τη
διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, αλλά και θεσµοθετούν αυτοδίκαιες εγκρίσεις µετά την παρέλευση συµπιεσµένων προθεσµιών µέχρι του σηµείου της γελοιότητας, για
παράδειγµα αυτοδίκαιη ύπαρξη ελλείποντος καθοριστικής σηµασίας στοιχείου, τόσο στο φάκελο για την έκδοση ειδικών περιβαλλοντικών όρων, όσο και την ίδια περιβαλλοντική µελέτη.
Από την παράλληλη ροή διάφορων διαδικασιών, όπως έγκριση
περιβαλλοντικών όρων και προσφορά σύνδεσης έξι µήνες και
άδειας εγκατάστασης και λοιπών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.
Στις περισσότερες όµως των περιπτώσεων υφίσταται µία φυσική
αλληλουχία µεταξύ των πιο πάνω σταδίων, καθώς κατά την ολοκλήρωση του ενός σταδίου διαµορφώνονται όροι και προϋποθέσεις που αφορούν και πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν στο επόµενο
στάδιο.
Με τη ρύθµιση αυτή παραδείγµατος χάριν, εάν η προσφορά
σύνδεσης διαµορφώσει όρους διαφορετικούς από αυτούς της
παραλλήλως οδεύουσας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ως
προς τα έργα σύνδεσης, τότε δεν θα προσαρµόζονται ως όφειλε
η προσφορά σύνδεσης προς την ΕΠΟ, αλλά η ΕΠΟ τροποποιείται προσαρµοσµένη στην προσφορά σύνδεσης και από διάφορες ρυθµίσεις για τις εξαιρέσεις δέκα µήνες κατά περίπτωση, για
να αρθούν και τα όποια εµπόδια ενδεχοµένως ανακύψουν ως
προς την ταχεία ολοκλήρωση, και άρα και την απόδοση της επένδυσης, καταργούνται θεσµοθετηµένες ρυθµίσεις περιφερειακών
πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης,
ρυθµιστικών σχεδίων, γενικών πολεοδοµικών σχεδίων ή άλλων
χρήσεων γης, εφόσον το περιεχόµενό τους δεν καλύπτει επαρκώς ή έρχεται σε αντίθεση µε τις κατευθύνσεις του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού.
Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν µόνο οι κατευθύνσεις του ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ, το οποίο βεβαίως τροποποιείται
καταλλήλως και θα συνεχίσει να το κάνει οσάκις απαιτείται αυτή
η ΚΥΑ, ώστε να συµβάλει στην απεµπλοκή µεγάλου αριθµού
έργων ΑΠΕ που βρίσκονται σήµερα σε αδειοδοτική τελµάτωση.
Έτσι λένε τώρα την συστηµατική απροθυµία µεγαλοεπενδυτών να υποβάλλουν σύννοµους φακέλους, στοχεύοντας να τους
αφήσουν πρακτικά ασύδοτους, πέρα από κάθε ουσιαστικό
έλεγχο, για την ταχύτατη υλοποίηση των επενδύσεών τους σε
βάρος –όπως οµολογούσαν και οι ίδιοι κατά την αρχική διατύπωση προς τη διαβούλευση προσχεδίου- των άλλων περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραµέτρων.
Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 19, ορίζεται µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του σχεδίου νόµου ότι σε όλες τις προστατευόµενες
περιοχές µπορούν να κατασκευαστούν σταθµοί ΑΠΕ και τα συνωδά έργα, εκτός από τις περιοχές απολύτως προστασίας της
φύσης, τους υγρότοπους, τη Συνθήκη Ραµσάρ και τους «ΝATURA».
Όσοι σταθµοί ΑΠΕ, λόγω µικρού µεγέθους εξαιρούνται από
την υποχρέωση έκδοσης ΕΠΟ, µπορούν τηρώντας την διαδικασία ΕΠΟ να εγκαθίστανται τόσο σε περιοχές «NATURA», όσο και
σε επαφή µε τον αιγιαλό. Για να γίνει κατανοητή η ακραία αντιπεριβαλλοντική διάσταση της διάταξης αυτής, σηµειώνεται ότι
µε αυτόν τον τρόπο, όχι µόνο τα αιολικά πάρκα, αλλά και οι µονάδες καύσης των αποβλήτων µε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και µάλιστα, ανεξάρτητα από το βαθµό ενεργειακής
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απόδοσης, θα µπορούν να χωροθετούνται παντού.
Και είναι αυτό που είπαµε και χθες για τη σωτηρία του περιβάλλοντος. Θεωρούνε σαν ΑΠΕ την καύση των σκουπιδιών και
κατοχυρώνονται µε χρηµατοδότηση των µονάδων αυτών.
Από την πίσω πόρτα µπαίνει βέβαια και για τη γη υψηλής παραγωγικότητας. Το τονίσαµε και χθες. Είµαστε εντελώς αντίθετοι. ∆εν µπορεί, όταν καταστρέφονται οι αγρότες από την Κοινή
Αγροτική Πολιτική και ξεκληρίζονται, δήθεν να κοπτόµαστε για
αυτούς –η Κυβέρνηση δηλαδή και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης- και να φροντίζουν να τους δώσουν το εισόδηµα µε τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και να µην σκέφτονται τι θα γίνει
µε τη διατροφική αλυσίδα και µε τις τεράστιες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 µπορούν µε απλή υπουργική απόφαση του Πολιτισµού να γίνονται λάστιχο, οσάκις απαιτείται, οι διατάξεις της αρχαιολογικής νοµοθεσίας αναφορικά µε
τη συµβατότητα ενός έργου ΑΠΕ, όπως οµολογεί η εισηγητική
έκθεση.
Σηµαντικό ρόλο καλούνται να παίξουν και οι «καλλικρατικοί»
ΟΤΑ και των δύο βαθµών στην παραπέρα διείσδυση του κεφαλαίου στην ενέργεια µέσω των ΑΠΕ και των µονάδων ΣΗΘΥΑ. Οι
πρωτοβάθµιοι ΟΤΑ καλούνται να επιλέξουν φίλιους επενδυτές ή
και συνεταίρους –µε ποιες, αλήθεια, διαδικασίες;- και προαναγγέλλονται νέα σκάνδαλα σε αυτές τις περιπτώσεις προκειµένου
να τους προικίσουν µε µία σειρά προτεραιότητες έναντι των
ανταγωνιστών τους σε περιπτώσεις, όπως η λήψη αδείας παραγωγής όταν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αιτήσεων ή περιορισµένη
ικανότητα του διαδικτύου να απορροφήσει την παραχθησόµενη
ηλεκτρική ενέργεια, η λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για την κατασκευή µονάδων αφαλάτωσης. Οι αιρετές περιφέρειες αναλαµβάνουν σύµφωνα µε το προσχέδιο
νόµου για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» να ασκήσουν τις αρµοδιότητες της
αδειοδότησης που είχαν και έχουν µέχρι να υλοποιηθεί ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και οι κρατικές περιφέρειες.
Η διανοµή απευθείας στους οικιακούς καταναλωτές µέρους
του ειδικού τέλους παραγωγού που άλλαξε βέβαια και έγινε χειρότερο, αξιοποιείται για την άντληση της αντίδρασης και την ενσωµάτωση των τοπικών κοινωνιών σε επενδυτικά σχέδια µεγάλης
κλίµακας σε βάρος του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης άλλων
τοµέων της τοπικής οικονοµίας, όπως εγκατάσταση ΑΠΕ σε
δάση, εθνικά πάρκα, αιγιαλούς, περιοχές υποανάπτυξης, αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.
Από την άλλη µεριά, η συνολική επιβάρυνση της λαϊκής κατανάλωσης που θα προκύψει από την πώληση της πράσινης ιδιωτικής ηλεκτροπαραγωγής στο κράτος, σε πανάκριβες τιµές, θα
είναι πολύ µεγαλύτερη και για τους δικαιούχους του πιο πάνω
µεριδίου από το προβαλλόµενο οικονοµικό όφελος.
Τέλος, στη σειρά µα όχι στη σηµασία, επισηµαίνεται ότι καµµία
δέσµευση δεν τίθεται για τον ενδιαφερόµενο µεγαλοεπενδυτή
να αποδείξει την κυριότητα ή τη νόµιµη κατοχή ή νοµή της έκτασης πάνω στην οποία προτίθεται να κατασκευάσει τον σταθµό
ΑΠΕ για τον οποίο ζητά την άδεια παραγωγής πριν αυτή εκδοθεί.
Το παράδειγµα της Καρύστου, όπου επιχειρείται µε την συγκέντρωση µικροϊδιοκτητών σε µεγάλα συµφέροντα για να κερδοσκοπήσουν από αυτή την επένδυση είναι ξεκάθαρο.
Ύστερα από τα παραπάνω, απορρίπτουµε συνολικά το σχέδιο
νόµου και γενικότερα το πλαίσιο της απελευθέρωσης, τονίζοντας
ότι αγωνιζόµαστε για ενιαίο αποκλειστικό κρατικό φορέα ενέργειας που θα αποτελέσει λαϊκή περιουσία και θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, θα αξιοποιεί τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε
γνώµονα το σύνολο των κοινωνικών αναγκών. Αγωνιζόµαστε, για
να ανοίξει πραγµατικά ο δρόµος της λαϊκής εξουσίας µε λαϊκή οικονοµία που ανάµεσα στα άλλα θα κατοχυρώνει και την ενέργεια
ως κοινωνικό αγαθό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νάνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ο Βουλευτής Β’ Αθήνας της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεράσιµος Γιακουµάτος ζητεί ολιγοήµερη
άδεια για µετάβασή του στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους
από Παρασκευή 21 Μαΐου έως και Τρίτη 25 Μαΐου. Η Βουλή
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εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και
δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης Αττικής.
Η Βουλή τους καλοσωρίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πέρυσι την ίδια ηµεροµηνία, την ηµέρα µνήµης της γενοκτονίας, η Βουλή τήρησε ενός λεπτού σιγή. Είχα στείλει επιστολή
στον τότε Πρόεδρο της Βουλής ο οποίος είπε ότι η Βουλή κάνει
πάρα πολλά για τους Ποντίους, ότι έχει χρηµατοδοτήσει και κάποια Φεστιβάλ Χορών. Άρα, θεωρούσε ικανοποιητική την ενός
λεπτού σιγή. Φέτος βλέπουµε ότι καταργήθηκε και αυτό. Ούτε
ενός λεπτού σιγή τηρούµε. ∆εν πειράζει. Αναφέρθηκε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας και θα αναφέρω και εγώ ότι οι άνθρωποι
αυτοί, οι τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες θύµατα της γενοκτονίας, οι ‘Ελληνες του Πόντου µαζί µε τους Έλληνες της Ιωνίας και της Ανατολικής Θράκης –να µην τους ξεχνούµε και
αυτούς- ήθελαν να είναι Έλληνες και ορθόδοξοι χριστιανοί. Εξ
αυτού έχασαν τη ζωή τους. ∆εν ήθελαν να τουρκοποιηθούν. ∆υστυχώς, αυτό δεν εκτιµάται από το ελληνικό κράτος. Μπροστά
στην τουρκολαγνεία που έχει ενσκήψει τις τελευταίες εποχές δεν
θεωρείται κάτι σηµαντικό. Το 1994 πήρε µία πρωτοβουλία η
Βουλή των Ελλήνων, καθιέρωση την ηµέρα µνήµης της γενοκτονίας, αλλά βλέπουµε ότι έχει µείνει κενό γράµµα. Θλίβοµαι για
την εικόνα που παρουσιάζει σήµερα το Ελληνικό Κοινοβούλιο και
ως µέλος του Κοινοβουλίου αλλά και ως απλός πολίτης.
Επί του νοµοσχεδίου το άρθρο 1, κυρία Υπουργέ, αναφέρεται
τους στόχους. Συµφωνούµε ότι οι στόχοι αυτοί είναι πολύ σωστοί. ∆ιαφωνούµε µε το αν είναι επιτεύξιµοι µε όλα αυτά τα οποία
κάνετε. Και επειδή οι επενδυτές θέλουν ένα σταθερό περιβάλλον, θα υπάρξουν επόµενες νοµοθετικές παρεµβάσεις και ποιες
στην περίπτωση που δείτε ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν
αυτοί οι στόχοι; Υπάρχει, δηλαδή, κάποιο δευτερεύον σχέδιο σε
περίπτωση που δούµε ότι αυτοί οι ρυθµοί που λέτε στην εισηγητική έκθεση των 1000 – 1100 MW ανά έτος τελικά µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις δεν µπορούν να επιτευχθούν; ‘Έχετε κάτι
υπ’όψιν πέραν από το προφανές το να αυξηθούν οι τιµές; Γιατί
το πρόβληµα δεν είναι για τις επενδύσεις ότι δεν είναι υψηλές οι
τιµές. Υψηλές τιµές ήταν και µε το ν. 3468. ∆υστυχώς, όµως οι
υψηλές τιµές από µόνες τους και αυτή η υπερβολική εµπιστοσύνη στην αγορά δεν οδηγεί στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα γιατί
παραµένουν όλες οι αγκυλώσεις.
Στο άρθρο 2, στο συγκεκριµένο θέµα για τους σταθµούς συµπαραγωγής. Πάλι και εκεί οι ρυθµίσεις περί των σταθµών συµπαραγωγής συνεχώς έρχονται και επανέρχονται στη νοµοθεσία.
Σταθµούς συµπαραγωγής, δυστυχώς, δεν βλέπουµε. Άρα, πρέπει να προβληµατιστούµε όχι στο να αλλάζουµε συνέχεια τις διατάξεις για τους σταθµούς συµπαραγωγής.
Και υπάρχει ένα τεράστιο θέµα εδώ το οποίο το έχουµε θίξει
εδώ ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. Το είχα αναφέρει και
στο νόµο που έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία. Υπάρχουν πόλεις, όπως
η Κοµοτηνή όπου έτυχε στην κατασκευή του συγκεκριµένου
έργου να έχω εργαστεί, που έχουν σταθµό 470 MW περίπου. Ο
ατµός από αυτό, αντί να πηγαίνει σε ένα έργο, να θερµαίνει την
πόλη της Κοµοτηνής, πετιέται στον αέρα. Υπάρχει µάλιστα µια
πολύ µεγάλη βιοµηχανία ξύλου. Και ήταν το ελληνικό παράδοξο,
να βλέπεις η µία εταιρεία δίπλα στη βιοµηχανική περιοχή Κοµοτηνής να καίει µαζούτ για να παράγει ατµό και η άλλη να πετάει
τον ατµό δίπλα από το εργοστάσιο.
Αυτά τα θέµατα δεν είναι θέµατα ρυθµίσεων και µικρορυθµίσεων. Είναι θέµατα πολιτικής. Είναι θέµατα κάποιων από το
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Υπουργείο σας, οι οποίοι θα πρέπει να δουν αυτές τις συγκεκριµένες περιπτώσεις και να πάρουν στοχευµένα µέτρα και πολιτικές για αυτή την κατεύθυνση.
Στο άρθρο 3 για την έγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
δεν είναι η τοµή η οποία απαιτείται. Πράγµατι, είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση. Η τοµή, όµως, η οποία απαιτείται είναι να
υπάρχει η συνεργασία από τα άλλα Υπουργεία. Άρα, θα πρέπει
να ληφθεί αυτό το µέτρο το οποίο έχουµε αναφέρει. ∆εν δώσατε
κάποια απάντηση. Την περιµένω.
Το µέτρο που είχα αναφέρει σχετικά το µε το άρθρο 7 σας το
ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος. Έχει ιδρυθεί ένα
γραφείο Προωθήσεως Επενδύσεων υπαγόµενο στο Πρωθυπουργό, αντί να υπάρξει µία υπηρεσία υπαγόµενη σε εσάς. Γιατί
τι φαινόµενο έχουµε στην ελληνική δηµόσια διοίκηση; Επειδή δεν
µπορεί να επιβληθεί ο Υπουργός στη δηµόσια διοίκηση, δηµιουργεί µία προσωποπαγή υπηρεσία µε άτοµα τα οποία αυτός
µπορεί να επιλέξει, φτιάχνει δηλαδή αυτήν την υπηρεσία, η οποία
να δουλεύει.
Εύχοµαι να µακροηµερεύσετε στη θέση σας, αλλά τελικά όταν
έχουµε κάποια αλλαγή Υπουργού, ξαφνικά αυτή η υπηρεσία
µένει ένα κενό κέλυφος. ∆εν θα πάµε σωστά, µπορούµε να πάµε
σε κάτι γρήγορο το οποίο θα εξασφαλίσει και την συνεργασία
και των υπολοίπων Υπουργείων, τουλάχιστον σύµφωνα µε αυτά
που έχουµε διαβάσει στον Τύπο για το πώς θα δουλέψει το συγκεκριµένο γραφείο, το υπαγόµενο στον Πρωθυπουργό.
Στο θέµα τώρα των τιµών. Στην επιτροπή είπατε ότι οι τιµές
αυτές βγαίνουν βάσει κάποιων µοντέλων, για τα οποία θα µας
ενηµερώνατε. Θα θέλαµε έστω µόνο οι εισηγητές να είχαµε κάποια ενηµέρωση για τα µοντέλα βάσει των οποίων έχουν βγει οι
τιµές. Βέβαια, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί, η δαπάνη, όµως, τελικά αυτή δεν
θα είναι µε άµεσο τρόπο δηµόσια δαπάνη, θα είναι, όµως, µε έµµεσο. ∆ηλαδή, θα επιβαρυνθούν οι καταναλωτές µία αύξηση
στην τιµή. Πρέπει να είναι γνωστό σε όλους ότι η πράσινη ενέργεια και η πράσινη ανάπτυξη κοστίζουν.
Αυτό πρέπει να είναι σαφές ότι ο Έλληνας καταναλωτής και
µάλιστα στο περιβάλλον της απελευθερώσεως, όπου αναγκάζεται η ∆ΕΗ να αφήσει έξω την «σταυροειδή επιδότηση» που µέχρι
τώρα έκανε, αυτό ζητάει σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, δηλαδή,
να σταµατήσει η επιδότηση του αγροτικού ρεύµατος, να σταµατήσει η επιδότηση των πρώτων 800 KWh που η τιµή είναι φθηνότερη από όσο τελικά κοστίζει στη ∆ΕΗ και αυτές τις τιµές τις
επιδοτεί µέσω των µεγάλων πελατών. Έρχονται, λοιπόν, στην
απελευθερωµένη αγορά ξένες εταιρείες -συγκεκριµένη διαφηµίζεται κιόλας ευρέως τις τελευταίες ηµέρες- και πάει και επικεντρώνεται στους επικερδείς πελάτες, στους µεγάλους. ∆εν
υπάρχει κανένας λόγος να πάει να ανταγωνιστεί τη ∆ΕΗ σε αυτούς τους πελάτες, τους χαµηλούς, τους αγρότες, από τους
οποίους χάνει έσοδα.
Άρα, κάνει εκ των πραγµάτων αυτήν τη διαδικασία, η οποία
ίσχυε, νοµίζω, από την εποχή της ιδρύσεως της ∆ΕΗ. Είχε ληφθεί µία πολιτική απόφαση από τη δεκαετία του 1950 η ίδια τιµή
να ισχύει είτε είναι στην Κοζάνη είτε είναι στη Ρόδο, µε τελείως
διαφορετικό κόστος. Ήταν µία πολιτική απόφαση. Η πολιτική
απόφαση, όµως, πρέπει να είναι σαφές ότι µε το καθεστώς το
οποίο έχει δηµιουργηθεί, δεν µπορεί πλέον να ισχύει και σε αυτό
φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις εµµονές της. Αυτό πρέπει να
είναι ξεκάθαρο.
Έρχεστε εδώ εσείς τώρα για το θέµα των τιµών. ∆εν γνωρίζουµε µε ποια µέτρα έχετε λάβει αυτές τις τιµές, αλλά δεν µπορεί να βλέπουµε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µόνο
τιµολογιακά. Το σωστό που έχετε κάνει είναι αυτό που θα έπρεπε
να έχει γίνει πριν, το οποίο το αναφέρετε στο άρθρο 6 για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, όπου πρέπει να υπάρχει ανταγωνισµός
πολλών επενδυτών για συγκεκριµένη περιοχή που έχουν γίνει µελέτες και έχει εξασφαλιστεί αδειοδότηση από το δηµόσιο για να
µην µπαίνει ο κάθε ιδιώτης στη διαδικασία να κάνει τα έργα των
ΑΠΕ εκεί που είναι προσφορότερο για αυτόν. Εκεί που βρήκε οικόπεδο, άσχετα αν είναι η βέλτιστη θέση, εκεί τελικά θα πάει να
κάνει ανεµογεννήτρια ή εκεί που έχει ένα «συνεργάσιµο» δήµαρχο. Αυτό είναι το πρόβληµα, επ’αυτού δεν γίνεται κάτι και συ-
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νεχίζετε την πολιτική της αυξήσεως των τιµών. Εκεί θα έπρεπε να
είναι η τοµή, την οποία δυστυχώς δεν τη βλέπουµε.
Κάνατε βέβαια το σωστό, να συµπεριλάβετε αυτό που σας είχαµε ζητήσει το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα, το οποίο παρά τα
όσα λέγονται -το βιοαποικοδοµήσιµο τονίζω, δεν µιλάµε για τα
πλαστικά και οτιδήποτε άλλο περιλαµβάνεται στα σκουπίδιαείναι ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, διότι αν το αφήσουµε στο
ΧΥΤΑ ή αν το πετάξουµε, το διοξείδιο του άνθρακα θα βγει στην
ατµόσφαιρα. Αυτό νοµίζω είναι προφανές και δεν πρέπει να συγχέουµε το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα µε τα πλαστικά και όλα
αυτά.
Θα αναφερθώ και στο θέµα των αγροτών, το οποίο είναι ένα
δύσκολο θέµα οπωσδήποτε, αλλά πρέπει να δοθούν και ειδικές
τιµές. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα, το γνωρίζετε, ότι στην
ουσία ζητείται από κάθε κτηνοτρόφο συγκεκριµένα ή αγρότη που
έχει την ανάγκη να χρησιµοποιήσει αγροτικό ρεύµα να πληρώσει από την τσέπη του τοις µετρητοίς το δίκτυο.
Αυτό δηµιουργεί ένα τεράστιο πρόβληµα και γι’ αυτό βλέπουµε
ακόµα και σε µικρή απόσταση, αυτά που λέει ο νόµος τα χίλια
πεντακόσια µέτρα, να υπάρχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
από οικισµούς και να πρέπει ο αγρότης να πληρώσει από την
τσέπη του την κατασκευή όλου του δικτύου. Εκεί πρέπει να
δούµε πώς θα αξιοποιήσουµε µε σωστό τρόπο τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, ούτως ώστε να µην έχουµε τριτοκοσµικές συνθήκες για την ελληνική κτηνοτροφία, για τα προϊόντα της οποίας,
νοµίζω, είναι από τα λίγα ελληνικά προϊόντα που µπορούµε να είµαστε περήφανοι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Πολατίδη, επειδή θέσατε ένα θέµα για τη γενοκτονία των
Ποντίων, πρέπει να σας πω ότι, βέβαια, τα θύµατα της γενοκτονίας των Ποντίων, των Αρµενίων και γενικότερα της Μικρασιατικής καταστροφής και όχι µόνο, δεν τιµώνται µόνο µε ενός λεπτού
σιγή, αλλά µε τους καθηµερινούς αγώνες για ειρήνη και ενάντια
σε όλα τα συµφέροντα και τις επεµβάσεις.
Απ’ ό,τι ενηµερώθηκα πριν από λίγο έχει συµφωνηθεί µετά τη
νοµοθετική εργασία και πριν την ονοµαστική ψηφοφορία να τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή.
Συνεχίζουµε µε την κ. Ηρώ ∆ιώτη, ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, κάποιες παρατηρήσεις επί κάποιων άρθρων που θεωρούµε κοµβικά, τα έχουµε
πει στη συζήτηση στην επιτροπή επί των άρθρων.
Στο άρθρο 1, αναφέρεται ο δεσµευτικός στόχος του 20% από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έως το 2020. Όπως είπαµε και
στην τοποθέτησή µας επί της αρχής ο στόχος είναι ψευδεπίγραφος αν δεν ποσοτικοποιείται, έτσι ώστε να υπάρχει ένα απτό
µετρήσιµο µέγεθος που θα συµβάλει και στην πραγµατοποίηση
του σκοπού που είναι η µείωση των εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου.
Ο στόχος για το 2020 δεν µπορεί να προσεγγιστεί, εφόσον
σωστά εξαιρούνται τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα από τον χαρακτηρισµό ως ΑΠΕ, εάν δεν υπάρξουν µέτρα εξοικονόµησης
ενέργειας για την οποία υπάρχουν τεράστια περιθώρια στην Ελλάδα. Μέτρα που πρέπει να εντάσσονται σ’ ένα συνολικό ενεργειακό σχεδιασµό, που παρ’ όλο ότι έχει νοµοθετικά προβλεφθεί
από το 1999, ο ν.2773, εξακολουθεί να µην υφίσταται. Θεωρούµε
ανορθολογισµό να προηγηθεί το νοµοσχέδιο για τις ΑΠΕ πριν το
σχέδιο που θα καθορίσει το ενεργειακό µείγµα, αλλά πάνω απ’
όλα θεωρούµε ότι πριν αποφασίσουµε ποιο θα είναι το µείγµα,
πρέπει να αποφασίσουµε ποιες είναι οι πραγµατικές ανάγκες της
ενέργειας για την ελληνική οικονοµία.
Για τα άρθρα 2 και 3, δίνεται η άδεια παραγωγής από την ΡΑΕ
µε απεµπλοκή από οποιαδήποτε περιβαλλοντική αξιολόγηση και
αδειοδότηση. Η άδεια αυτή παρ’ όλο που δεν προεξασφαλίζει
την υλοποίηση της εγκατάστασης έχει ένα ειδικό βάρος γι’ αυτό
και φορτίζεται µε το χαρακτήρα άδειας. Εµείς θεωρούµε προβληµατικό η περιβαλλοντική αδειοδότηση να ακολουθεί το τετε-
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λεσµένο της άδειας παραγωγής.
Παράλληλα, δεν µπορεί να διασπάται η περιβαλλοντική αξιολόγηση, ξεχωριστά οι περιβαλλοντικοί όροι, ξεχωριστά η έγκριση
επέµβασης σε δασική έκταση και ούτε λόγος για περιβαλλοντική
αξιολόγηση των συνοδευτικών έργων που τις περισσότερες
φορές είναι και τα επιζήµια. Με αυτήν τη διάσπαση αποδυναµώνεται η συµµετοχή των πολιτών τόσο όσο αφορά την ενηµέρωση,
την έκφραση γνώµης, αλλά και την προσφυγή στη δικαιοσύνη.
Έτσι επιδεινώνεται το καθεστώς της πολυδιάσπασης και της
αδιαφάνειας δηµιουργώντας εύλογα την καχυποψία των πολιτών
και µακροπρόθεσµα φοβόµαστε ότι ναρκοθετεί την προσπάθεια
για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. ∆εν είµαστε κατ’ αρχήν αντίθετοι
στην κατάργηση της προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης
µε τις προϋποθέσεις, όµως και τις πρόσθετες εγγυήσεις που ζητάµε.
Επίσης, θέλουµε να επισηµάνουµε για το άρθρο 2 και τις παραγράφους 6 και 12 ότι απαιτούµε να µην µπορεί να γίνει καµµία
µεταβίβαση αδειών πριν πάρει ο ενδιαφερόµενος άδεια λειτουργίας, έτσι ώστε να µην υπάρχει κανένα περιθώριο για το παραεµπόριο αδειών. Εµείς έχουµε µία συγκεκριµένη πρόταση για
την αδειοδοτική διαδικασία, την οποία θα σας καταθέσω και στα
πρακτικά και στην οποία θα αναφερθώ αργότερα.
Στο άρθρο 5, για την τιµολόγηση. Υπάρχουν πάρα πολλές τοποθετήσεις και στην διαβούλευση που κάναµε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ και αλλού ανθρώπων που ασχολούνται
µε τα θέµατα αυτά ότι η τιµολόγηση κάθε άλλο παρά ορθολογική είναι, είναι υπερβολική και σε περιπτώσεις που πριµοδοτεί
εγκαταστάσεις εκεί που τα ελληνικά δυναµικά δεν είναι ισχυρά
είναι ακόµα πιο µεγάλη. Ακόµα και αν δεχτούµε ότι είναι λογικό
να δίνονται κίνητρα για εγκαταστάσεις σε περιοχές µε χαµηλά
αιολικά δυναµικά, αναρωτιόµαστε πού θα φτάσει αυτή η τιµή.
Ουσιαστικά έτσι επιδοτεί την εγκατάσταση.
Επιπλέον, οι τιµές αυτές είναι ατεκµηρίωτες, αυθαίρετες και
δεν υπάρχει καµµία αναφορά για το πώς προέκυψαν.
Έχει λεχθεί ότι µε τις τιµές αυτές η τιµή της κιλοβατώρας έως
το 2020 θα φτάσει σε απίθανα ύψη.
Στο άρθρο 6 –το έχουµε πει πάρα πολλές φορές, να κάνω µόνο
ένα σχόλιο- το ίδιο το νοµοσχέδιο οµολογεί ότι υπάρχει και άλλος
τρόπος και αυτός είναι στο µεγαλύτερο µέρος του η διαδικασία
που περιγράφεται για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, όπου τον καθοριστικό ρόλο στα επίµαχα ζητήµατα τον παίζει η πολιτεία και
όχι ο επενδυτής.
Όσον αφορά το άρθρο 7 και το ανταποδοτικό τέλος, δεν σας
κρύβουµε ότι δεδοµένου ότι έχει υποβαθµιστεί και κουτσουρευτεί η δυνατότητα συµµετοχής της τοπικής κοινωνίας, αυτή η ενίσχυση µοιάζει απλά σαν να θέλετε να της χρυσώσετε το χάπι,
χωρίς αυτό, βέβαια, να σηµαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα είδος ανταποδοτικότητας.
Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι βλέπουµε µε εξαιρετικό ενδιαφέρον προτάσεις για υποχρέωση του επενδυτή για καταβολή αυξηµένου
ανταποδοτικού τέλους 5% -ειδικά για τα αιολικά- µιας που του
παραχωρείτε δηµόσια γη και φυσικούς πόρους.
Ένα τέτοιο τέλος ικανοποιεί κοινωνικούς όρους, αλλά πρέπει
να συνοδεύεται και από τον αναβαθµισµένο ρόλο της τοπικής
κοινωνίας.
Στα άρθρα περί χωροθέτησης τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά
προβλήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και πολλές αντιδράσεις και από περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών
και γενικά πολλών από τους ενδιαφερόµενους.
Κατ’ αρχάς να σηµειώσουµε ότι µε την αλλαγή του ειδικού χωροταξικού, όπως επιχειρείται µε την παράγραφο 4 του άρθρου 9,
δεν µπορεί να γίνει –όπως έχει γνωµοδοτήσει και η ΡΑΕ- διότι
απαιτείται άλλη ειδική διαδικασία, ο ν. 2742/1999, η οποία δεν
έχει τηρηθεί.
Κατά τη γνώµη µας, απαιτείται στρατηγική εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για εµάς η νοµοθεσία και η νοµολογία για
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αποτελεί περιβαλλοντικό κεκτηµένο, του οποίου κατάργηση ή υποβάθµιση δεν
µπορεί να νοηθεί.
Ενώ ευτυχώς βγήκε η διάταξη του πρώτου κειµένου, ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας υπερισχύουν έναντι άλλων περιβαλ-
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λοντικών και κοινωνικών αγαθών, όπως και πάλι, ευτυχώς, εξαιρέθηκαν οι περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, παρ’ όλα
αυτά µας ανησυχεί και µας βρίσκει αντίθετους το να επιτρέπεται
να χωροθετούνται χωρίς κανένα σχέδιο σε περιοχές προστασίας
της φύσης, εθνικά πάρκα, προστατευόµενους φυσικούς σχηµατισµούς, υγρότοπους ΡΑΜΣΑΡ και δικτύων «NATURA» χωρίς να
δίνετε τα απαραίτητα αντισταθµιστικά εργαλεία, δηλαδή ειδικές
διαχειριστικές µελέτες «NATURA», δασολόγιο, δασικοί χάρτες,
φορείς διαχείρισης που να λειτουργούν κ.ο.κ.. Χωρίς δηλαδή, να
παρέχονται οι απαραίτητες εγγυήσεις, ότι οι ΑΠΕ δεν θα χωροθετηθούν λανθασµένα, µε αποτέλεσµα µεγάλες επιπτώσεις στο
περιβάλλον, που νοµίζω ότι όλοι εδώ µέσα θέλουµε να τις αποφύγουµε.
Ακόµη και εάν είναι δυνατή η εγκατάσταση ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας σε κάποιες από αυτές τις περιοχές, αυτό χρειάζεται συγκεκριµενοποίηση και µελέτες και δεν γίνεται µε τόση
προχειρότητα και τόση αδιαφορία για το τί θα συµβεί στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν
διαµάχες γύρω από τις χρήσεις γης σε προστατευόµενες περιοχές και µπορείτε να φανταστείτε τι θα συµβεί.
∆εν µπορεί, τελικά, η πολιτεία να αφήνει τέτοια ελευθερία στον
ιδιώτη, τη στιγµή που είναι γνωστό ότι κανένας επενδυτής δεν
ενδιαφέρεται από µόνος του για να προστατέψει τις φυσικές
αξίες και τον περιβάλλοντα χώρο της έκτασης που επιλέγει.
Σε τελική ανάλυση, ο πρώτος και πάνω απ’ όλους υπόχρεος
της προστασίας του περιβάλλοντος, κυρία Υπουργέ, παραµένει
η πολιτεία.
Θα κάνω ένα σχόλιο για τη γη υψηλής παραγωγικότητας και
την γεωργική ανάπτυξη: Επειδή, όπως γνωρίζετε, προέρχοµαι
από µία αγροτική περιοχή και έχω δει και στην εργασία µου πριν
εκλεγώ πολλούς αγρότες να τους προσεγγίζουν επιχειρηµατίες,
και να ωθούνται από την έλλειψη µιας σοβαρής αγροτικής πολιτικής να εγκαταλείψουν την αγροτική παραγωγή, παραχωρώντας
τις εκτάσεις τους για να µπουν φωτοβολταϊκά, ενώ είµαι διατεθειµένη να συζητήσω τη δυνατότητα παραγωγής για τη µείωση
του κόστους παραγωγής των αγροτικών δραστηριοτήτων, θα είµαστε κάθετα αντίθετοι, στο να αποτελέσουν οι ΑΠΕ άλλη µία
εξωγεωργική πίεση που θα καταλήξει σε εξοβελισµό αυτού του
κρίσιµου για την ελληνική οικονοµία κλάδου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνοντας µε τα άρθρα, θέλω να πω ότι συµφωνώ µε την
εφαρµογή ΑΠΕ στα κτήρια όπως προβλέπει το άρθρο 10.
Θα ήθελα τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να καταθέσω
κάποιες προτάσεις µας που αφορούν ένα σύνολο άρθρων και
που µπορούν να δώσουν απάντηση και στην γραφειοκρατία, η
οποία χρησιµοποιείται από κάποιους σαν πρόσχηµα, αλλά και εγγυώνται µία πιο ορθολογική κατάσταση στη χρήση ΑΠΕ προς
όφελος των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα
θα σταθώ στα ζητήµατα χωροθέτησης και αδειοδότησης.
Κατ’ αρχάς όσον αφορά το πλαίσιο, άµεση διαµόρφωση και
έγκριση δεσµευτικού µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού
προσανατολισµένο στην συγκράτηση και τον περιορισµό της ζήτησης της ενέργειας. Είναι σχεδιασµός που θα γίνει επί της ουσίας µε στόχο να αλλάξει το µοντέλο ανάπτυξης και όχι
χρησιµοποιώντας την κρίση ως λύση για αναγκαστική εξοικονόµηση.
Ο σχεδιασµός αυτός πρέπει να περιλαµβάνει ποσοτικούς στόχους σε άµεση σύνδεση µε τις πραγµατικές µας ανάγκες, µε
τους στόχους περιορισµού των εκποµπών του θερµοκηπίου,
µέτρα πλήρους αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
µε οροφή στη χρήση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή
και πολιτικές περάσµατος στην επόµενη περίοδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αν θέλετε κυρία Πρόεδρε, να χρησιµοποιήσω και τον χρόνο
της δευτερολογίας µου.
Απεµπλοκή από το καθεστώς της πλήρους απελευθερωµένης
αγοράς ενέργειας.
Ο χειρισµός του θέµατος των θαλάσσιων αιολικών πάρκων χωροθετώ, κάνω την µελέτη και αναθέτω το έργο- θα µπορούσε
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να είναι ο κανόνας για τις ΑΠΕ στην ηπειρωτική Ελλάδα, τουλάχιστον αυτές που αναπτύσσονται σε δηµόσιες εκτάσεις.
Αναµόρφωση και δηµοσιοποίηση των µελετών αποτύπωσης
δυναµικού ΑΠΕ, οι οποίες παραµένουν απροσπέλαστες και ορισµένες από αυτές –αιολικό δυναµικό- αµφισβητούνται βάσιµα.
Το περιεχόµενο, λοιπόν, της αναµόρφωσης του πλαισίου για
τις ΑΠΕ θα έπρεπε να περιλαµβάνει: Πρώτον, αλλαγή του τρόπου
χωροθέτησης των ΑΠΕ σε περιφερειακό επίπεδο µε επικουρική
χρήση του ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ.
Εµείς προτείνουµε η χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ να γίνονται
δευτερευόντως µε τη χρήση των εθνικών κριτηρίων του ειδικού
χωροταξικού για τις ΑΠΕ που θέλουν βελτίωση και όχι επιδείνωση, όπως ήδη έχουµε εξηγήσει.
Να γίνεται, δηλαδή, στο επίπεδο των δευτεροβάθµιων Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα και σε
συνεργασία µε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις
τοπικές κοινωνίες να προχωρούν στη χωροθέτηση ζωνών και την
εγκατάσταση ΑΠΕ.
Τα κριτήρια είναι αυτά του ειδικού χωροταξικού, αλλά και τα
τοπικά περιφερειακά. Τα αρχικά αιτήµατα υποβάλλονται εκεί και
εκδίδεται απόφαση προέγκρισης της χωροθέτησης και του µεγέθους της εγκατάστασης και δεν αποτελεί αυτό περιβαλλοντική
έγκριση.
Για τη χωροθέτηση –όπως έχουµε πει- το νοµοσχέδιο δίνει
λανθασµένα µηνύµατα προς όλες τις κατευθύνσεις.
Εµείς θεωρούµε ότι κάποιες περιοχές πρέπει a priori να εξαιρεθούν. Αν λάβουµε υπ’όψιν ότι η χωρητικότητα των δικτύων
είναι σχετικά περιορισµένη, περίπου στα 5.500 MW, και έχει ήδη
σχετικά κορεστεί θα χρειαστεί ούτως ή άλλως ένα διάστηµα ενός
ίσως και δύο χρόνων µέχρι να υπάρξουν δίκτυα που θα σηκώσουν αυτό που σχεδιάζετε.
Άρα, το διάστηµα αυτό µπορεί να αξιοποιηθεί για να αποκτήσουµε σηµαντικά εργαλεία περιβαλλοντικής προστασίας, απαραίτητες διαχειριστικές µελέτες, χάρτες, δασολόγια κ.ο.κ..
Έως τότε δεν βρίσκουµε λόγο να µην εξαιρεθούν κατ’ αρχήν
οι παρακάτω περιοχές: Κηρυγµένα διατηρητέα µνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς καθώς και τις οριοθετηµένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α που έχουν καθοριστεί
κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.1892/1991 ή κατά τις διατάξεις του ν.3028/2002. Τους υγρότοπους διεθνούς σηµασίας
ΡΑΜΣΑΡ και τις υπό καθεστώς προστασίας περιφερειακές
ζώνες. Τις περιοχές του δικτύου «NATURA 2000», όταν οι οικείεςειδικές περιβαλλοντικές µελέτες ορίζουν ρητά ότι θα πρέπει
να αποφευχθεί η εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Οι πυρήνες των
εθνικών δρυµών και των κηρυγµένων µνηµείων της φύσης και
των αισθητικών δασών που δεν περιλαµβάνονται στις περιοχές
της περίπτωσης Β του άρθρου 6 του ειδικού χωροταξικού σχεδιασµού. Οι οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της επικράτειας
που έχουν ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής σηµασίας στο δίκτυο
«ΦΥΣΗ 2000». ∆άση και κηρυγµένες αναδασωτέες εκτάσεις,
όπως πρότεινε και η στρατηγική µελέτη του ειδικού χωροταξικού – η δική σας µελέτη δηλαδή- στο σηµείο που αναφέρεται
στους κανόνες χωροθέτησης αιολικών. Εθνικά πάρκα, όταν η
εγκατάσταση αιολικών δεν προβλέπεται ρητά στις πράξεις ίδρυσής τους, καθώς και περιοχές για τις οποίες εκκρεµούν διαδικασίες χαρακτηρισµού τους ως εθνικά πάρκα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Οι ανωτέρω περιορισµοί ισχύουν και για τις εγκαταστάσεις
ΑΠΕ και τα συνοδευτικά αυτών έργα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία συνάδελφε. Θα µιλήσετε ακριβώς όσο µίλησαν και
οι άλλοι.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Θα χρησιµοποιήσω και τον χρόνο της δευτερολογίας µου κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Όχι, δεν γίνεται αυτό.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Σε δύο λεπτά τελειώνω, εάν έχετε την καλοσύνη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Τέλος, προτείνουµε να ληφθεί υπ’όψιν η µελέτη
για την ορθοπανίδα και τις ζώνες αποκλεισµού, έτσι όπως σας
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έχει κατατεθεί από αρµόδια περιβαλλοντική οργάνωση.
Κατόπιν, λοιπόν, της προηγούµενης διαδικασίας περί προέγκρισης, χωροθέτησης µε εθνικά και περιφερειακά κριτήρια καταργείται η άδεια παραγωγής.
Η ΡΑΕ εκδίδει γνωµοδότηση µε βάση τεχνικά, οικονοµικά στοιχεία και τη συµβατότητα µε το µακροχρόνιο εθνικό και ενεργειακό σχεδιασµό.
Η θετική γνωµοδότηση προϋποθέτει την προέγκριση της δευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης και έχει επίσης χαρακτήρα προέγκρισης χωρίς τα βαρίδια του όρου άδεια. Μπαίνουν συγκεκριµένα
χρονικά όρια για την αξιοποίηση της γνωµοδότησης και τη λήψη
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άδειας εγκατάστασης.
Κυρία Υπουργέ, προτείνουµε και την αλλαγή του τρόπου αδειοδότησης µε ενοποίηση της περιβαλλοντικής αξιολόγησης και
ουσιαστική συµµετοχή των πολιτώ, διότι σε αυτό το στάδιο µπορεί να συµµετέχει -και πρέπει να συµµετέχει- και η τοπική κοινωνία.
Έχουµε συγκεκριµένη πρόταση ως ΣΥΡΙΖΑ. ∆υστυχώς ο χρόνος δεν µου φθάνει για να την αναλύσω θα την καταθέσω, όµως
για τα Πρακτικά.
Εµείς εκφράσαµε από την αρχή την ανησυχία µας ότι το νοµοσχέδιο έχει τόσα πολλά προβλήµατα, που θα καταλήξει να δυσφηµήσει τις ΑΠΕ και θα έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσµατα
από αυτά που ευαγγελίζεται.
Εµείς, παρ’ όλο που διαφωνούµε µε τη φιλοσοφία του σας καταθέτουµε προτάσεις για να δούµε εάν θα σωθεί κάτι, εάν σώζεται δηλαδή.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ηρώ ∆ιώτη καταθέτει για τα
Πρακτικά τις προαναφερθείσες προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει τώρα ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. ∆ηµήτριος Σιούφας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί
από τη Βουλή των Ελλήνων ως ηµέρα µνήµης για την γενοκτονία
του ποντιακού Ελληνισµού.
Η Εθνική Αντιπροσωπεία και σήµερα θυµάται τον άδικο χαµό
εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου. Όλοι οι Έλληνες,
ολόκληρος ο απανταχού ελληνισµός, τιµούµε και σήµερα εκείνους που θυσιάστηκαν, γιατί είναι µέρος της ιστορίας µας, αλλά
και µέρος της ταυτότητάς µας. Συγχρόνως, όµως, τιµούµε και
το σύγχρονο ποντιακό ελληνισµό, όπου και αν ζει, στην Ελλάδα
και στις κοινότητες του οικουµενικού ελληνισµού, όπου µετέφερε
τις παραδόσεις, το δυναµισµό και τη λεβεντιά του και συνέβαλε
και συµβάλλει στην πρόοδο της σύγχρονης Ελλάδας, αλλά και
του απανταχού Ελληνισµού. Χαίροµαι που άκουσα από την Προεδρεύουσα ότι ο Πρόεδρος της Βουλής στη συνέχεια θα τιµήσει
µε τον πρέποντα τρόπο τη σηµερινή ηµέρα.
Μπαίνοντας στο θέµα του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου, θέλω
να σταθώ σε δύο θέµατα. Το ένα θέµα αφορά τις χθεσινές αναφορές του Υφυπουργού, του κ. Μανιάτη, σε ό,τι αφορά τα θέµατα των αγωγών και ειδικότερα του σηµαντικού αγωγού
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Η παραίνεσή µου γι’ αυτό θέµα
είναι ότι οφείλουµε να κάνουµε περισσότερα και να λέµε λιγότερα.
Το δεύτερο θέµα: είδα στον ιστότοπο του Υπουργείου σας το
δελτίο Τύπου σχετικά µε το µνηµόνιο που υπεγράφη κατά τη
προχθεσινή επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού στην Ελλάδα, που αφορά τα ενεργειακά ζητήµατα. Θέλω να πω ότι χαίροµαι, γιατί συνεχίζεται σ’ αυτό το επίπεδο η συνεργασία µε τη
γείτονα χώρα για τα ενεργειακά ζητήµατα, στα οποία υπάρχουν
ήδη δύο πολύ µεγάλες κατακτήσεις: Ο εν λειτουργία ελληνοτουρκικός αγωγός, που κατασκευάστηκε µέσα σε δύο χρόνια και
συνδέει το δίκτυο φυσικού αερίου της Τουρκίας µε το ελληνικό
δίκτυο, από το Καραζεπέ της Τουρκίας µέχρι και την Κοµοτηνή.
∆εύτερον, η διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων, που επίσης κατασκευάστηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση, από τους Φιλίππους στα ελληνοτουρκικά σύνορα, διασυνδέοντας τα
ηλεκτρικά δίκτυα των χωρών. Και να συνεχίσετε προς την ίδια

7298

κατεύθυνση µε βάση τις υπάρχουσες συµφωνίες, και τη συµφωνία του 2007 µεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Ιταλίας και στη βάση,
βέβαια, της προηγούµενης συµφωνίας του 2003, σε ό,τι αφορά
την ενεργειακή συµφωνία µεταξύ των δύο χωρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι τώρα στο συζητούµενο
νοµοσχέδιο. ∆εν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι κάθε παρέµβαση,
που αφορά ζητήµατα τα οποία έχουν σχέση µε ενεργειακούς και
περιβαλλοντικούς σκοπούς, είναι από τα θέµατα τα οποία πρέπει
να τυγχάνουν της προσοχής µας, αλλά και της στήριξής µας.
Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται οι περισσότερες από τις διατάξεις του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου. Αναµφίβολα αυτό θα έχει
και θετικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην ενεργειακή επάρκεια και ενεργειακή ασφάλεια.
Με τις επί µέρους, βεβαίως, διαφοροποιήσεις, αλλά και αντιρρήσεις, οι οποίες υπάρχουν, η Νέα ∆ηµοκρατία ήδη σας έχει δηλώσει ότι στηρίζει το νοµοσχέδιο αυτό και θα το ψηφίσει επί της
αρχής.
Στα θετικά αυτού του νοµοσχεδίου στέκοµαι στα εξής δύο θέµατα: Στο αυξηµένο τιµολογιακό κίνητρο κατά 20% στις επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, που δεν επιχορηγούνται από τον αναπτυξιακό
νόµο ή από το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα
και Ανταγωνιστικότητα», όπως επίσης και στην πίστωση του ειδικού τέλους των ΑΠΕ, που καταβάλλουν οι παραγωγοί των ΑΠΕ
απευθείας στους οικιακούς καταναλωτές. Θα γνωρίζετε ότι επί
της υπουργίας µου το 2% που πήγαινε για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έγινε 3% και τώρα κάνετε ένα βήµα µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο. Όχι µόνο η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και οι οικιακοί
καταναλωτές των περιοχών αυτών να έχουν µία ωφέλεια από τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Επειδή η ιστορική µνήµη έχει σηµασία και για τη νέα Κυβέρνηση, θα σταθώ στο ότι οικοδοµείται πάνω στο ν.3468, που για
πρώτη φορά έθεσε τις υγιείς βάσεις για την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Θέλω, επίσης, να σας αναφέρω ότι το
2004 η εγκατεστηµένη ισχύς από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
ήταν στα 400 MW και ήδη στο τέλος του 2009 είχαµε φθάσει περίπου τα 1500 MW και βεβαίως αυτό µε γοργό ρυθµό θα είναι
και για όλα τα υπόλοιπα χρόνια.
Σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά, το 2004 είχαµε εγκατεστηµένη ισχύ από φωτοβολταϊκά µόλις 0,3 MW και στο τέλος του
2009 αυτό είχε αυξηθεί περίπου εκατόν πενήντα φορές, δηλαδή
η εγκατεστηµένη ισχύς από φωτοβολταϊκά ήταν στα 50 MW.
Η δεύτερη σηµαντική κατάκτηση της ίδιας περιόδου, ήταν το
ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
που έγινε από το τότε ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης και έβαλε πάρα πολλά ζητήµατα από τις καθυστερήσεις και τις εµπλοκές σ’ ένα σωστό δρόµο, ο κανονισµός
αδειοδότησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Και βέβαια το
ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την ενέργεια, του Αντρίς Πιµπάλγκς σε ό,τι αφορά την πράσινη βίβλο, ακολουθώντας πιστά
αυτού του είδους τις γραµµές.
∆εν θα αναφερθώ σε προσπάθειες, οι οποίες έγιναν για την
υποκατάσταση του πετρελαίου στα δηµόσια κτήρια µε τη χρήση
του φυσικού αερίου, σε χιλιάδες σχολεία, σε νοσοκοµεία, µαζί
µε τα άλλα κίνητρα για όλη αυτήν την κατάσταση.
Έρχοµαι τώρα σε δύο θέµατα. Λέτε ότι έχετε σκοπό µέχρι το
2020 να προσθέσετε περίπου 8 µε 10,000 MW. ∆εν θα πρέπει να
ξεχνάτε, κυρία Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, και οι συνεργάτες
σας, ότι για κάθε 1 από τα MW από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας πρέπει να έχετε σε εφεδρεία 1 MW από συµβατικά καύσιµα, γιατί διαφορετικά η ενεργειακή ασφάλεια θα τιναχθεί στον
αέρα. Σκεφτείτε µία περίοδο που δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει άνεµος, πώς θα διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήµατος;
Επίσης, επειδή υπάρχει το ζήτηµα των ρύπων, που πρέπει να
καταβάλλει η ∆ΕΗ από το 2013 και θα φθάνει περίπου το
1.000.000.000 ευρώ, σκεφτείτε από τώρα αντί να δίνετε σε πληρωµή ρύπων αυτά τα χρήµατα του 1.000.000.000, να προχωρήσετε άµεσα στην αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων λιγνιτικών
µονάδων, ώστε να έχετε όφελος. Αντί να πληρώνετε σε ρύπους,
να έχετε σύγχρονες µονάδες. Μπορείτε να το κάνετε αυτό τα-
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χύτατα, συνεργαστείτε µ’ έναν τέτοιο τρόπο µε τη ∆ΕΗ και τον
ιδιωτικό τοµέα, ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια.
Επίσης, ποτέ δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο λιγνίτης, που είναι
το εθνικό καύσιµο, που είναι φθηνό, δεν θα πρέπει να βγει από το
εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Τίποτα δεν πρέπει να
αποκλείουµε για να έχουµε ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια
και στο µέλλον.
Βεβαίως, θα πρέπει την ίδια προσπάθεια να κάνετε και για το
κέντρο της Μεγαλόπολης µε τις δύο µονάδες για το φυσικό
αέριο, παρακολουθώντας την επέκταση των αγωγών φυσικού αερίου, που από εµάς παραλάβατε, µέχρι και την Κόρινθο, ώστε να
είναι έτοιµες οι µονάδες αυτές µέχρι το 2014, τα 800 MW στη
Μεγαλόπολη, ταυτόχρονα και η επέκταση του φυσικού αερίου
σε όλη την Πελοπόννησο και προς την πλευρά της Πάτρας.
Να έχετε καλή συνεργασία µε τους συνδέσµους, που σχετίζονται µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, διότι έχουν καλές
ιδέες, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα πράγµατα. Βεβαίως, να
έχετε καλή συνεργασία και µε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις,
τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως είναι η WWF και η
GREENPEACE, που έχουν απόψεις. Η πολιτική οφείλει να συνδέσει το εθνικό συµφέρον µε τη ∆ΕΗ, που είναι ο πυλώνας του
ενεργειακού συστήµατος της χώρας και βεβαίως, µε τους ιδιώτες παραγωγούς, µιας και λειτουργούµε σ’ ένα περιβάλλον που
πρέπει να είναι πολλαπλές οι συνέργειες και οι συνεργασίες.
Οι προτάσεις µου: Πρώτον, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν και
στη χώρα µας τα πράσινα πιστοποιητικά υπέρ των παραγωγών
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως γίνεται και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
∆εύτερον, είναι απαραίτητη η συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµίας, που έχει την κεντρική ευθύνη για το τι θα προβλέπει ο
νέος αναπτυξιακός νόµος γι’ αυτού του είδους τα ζητήµατα.
Σας ανέφερα το θέµα, αντί για ρύπους προχωρήστε από τώρα
σε αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων µονάδων λιγνίτη. Το λιγνίτη να τον έχουµε ως κόρη οφθαλµού, γιατί είναι το εθνικό
ενεργειακό καύσιµο και από το ενεργειακό µείγµα της χώρας µην
αποκλείεται απολύτως τίποτα.
Βεβαίως θα µου επιτρέψετε, και κλείνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε, ότι το θέµα των υβριδικών µονάδων όπως αυτή η οποία κατασκευάζεται στην Ικαρία ή οι δυνατότητες επανάντλησης νερών
που υπάρχουν στο Νέστο και στον Αλιάκµονα. Κάντε ένα εκτεταµένο πρόγραµµα προς αυτήν την κατεύθυνση ώστε να έχουµε
τη δυνατότητα τα υδροηλεκτρικά έργα που είναι σοβαρές και µε
λίγο κόστος µονάδες, που ταυτόχρονα περιβαλλοντικά, είναι
έργα ύδρευσης και άρδευσης, να αξιοποιηθεί και η τελευταία
σταγόνα νερού και να µη φεύγει ούτε µία σταγόνα νερού προς τη
θάλασσα.
Και δώστε, µεγαλώστε ακόµα αντί για τα 10 MW από τα υδροηλεκτρικά που θεωρούνται ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ξανασκεφθείτε, µελετήστε, να ανεβάστε αυτό το ποσοστό των 10 MW
ακόµα πιο ψηλά.
Αυτές τις σκέψεις ήθελα να καταθέσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κυρία και κύριε Υπουργέ, µε τη σκέψη ότι ο τοµέας
της ενέργειας αποτελεί µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης. Όσο περισσότερη σηµασία και ταχύτητα του δώσετε, τόσο καλύτερα θα
είναι τα αποτελέσµατα και για εσάς και για την Κυβέρνηση, αλλά
προπάντων για τη χώρα, την ενεργειακή ασφάλεια και βεβαίως
την ενεργειακή επάρκεια που τα επόµενα χρόνια τη χρειάζεται ο
τόπος, την χρειάζεται η χώρα στη θέση την οποία βρίσκεται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στον κατάλογο
των οµιλητών. Για έκτακτο προσωπικό πρόβληµα έχει ζητήσει να
προηγηθεί ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδος, κ. Μαρίνος.
Το Σώµα εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το Σώµα
εγκρίνει.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: Θα πρέπει να πάω
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στην εξεταστική επιτροπή, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία Περλεπέ-Σηφουνάκη, είστε αµέσως µετά.
Ορίστε, κύριε Μαρίνο, έχετε το λόγο, για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, οι εισηγητές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδος ανέπτυξαν τις θέσεις του κόµµατός µας, σχετικά µε το
νοµοσχέδιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Το κόµµα µας αποδεικνύει τεκµηριωµένα ότι µε την πολιτική
της Κυβέρνησης, όπως και µε την πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας, θυσιάζονται οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας στο
βωµό µεγάλων συµφερόντων. Αποδεικνύει τεκµηριωµένα επίσης
ότι η ανάπτυξη που έχει κριτήριο το κέρδος των των µονοπωλιακών οµίλων ανεξάρτητα αν τις αποκαλέσει κάποιος «πράσινη»
ανάπτυξη, δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην εργατική τάξη και
τα λαϊκά στρώµατα. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδος αναδεικνύει την αναγκαιότητα της πάλης για να γίνει η ενέργεια
πραγµατικά λαϊκή περιουσία στο πλαίσιο ενός δρόµου ανάπτυξης, που έχει κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες.
Επιτρέψτε µου να σταθώ, όµως, στο ζήτηµα της τροπολογίας
που αναφέρεται στα λατοµεία της Εύβοιας, τροπολογία η οποία
υποστηρίζεται από πολλούς φορείς του νησιού µας. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδος στηρίζει την τροπολογία αυτή, που
αφορά στη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης στα λατοµεία σχιστολιθικών πλακών στην περιοχή της Καρύστου, στη νότια Εύβοια. Η τροπολογία αυτή, η οποία κατατέθηκε και στο παρόν
νοµοσχέδιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την έχουµε καταθέσει και εµείς ως κόµµα το προηγούµενο διάστηµα σε άλλο
νοµοσχέδιο.
Το πρόβληµα έπρεπε να έχει λυθεί από χρόνια. Για την καθυστέρηση, κυρία Υπουργέ, υπάρχουν σοβαρές πολιτικές ευθύνες.
Ήδη από το Φλεβάρη έχουν κλείσει τα λατοµεία και εκδηλώνεται
µε ιδιαίτερα οξύτητα το πρόβληµα της ανεργίας. Γιατί αυτή η
δραστηριότητα είναι η βασική παραγωγική δραστηριότητα στην
περιοχή.
Παρεµβαίνοντας σε σχετική συζήτηση, θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα ζητήµατα. Πρώτον, θέση του ΚΚΕ είναι να εξασφαλιστούν πρώτα από όλα τα συµφέροντα του δηµοσίου. Θέση
µας είναι να ληφθούν τα αναγκαία, τα κατάλληλα µέτρα για την
εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας και ιδιαίτερα της εξασφάλισης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στην υγιεινή και στην
ασφάλεια της εργασίας. Τρίτον, θέση µας είναι να ληφθούν όλα
τα κατάλληλα, αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ)
Συµφωνούµε µε τους φορείς της περιοχής για άµεση χορήγηση εξάµηνης προθεσµίας για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών και ζητάµε να σταµατήσουν ποινικές και
διοικητικές διώξεις στην πορεία χορήγησης των αδειών λειτουργίας.
Τέλος, κυρίες και κύριοι σχετικά µε το άρθρο 12 του νοµοσχεδίου, εκφράζουµε και πάλι τη διαφωνία µας και ζητάµε να
απαλειφθεί η θέση που επιτρέπει σε µεγαλοσυµφέροντα να βάλουν στο χέρι µικρές ιδιοκτησίες. Στηρίζουµε τις θέσεις των φορέων της νότιας Εύβοιας και θα συνεχίζουµε να παλεύουµε µαζί
τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε κ. Μαρίνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το ∆ωδεκανησιακό Σύλλογο Γονέων
και Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναπηρία, Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας, ατόµων µε νοητική στέρηση « ΕΛΠΙ∆Α».
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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Το λόγο τώρα έχει η συνάδελφος κ. Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη για οκτώ λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα από όλα θέλω να τονίσω
ότι µε την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου επιταχύνεται ο στόχος για ένα νέο ενεργειακό τοπίο στη χώρα. Με σοβαρές και βιώσιµες επενδύσεις ΑΠΕ, µε αλλαγή νοοτροπίας στον τρόπο
διαχείρισης ενέργειας και σαφή µακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασµό τα οφέλη για τους πολίτες, για τη χώρα, θα είναι τεράστια.
Θέλω να σταθώ, όµως, κυρία Υπουργέ, στο άρθρο 12, παράγραφος 11 και βέβαια για τα Πρακτικά θα καταθέσω και την πρόταση που κάνω τώρα, όλων των φορέων εκεί της περιοχής, θα
πρέπει στο άρθρο αυτό εκεί που γράφετε «αναγνωρισµένοι τίτλοι κυριότητας», το συγκεκριµένο να απαλειφθεί. Γιατί µε την εν
λόγω διάταξη και τη λανθασµένη αναφορά σε αναγνωρισµένους
τίτλους προ του 1885, δηµιουργείται πρόβληµα στους αναγνωρισµένους και φερόµενους ως ιδιοκτήτες επί δασικών εκτάσεων
της περιοχής. Με κίνδυνο από αυτήν τη διάταξη να επωφεληθούν
οι επενδυτές και να υπάρξει µία τεράστια κόντρα µεταξύ των
επενδυτών και ιδιοκτητών της περιφέρειας εκείνης. Το αποτέλεσµα βέβαια να είναι εις βάρος τελικά και του ελληνικού δηµοσίου
γιατί δεν πρόκειται να γίνουν εκεί, δεν θα επιτρέψουν, µάλλον,
οι κάτοικοι εκεί να µπουν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Μιλάω
για µία περιοχή που η τοπική κοινωνία της Εύβοιας τις έχει αποδεχθεί και που µπορεί να είµαστε και η πρώτη περιοχή σε όλη τη
χώρα που έχουµε τόσα αιολικά πάρκα.
Η πρόταση, λοιπόν, που εµείς κάνουµε, όλοι από εκεί είναι το
συγκεκριµένο άρθρο να τροποποιηθεί και να γραφτεί όπως σας
αναφέρω. «Σε περίπτωση, που για τις εκτάσεις όπου σχεδιάζεται
η εγκατάσταση σταθµών ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ µε χρήση ΑΠΕ, έχουν
υποβληθεί στις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες, εντός τεσσάρων
µηνών από την ισχύ του παρόντος, από τους φερόµενους ιδιοκτήτες, τίτλοι κυριότητας, νοµίµως µετεγεγραµµένοι, που ανάγονται προς της 11.9.1885 έως σήµερα, ή αναγνωριστικές
αποφάσεις, δεν εκδίδεται άδεια παραγωγής και άδεια εγκατάστασης, εάν προηγουµένως δεν εξασφαλιστεί δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης της έκτασης του ενδιαφερόµενου επενδυτή,
µε σύναψη εµπραγµάτων ή ενοχικών συµβάσεων, από τους φερόµενους ιδιοκτήτες». Επιµένω σ’ αυτό που σας λέω, γιατί ξέρω
τι θα συµβεί στην περιοχή. Βέβαια οι φόβοι όλων µας είναι ότι
µπορούν να εµφανιστούν στην περιοχή επενδυτές οι οποίοι θα
θέλουν να λεηλατήσουν την περιοχή εις βάρος των κατοίκων εκεί
και των ιδιοκτητών της περιοχής.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το δεύτερο που θέλω να αναφερθώ, όπως αναφέρθηκε και ο
συνάδελφός µου του ΚΚΕ κ. Μαρίνος, στην τροπολογία που
έχουµε καταθέσει και οι έξι Βουλευτές του Νοµού Εύβοιας για τη
λειτουργία των λατοµείων στην περιοχή εκεί, στη νότια Καρυστία.
Κυρία Υπουργέ, δεν µπορούµε να πάρουµε άλλη αναβολή. Η
τροπολογία αυτή είχε κατατεθεί εµπρόθεσµα στο νοµοσχέδιο για
την ανακύκλωση. Την είχατε απορρίψει στην επιτροπή. Την ξανακαταθέσαµε εµπρόθεσµα για εκείνο το νοµοσχέδιο, το οποίο,
βέβαια, ακόµα δεν έχει έρθει να συζητηθεί στην ολοµέλεια. Και
επειδή δεν µπορούµε να περιµένουµε άλλο, είναι τεράστιο το
πρόβληµα στην περιοχή, την ξανακατέθεσα εµπρόθεσµα γι’ αυτό
το νοµοσχέδιο που τώρα συζητάµε και είναι στην ολοµέλεια, τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Με τη διακοµµατική συµφωνία, λοιπόν, θέλουµε να βρεθεί διέξοδος στο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί. Και θέλω να σας
πω ότι µε το κλείσιµο των λατοµείων σε εκείνη την περιοχή δεκάδες οικογένειες είναι στο δρόµο. Είναι όλη η οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής. ∆εν υπάρχει τίποτε άλλο.
Και σίγουρα µπορεί να φταίνε οι ιδιοκτήτες, γιατί όλα αυτά τα
χρόνια δεν φρόντισαν να λύσουν το πρόβληµα, τώρα όµως το οικονοµικό πρόβληµα είναι µείζον και όχι µόνο για τους κατοίκους
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της περιοχής, αλλά και για τη χώρα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι το
µεγαλύτερο κοµµάτι από αυτές τις πλάκες Καρύστου εξάγεται,
οπότε και το συνάλλαγµα που δεν εισρέει όλο αυτό το διάστηµα
στη χώρα, είναι πάρα πολύ µεγάλο και είναι εις βάρος της ελληνικής οικονοµίας.
∆ίνεται, λοιπόν, µε την προτεινόµενη τροπολογία η δυνατότητα σε αυτούς που έχουν την εκµετάλλευση των λατοµείων να
επαναλειτουργήσουν πριν από την επίλυση του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος και ταυτόχρονα διασφαλίζονται τα συµφέροντα του
δηµοσίου µε συγκεκριµένες προβλέψεις ως την οριστική διευθέτηση.
Επιµένω, κυρία Υπουργέ, και θα ήθελα να µου απαντήσετε τι
θα γίνει µε την τροπολογία. Γιατί σκοπός των ρυθµίσεων που
προβλέπονται σε αυτήν την τροπολογία είναι η άρση της συνεχιζόµενης εκκρεµότητας και η δυνατότητα της νοµιµοποίησης
της εκµετάλλευσης, εφόσον δεν θίγονται τα δικαιώµατα του δηµοσίου και µε παράλληλους στόχους και για την προστασία του
περιβάλλοντος και για την ορθολογική εκµετάλλευση των λατοµείων.
∆εν θέλω να µας πείτε ότι θα έρθει στο επόµενο νοµοσχέδιο,
δεν θα αλλάξει κάτι στο επόµενο νοµοσχέδιο. Αυτό που θα γίνει,
θα είναι να παραταθεί η αγωνία και ο οικονοµικός µαρασµός
όλης της περιοχής και όλων αυτών των εργαζοµένων στα λατοµεία της περιοχής στη νότια Καρυστία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα πρέπει να δώσετε λύση σήµερα, να ψηφιστεί η τροπολογία
-σας είπα όχι εις βάρος του δηµοσίου, όχι εις βάρος του περιβάλλοντος- να δοθεί η παράταση αυτή, να λειτουργήσουν µέχρι
την οριστική λύση, αφού θα λυθεί το ιδιοκτησιακό, είτε υπέρ του
δηµοσίου, είτε υπέρ των ανθρώπων που διεκδικούν την ιδιοκτησία τους στα λατοµεία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς ευχαριστούµε,
κυρία Περλεπέ.
Το λόγο έχει η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σχετικά µε την επίµαχη τροπολογία, θέλω να πω ότι η τροπολογία, όπως κατατέθηκε, δεν
µπορεί να γίνει δεκτή. Καταθέτω τώρα και µοιράζεται στους Βουλευτές και στο Σώµα προς ενηµέρωσή σας την προτεινόµενη
τροποποίηση στην τροπολογία που έχετε καταθέσει και η οποία
βέβαια θα συζητηθεί.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία έχει ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος για οκτώ
λεπτά.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα, όπως είναι γνωστό,
βιώνουµε µία πρωτόγνωρη παγκόσµια οικονοµική κρίση. Ταυτόχρονα βιώνουµε µία πρωτοφανή περιβαλλοντική υποβάθµιση µε
έντονες κλιµατικές αλλαγές, µε ακραία καιρικά φαινόµενα, που
απειλούν τον πλανήτη και την ανθρώπινη ύπαρξη.
Και τα δύο αυτά προβλήµατα είναι συναφή, είναι αλληλένδετα.
Και ως εκ τούτου απαιτείται κοινή πορεία για την αντιµετώπισή
τους. Οφείλονται κατά κύριο λόγο στο στρεβλό µοντέλο ανάπτυξης και καταναλωτισµού, που έχει κυριαρχήσει στο δυτικό
κόσµο, αφού όλα σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο βωµό του
χρήµατος.
Απαιτείται, λοιπόν, αλλαγή πορείας, αλλαγή φιλοσοφίας. Απαιτούνται νέα οικονοµικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Απέναντι
σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία εµείς ως Κυβέρνηση προβάλλουµε την πράσινη ανάπτυξη. Είναι ένα ολοκληρωµένο σχέδιο
εξόδου από την κρίση, που εντάσσεται σε µία νέα στρατηγική
για το µέλλον της χώρας µε βασικούς πυλώνες την πράσινη οικονοµία και τη δίκαιη κοινωνική αναδιανοµή.
Όταν ο Γιώργος ο Παπανδρέου πριν από κάποια χρόνια ανέφερε τον όρο «πράσινη οικονοµία», κάποιοι έκαναν πως δεν καταλάβαιναν. Επαναλαµβάνω τον όρο µε δύο, τρία απλά και πολύ
κατανοητά παραδείγµατα. Πράσινη οικονοµία είναι το µοντέλο
της ανάπτυξης που παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέµενης
αξίας, άρα µεγάλης ανταγωνιστικότητας. Τα προϊόντα αυτά προστατεύουν το περιβάλλον, ενώ δηµιουργούνται θέσεις εργασίας
και επενδύσεις.
Θα ήθελα να δώσω δύο, τρία απλά και κατανοητά παραδείγµατα. Στο Νοµό Αχαϊας αυτήν τη στιγµή που µιλάµε λειτουργούν
δύο µεγάλες καθετοποιηµένες µονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων. Έχουν επενδυθεί πάνω από 200.000.000 ευρώ
και απασχολούνται τετρακόσιοι εργαζόµενοι, την ίδια στιγµή που
τα διπλανά εργοστάσια απολύουν εργαζόµενους. Αυτό έχει πάρα
πολύ µεγάλη σηµασία.
Επίσης, στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαϊας υλοποιούµε ένα
πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραµµα επεξεργασίας αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων. Είναι απόβλητα ιδιαίτερα δύσκολα στη διαχείρισή τους, που µέσα από αυτήν τη διαχείριση παράγεται
βιοαέριο και στη συνέχεια ηλεκτρική ενέργεια.
Άρα, λοιπόν, για τους παραπάνω λόγους µε το νοµοσχέδιο
αυτό η αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών µέσω της προώθησης έργων ΑΠΕ, αναγνωρίζεται ως εθνική προτεραιότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις κλιµατικές αλλαγές τις ζούµε
ήδη. ∆εν έχουµε άλλα περιθώρια για ατέρµονες συζητήσεις ή
συναντήσεις κορυφής. Άλλωστε, τα αποτελέσµατα από τις συν-
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διασκέψεις του Κιότο και της Κοπεγχάγης ήταν πενιχρά. Πρέπει,
λοιπόν, εµείς εδώ στη χώρα µας να πάρουµε άµεσα µέτρα και
οφείλουµε να είµαστε αποτελεσµατικοί. ∆ιότι, αγαπητοί συνάδελφοι, το κόστος της µη δράσης είναι πολλαπλάσιο, ενώ οι επιπτώσεις δεν είναι πάντα αντιστρεπτές.
Στη χώρα µας το 60% της ενέργειας παράγεται από λιγνίτη µε
τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, µε υποβάθµιση της
υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αρκεί να σας πω ότι
για κάθε παραγόµενη κιλοβατώρα από λιγνίτη εκπέµπονται 1, 2
κιλά διοξειδίου του άνθρακα. Αυτή τη ρύπανση αλήθεια, ποιος
την αναπνέει; ∆εν την αναπνέουν οι κάτοικοι και τα παιδιά των
περιοχών της Κοζάνης, της Πτολεµαΐδας και της Μεγαλόπολης;
Ως αντινοµάρχης περιβάλλοντος στο παρελθόν κλήθηκα να
ασχοληθώ µε µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΑΠΕ. Τότε
είχα απέντί µου κάποιους «οικολογούντες» ή «οικολογίζοντες»
και τους έλεγα «πηγαίνετε µία βόλτα στη Μεγαλόπολη, στην Κοζάνη και την Πτολεµαΐδα και ελάτε µετά να συζητήσουµε».
Σε µια χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπου ο κτηριακός
τοµέας καταναλώνει το 1/3 της παραγόµενης ενέργειας, όπου
ζούµε σε γκρίζες, µουντές πόλεις, µε έντονα κυκλοφοριακά προβλήµατα και µε υψηλούς δείκτες ατµοσφαιρικής ρύπανσης, σε
µια χώρα µε τεράστιο αιολικό δυναµικό και τη µεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ευρώπη, είναι πολιτικά, κοινωνικά και επιστηµονικά
απαράδεκτο να σπαταλάµε ηλεκτρική ενέργεια και να µην στηρίζουµε αποτελεσµατικά τη διείσδυση των ΑΠΕ για τη µείωση
της χρήσης του λιγνίτη.
Με το παρόν νοµοσχέδιο και µε τα πρώτα άρθρα µπαίνουν
στόχοι, οι οποίοι ευθυγραµµίζονται µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, λαµβάνονται συγκεκριµένα µέτρα και
αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά το αντικίνητρο της γραφειοκρατίας, ενώ προβλέπεται οικονοµική ανταποδοτικότητα και για
τους ΟΤΑ και για τους πολίτες, που κατοικούν σε περιοχές, όπου
λειτουργούν έργα ΑΠΕ ως, αν θέλετε, µια περιβαλλοντική ανταποδοτικότητα σε αυτές τις περιοχές.
Επίσης, ενδυναµώνεται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης µε δυνατότητα άµεσης και αποτελεσµατικής εφαρµογής του. ∆ηµιουργείται ειδική υπηρεσία
εξυπηρέτησης επενδύσεων ΑΠΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
για τη σωστή πληροφόρηση και την υποστήριξη των επενδυτών.
Επίσης, µε το παρόν νοµοσχέδιο µπαίνουµε σε µια νέα εποχή
για την ενεργειακή αξιοποίηση των κτηρίων. Έως το 2020 όλα τα
νέα κτήρια, ανεξαρτήτως εµβαδού θα καλύπτουν το σύνολο της
πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης, µε συστήµατα παροχής ενέργειας που θα βασίζονται σε ΑΠΕ.
Επιπλέον, σε κάθε νέο κτίριο είναι υποχρεωτική η κάλυψη τουλάχιστον του 60% των αναγκών του σε ζεστό νερό από ηλιοθερµικά συστήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προώθηση των ΑΠΕ πρέπει
να στοχεύει στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και στην ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Πρέπει να γίνεται µε
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ορθολογική αξιοποίηση του διαθέσιµου δυναµικού κάθε ανανεώσιµου πόρου, µε σεβασµό στο πολύτιµο οικολογικό απόθεµα
της χώρας και µε µεγάλη προσοχή στα συνοδά έργα των ΑΠΕ
∆ιότι, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα αιολικό πάρκο αυτό καθ’ αυτό
µπορεί να µην έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όµως,
οι οδοί πρόσβασης µπορεί να έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και αυτό πρέπει να το βλέπουµε πάρα πολύ σοβαρά.
Όπως, επίσης, οι γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα
πρέπει να υπογειοποιούνται στο βαθµό που περνούν από πυκνοκατοικηµένες περιοχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι εµείς, ως Κυβέρνηση, ως
ΠΑΣΟΚ, θέλουµε η Ελλάδα να γίνει το κέντρο της εξελίξεων των
ΑΠΕ στην ανατολική Ευρώπη και στηρίζουµε την ανάπτυξη της
εγχώριας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Το επιστηµονικό δυναµικό της χώρας µας -από τα καλύτερα της Ευρώπης- οφείλει να
πρωτοστατήσει στην ανασύσταση του οικονοµικού µοντέλου της
Ελλάδας και να συµβάλει στη βιώσιµη αξιοποίηση των πηγών του
εθνικού πλούτου και την απεξάρτηση της χώρας µας από το
ορυκτά καύσιµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Τριανταφυλλόπουλε.
Το λόγο έχει ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης για οκτώ λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θέλω να επισηµάνω
ότι έγινε µια παραγωγική συζήτηση στην Επιτροπή σχετικά µε το
νοµοσχέδιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Το Υπουργείο
δέχθηκε αρκετές από τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν συνάδελφοι Βουλευτές και επισηµαίνω ότι η Νέα ∆ηµοκρατία υπερψηφίζει επί της αρχής το σχετικό νοµοσχέδιο, αποδεικνύοντας
στην πράξη ότι έχουµε όλη την καλή διάθεση να συναινούµε σε
πολιτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες κινούνται στην ορθή κατεύθυνση.
Οφείλω να επισηµάνω όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -ειδικά στους συναδέλφους του κυβερνώντος κόµµατος- ότι αυτή
η αποστολή µας, να παρέχουµε, δηλαδή, συναίνεση στα σωστά,
γίνεται ιδιαιτέρως δύσκολη, καθώς καλλιεργείται στη χώρα µας
τις τελευταίες εβδοµάδες ένα κλίµα πόλωσης, το οποίο θυµίζει
άλλες εποχές. Όταν ζητάτε σύσταση εξεταστικών επιτροπών για
την οικονοµία, όταν προεξοφλείτε προανακριτικές επιτροπές και
ενδεχοµένως, ειδικά δικαστήρια, καταλαβαίνετε ότι φέρνετε και
εµάς τους Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας που έχουµε όλη
την καλή διάθεση να δηµιουργήσουµε ένα καλό κλίµα συναίνεσης, σε µια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Αυτό ως εισαγωγική παρατήρηση για τα γενικά πολιτικά τεκταινόµενα.
Έρχοµαι τώρα στα συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Πρώτον, στο άρθρο 5 θετική, κυρία Υπουργέ, η απόφασή σας να
εντάξετε στην κατηγορία των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας το
βιοαποδοµήσιµο κλάσµα των αποβλήτων. Είναι κάτι που σας το
είχαµε επισηµάνει και στην επιτροπή. Εξακολουθεί, όµως, να
υπάρχει µια ασάφεια -το επεσήµανε και ο εισηγητής µας- σχετικά µε τον τρόπο, µε τον οποίο τιµολογείτε τις διάφορες κατηγορίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ζητήσαµε παραπάνω
διευκρινίσεις. ∆εν τις πήραµε. Επανέρχοµαι στο αίτηµα, ώστε να
είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η επιδότηση, η οποία δίνεται, είναι
αρκετή για να κινητοποιήσει την αγορά, αλλά όχι περισσότερη
από αυτό που χρειάζεται, ότι δεν αφήνουµε, δηλαδή, χρήµατα
στο τραπέζι και δεν καθιστούµε τις επενδύσεις υπερβολικά ελκυστικές, σχετικά µε το ρίσκο, το οποίο αναλαµβάνει ο επενδυτής. ∆ιότι, σε κάθε επένδυση πρέπει να υπάρχει µια πλήρης
αντιστοίχιση ρίσκου και απόδοσης. Και αν διαπιστώνουµε ότι οι
επενδυτές ενδεχοµένως, µπορεί να έχουν απόδοση 25% και 30%
µε ελάχιστο ρίσκο, εκεί ενδεχοµένως, να προβληµατιζόµαστε για
το αν η εξίσωση αυτή είναι απολύτως σωστή ή όχι.
Θέλω να κάνω µια παρατήρηση που δεν την έκανα στην επιτροπή και αφορά τα µικρά ή τα οριζόµενα ως µικρά, υδροηλεκτρικά έργα. Τραβάτε µια αυθαίρετη γραµµή και λέτε ότι µικρά
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υδροηλεκτρικά και άρα, επιδοτούµενα από το νόµο, είναι όλα τα
υδροηλεκτρικά κάτω των 15 MW. Θα ήθελα κάποια παραπάνω
διευκρίνιση γι’ αυτό το όριο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η χώρα
µας χρειάζεται περισσότερα µεγάλα υδροηλεκτρικά και ότι συνολικά το ισοζύγιο από τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα είναι θετικό, αναγνωρίζοντας ότι δηµιουργούν ορισµένα περιβαλλοντικά
προβλήµατα.
Αλλά, µην αυταπατάσθε, κυρία Υπουργέ. Αν θέλουµε πραγµατικά να πιάσουµε τους στόχους µας, σχετικά µε τον περιορισµό
των εκποµπών του αερίου του θερµοκηπίου, χρειαζόµαστε και
µεγάλα υδροηλεκτρικά. Το αν θα επιδοτούνται ή όχι ως ΑΠΕ είναι
ένα θέµα προς συζήτηση, αλλά θα µε ενδιέφερε να αποσαφηνίζατε και την πολιτική του Υπουργείου, σχετικά µε τα µεγάλα
υδροηλεκτρικά, καθώς υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και υπάρχει ακόµη σηµαντικό ανεκµετάλλευτο υδροηλεκτρικό δυναµικό
στη χώρα µας.
Όσον αφορά το άρθρο 6, για τα offshore πάρκα, εγώ συµµερίζοµαι την επισήµανση, την οποία έκανε και ο κ. Πολατίδης. Θα
ήθελα να έβλεπα µια αντίστοιχη διαδικασία µειοδοτικού διαγωνισµού και για κάποια µεγάλα αιολικά πάρκα στη στεριά, διότι
κατά τεκµήριο είναι ο πιο αντικειµενικός και ο πιο δίκαιος τρόπος να πετύχουµε την ορθή τιµολόγηση της ενέργειας, η οποία
παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο
είπατε ότι ενδεχοµένως µπορεί να το εξετάσετε. Εγώ το επαναφέρω ως ένα θέµα, το οποίο θεωρώ ότι είναι αρκετά σηµαντικό.
Το άρθρο 8, µαζί µε το άρθρο 9, ρυθµίζει ζητήµατα χωροταξίας και χωροθέτησης ΑΠΕ. Κατ’ αρχάς θέλω να επισηµάνω ότι
επί ηµερών Νέας ∆ηµοκρατίας καταρτίστηκε ένα πολύ καλό ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ µε πρωτοβουλία του τότε Υφυπουργού, του κ. Σταύρου Καλογιάννη, το οποίο έτυχε της
σύµφωνης γνώµης όλων των φορέων και το οποίο πραγµατικά
αποτελεί τον πιλότο για την χωροθέτηση ΑΠΕ στην επικράτεια
και αντιµετωπίστηκε µε αυτόν τον τρόπο ένα βασικό, κεντρικό
πρόβληµα, πάνω στο οποίο σκόνταφταν νοµικά πολλές επενδύσεις σε αυτό τον τοµέα.
Οι ρυθµίσεις, οι οποίες φέρνετε στο νοµοσχέδιο, δεν είναι σε
απόλυτη αρµονία µε το ειδικό χωροταξικό. Είναι κάτι που σας το
επισηµάναµε, αλλά εγώ θέλω να σταθώ ειδικά στην παράγραφο
2 του άρθρου 8, όπου επί της ουσίας επιτρέπετε µε την υφιστάµενη διατύπωση, την οποία έχετε, να εγκαθίστανται ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε περιοχές προστασίας της φύσης, όπως
ορίζονται από το ν. 1650, δηλαδή στην κατηγορία 2.
Προσωπικά, κυρία Υπουργέ, είµαι πολύ σκεπτικός για αυτή τη
διάταξη. Η πρότασή µου θα ήταν να την αφαιρέσετε. Έχω εδώ
και θα καταθέσω στα Πρακτικά τον κατάλογο µε τις περιοχές
προστασίας της φύσης, στις οποίες θα επιτρέπουµε την εγκατάσταση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Μέσα σε αυτές είναι
περιοχές όπως η ∆αδιά, η λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου, περιοχές µε ιδιαίτερα σηµαντική οικολογική σηµασία. Θέλω να πιστεύω ότι η χώρα µας έχει αρκετό αιολικό, ηλιακό, γεωθερµικό,
υδροηλεκτρικό δυναµικό, ώστε να µην απαιτείται η εγκατάσταση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και σε αυτές τις περιοχές ιδιαίτερα υψηλής προστασίας. ∆εν θα ήθελα –το λέω ειλικρινά και
ευθέως- να δω ανεµογεννήτριες µέσα στη ∆αδιά. Έχω επισκεφτεί την περιοχή, γνωρίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή του Έβρου, αλλά υπάρχουν αρκετές
περιοχές στον Έβρο, όπου µπορούν να εγκατασταθούν τέτοιες
επενδυτικές δραστηριότητες.
Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά το σχετικό πίνακα και η πρότασή µου είναι, πολύ απλά, στο σχετικό άρθρο να αφαιρέσετε
την παράγραφο 2 και να αφήσετε το άρθρο κατά τα άλλα ως
έχει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ως προς τις επισηµάνσεις που έκαναν οι συνάδελφοι για το
άρθρο 12 παράγραφος 11, προσυπογράφω τις ενστάσεις ως
προς τη διατύπωση και θα ήθελα να το εξετάσετε.
Καταθέσατε και µια τροπολογία τώρα σχετικά µε το θέµα, το
οποίο συζητήθηκε πριν για τα λατοµεία Σχιστολίθου, αλλά πρέ-
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πει να υπάρχει κάποιο σφάλµα εκεί πέρα, διότι είναι τροπολογία
σε νοµοσχέδιο, το οποίο δεν θα συζητήσουµε σήµερα. Ενδεχοµένως, να θέλετε να το δείτε νοµοτεχνικά. Με το περιεχόµενο
πάντως, εγώ συµφωνώ. Νοµίζω ότι είναι καθαρά ζήτηµα να λύσουµε το νοµοτεχνικό πρόβληµα του πώς θα ψηφιστεί.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια επισήµανση ως προς το άρθρο
12 και µια εµβόλιµη διάταξη, την οποία έχετε βάλει για τις υδατοκαλλιέργειες και επαναλαµβάνω κάτι, το οποίο είπα και στην
Επιτροπή και το θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειαζόµαστε στην Ελλάδα ένα
ειδικό χωροταξικό για το θαλάσσιο χώρο. Έχουµε ειδικά χωροταξικά για όλων των ειδών τις κατηγορίες χρήσεων γης στη στεριά. Χρειαζόµαστε ένα συνολικό ειδικό χωροταξικό για το θαλάσσιο
χώρο, το οποίο θα ρυθµίζει ζητήµατα, όπως πού θα µπουν τα offshore αιολικά πάρκα, το οποίο θα ρυθµίζει ζητήµατα ιχθυοκαλλιεργειών- που είναι ένας εξαιρετικά σηµαντικός κλάδος για την
ελληνική οικονοµία- και θα ρυθµίζει ζητήµατα καταδυτικού τουρισµού, τα οποία τόσο µεγάλη σηµασία έχουν για τη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα αυτό το ζήτηµα να το εξετάσετε. Πιστεύω ότι θα έχει
πολύ µεγάλη αξία να µπορέσουµε να έχουµε κάποια στιγµή ένα
τεκµηριωµένο και αναλυτικό υλικό χωροταξικό υποθαλάσσιων
χώρων.
Ευχαριστώ και πάλι και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Ελένη Τσιαούση για οκτώ λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε οικονοµική ύφεση, η οποία βαθαίνει ολοένα.
Όλοι µας, πολίτες και πολιτικοί, έχουµε την ίδια αγωνία για το
µέλλον της, µια αγωνία που ο λαός, ο απλός λαός, τη βιώνει πάρα
πολύ σκληρά και χωρίς να φταίει.
Εµείς, λοιπόν, οι Βουλευτές που βρισκόµαστε εδώ µέσα, που
πριν λίγους µήνες εναπόθεσαν τις ελπίδες τους πάνω µας για το
αύριο, θα πρέπει να στηρίξουµε την Κυβέρνηση, ώστε να δώσει
τη νέα ώθηση που χρειάζεται στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Και αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσω της ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας και της προσέλκυσης νέων επενδύσεων.
Λόγια που έχουν χιλιοειπωθεί, αλλά ήρθε η ώρα, πιστεύω, να γίνουν πράξη.
Πρέπει να γίνει σε όλους αντιληπτό ότι η µεταστροφή της
χώρας µας σε επενδύσεις τοµέων της πράσινης οικονοµίας είναι,
πλέον, ζωτικής σηµασίας. Με λίγα λόγια, η πράσινη ανάπτυξη,
στη δεδοµένη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, αποτελεί τη µόνη
αξιόπιστη και πολυδιάστατη απάντηση, απέναντι στις πιέσεις που
δεχόµαστε από τον εντεινόµενο διεθνή ανταγωνισµό, αφού
πλέον το διαχρονικά ελλειµµατικό εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας, ως µέρος του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωµών, δυσχεραίνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ενεργειακοί πόροι στερεύουν
διαρκώς, ενώ παράλληλα το περιβάλλον ασθµαίνει από την ανθρώπινη δραστηριότητα και δείχνει να µην αντέχει άλλο. Οφείλουµε να δώσουµε µια ευκαιρία στην Ελλάδα να παράγει και να
πλουτίσει.
Το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου αποτελεί ένα τολµηρό και γενναίο βήµα στη σωστή κατεύθυνση, διότι µε τις διατάξεις του απελευθερώνει την τεράστια δυναµική των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας και ενισχύει ονοµαστικά πυλώνες της πράσινης ανάπτυξης. Με την υλοποίηση των ρυθµίσεων που περιλαµβάνει,
όπως η σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο άρθρο 11, καταπολεµάται η γραφειοκρατία, απελευθερώνονται και προσελκύονται
τεράστιες επενδύσεις.
Αυτή τη στιγµή, εκτός από την οικονοµική, βιώνουµε ενεργειακή και περιβαλλοντική κρίση. Αν αδράξουµε αυτήν την ευκαιρία, η Ελλάδα µπορεί να ανακάµψει. Είναι κοµβικό σηµείο για την
υπέρβαση αυτής της τριπλής κρίσης οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, οι οποίες στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον αποτελούν εκείνο το εργαλείο, που απαντά
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καλύτερα από κάθε άλλο στα προβλήµατα που έχουν αναδυθεί
τη µεταβιοµηχανική εποχή. Η εθνική µας οικονοµία µπορεί να
ανακάµψει τόσο ως πράσινη αγορά, όσο και ως πράσινη παραγωγή, δηµιουργώντας παραγωγικές διαδικασίες και πράσινες θέσεις εργασίας.
Πιστεύετε ότι είναι τυχαίο πως η µεγαλύτερη οικονοµική δύναµη, οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, στοχεύουν στην ανάκαµψη της οικονοµίας τους µέσω της πράσινης ανάπτυξης; ∆ιότι,
αναµφισβήτητα, οι δυνατότητες ανάπτυξης των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστηµα της Ελλάδας είναι µεγάλες, αφού διαθέτουµε
σηµαντικά περιθώρια αύξησης ισχύος της αιολικής ενέργειας,
υπάρχει πληθώρα περιοχών κατάλληλων για την εγκατάσταση
υδροηλεκτρικών σταθµών, διαθέτει έναν από τους υψηλότερους
δείκτες ηλιακής ακτινοβολίας στην Ευρώπη, καθώς επίσης κατέχει και υψηλό γεωθερµικό δυναµικό. Ένα από τα πιο σηµαντικά, δε, βρίσκεται στην πατρίδα µου, τον Έβρο.
Με απλά λόγια, ο ήλιος, η θάλασσα και ο αέρας, η οµορφιά
αυτής της χώρας µπορούν να µας χρησιµεύσουν για την παραγωγή ενέργειας. Και αυτό είναι εξέχουσας σηµασίας για τη χώρα
µας, που έχει ενεργειακή εξάρτηση 70% από το πετρέλαιο και
τα παράγωγά του, τη στιγµή που οι ανεπτυγµένες οικονοµίες της
Ευρώπης έχουν µερικώς επιλύσει το ενεργειακό τους πρόβληµα,
στρεφόµενες σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που καλούµαστε να
ψηφίσουµε υιοθετεί τα αυτονόητα αιτήµατα της κοινωνίας, των
οργανώσεων και των επιχειρηµατιών. Στοχεύει στον απεγκλωβισµό χιλιάδων επενδύσεων, που σήµερα λιµνάζουν και στην προσέγγιση άλλων, που διστάζουν να έρθουν. Με βάση το δίπολο
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού και προστασία του περιβάλλοντος θα εξοικονοµήσουµε τεράστια χρηµατικά ποσά, που
εκρέουν από τη χώρα αυτήν τη στιγµή για την αγορά ενέργειας.
Θα διασφαλίσουµε την περιβαλλοντική βιωσιµότητα και την αειφόρο ανάπτυξη, τα οποία επιβάλλονται για την διασφάλιση των
επόµενων γενεών, ενώ ταυτόχρονα θα δηµιουργήσουµε χιλιάδες
νέες, καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας στον τοµέα της πράσινης οικονοµίας.
Οι καιροί είναι δύσκολοι και απαιτούνται αποφασιστικές και
στοχευµένες µεταρρυθµίσεις. Μιλώντας µε στοιχεία, στην Ελλάδα αντιστοιχούν 23,87 MW ανά εκατοµµύριο ΑΕΠ και µόλις
0,48 MW ανά κάτοικο, όταν στην Ευρώπη οι αντίστοιχες τιµές
ανέρχονται σε 65,42 MW και 1,32 MW ανά κάτοικο. Να θυµίσω
ότι το 4ο Παγκόσµιο Forum για την Ενέργεια, που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα, έλαβε κοινές αποφάσεις µε τις
Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας, µε στόχο να συνδράµουν στις παγκόσµιες προσπάθειες για την αποτροπή του φαινοµένου της
κλιµατικής αλλαγής. Όλα αυτά και πολλά άλλα µηνύµατα, προσπάθειες και στοχεύσεις συγκροτούν το ιδεολογικό και πολιτικό
περιβάλλον, µέσα στο οποίο κινείται το υπό ψήφιση σχέδιο
νόµου.
Προσωπικά, προτείνω την επιψήφισή του για τη δηµιουργία
θεσµικών αντίβαρων και την καταπολέµηση της όποιας κωλυσιεργίας και απόρριψης, λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών
και της κακοδιοίκησης. Ίσως η ένταξη της πράσινης ανάπτυξης
σε µια εκ των ήδη υπαρχουσών Ανεξάρτητων ∆ιοικητικών Αρχών
ή ακόµα και η δηµιουργία µιας νέας Ανεξάρτητης ∆ιοικητικής
Αρχής για αυτόν το σκοπό να βοηθούσε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Πρέπει, όµως, όλοι να καταλάβουµε ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Έτσι και η επιψήφιση του παρόντος σχεδίου
νόµου δεν θα επιφέρει την πράσινη ανάπτυξη, χωρίς τη δηµιουργία ελεγκτικού µηχανισµού, που σε συνεργασία µε το «Συνήγορο του Πολίτη» θα επιταχύνει τις διοικητικές διαδικασίες, θα
υπερπηδά τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και θα ελέγχει αθέµιτες πρακτικές και φαινόµενα διαφθοράς της διοίκησης.
Εδώ θα ήθελα να σταθώ για λίγο στο άρθρο 9, όπου γίνονται
κάποιες τροποποιήσεις. Κυρία Υπουργέ, λίγο την προσοχή σας,
σας παρακαλώ, εδώ, επειδή έχουν πολύ µεγάλη σηµασία για τον
Έβρο στο άρθρο 9 οι τροποποιήσεις που γίνονται και έχουν να
κάνουν µε το χωροταξικό σχέδιο. Αυτό το χωροταξικό σχέδιο
ήταν γενικόλογο, κατ’ αρχάς. Είχε σαν βάση τη µεγαλύτερη δυνατή χωρική συγκέντρωση έργων ΑΠΕ σε µερικές περιοχές, για
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τη δηµιουργία οικονοµίας κλίµακας. Όµως, οι τεχνολογίες απέχουν σαν βάση ανάπτυξης στη διασκορπισµένη παραγωγή ενέργειας, για να µη φορτίζουν το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές.
Ο κύριος συνάδελφος της Νέας ∆ηµοκρατίας προηγουµένως
αναφέρθηκε στον Έβρο. Σε αυτό το χωροταξικό, λοιπόν, ο
Έβρος, από το ∆ήµο Αλεξανδρούπολης µέχρι και το ∆ήµο Σουφλίου, χαρακτηρίζεται σαν περιοχή αιολικής προτεραιότητας και
υπάρχουν εκεί δύο αιολικά πάρκα, το ∆άσος της ∆αδιάς και το
∆έλτα του Έβρου. Είναι, δε, αναλυτικό µόνο για την αιολική ενέργεια και ασαφές για όλες τις άλλες µορφές. Επιπλέον, δεν εναρµονίζεται µε τα επιµέρους, παραδείγµατος χάριν, βιοµηχανίες
και τουρισµού, όπως και µε το γενικό χωροταξικό.
Πιστεύω ότι θα έπρεπε να επανεξεταστεί και µαζί µε το παρόν
νοµοσχέδιο να δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης και των γεωθερµικών πεδίων της περιοχής µου, όπως και άλλων περιοχών
της Ελλάδας. Αυτή, δε, η µη συνέργια των χωροταξικών καθιστά
αναγκαία την άµεση εκπόνηση περιφερειακών αναπτυξιακών
προγραµµάτων, όπου η αξιοποίηση των ΑΠΕ έχουν κυρίαρχο
ρόλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο κρατά ζωντανό το όνειρο των επενδυτών, αλλά και της κοινωνίας, το
όνειρο εκείνο που είχε γίνει εφιάλτης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το µέλλον µας ανήκει. Γυρνάµε σελίδα, ενθυµούµενοι πάντα,
όµως, ότι αυτή η γη δεν µας ανήκει. Την κληρονοµήσαµε από
τους προγόνους µας και τη δανειστήκαµε από τα παιδιά µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Τσιαούση.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Σταύρος Καλογιάννης για οκτώ λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να επιµείνω σε ορισµένα σηµεία που έχουν να κάνουν µε το άρθρο 1 και το άρθρο 9 του νοµοσχεδίου, αρχικώς
µε το άρθρο 1, το οποίο καθορίζει και τους εθνικούς στόχους
µέχρι το 2020. Θα ήθελα να θέσω ένα γενικότερο ζήτηµα. Το νοµοσχέδιο θέτει εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους. Απαιτούνται,
σύµφωνα µε την Εισηγητική Έκθεση, 10.000 νέα MW ΑΠΕ µέχρι
το 2020 στη χώρα.
Εµείς, δια του εισηγητού µας, του κ. Μουσουρούλη, δώσαµε
τη σύµφωνη γνώµη επί της αρχής του νοµοσχεδίου, διότι πιστεύουµε πραγµατικά στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Θέλω να θέσω ένα ερώτηµα και παρακαλώ πολύ να έχουµε µία
απάντηση από το Υπουργείο: Σκοπεύει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καλύψει το στόχο του νοµοσχεδίου, µε
φωτοβολταϊκούς σταθµούς των 100, 200, 300 KW ή µε µικρά
υδροηλεκτρικά έργα των 2, 3, 5 MW; Θα απαιτηθούν, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, χιλιάδες τέτοια έργα στη χώρα την επόµενη
δεκαετία.
Πρέπει συνεπώς, να ξεκαθαρίσει το Υπουργείο εάν θεωρεί ότι
τα υδροηλεκτρικά είναι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή όχι, στο
σύνολό τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι όλα τα υδροηλεκτρικά είναι ΑΠΕ. Η κυρία Υπουργός Περιβάλλοντος, στο υπόµνηµά της το οποίο έχει καταθέσει στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της
Επικρατείας, σχετικά µε το έργο της εκτροπής του Αχελώου αναφέρει ότι το φράγµα και το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας
ισχύος 160 MW, θα συνεισφέρει σηµαντικά στους στόχους της
χώρας και πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το συντοµότερο δυνατόν.
Το καταθέτω στα πρακτικά αυτό το έγγραφο, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Σταύρος Καλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόµνηµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνεπώς, το αρµόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
θεωρεί ότι όλα τα υδροηλεκτρικά, είναι έργα ΑΠΕ. Παρακαλώ
πολύ να έχουµε µία απάντηση από το Υπουργείο, διότι πραγµατικά πιστεύω ότι είναι κρίσιµη η απάντηση και είναι και εξαιρετικά κρίσιµο το ζήτηµα πως θα προχωρήσουµε για τους στόχους
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τους εθνικούς, δεδοµένου µάλιστα, ότι όπως είπαµε στην επιτροπή και στη συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου, η αδειοδότηση των θαλάσσιων αιολικών είναι εξαιρετικά αργή στις
διαδικασίες της. Εκτιµούµε ότι µέχρι το 2020 πάρα πολύ δύσκολα
θα έχει µπει στην ηλεκτροπαραγωγή, στη σύνδεση µε τα δίκτυα
η ενέργεια η οποία θα παραχθεί από θαλάσσια αιολικά.
Σε ό,τι αφορά πάντα το άρθρο 9, υπάρχει µία νέα προσθήκη,
την οποία έχει καταθέσει η κυρία Υπουργός, η οποία αναφέρει
ότι για την πρόσθετη διασφάλιση των περιβαλλοντικών παραµέτρων και την αρµονική ένταξη µικρών υδροηλεκτρικών έργων,
στο περιβάλλον, µικρότερων των 15 MW, τα κριτήρια χωροθέτησής τους που προβλέπονται στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για
τις ΑΠΕ, µπορούν να εξειδικεύονται ή να συµπληρώνονται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος.
Θέλω να καταθέσω την εµπειρία µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τα πεντέµισι χρόνια στο Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε και να
σας πω ότι, µόνο νέα προβλήµατα µπορεί να προκαλέσει µία τέτοια υπουργική απόφαση. Κάθε υπηρεσιακός παράγοντας, ο
οποίος θα θεωρεί ότι υπάρχει, έστω και η παραµικρή αµφιβολία
για το θέµα, θα ζητάει διευκρίνιση από το Υπουργείο. Και αν ποτέ
εκδοθεί η συγκεκριµένη υπουργική απόφαση, µε την οποία θα
εξειδικεύονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες, επειδή κάθε µικρό
υδροηλεκτρικό έργο είναι ξεχωριστό από τα προηγούµενα, είναι
βέβαιο ότι θα απαιτηθούν στη συνέχεια και πολλές άλλες αποφάσεις, εγκύκλιοι που θα επιχειρούν να εξειδικεύσουν περαιτέρω
το συγκεκριµένο θέµα. Θα µπούµε ουσιαστικά σ’ ένα φαύλο
κύκλο και εξαιρετικά δύσκολα θα αδειοδοτούνται και τα µικρά
υδροηλεκτρικά έργα. Πρότασή µου είναι να διαγραφεί η συγκεκριµένη παράγραφος. Έχει τη δυνατότητα το Υπουργείο, εάν το
κρίνει σκόπιµο, να εκδώσει µία εγκύκλιο και να εξειδικεύσει ενδεχοµένως ορισµένα θέµατα.
Στο άρθρο 9 επίσης, επιτρέπεται η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθµούς σε αγροτεµάχια, τα οποία χαρακτηρίζονται ως γη υψηλής παραγωγικότητας. Τις απόψεις µας τις
είπαµε, είναι ξεκάθαρες και είµαστε εντελώς αντίθετοι µε το συγκεκριµένο άρθρο. Η γη υψηλής παραγωγικότητας, επαναλαµβάνω, είναι ένας φυσικός πόρος ήδη σε ανεπάρκεια και θα
πρέπει να διαφυλαχθεί στο σύνολό του.
Οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, µπορούν να καλύπτουν το 1% των καλλιεργούµενων εκτάσεων κάθε
νοµού. Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, αναφέρει το νοµοσχέδιο, θα χρησιµοποιούνται τα στοιχεία του 2008, της Γενικής
Γραµµατείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.
Απευθύνθηκα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο Υπουργείο
Οικονοµικών και ζήτησα να έχω τα στοιχεία αυτά του 2008. Το
Υπουργείο Οικονοµικών µου απάντησε, ότι είναι αναρµόδιο και
µε παραπέµπει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Καταθέτω και αυτό το έγγραφο στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Σταύρος Καλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ερωτώ, αγαπητοί συνάδελφοι: Έχουν συνεργαστεί τα συναρµόδια Υπουργεία µεταξύ τους: οι Υπουργοί Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, συνυπογράφουν το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο. Μπορεί, το Υπουργείο Περιβάλλοντος να µας δώσει
ακριβή στοιχεία για το πόση είναι αυτή η έκταση της γης υψηλής παραγωγικότητας, την οποία θα καταστρέψει; Επιτέλους,
δεν είναι δυνατόν το ένα Υπουργείο να παραπέµπει στο άλλο,
όταν ρητώς ο νόµος αναφέρει ότι το Υπουργείο Οικονοµικών θα
πρέπει να µας δώσει τα σχετικά στοιχεία. ∆ηλώνει αναρµόδιο,
κυρία Υπουργέ. Επιτέλους, δώστε µας µια απάντηση.
Θα κάνω και µια µικρή παρατήρηση για το άρθρο 11, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Προβλέπεται η σύσταση αυτοτελούς υπηρεσίας ΑΠΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην οποία εντάσσεται το Τµήµα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Ο τρόπος
λειτουργίας της αυτοτελούς υπηρεσίας καθορίζεται µε κοινή
υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί στο µέλλον και θα συνυπογράφεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος.
Στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι µε την
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έναρξη ισχύος του νόµου που συζητάµε, καταργείται το τµήµα
ΑΠΕ. Αυτό σηµαίνει ότι έως ότου εκδοθεί µελλοντικά η κοινή
υπουργική απόφαση για τη λειτουργία της αυτοτελούς υπηρεσίας, ουσιαστικά δεν θα υπάρχει τµήµα ΑΠΕ, αφού θα έχει καταργηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον νόµο. Πρέπει να
διορθωθεί, κυρία Υπουργέ, η συγκεκριµένη παράγραφος 3, του
άρθρου 11 και το τµήµα ΑΠΕ να καταργηθεί, εάν και εφόσον εκδοθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Καλογιάννη.
Το λόγο έχει τώρα, η κ. Ουρανία Παπανδρέου–Παπαδάκη, για
οκτώ λεπτά.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ–ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε,
κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο είναι σίγουρο πως η Κυβέρνηση θέλει να αυξήσει την
ανεκτίµητη προσφορά και συµβολή των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας στο νοµοθετικό πλαίσιο και τις αδειοδοτήσεις, στο ζήτηµα της ανάπτυξης
των δικτύων και βεβαίως, να βοηθήσει, στο ότι ο κόσµος πρέπει
να αποδεχθεί τις ανανεώσιµες αυτές πηγές ενέργειας.
Ήρθε η ώρα και η χώρα µας -αν και ίσως είναι λίγο αργά, µπορούµε να πούµε ευθαρσώς- να αποκοµίσει τα οφέλη, µε τα οποία
την έχει προικίσει στην κυριολεξία η φύση. Η χώρα µας µπορεί να
έχει οφέλη από µία καθαρή αιολική, ηλιακή ενέργεια, τη γεωθερµία αλλά και από τη βιοενέργεια.
Οι συνάδελφοί µου, από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό,
έχουν τοποθετηθεί ευθαρσώς και µε εντελώς ξεκάθαρες προτάσεις. Ουσιαστικά, συµφωνούµε, βεβαίως, µε το νοµοσχέδιο, το
οποίο κινείται σε µία σωστή κατεύθυνση. Οι προτάσεις µας όµως,
οι οποίες έχουν γίνει, νοµίζουµε, κυρία Υπουργέ, ότι είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση και νοµίζουµε, ότι πρέπει να τις λάβετε σοβαρά υπόψη.
Εγώ θα εστιάσω το λόγο µου και την προσοχή µου, µόνο στο
άρθρο 12 και µάλιστα συγκεκριµένα, στην παράγραφο 11 η
οποία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ δίκαια, δηµιούργησε
πάρα πολύ µεγάλη αγανάκτηση και αναταραχή σε µία ολόκληρη
περιοχή, της ιδιαιτέρας µου πατρίδας, της Εύβοιας και κυρίως
στην περιοχή της νότιας Καρυστίας: Στύρα, Μαρµάρι, Κάρυστο.
Και γιατί έγινε αυτή η αναστάτωση; Γιατί ξαφνικά, είδαν οι άνθρωποι ότι µε αυτό το σχέδιο νόµου, κυρία Υπουργέ, παύουν να
είναι νοικοκυραίοι στις περιουσίες τους.
Ευτυχώς –και εδώ πρέπει να σας ευχαριστήσουµε- είδατε κι
εσείς την κατάφωρη αδικία, στην οποία οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι. Και πρέπει να τονίσουµε ότι άµεσα οδηγηθήκατε σε µία
συγκεκριµένη τροποποίηση. Φαίνεται όµως, κυρία Υπουργέ, ότι
αυτή η τροπολογία, την οποίαν έχετε φέρει, όπως σας ανέφερε
προηγουµένως και η συνάδελφος, η κ. Περλεπέ, και πάλι δεν εξυπηρετεί τους ανθρώπους. Και πάλι αδικούνται οι κάτοικοι µιας
περιοχής, η οποία ζει ουσιαστικά από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η Καρυστία είναι από τις πλουσιότερες περιοχές στην Ελλάδα, νοµίζω ότι το ξέρετε. Οι άνθρωποι ζουν, έχουν όνειρα,
θέλουν να δηµιουργήσουν. Και νοµίζω ότι πλέον εµείς, η πολιτεία, εσείς, είµαστε υποχρεωµένοι να τους δηµιουργήσουµε όλες
εκείνες τις συνθήκες, ώστε να µπορούν οι άνθρωποι να αναπτυχθούν στον τόπο τους.
Με την τροπολογία, λοιπόν, που φέρατε δεν εξυπηρετούνται
πλήρως. Η κ. Περλεπέ σάς ανέφερε προηγουµένως την τροπολογία, όπως ακριβώς θα τη θέλαµε. Επιµένω και παρακαλώ κι
εγώ, αυτή η τροπολογία να ληφθεί υπόψη, διότι έτσι και οι άνθρωποι εξυπηρετούνται καλύτερα, αλλά αποφεύγονται και οι
χρονοβόρες διαδικασίες, όπως ενστάσεις, αδικίες, που έχουν
σαν αποτέλεσµα και οι άνθρωποι να ξοδεύονται µε δικηγόρους,
τρεξίµατα και δικαστήρια, αλλά και να αναβάλλεται ο τελικός
σκοπός, η δηµιουργία δηλαδή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Θα την καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής ή, αν θέλετε, να
σας τη δώσω προσωπικά, κυρία Υπουργέ, για να ληφθεί υπόψη,
ακριβώς αυτή η τροπολογία, η οποία θα βοηθήσει την περιοχή
και τους κατοίκους.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ουρανία Παπανδρέου-Πα-
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παδάκη καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για τη δεύτερη τροπολογία, την οποία µας φέρατε σήµερα,
κυρία Υπουργέ, µπορούµε να πούµε ότι καθυστερήσατε. Είναι η
τροπολογία για τις γνωστές πλάκες Καρύστου. Πρέπει να σας
πω σαν Ελληνίδα, αλλά και σαν Ευβοιώτισσα, ότι ειλικρινά είµαι
υπερήφανη που η περιοχή µας µπορεί να έχει αυτό τον ορυκτό
πλούτο.
Βρέθηκα σε συνέδριο στην Ινδία, κυρία Υπουργέ και µε χαρά
διαπίστωσα ότι ένας ινδικός ναός είχε κτισθεί µε πέτρα Καρύστου. Πρόκειται δηλαδή για ένα πολύτιµο υλικό για την Ελλάδα.
Για την περιοχή είναι το µοναδικό υλικό που οι άνθρωποι µπορούν να δουλέψουν, να µείνουν στον τόπο τους και να δηµιουργήσουν. Φέρατε, λοιπόν, αυτή την τροπολογία λίγο καθυστερηµένα.
Όµως ήταν ένα θέµα που ταλάνιζε την περιοχή πάρα πολλά χρόνια. Κι εγώ πρέπει να πω ότι ευχαριστούµε που δίνεται η δυνατότητα, έστω σήµερα, έστω µε κάποιες καθυστερήσεις, να
λύσουµε και αυτό το θέµα.
Έχω ακόµα δύο παρατηρήσεις να κάνω:
Στην παράγραφο 1, στην υποσηµείωση β’, κυρία Υπουργέ, οι
δύο µήνες για τις περιβαλλοντικές µελέτες, νοµίζω µε τη σηµερινή κατάσταση ότι είναι πάρα πολύ λίγοι. Νοµίζω ότι οι δύο
µήνες θα µπορούσαν να γίνουν έξι. Έτσι, δίνουµε ένα περιθώριο
χρόνου στον κόσµο να κινηθεί σωστότερα και αποτελεσµατικότερα. Νοµίζω ότι το διάστηµα αυτό είναι λίγο. Ας δώσουµε στους
ανθρώπους λίγο περιθώριο να δουλέψουν καλύτερα.
Εκείνο όµως που θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω είναι στην παράγραφο 4: Το Συµβούλιο Ιδιοκτησίας ∆ασών, στο οποίο έχουν
υποβληθεί αιτήσεις αναγνώρισης κυριότητας, οφείλει να εκδώσει
σχετική απόφαση το αργότερο µέσα σε είκοσι µήνες από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά της απόφασης αυτής, δεν
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Αναθεωρητικού Συµβουλίου
Ιδιοκτησίας ∆ασών.
Κυρία Υπουργέ, εδώ στερούµε από τους ανθρώπους ένα συνταγµατικό δικαίωµα, να κάνουν µια ένσταση, εκεί που νοµίζουν
ότι αδικούνται. Αυτό επιβάλλεται να το δείτε και να το αλλάξετε.
Κάθε άνθρωπος που πιστεύει ότι σε κάποιο θέµα αδικείται, διότι
κάτι έχει συµβεί –µπορεί να µην είναι κι έτσι- έχει το αυτοδίκαιο
δικαίωµα να κάνει µία ένσταση σε µια απόφαση. Αυτό πρέπει
οπωσδήποτε να το αλλάξετε, διότι πάλι θα µπούµε σε διαδικασίες, οι άνθρωποι αυτοί να µην µπορούν να δουλέψουν όπως
πρέπει.
Νοµίζω ότι η περιοχή µας, η Εύβοια, έχει βάλει όχι απλώς ένα
λιθαράκι, αλλά έναν πολύ µεγάλο λίθο σε αυτό που λέγεται ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οι άνθρωποι έχουν εξοικειωθεί µε
αυτές, είναι έτοιµοι να δεχθούν οποιεσδήποτε άλλες βελτιώσεις,
προσθέσεις, µετά όµως από τη δική σας παρέµβαση, κυρία
Υπουργέ, η οποία θα τους δίνει το δικαίωµα στα νόµιµα πλαίσια
να κινούνται, χωρίς να έχουν το φόβο της αδικίας και των προβληµάτων, που καθηµερινά µπορεί να τους δίνουν κάποιες προσφυγές ή το αίσθηµα ότι αδικούνται γι’ αυτά που τους ανήκουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης για οκτώ
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συνεδρίαση θα έπρεπε να είχε αρχίσει µε ενός λεπτού σιγή
για τη Γενοκτονία των Ποντίων, διότι σήµερα είναι η επέτειος της
Γενοκτονίας των Ποντίων. Ο ειδικός αγορητής µας κ. Πολατίδης,
το επεσήµανε κατά την οµιλία του. Περιµένουµε, λοιπόν, από το
Προεδρείο –δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό, οι Πόντιοι έχουν µαζευτεί απέναντι από τη Βουλή, στην Πλατεία Συντάγµατος- και
από τη Βουλή των Ελλήνων να τηρήσει ενός λεπτού σιγή για τη
φασιστική γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους.
Ακόµα αντηχούν στα αυτιά µας οι δηλώσεις του κ. Νταβούτογλου ότι ήρθε στην Ελλάδα για να βοηθήσει αυτή τη φτωχή
χώρα. Γελάκια λοιπόν, πανηγυράκια, χειραψίες µε γαρνιτούρα
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τουρκικό εθνικισµό, άκαµπτη τουρκική επιθετικότητα και παραβιάσεις στο Αιγαίο. ∆εκάδες υπογραφές σε συµφωνίες ή µνηµόνια, όπως ακούσαµε ότι είναι, για τις οποίες όµως η Βουλή δεν
µαθαίνει τίποτα. ∆εν µαθαίνουµε τι υπογράψατε. ∆εν πρέπει να
ξέρουµε τι υπογράψατε και πόσο ακριβά θα τα πληρώσουµε;
Αυτή ήταν η επίσκεψη του Ερντογάν, µε κερασάκι στην τούρτα τη
µαντηλοφορεµένη κ. Εµινέ, η οποία περιφερόταν µε τη µαντήλα
της στο κέντρο της Αθήνας. Ποιος ξέρει; Ίσως την άλλη φορά
ως φανατική ισλαµίστρια να έρθει στην Αθήνα και να κυκλοφορήσει και µε µπούργκα. Γιατί όχι; Ο σύζυγός της ανακάλυψε ότι
υπάρχει και τζαµί εδώ στην Αθήνα, το οποίο λέει χρήζει αναστηλώσεως. Μέχρι και αυτό ακούσαµε από τον κ. Ερντογάν.
Όσο για τον εθνικής σηµασίας αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη ή Πύργος-Αλεξανδρούπολη, όπως είναι η ορθή ονοµασία αυτός προφανώς θα αναληφθεί στους ουρανούς προς
µεγάλη τέρψη του Ερντογάν. Και ακόµα εκκρεµεί η τοποθέτηση
της Κυβέρνησής σας γι’ αυτό που σας ανέφερα πριν από τέσσερις ηµέρες, µιλώντας επί της αρχής, ότι δηλαδή ο Ρώσος Υπουργός
Ενέργειας είπε πως πάει καλό ταξίδι ο αγωγός Πύργος-Αλεξανδρούπολη. Αυτό ουσιαστικά το είχε προαναγγείλει και ο κ. Παπανδρέου προεκλογικά µε τις παράξενες δηλώσεις του για τον
αγωγό. Εν τω µεταξύ, τώρα αρχίζει να βγαίνει η κορυφή του παγόβουνου, µετά τις δακρύβρεχτες διακηρύξεις περί ελληνοτουρκικής φιλίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Θα καταθέσω στα Πρακτικά -και θέλω να το ακούσετε, κυρία
Υπουργέ, γιατί σας αφορά προσωπικά- δηµοσίευµα του περιοδικού «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» µε τίτλο: «Η Τίνα Μπιρµπίλη αφήνει εκτεθειµένες
ευαίσθητες περιοχές του Αιγαίου». Στο δηµοσίευµα αναφέρεται
ότι Έλληνες επιχειρηµατίες αιολικών πάρκων καταγγέλλουν δύο
άρθρα του νοµοσχεδίου σας για το ότι ανοίγουν κερκόπορτα
στους Τούρκους και παραπέµπουν στις καλένδες επενδύσεις
7.000.000.000 ευρώ. Θα καταθέσω το δηµοσίευµα του περιοδικού «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» και θα σας παρακαλούσα να είχα την τοποθέτησή σας.
Οι Τούρκοι, λοιπόν, ετοιµάζονται να διεκδικήσουν αιολικά
πάρκα στο Αιγαίο, βάζοντας πόδι στα ακριτικά νησιά µας, µε δύο
άρθρα του νοµοσχεδίου σας, όπως καταγγέλλουν οι άνθρωποι
που ήρθαν και σας ενηµέρωσαν, διά ζώσης µάλιστα. Έτσι ισχυρίζονται, µε επιστολή που έχουν δώσει στο περιοδικό «ΕΠΙΚΑΙΡΑ». Σας επισηµάνθηκε επίσης ότι µε αυτό το βιολί δεν θα
γίνουν επενδύσεις έως το 2020 -αυτό καταγγέλλουν οι άνθρωποι- στα υπεράκτια αιολικά πάρκα, παρ’ ό,τι αυτά τα θαλάσσια αιολικά πάρκα έχουν ελληνική προστιθέµενη αξία της τάξεως του
60%.
Καταθέτω, λοιπόν, το δηµοσίευµα του περιοδικού «ΕΠΙΚΑΙΡΑ»,
για να δούµε εάν οι συµφωνίες µε τον Ερντογάν περιλαµβάνουν
και το ότι θα βάλουν πόδι στο Αιγαίο οι Τούρκοι, στα αιολικά
πάρκα, στα ακριτικά νησιά µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εγώ κατάγοµαι από ένα ακριτικό νησί, την Ικαρία. ∆ίπλα στην
Ικαρία είναι η Σάµος, η οποία εξαρτάται κατά 100% από την ηλεκτρική ενέργεια, που παράγει ένας σταθµός παραγωγής ενέργειας, που δουλεύει µε πετρέλαιο. ∆ηλαδή, όλη η Ελλάδα είναι
λουσµένη στο φως, έχει αέρα και τα δικά µας τα νησιά παράγουν
ηλεκτρισµό µε µονάδες που δουλεύουν µε πετρέλαιο εισαγόµενο. Ρυπογόνες µονάδες, βρωµερές µονάδες. Ακουµπάει, δηλαδή, αυτή η χώρα 13.000.000.000 το χρόνο για να εισάγει
πετρέλαιο.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η εικόνα της Σάµου: Μπουριά
της ∆ΕΗ να καπνίζουν! Αυτή είναι η εικόνα της Σάµου! Κοιτάξτε
το σταθµό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στη Σάµο, ένα νησί
που έχει ένα τροµερό αιολικό και ηλιακό δυναµικό.
Γυρίζουµε τη σελίδα. Σάµσο, δανέζικο νησί. Κοιτάξτε τις ανεµογεννήτριες. Σάµος, λοιπόν, από το µία µε βρώµικα µπουριά
της ∆ΕΗ να καπνίζουν, Σάµσο δίπλα, ένα νησί πρότυπο που µέσα
σε επτά χρόνια απεξαρτητοποιήθηκε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μέσα σε επτά χρόνια λοιπόν, το δανέζικο αυτό νησί παράγει το
100% της ενέργειας του από αέρα, ήλιο και βιοµάζα. Και η Σάµος
παράγει από πετρέλαιο και βρωµίζει αυτός ο σταθµός και το περιβάλλον. Παράδεισο χαρακτηρίζει το δανέζικο νησί Σάµσο η Κοµισιόν. Και το 20 % της ενέργειας της ∆ανίας παράγεται από το
αιολικό δυναµικό.
Σάµος λοιπόν, το ελληνικό νησί µε τα µπουριά της ∆ΕΗ να ξερνούν µόλυνση. Σάµσο µε ανεµογεννήτριες και πλούτο στη ∆ανία.
Η οµοιότητά τους είναι ένας απλός αναγραµµατισµός. ∆είτε τα
γράµµατα.
Συγχαρητήρια, λοιπόν και σε εσάς του ΠΑΣΟΚ και σε εσάς της
Νέας ∆ηµοκρατίας που καταφέρατε αυτά τα δύο νησιά να έχουν
µόνη οµοιότητα έναν απλό αναγραµµατισµό. Κατά τα λοιπά, τα
χωρίζει µία άβυσσος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θέλω να ενηµερώσω
το Σώµα ότι πριν τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας θα
τιµήσει η Βουλή τους Ποντίους.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας , Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το νοµοσχέδιο, όπως είχα και
την ευκαιρία να πω και επί της αρχής, ασχολείται µε την προώθηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ στη χώρα, έτσι ώστε να καλυφθεί ο
στόχος της αυξηµένης συµµετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο. Αυτό γίνεται και για λόγους περιβαλλοντικούς, κλίµατος,
αλλά και για λόγους αξιοποίησης των πλούσιων πηγών, που
έχουµε στη χώρα και που µας δίνουν συγκριτικό πλεονέκτηµα
για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, αλλά και για την απεξάρτηση –και αυτός είναι ένας σηµαντικός στόχος- από τα ορυκτά καύσιµα.
Σε αυτό το πλαίσιο µε τα άρθρα 2 και 3 απλοποιείται, εξορθολογίζεται και επιταχύνεται όλη η αδειοδοτική διαδικασία. Νοµίζω
ότι οι ρυθµίσεις αυτές ιδιαίτερα έτυχαν ευρείας αποδοχής, είναι
σηµαντικές. Η άδεια παραγωγής χορηγείται από τη ΡΑΕ και συγχωνεύονται, σε µία ενιαία, οι διαδικασίες προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης καθώς και έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, που ήταν χρονοβόρες. Η διαδικασία αδειοδότησης µειώνεται περίπου στους δέκα µήνες από τα τρία χρόνια και, όπως είπα, είναι σηµαντικό ότι η ρύθµιση αυτή έτυχε
µεγάλης αποδοχής. Ουσιαστικά, είναι ένα βήµα µπροστά, µία ουσιαστική βελτίωση.
Η τροποποίηση επίσης που γίνεται µε το άρθρο 2 και την ανάθεση στη ΡΑΕ της έκδοσης άδειας παραγωγής -φεύγει από τον
Υπουργό και πηγαίνει στη ΡΑΕ- είναι και αυτό ένα ακόµα βήµα
παραπέρα. Βέβαια, κυρία Υπουργέ, χρειάζεται να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, για να αποβεί αποτελεσµατική η ρύθµιση. Αλλιώς θα έχουµε πάλι καθυστερήσεις. Και το
λέω αυτό, γιατί διατυπώνονται από πολλές πλευρές αµφιβολίες
για τις δυνατότητες της ΡΑΕ, αν µπορεί δηλαδή να ανταποκριθεί
στις νέες αυξηµένες αρµοδιότητες. Αυτό έχει σχέση µε θέµατα
προσωπικού, µε θέµατα υλικοτεχνικής υποδοµής και θέµατα τεχνογνωσίας.
Είναι απαραίτητο -και νοµίζω είναι στο χέρι σας- να εξασφαλισθούν αυτές οι προϋποθέσεις, κυρία Υπουργέ. Καθόσον µάλιστα
πέρα από τις αυξηµένες αρµοδιότητες που δίνετε, ορισµένα κριτήρια που βάζετε να ελέγξει η ΡΑΕ για την έκδοση της άδειας
παραγωγής, εάν ικανοποιούνται χρειάζεται εµπειρία και τεχνογνωσία, την οποία δεν διαθέτει η ΡΑΕ. Ως παράδειγµα, αναφέρω
το κριτήριο της συµµόρφωσης στο ειδικό χωροταξικό για τις
ΑΠΕ. Επιφορτίζεται µε τη νέα διάταξη να ελέγξει η ΡΑΕ αν ικανοποιείται. Η ΡΑΕ σήµερα πιστεύω δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό ούτε την τεχνογνωσία γι’ αυτό. Άρα χρειάζεται
γενικότερα, για να είναι αποτελεσµατικές αυτές οι ρυθµίσεις και
η ΡΑΕ να ανταποκριθεί στο ρόλο που της ανατίθεται, να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις.
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Επίσης, επί της αρχής είχα αναφερθεί στο άρθρο 8 και τους
κινδύνους από την κατ’ εξαίρεση εγκατάσταση ΑΠΕ σε ειδικά
προστατευόµενες περιοχές. Ο όρος «κατ’ εξαίρεση» χωρίς σαφή
κριτήρια αφήνει «παραθυράκια». Ασφαλώς, κυρία Υπουργέ, κάνατε µία βελτίωση της διάταξης µετά και τις επισηµάνσεις της
Επιστηµονικής Επιτροπής. Όµως, επιµένω ότι είναι σωστό και σε
αυτή την περίπτωση, όπως και γενικά σε τέτοιες περιπτώσεις, να
εξειδικεύονται τα κριτήρια, που µάλιστα εδώ θα πρέπει να είναι
και αυστηρά. Εννοώ ότι για περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση αδειών
εγκατάστασης πρέπει να εξειδικεύονται τα κριτήρια. Αλλιώς,
µπορεί τα «παραθυράκια» να µας οδηγήσουν σε απρόβλεπτες
καταστάσεις.
Ακόµα, όσον αφορά το άρθρο 9 για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Προβλέπει η διάταξη ότι είναι ανάγκη να εναρµονίζονται τα κριτήρια, να εναρµονίζονται τα υποκείµενα γενικά
πολεοδοµικά ή περιφερειακά σχέδια µε το υπερκείµενο και ειδικό χωροταξικό ΑΠΕ, αλλά ρυθµίζει ότι όπου δεν υπάρχουν, να
εφαρµόζονται µε τις γενικές κατευθύνσεις του ειδικού χωροταξικού κατά περίπτωση. Αυτό είναι και λίγο επικίνδυνο, γιατί µπορεί να έχουµε υποκειµενική κρίση κατά περίπτωση στην εφαρµογή των
κατευθύνσεων του ειδικού χωροταξικού σχεδίου. Εγώ πιστεύω
ότι, για να υπάρξει στέρεη βάση, θα πρέπει να υπάρξει εναρµονισµός, έτσι ώστε η χωροθέτηση µη συγκεκριµένης εγκατάστασης ΑΠΕ να γίνεται µε συγκεκριµένα τα υποκείµενα σχέδια.
Αναφέροµαι στα περιφερειακά, πολεοδοµικά κ.λπ..
Με το άρθρο 12 παράγραφος 21 παρατείνεται η ισχύς των
συµβάσεων του προσωπικού της ΡΑΕ. Σωστό είναι. Υπάρχουν
ανάγκες. ∆εν ξέρω κατά πόσο φθάνει το προσωπικό για να καλύψει τις αρµοδιότητες. Είναι ένα θέµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Επίσης, έγινε µία βελτίωση, όσον αφορά την παράγραφο 1 του
άρθρου 15 για την παράταση ενός έτους που δίνεται για την εξέταση των αιτήσεων στη ΡΑΕ. Είναι πολλές οι αιτήσεις. Υπάρχει
πληθώρα αιτήσεων. Μπήκε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, γιατί η αρχική ρύθµιση δηµιουργούσε πολλά προβλήµατα πριν. Άρα είναι
βελτιωµένη η διάταξη µετά τις αλλαγές που έκανε η κυρία
Υπουργός, αλλά πιστεύω ότι ενδεχοµένως και ο χρόνος αυτός
να µην είναι αρκετός.
Όσον αφορά την παράγραφο 6, του άρθρου 15, όπου αναστέλλεται η εξέταση αιτηµάτων σταθµών ΑΠΕ µέχρι την έκδοση
της σχετικής υπουργικής απόφασης, θέλω να πω το εξής: Είναι
κατανοητό αυτό που είπε η κυρία Υπουργός, ότι πρέπει πρώτα να
ολοκληρωθεί και να κατατεθεί –και νοµίζω ότι αυτό θα γίνει τον
προσεχή Ιούνιο, όπως είπε- στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο δράσης, που θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε και την ανάλυση
των µεγεθών ανά τεχνολογία για τις ΑΠΕ µέχρι το 2020. Είναι
απαραίτητο αυτό να γίνει, αλλά τώρα µε την αναστολή φοβούµαι
ότι ενδεχοµένως, αν αυτό δεν πραγµατοποιηθεί µέσα σε αυτόν
το χρόνο, θα έχουµε νέες καθυστερήσεις, θα πάει πίσω όλη τη
διαδικασία. Και όπως ξέρουµε, τα περιθώρια για τις ΑΠΕ είναι
στενά, δεν προχώρησαν µέχρι τώρα. Θέλουµε να τις επιταχύνουµε. Άρα είναι ενδεχόµενο να χάσουµε και επιπλέον χρόνο.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Επαναλαµβάνω την επισήµανση που
είχα κάνει, κυρία Υπουργέ και επί της αρχής και δεν έτυχε µέχρι
τώρα απάντησής σας. Ωραία τα θέµατα της αδειοδότησης, επιταχύνονται και λύνονται πολλά ζητήµατα, εξορθολογίζεται το
πλαίσιο αδειοδότησης και µία σειρά από άλλα ζητήµατα. Το
πραγµατικό όµως πρόβληµα είναι στην επιλογή των αιτήσεων.
Υπάρχουν συσσωρευµένες αιτήσεις ΑΠΕ για 60.000 MW, ενώ
από ό,τι φαίνεται, σε σχέση µε το στόχο χρειαζόµαστε 8000 έως
10000 MW. Το ερώτηµα, λοιπόν, που είχα θέσει και επαναλαµβάνω είναι: µε ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή, όταν µάλιστα σε
ορισµένες περιοχές, πέρα από το συνολικά µεγάλο αριθµό αιτήσεων, οι αιτήσεις είναι ιδιαίτερα υπερβάλλουσες, σε σχέση µε τη
χωρητικότητα των περιοχών αυτών. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Πώς θα γίνει; Θα κάνετε διαγωνιστική διαδικασία, όπως
κάνετε για τα θαλάσσια πάρκα; Θα βάλετε κάποια άλλα κριτήρια; Πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το θέµα και για λόγους επιτάχυνσης, για να µην χάσουµε χρόνο, αλλά κυρίως και για λόγους
διαφάνειας και αντικειµενικότητας στις επιλογές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Νίκος Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το νοµοσχέδιο που συζητάµε παρ’ ότι είναι σπουδαίο και η πράσινη ανάπτυξη ήταν η επωδός στον προεκλογικό λόγο του Πρωθυπουργού, χρειάστηκαν επτά µήνες παλινωδιών και καθυστερήσεων
που πάγωσαν κάθε επενδυτική δραστηριότητα στον τοµέα της
ενέργειας για να φτάσει σήµερα εδώ στη Βουλή.
Πρόκειται, όντως για την µεγαλύτερη πρόκληση στον πλανήτη,
για ένα ζήτηµα ζωτικής σηµασίας που αποδεικνύεται από την παγκόσµια στροφή, που υπάρχει για εξοικονόµηση ενέργειας στην
υπερθέρµανση.
Αυτό συνιστά και τη µεγάλη πρόκληση για εµάς και για την
πράσινη Κυβέρνηση της πράσινης απραξίας µε δεδοµένο το
ενεργειακό µείγµα της χώρας που είναι ρυπογόνο και ελλειµµατικό, ενώ οι ΑΠΕ είναι άφθονες και ποικίλες λόγω των κλιµατολογικών συνθηκών στη χώρα µας, όπου εισάγουµε ετησίως
πετρέλαιο αξίας 13.000.000.000 ευρώ και ηλεκτρική ενέργεια
αξίας 582.000.000 ευρώ για το 2008. Ποια; Η εν δυνάµει υπερδύναµη σε αιολικό και ηλιακό δυναµικό χώρα. Πληρώνουµε, λοιπόν, τόκους και χρεολύσια δισεκατοµµυρίων σε µια τέτοια εποχή.
Αναρωτιέµαι, αλήθεια, γιατί δεν ενισχύουµε τα υδροηλεκτρικά
φράγµατα; Για παράδειγµα, στην Αχαΐα τελειώνει το φράγµα
Πύρου – Παραπύρου που κόστισε 130.000.000 ευρώ. ∆εν θα
έπρεπε εκεί εξ αρχής η πολιτεία, η ∆ΕΗ, να έχει σχεδιάσει ένα
µεγάλο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και µάλιστα µε Σ∆ΙΤ; Τι λείπει; Τα κίνητρα, η φαντασία, η γνώση; Θα ήταν ασφαλώς πολλαπλό το κέρδος για την Ελλάδα. Συγκλονίζοµαι, επίσης, όταν
ακούω το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να επισηµαίνει ότι µόνον
το 1/3 των υδάτινων πόρων αξιοποιείται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα ∆ηµοκρατία και χθες στην
κυβέρνηση και σήµερα στην αντιπολίτευση βάζει πλάτη και ψηφίζει κάθε θετικό µέτρο. Και το ίδιο θα κάνουµε και σήµερα µε το
παρόν νοµοσχέδιο. Η περιβαλλοντική πρόκληση για την ελληνική
οικονοµία πρέπει να µας βρει συνεννοηµένους και αποφασισµένους.
Η πράσινη ενέργεια δεν µπορεί να είναι αντικείµενο µόνο των
ολίγων, των πλουσίων, αλλά πρέπει να απλωθεί παντού, να γίνει
ελκυστική για κάθε νοικοκυριό, για τους αγρότες και για τους γεωργούς που έχουν θερµοκήπια. Πρέπει να έχουν προνοµιακή δυνατότητα για τη δική τους χρήση και το πλεόνασµα που θα έχουν,
να το δίνουν στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και έτσι να αποκτήσουν και αυτοί ένα επιπλέον εισόδηµα, όπως γίνεται ακριβώς και
µε τις στέγες.
Μερικά σχόλια. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 13, του εδαφίου
β, πιστεύω ότι θα είναι ανεφάρµοστη, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου. Θα οδηγήσει σε τέλµα την αγορά και θα δηµιουργήσει µια αντισυνταγµατική διάκριση µεταξύ των επενδυτών, ενώ
τέλος θα παράγει τη διαφθορά και τη συναλλαγή στις υπηρεσίες,
όπως τονίζει ο σύνδεσµος εταιρειών φωτοβολταϊκών.
Θετικά, όµως, στοιχεία προκύπτουν από το άρθρο 5 για το βιοαέριο. Οι µονάδες παραγωγής θα λειτουργήσουν σαν σκουπιδοφάγοι και θα εξαφανίσουν χιλιάδες τόνους κοπριάς από
χοιροτροφικές και κτηνοτροφικές µονάδες, καθώς και τα απόβλητα από τη λειτουργία ελαιοτριβείων που είναι διάσπαρτα στη
Πελοπόννησο και στη δυτική Ελλάδα, µετατρέποντάς τα σε οργανικά λιπάσµατα και βελτιωτικά των εδαφών.
Όλα αυτά θα στηρίξουν πραγµατικά το εισόδηµα περίπου χιλίων οικογενειών δορυφόρων κάθε µονάδας, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη συνολικά. Αµφιβολίες υπάρχουν για το αν θα
γίνουν, το ποιες θα γίνουν και πότε θα γίνουν, µε ποιες τιµές θα
γίνουν. Γιατί, ενώ υπάρχει το χρήµα να αναπτυχθούν οι µονάδες
από Έλληνες και Γερµανούς επενδυτές, κινδυνεύουν να χαθούν.
∆ιάβασα σήµερα στις εφηµερίδες, κυρία Υπουργέ, ότι µια τέτοια τεράστια επενδυτική ευκαιρία σε µια εποχή κρίσης κινδυνεύει. Έλληνες και Γερµανοί παραγωγοί βιοαερίου ετοιµάζονται
να εγκαταλείψουν, γράφει η εφηµερίδα, την Ελλάδα και να κατευθυνθούν στην Ιταλία, όπου τα κίνητρα για επενδύσεις είναι
πιο δελεαστικά, έχοντας µάλιστα αυτοί καταθέσει ήδη αιτήσεις
στη ΡΑΕ. Η Ιταλία, όπως αναφέρει, προσφέρει 345 ευρώ την KWh
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- διαβάζω σήµερα στην εφηµερίδα Πελοπόννησος και στην ιστοσελίδα capital.gr- έναντι των 230 ευρώ που θεσπίζει η Κυβέρνηση
µε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Την ίδια στιγµή και οι Έλληνες επενδυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο να αναστείλουν και αυτοί τα
επιχειρηµατικά τους σχέδια. Και όλα αυτά, ενώ περιοχές σαν τη
δυτική Ελλάδα θα µπορούσαν να κερδίσουν σε πράσινη ενέργεια, σε θέσεις εργασίας και σε επενδύσεις.
Κυρία Υπουργέ, προγραµµατίζονταν -και είµαι σίγουρος ότι το
ξέρετε- τουλάχιστον δέκα επενδύσεις σε Πάτρα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πρέβεζα, Βόλο, Τρίκαλα, Κιλκίς, Θράκη, Θεσσαλονίκη,
αλλά µε τα δεδοµένα που διαµορφώνει σήµερα το νοµοθετικό
πλαίσιο είναι αβέβαιο αν θα υλοποιηθούν.
Στα άρθρα 8, 9 και 12 κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθµών ΑΠΕ σε προστατευόµενες περιοχές. Ακούστηκαν αρκετά σχόλια που πιστεύω ότι θα έπρεπε πράγµατι να
ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν. Απαιτείται ειδική περιβαλλοντική εξαίρεση από την περιφέρεια για σταθµούς κάτω των 500 KW σε γήπεδα. Είναι ένα ακόµη περιττό, κατά τη γνώµη µου, γραφειοκρατικό
εµπόδιο, αφού ο ουσιαστικός έλεγχος θα µπορούσε να γίνει σε
ένα κατοπινό στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Ορθά η παράγραφος 11, του άρθρου 12 ,προβλέπει ότι η
έγκριση έργων ΑΠΕ σε δασικές εκτάσεις µπορεί να εκδίδεται
ανεξαρτήτως της τελεσιδικίας πράξεως χαρακτηρισµού.
Μερικές τελευταίες παρατηρήσεις. Κακώς το νοµοσχέδιο κατ’
ουσία δεν προβλέπει νέες αιτήσεις για τα φωτοβολταϊκά, παρά
µόνο την προώθηση µερικών µικρών έργων, µικρότερων των πεντακοσίων, αλλά και πάλι για µετά από δύο µήνες, αφότου τεθεί
σε ισχύ το νοµοσχέδιο που σήµερα καλούµεθα να ψηφίσουµε.
Με την παράγραφο 6, του άρθρου 15, έχουµε ένα νέο πάγωµα,
αφού κανείς δεν ξέρει αν θα ανοίξει και πότε θα ανοίξει το πρωτόκολλο. Λέει, βεβαίως, ότι θα ανοίξει µετά από υπουργική απόφαση. Θα βγει υπουργική απόφαση; Αν θα βγει, τι θα λέει; Τι θα
λέει για τα µεγάλα έργα;
Έτσι νοµίζω ότι αποθαρρύνει πιθανούς επενδυτές και ενδεχοµένως να πριµοδοτεί αυτό το γνωστό παραεµπόριο που γίνεται
µε τις άδειες. Αλήθεια, γιατί να συµβαίνει αυτό; Γιατί να µπαίνει
οροφή, δηλαδή, την ίδια ώρα που στα αιολικά εκκρεµούν αιτήσεις συνολικής ισχύος 60 GW και δεν µπαίνει κάτι τέτοιο;
Οι ΑΠΕ έπρεπε να αντιµετωπίζονται σαν ηλεκτροµηχανολογικά, πιστεύω, έργα και για τούτο θα έπρεπε να προβλέπονται
µέτρα, κίνητρα για ενίσχυση παραγωγικών µονάδων. Τα εργοστάσια, εξάλλου, των φωτοβολταικών, όπως γνωρίζετε, είναι εξαγωγικού χαρακτήρα εργοστάσια που αν δεν τους δοθούν
κίνητρα, κινδυνεύουν να κλείσουν.
Τώρα, επιτέλους πιστεύω ότι θα πρέπει, κυρία Υπουργέ, να
ενεργοποιήσετε τους πόρους, τα προγράµµατα, όλα τα εργαλεία για την επιτάχυνση και την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Θα πρέπει η
Κυβέρνηση να ενεργοποιήσει γρήγορα το Σ∆ΙΤ, να φέρει γρήγορα να ψηφίσουµε το νέο αναπτυξιακό νόµο για την προσέλκυση ξένων και ελληνικών επενδύσεων, την απλοποίηση των
διαδικασιών και µια σειρά άλλων ζητηµάτων.
Όταν εκκρεµούν προς αξιολόγηση εδώ και ενάµιση χρόνο
επενδύσεις 6,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ για ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, αυτή η πράσινη αδράνεια µπορεί να µείνει συνοδός
στην «πράσινη» Κυβέρνηση; Ποιος έχει συµφέρον να βάζει εµπόδια και να πατάει φρένο; Έτσι άραγε θα φέρετε κάθε χρόνο χίλια
MW, κυρία Υπουργέ, όπως γράφετε στην εισηγητική σας έκθεση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα ∆ηµοκρατία, όπως είπαµε
και επί της αρχής, θα ψηφίσει θετικά. Θεωρεί ότι γίνεται µια προσπάθεια στις γραµµές που χάραξε η κυβέρνηση Καραµανλή, µε
το ν. 3468 που εµπνεύστηκε εκείνη, που υλοποίησε µε αποτελέσµατα πρωτόγνωρα για τον τόπο µας και πέραν κάθε προσδοκίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώ-
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θηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής, είκοσι µαθήτριες και µαθητές και τρείς
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους και δεκατέσσερις γονείς από το ∆ηµοτικό Σχολείο Αµυνταίου Φλώρινας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει ιδιαίτερα θερµά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Είναι γειτονάκια µου. Το Αµύνταιο Φλώρινας είναι κοντά στην
ιδιαίτερη πατρίδα µου την Καστοριά και χαίροµαι ιδιαίτερα που
τους έχουµε σήµερα εδώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συνεχίσουµε µε έναν ή το
πολύ δύο οµιλητές επί του νοµοσχεδίου και µετά θα προχωρήσουµε στη…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επιβραβεύονται κάθε φορά οι συνεπείς Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κοιτάξτε και οι άλλοι
συνάδελφοι είναι συνεπείς, γιατί ειδοποίησα να σταµατήσουν τη
λειτουργία τους οι επιτροπές.
Αυτήν τη στιγµή συνεδριάζουν διάφορες επιτροπές -όπως
γνωρίζετε- και γι’ αυτό το λόγο ειδοποιήσαµε να διακόψουν τη
συνεδρίαση, να προσέλθουν οι συνάδελφοι στην Αίθουσα της
ολοµέλειας και ως ότου προσέλθουν, δεν θα διακόψουµε ολοσχερώς τη διαδικασία.
Για το λόγο αυτό θα συνεχίσουµε µε το συνάδελφο κ. Μιχαήλ
Γιαννάκη και µετά θα προχωρήσουµε στη διαδικασία διεξαγωγής ψηφοφορίας επί των προτάσεων άρσης των ασυλιών. Γι’
αυτό το λόγο είπα ότι θα συνεχίσουµε. Κατανοητό;
Ο κ. Γιαννάκης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εισηγητής µας είχε τη δυνατότητα να επισηµάνει τα άρθρα και τις παραγράφους, όπου συµφωνούµε µε το νοµοσχέδιο που σήµερα εξαντλείται η διαδικασία
της συζήτησης, όπως και τα σηµεία που διαφωνούµε.
Άρα, είναι πλεονασµός το να επιχειρηµατολογήσω πάνω σε θέµατα που έχουν ήδη συζητηθεί.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, πολύ σύντοµα να σταθώ σε κάποια
σηµεία που πιστεύω ότι χρήζουν...
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ κάντε ησυχία. Ο κ. Γιαννάκης µιλάει από του Βήµατος,
τοποθετείται επί του νοµοσχεδίου. Έχουµε υποχρέωση να ακούσουµε µε προσοχή, όπως όλους τους οµιλητές.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Για το άρθρο 1, που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό µια και ορίζει τους εθνικούς στόχους - τους εθνικούς
στόχους που πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε, µε την επιφύλαξη
βέβαια ότι σ’ αυτό το άρθρο θα έπρεπε να είχε προσδιοριστεί µε
ακρίβεια και η αναλογία και η κατανοµή στο χρόνο µεταξύ των
διαφόρων ΑΠΕ- δεν µπορούµε να νοµοθετήσουµε χωρίς να
έχουµε ένα πλαίσιο και µία µελέτη πλήρη, γιατί αυτό, καταλαβαίνετε, όταν θα το έχουµε µετά από τρεις µήνες, δυστυχώς θα
πρέπει να το προσαρµόσουµε στο νοµοσχέδιο που σήµερα θα
ψηφίσουµε.
Έπειτα, στο θέµα της τιµολόγησης, φανταστείτε πόσο διαφορετικά θα αντιµετωπίζαµε τέτοια ζητήµατα, αν είχαµε ολόκληρο
το σχεδιασµό, όπως θα όφειλε το Υπουργείο να µας παρουσιάσει πριν έρθει στην Ολοµέλεια για ψήφιση το συγκεκριµένο
άρθρο.
Επίσης, το άρθρο 4 αναφέρεται στα δίκτυα. Ξέρουµε πολύ
καλά ότι το µεγάλο πρόβληµα, αν θέλουµε πραγµατικά –και πιστεύω ότι όλοι θέλουµε- αυξηµένη διείσδυση άµεσα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, είναι τα δίκτυα.
Υπάρχει ένα έλλειµµα σε πολλά µέρη της Ελλάδος, όπως η Πελοπόννησος, η Εύβοια, η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη,
όπου εκεί θα πρέπει πολύ σύντοµα η πολιτεία να ενισχύσει, να
ολοκληρώσει τις µελέτες. Η ∆ΕΗ και οι υπηρεσίες της πολύ σύντοµα να αναπτύξουν ένα τέτοιο δίκτυο, ώστε να µπορεί άµεσα
να απορροφηθεί αυτή η επιπλέον ενέργεια ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, η οποία είναι τόσο χρήσιµη.
Στο άρθρο 5, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε να δώσουµε συγκεκριµένες τιµές, µέσα σε εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Λογικό είναι, αν κουβεντιάζαµε αυτές τις τιµές
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πριν ένα, δύο χρόνια, να ήταν απόλυτα κατανοητές και λογικές.
Ερχόµαστε, όµως, σήµερα που ολόκληρο το οικονοµικό µοντέλο έχει ανατραπεί. Ήδη, οι συµπολίτες µας, συνταξιούχοι, µισθωτοί, έχουν χάσει από 30% έως 50% του εισοδήµατός τους.
Παρ’ όλα αυτά, εµείς εξακολουθούµε και δίνουµε τέτοιες
τιµές, που θα έλεγα ότι στις τωρινές συνθήκες θα πρέπει να προβληµατίσει ιδιαίτερα την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, αν πραγµατικά µπορεί να τις
αντέξει η οικονοµία, η κοινωνία. Αν µπορούµε να γίνουµε µε
αυτές τις τιµές ακόµη πιο ανταγωνιστικοί, γιατί νοµίζω ότι αυτό
είναι και το ζητούµενο.
Στην παράγραφο 3, επιπλέον δίνουµε κίνητρα, όπως η επαύξηση στην τιµή σε θέσεις, όπου υπάρχει χαµηλό αιολικό δυναµικό. Πραγµατικά, γιατί να ενισχύσουµε και να χρηµατοδοτήσουµε
αιολικά πάρκα σε θέσεις που δεν υπάρχει το ανάλογο αιολικό
δυναµικό;
Επίσης, στην παράγραφο 4, δίνουµε πρόσθετη αποζηµίωση
για περικοπές στα αιολικά.
Αλήθεια, µέχρι σήµερα δεν είχαµε περικοπές στην Κρήτη, για
παράδειγµα; Γιατί µέχρι σήµερα δεν χρηµατοδοτούσαµε αυτές
τις περικοπές που το σύστηµα ορισµένες ώρες ή ηµέρες δεν
µπορεί να αντέξει;
Άρα, υπάρχει ένα σηµαντικό πρόβληµα και εκεί, όπως και στα
µικρά υδροηλεκτρικά. Βάζετε ένα όριο –έχει λεχθεί και από συναδέλφους- τα 15MW.
Είναι βέβαιο ότι η υδραυλική ενέργεια είναι η πιο καθαρή ενέργεια. Είναι σαφώς ανανεώσιµη πηγή ενέργειας. Νοµίζω ότι θα
πρέπει ιδιαίτερα αυτή τη µορφή ενέργειας να τη χρηµατοδοτήσουµε, παρά να βάζουµε ένα όριο απαγορευτικό τα 15 MW, ενώ
πολύ εύκολα θα µπορούσαµε να αυξήσουµε αυτό το όριο, γιατί
πιστεύω ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Είναι, όπως είπα, η
καθαρότερη µορφή ενέργειας αυτήν τη στιγµή στον πλανήτη και
τέτοιες προοπτικές ανάπτυξης θα πρέπει να τις δούµε µε ιδιαίτερη προσοχή.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό –σε ό,τι έχει να κάνει µε το άρθρο
5- να καταθέσω στα Πρακτικά τις θέσεις και τις προτάσεις του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, όπου πραγµατικά βάζει ερωτηµατικά, αν οι τιµές που σήµερα καλούµαστε να ψηφίσουµε
ανταποκρίνονται και στο κόστος κατασκευής, αλλά και στις ανάγκες της οικονοµίας, όπως τις περιέγραψα σήµερα. Και ξέρετε
πολύ καλά ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος κάθε άλλο παρά
ανήκει στην παράταξή µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Γιαννάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα πρέπει τέτοιες προτάσεις να µας προβληµατίσουν, πριν
πάρουµε συγκεκριµένες θέσεις.
Στο άρθρο 6, αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι, για τα θαλάσσια
αιολικά. Υπάρχει ένα τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Νοµίζω
ότι έτσι, όπως έχει διατυπωθεί το άρθρο 6 παραπέµπουµε αυτές
τις µεγάλες επενδύσεις για πολλά χρόνια µετά, ενώ σήµερα τις
έχουµε ανάγκη.
Το µνηµόνιο που απ’ ό,τι φαίνεται από την ανακοίνωση, που
υπεγράφη µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, αναφέρεται ότι θα συνεργαστούµε και στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Πραγµατικά, εδώ θα πρέπει να υπάρξει µία διευκρίνιση. ∆εν
ξέρω αν αναφέρεται στα θαλάσσια αιολικά. Εκεί, θα πρέπει να
µας ενηµερώσετε, γιατί πολύ φοβάµαι ότι θα υπάρξει µία µορφή
συνεκµετάλλευσης σε ευαίσθητες περιοχές του Αιγαίου, µε την
Τουρκία, που αν µη τί άλλο, πρέπει να ενηµερώσετε τη Βουλή
και να το διευκρινίσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο είναι στη σωστή
κατεύθυνση. Το ψηφίσαµε και το ψηφίζουµε επί της αρχής, αλλά
υπάρχουν ιδιαίτερα σηµεία και αυτά που µέχρι τώρα επισήµανα,
αλλά και άλλα, όπως περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής προστασίας, όπου και εδώ ερχόµαστε και κάνουµε εκπτώσεις.
Θα πρέπει τέτοιες περιπτώσεις, όπως οι περιοχές που προανέφερα να προσεχτούν ιδιαίτερα, γιατί νοµίζω ότι η ίδια η φύση
έχει δώσει ένα πλεονέκτηµα σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχει
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πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναµικό, σχεδόν στο σύνολο της πατρίδας µας. Είναι νοµίζω έγκληµα –θα έλεγα- σε αυτές τις περιοχές που ήδη τις προστατεύουµε, να πάµε να αντικαταστήσουµε
οποιαδήποτε µορφή ανανεώσιµης πηγής ενέργειας.
Επίσης στο άρθρο 12 –και ολοκληρώνω- αναφερόµαστε στο
τέλος της ΕΡΤ, που ένα µέρος αυτού θα µεταφερθεί στο τέλος
υπέρ των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Νοµίζω, ότι είναι σαν
να βγάζουµε τα χρήµατα από τη µία τσέπη και να τα τοποθετούµε
στην άλλη.
Θα πρέπει να πούµε την καθαρή αλήθεια στον Έλληνα καταναλωτή, στην ελληνική κοινωνία, ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι µία ακριβή τεχνολογία. ∆εν µπορούµε µέσα από το
τέλος ΕΡΤ να καλύπτουµε αυτό το επιπλέον τέλος, που είναι βέβαιο ότι θα επιβληθεί στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Θα
πρέπει, λοιπόν, να είµαστε απόλυτα ειλικρινείς. Θέλουµε την καθαρή ενέργεια. Θέλουµε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αλλά
θα πρέπει να πείσουµε τον πολίτη, γιατί τελικά αυτός θα πληρώσει το «µάρµαρο», ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι σε
σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι µία ενέργεια ακριβή, µια ενέργεια,
η οποία, ενδεχοµένως, µε τις τιµές που σήµερα τιµολογούµε, να
γίνει µία ενέργεια που δεν θα µας δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που έχουµε όλοι ανάγκη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα νωρίτερα, θα διακόψουµε εδώ τη συζήτηση
επί του νοµοσχεδίου για να εισέλθουµε στην ειδική ηµερήσια διάταξη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Γρηγορίου Αποστολάκου, Κωνσταντίνου Καραγκούνη, Αργύρη Λαφαζάνη και
Θωµά Ροµπόπουλου».
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, ησυχία.
Κύριε Μητσοτάκη, σας παρακαλώ, καθίστε, αν θέλετε.
Παρακαλώ την προσοχή σας λίγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν προχωρήσουµε στη διαδικασία αυτή για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών, θα µου
επιτρέψετε στο σηµείο αυτό να θυµίσω ότι όπως είναι γνωστό
σήµερα είναι η 19η Μαΐου.
Όπως είναι γνωστό η 19η Μαΐου καθιερώθηκε από τη Βουλή
των Ελλήνων, µε απόφασή της από το 1994, ως ηµέρα µνήµης
της γενοκτονίας των Ποντίων. Και µάλιστα, οµοφώνως τότε καθιερώθηκε ως ηµέρα µνήµης της γενοκτονίας των Ποντίων, της
γενοκτονίας που συνετελέσθη από τους Τούρκους το διάστηµα
από το 1916 έως το 1923 και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους
από τριακοσίους πενήντα χιλιάδες Έλληνες του Πόντου.
Η Εθνική Αντιπροσωπεία θα τιµήσει τώρα τη µνήµη αυτών των
εκατοντάδων χιλιάδων θυµάτων της γενοκτονίας. Θα ήθελα στο
σηµείο αυτό να διευκρινίσω ότι δεν πρότεινα τη διαδικασία αυτή
να την κάνουµε µε την έναρξη της σηµερινής συνεδρίασης το
πρωί -γιατί άκουσα ότι ορισµένοι συνάδελφοι διερωτήθηκαν αν
θα τους τιµήσει και φέτος η Ολοµέλεια της Βουλής-, γιατί εκείνη
την ώρα ήταν πολύ λίγοι συνάδελφοι Βουλευτές στην Αίθουσα,
επειδή λειτουργούσαν οι επιτροπές. ∆εν ήθελα να είναι απλά µία
τυπική διαδικασία, αλλά να είναι ουσιαστικότερη και µε τη φυσική συµµετοχή αυτήν τη στιγµή πολύ µεγαλύτερου αριθµού συναδέλφων Βουλευτών στην ολοµέλεια, γι’ αυτό και δεν ξεκινήσαµε το
πρωί.
Η Εθνική Αντιπροσωπεία, λοιπόν, τιµώντας τη µνήµη αυτών
των χιλιάδων θυµάτων της γενοκτονίας, στην οποία αναφέρθηκα,
των Ελλήνων του Πόντου, τηρεί ενός λεπτού σιγή.
(Στο σηµείο αυτό όλοι οι παρευρισκόµενοι στην Αίθουσα του
Κοινοβουλίου τηρούν όρθιοι ενός λεπτού σιγή)
Αιωνία τους η µνήµη!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: ∆εν ξεχνούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν ξεχνούµε, δεν
ξεχνά ο Ελληνισµός, δεν ξεχνά η ανθρωπότητα και ελπίζω όλοι
να αντλούν από την ιστορία και από όσα συνέβησαν στο παρελθόν, για να µην επαναληφθούν τέτοιου είδους τραγικά φαινόµενα
ποτέ πια στο µέλλον.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εισερχόµαστε στην
ΕΙ∆ΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Γρηγορίου
Αποστολάκου, Κωνσταντίνου Καραγκούνη, Αργύρη Λαφαζάνη
και Θωµά Ροµπόπουλου».
Θυµίζω ότι η συζήτηση διεξάγεται µε τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο β’ και εποµένως, το λόγο δικαιούται να πάρει ο Βουλευτής που έχει αντίρρηση στο λόγο του
εισαγγελέα για άρση της ασυλίας. Ο λόγος δίδεται πάντα εφόσον ζητηθεί στο Βουλευτή, στον οποίο αφορά η αίτηση και στους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι οποίοι οµιλούν µετά τους
τυχόν οµιλητές κάθε υπόθεσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού, η Βουλή δεν εισέρχεται στην ουσία των υποθέσεων, αλλά ερευνάται µόνο αν η
πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας συνδέεται µε
την πολιτική δραστηριότητα του Βουλευτή ή αν η δίωξή του υποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα ή αποσκοπεί ενδεχοµένως στο να
τρωθεί το κύρος της Βουλής ή του Βουλευτή ή να παρακωλυθεί
ουσιαστικώς η άσκηση του λειτουργήµατός του ή να επηρεαστεί
η λειτουργία της Βουλής ή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας στην
οποία ανήκει ο Βουλευτής.
Τέλος, υπενθυµίζω ότι έχουµε δεχθεί επί των αιτήσεων άρσης
της ασυλίας, η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική ψηφοφορία
για να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση στην καταµέτρηση
των ψήφων και στην εξαγωγή του αποτελέσµατος, που θα µπορούσε να οδηγήσει σε αµφισβητήσεις των αποτελεσµάτων και
για τη διευκόλυνση και µόνο της ονοµαστικής ψηφοφορίας να
καταρτίζεται ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο, στο οποίο κάθε συνάδελφος θα αναγράφει το όνοµά του και την εκλογική του περιφέρεια, θα καταχωρίζεται στα αντίστοιχα Πρακτικά. Ανταποκρινόµαστε
έτσι στις διατάξεις του άρθρου 83, που απαιτεί φανερή ψηφοφορία.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ψηφοφορία, όπως σας περιέγραψα.
Η πρώτη υπόθεση αφορά στο συνάδελφο κ. Γρηγόρη Αποστολάκο.
Η δεύτερη υπόθεση αφορά στο συνάδελφο κ. Κωνσταντίνο Καραγκούνη.
Η τρίτη και η τέταρτη υπόθεση, δύο δικογραφίες, αφορούν
στο συνάδελφο κ. Αργύριο Λαφαζάνη.
Η πέµπτη υπόθεση αφορά στο συνάδελφο κ. Θωµά Ροµπόπουλο.
Οι λεπτοµέρειες και των πέντε υποθέσεων αναφέρονται στο
σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα, που διενεµήθη µαζί µε την ειδική
ηµερήσια διάταξη.
Επί της αιτήσεως που αφορά τον κ. Γρηγόριο Αποστολάκο.
Υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο κατά το άρθρο 108 του
Κανονισµού; Κανείς.
Επί της αιτήσεως που αφορά τον κ. Κωνσταντίνο Καραγκούνη.
Υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο κατά το άρθρο 108 του
Κανονισµού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο ζητάει ο ίδιος
ο κ. Καραγκούνης. Θα σας δώσω το λόγο µετά, κύριε Καραγκούνη.
Επί της αιτήσεως που αφορά τον κ. Αργύριο Λαφαζάνη. Υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού; Κανείς
Επί της αιτήσεως που αφορά τον κ. Θωµά Ροµπόπουλο. Υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού;
ΘΩΜΑΣ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εποµένως, γι’ αυτή την
υπόθεση µόνο ο κ. Ροµπόπουλος ζητά το λόγο.

Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω
καµµία αντίρρηση στην άρση της ασυλίας µου. Ίσα-ίσα τη ζητώ.
Απλά θέλω να εξηγήσω τη θέση µου και το περιστατικό πολύ σύντοµα.
Το εν λόγω περιστατικό έλαβε χώρα το 2006, σε χρόνο κατά
τον οποίο δεν είχα την ιδιότητα του Βουλευτή. Σε εξ αναβολής
συνεδρίαση του Τριµελούς Εφετείου Πληµµεληµάτων Αθηνών,
το Νοέµβριο του 2009, χρόνο κατά τον οποίο είχα τη βουλευτική
µου ιδιότητα, είχα εκλεγεί Βουλευτής και βεβαίως µη µπορώντας
να αποκρύψω την ιδιότητα, τη δήλωσα και έτσι το δικαστήριο σε
εφαρµογή του άρθρου 62 του Συντάγµατος έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή.
Επειδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα δήθεν επίδικο τροχαίο συµβάν και µια δήθεν παιδαριώδης έκφραση, η οποία εξελίχθηκε από τον κατήγορο το δικό µου ως απειλή, ενώ συνιστά
απλά δήλωση της επαγγελµατικής µου ιδιότητας, αν βέβαια δεχτούµε ότι πράγµατι ειπώθηκε, αλλά ποτέ δεν ειπώθηκε, δεν συνδέεται µε την πολιτική µου δραστηριότητα, αλλά αφορά ένα θέµα
προσωπικό.
Θα επαναλάβω σε σας, κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα και ζήτησα από την Ειδική Επιτροπή Κοινοβουλευτικής ∆εοντολογίας,
ότι επιθυµώ να αρθεί η κοινοβουλευτική µου ασυλία, ώστε να
µπορώ να καταφύγω στη δικαιοσύνη και να µπορώ να βρω άµεσα
το δίκιο µου, καθότι έχω ήδη καταθέσει αντίθετη µήνυση. Απλώς
να αναφέρω ότι ένας έτερος συγκατηγορούµενός µου στο δήθεν
περιστατικό, για το οποίο κατηγορούµαι και εγώ, αθωώθηκε πανηγυρικά πριν µια εβδοµάδα. Την ίδια δικαίωση ζητάω και εγώ.
Ζητώ, λοιπόν, την άρση της ασυλίας, γιατί αυτό επιτάσσει και
η συνείδησή µου, αλλά και το περί δικαίου αίσθηµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραγκούνη.
Το λόγο έχει ο κ. Ροµπόπουλος.
ΘΩΜΑΣ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ’ αρχάς, θέλω να αρθεί η ασυλία µου, αλλά θέλω να ενηµερώσω τους συναδέλφους τί ακριβώς έχει γίνει. Είµαι επιχειρηµατίας τριάντα χρόνια και η εταιρεία
µου κάνει σε µία ποδοσφαιρική οµάδα φανέλες, µπλούζες και τη
βοηθάει οικονοµικά. Από µόνη της, λοιπόν, η οµάδα έβαλε στο
γήπεδο µία πινακίδα παραµονές των εκλογών και πήγαν και µε
γράψανε.
Εγώ σας αναφέρω τί έχει γίνει και προσωπικά θέλω την άρση
της ασυλίας µου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Με την ευκαιρία αυτή,
κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επαναλάβω κάτι το οποίο έχω
πει εδώ και καιρό δηµόσια.
Θεωρώ και εγώ -και είµαι σίγουρος ότι όλοι θα συµφωνούµε σ’
αυτό- ότι ο ουσιαστικός πυρήνας αυτού του θεσµού της βουλευτικής ασυλίας, ο οποίος θεσµοθετήθηκε εδώ και πάρα πολλά
χρόνια, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε Κοινοβούλια άλλων
χωρών, αρχής γενοµένης από το Κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας πάλαι ποτέ, του Ηνωµένου Βασιλείου σήµερα, είναι ότι ο
Βουλευτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του, του λειτουργήµατος του προστατεύεται από την ασυλία όταν κάποιος πολίτης επιδιώκει είτε να απειλήσει είτε να εκβιάσει το Βουλευτή
αποσκοπώντας να τον φιµώσει για θέσεις και απόψεις του, χειραγωγώντας την πολιτική του δράση ή την ψήφο του. Αυτό πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν µας. Ό,τι άλλο, ό,τι δεν έχει να κάνει µε
την πολιτική του δράση ή βουλευτική του δραστηριότητα, πιστεύω θα πρέπει να εναπόκειται στον έλεγχο της δικαιοσύνης
και δεν πρέπει να καλύπτεται από το θεσµό της βουλευτικής ασυλίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση η τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής, που πολύ σύντοµα θα έχουµε την ευκαιρία εδώ να σας
εισηγηθώ και να συζητήσουµε, θα προβλέπει ότι θα διερευνάται
εάν η δίωξη του Βουλευτή συνδέεται µε την πολιτική του δράση
και σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε κάθε άλλη περίπτωση, η
Επιτροπή Κοινοβουλευτικής ∆εοντολογίας θα εισηγείται την
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άρση της βουλευτικής ασυλίας, έτσι ώστε να µην υπάρχουν συγχύσεις και να µην υπάρχει και η δυνατότητα άσκησης κριτικής
ότι οι Βουλευτές προστατεύονται, γενικώς λόγω του θεσµού της
βουλευτικής ασυλίας. Ό,τι δεν έχει να κάνει µε την καθ’ αυτό
άσκηση, επαναλαµβάνω, του λειτουργήµατος και την πολιτική
δράση του Βουλευτή. Ο,τιδήποτε άλλο, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται όπως αντιµετωπίζονται όλοι οι Έλληνες πολίτες σε αυτήν
την χώρα, ενώπιον της δικαιοσύνης.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν έχετε το λόγο,
κύριε Γιακουµάτο.
Και γι’ αυτό το λόγο, θεωρώ ότι είναι πολύ θετικές οι τοποθετήσεις, µε απόλυτη ειλικρίνεια και των δύο συναδέλφων και του
κ. Καραγκούνη και του κ. Ροµπόπουλου, οι οποίοι λένε ότι: «∆εν
σχετίζονται αυτά τα θέµατα µε την κοινοβουλευτική µας δράση
ή γενικώς, µε το λειτούργηµα µας ως Βουλευτών» και γι’ αυτό
και οι ίδιοι ζητούν την άρση της ασυλίας τους.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν έχετε το λόγο,
κύριε Γιακουµάτο.
∆εν υπάρχει η διαδικασία αυτήν τη στιγµή, για να σας δώσω το
λόγο
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά να
ενηµερώσω ότι η άρση της ασυλίας δεν παραγράφεται, αλλά
αναστέλλεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αργότερα, άλλη φορά.
Λέω, λοιπόν, ότι συνεχίζουµε τη διαδικασία
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Να το µάθουν και οι δηµοσιογράφοι. ∆εν τα ξέρουν καλά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ πολύ,
κύριε Γιακουµάτο.
Συνεχίζουµε, λοιπόν τη διαδικασία.
Στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Όχι, να το πείτε κύριε Πρόεδρε
ότι η άρση της ασυλίας δεν παραγράφεται, αλλά αναστέλλεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα τα συζητήσουµε
αυτά όταν έρθει η ώρα να συζητήσουµε την πρόταση για την αλλαγή του Κανονισµού. Τότε, θα τα συζητήσουµε όλα αυτά.
Έχει καταρτιστεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων
για τους οποίους ζητείται η άρση της ασυλίας και στο οποίο έχει
καταγραφεί και η σχετική πρόταση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής ∆εοντολογίας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ ησυχία.
Κάθε συνάδελφος Βουλευτής, θα σηµειώνει τη ψήφο του
δίπλα στο όνοµα του συναδέλφου για τον οποίο ζητείται η άρση
της ασυλίας.
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας, σηµειώνει την προτίµησή του δίπλα από το όνοµα του Βουλευτή και
στη στήλη «ΝΑΙ». ∆ηλαδή, λέει «ΝΑΙ» στην αίτηση του εισαγγελέως που ζητεί την άρση ασυλίας.
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει κατά της άρσης ασυλίας, σηµειώνει δίπλα από το όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη «ΟΧΙ»,
αντιστοίχως, «ΟΧΙ».
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», θα το σηµειώνει στην
αντίστοιχη στήλη του ψηφοδελτίου.
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος το όνοµα του
και την εκλογική του περιφέρεια και θα το υπογράφει, διότι η ψηφοφορία είναι ονοµαστική. Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση
του ονόµατος του από τους επί του καταλόγου συναδέλφους,
θα παραδίδει το ψηφοδέλτιο στους συναδέλφους, στην κ. Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη από το ΠΑΣΟΚ και στον κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα από την Νέα ∆ηµοκρατία, που παρακαλώ να έρθουν
για την παραλαβή των ψηφοδελτίων, οι οποίοι θα το µονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής εψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει καταµέτρηση των
ψήφων από τους συναδέλφους που προανέφερα, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια τα οποία θα καταχωριστούν µαζί µε
το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας, στα Πρακτικά της σηµερινής

7313

συνεδρίασης.
Ερωτάται το Σώµα αν συµφωνεί.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το Σώµα συµφώνησε οµοφώνως.
Αυτή τη φορά, κύριε Τσιάρα, θα καθίσετε κάτω για να είστε επί
της κάλπης
Επί της παραλαβής των ψηφοδελτίων και όχι απλά επί της εκφωνήσεως των ονοµάτων των συναδέλφων.
Το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως και καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές ο κ. Χρήστος Μαγκούφης από το ΠΑΣΟΚ και
ο κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(∆ιαρκούσης της ψηφοφορίας την Προεδρική έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους
ψηφολέκτες την κ. Τσόνογλου και τον κ. Τσιάρα να προβούν στην
καταµέτρηση και διαλογή των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το 1ο ∆ηµοτικό σχολείο Αλµυρού Βόλου Μαγνησίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επανερχόµαστε στη
συζήτηση του νοµοσχεδίου γιατί η εξαγωγή του αποτελέσµατος
θα πάρει κάποιο χρόνο, επειδή ήταν πέντε οι προτάσεις για την
άρση ασυλίας.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριοι
συνάδελφοι, υπάρχει µία τροπολογία που έχω καταθέσει, το περιεχόµενο της οποίας το εξέθεσα στην Επιτροπή που συζητήσαµε το νοµοσχέδιο επί µακρόν και αιτιολόγησα και τους λόγους
για τους οποίους έπρεπε να υπάρξει αυτή η ρύθµιση. Συνάδελφοι και από τα άλλα πολιτικά κόµµατα είναι σύµφωνοι µε το περιεχόµενο αυτής της τροπολογίας, το οποίο πολύ σύντοµα θα
αναπτύξω, χωρίς να καταναλώσω το σύνολο του χρόνου.
Υπάρχει µία προβληµατική κατάσταση, η οποία έχει δηµιουργηθεί εξαιτίας απρονοησίας, αβελτηρίας και παραλείψεων της
ελληνικής διοίκησης. Έχουν ακυρωθεί στα ελληνικά δικαστήρια
διοικητικές πράξεις, οι οποίες έχουν να κάνουν µε την αδειοδότηση επενδύσεων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, εξαιτίας του
ότι δεν υπήρχε το χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ τότε και επειδή
η ΖΟΕ, χωροταξικές µελέτες, γενικά πολεοδοµικά σχέδια δεν
προέβλεπαν -σε µία εποχή που οι ΑΠΕ ήταν έξω από τη φιλοσοφία µας και τη λογική του αναπτυξιακού µοντέλου , το οποίο είχαµε επιλέξει - την εγκατάσταση ΑΠΕ σε πάρα πολλές περιοχές
και στο νησιωτικό χώρο. Ακυρώθηκαν, λοιπόν, άδειες, διοικητικές πράξεις µε αποτέλεσµα σήµερα να έχουν υπάρξει πάρα πολλές εµπλοκές. Αυτήν την αντινοµία, την αντίφαση και την αδικία
οφείλουµε να αποκαταστήσουµε και να αναιρέσουµε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, η τροπολογία λέει κατά τρόπο πάρα πολύ
απλό, λογικό και σύµφωνα µε τις γενικές αρχές δικαίου, αλλά και
αποκατάστασης της δικαιοσύνης απέναντι σ’ αυτούς τους ανθρώπους, ότι θα πρέπει, όλες οι διοικητικές άδειες που αφορούν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για την εγκατάσταση και
λειτουργία έργων ΑΠΕ κι έχουν ακυρωθεί, να επανεκδοθούν µε
βάση το χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ που ισχύει και που βεβαίως, οι εγκρίσεις και οι αδειοδοτήσεις αυτές είναι συµβατές
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µε το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ.
Θα έλεγα ότι δεν προκαλεί κανένα πρόβληµα, αποκαθιστά την
αδικία που σας ανέφερα προηγουµένως και δίνει και στην πολιτεία και στο κράτος το κύρος που χρειάζεται, προκειµένου να
είναι αξιόπιστο σε επενδυτές, οι οποίοι ολοκληρώνουν µια διαδικασία, παίρνουν τις άδειές τους και στη συνέχεια αποδεικνύεται
ότι το κράτος, η πολιτεία δεν έχει την πρόνοια για να µπορέσει να
αποδεχθεί αυτού του είδους τις επενδύσεις.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, και µε δεδοµένο ότι δεν ανίχνευσα καµµία αντίρρηση για περιεχόµενο της τροπολογίας που
κατατίθεται, σας παρακαλώ να γίνει αποδεκτή, έτσι ώστε να προχωρήσουν επενδύσεις που έχουν αυτή τη στιγµή σταµατήσει ή
που κινδυνεύουν να ακυρωθούν οι άδειές τους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω το λόγο για µία σύντοµη παρέµβαση;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, προκειµένου να ακολουθήσει ο κατάλογος των οµιλητών. Οι συνάδελφοι περιµένουν.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αρκετά τα δύο λεπτά. Θέλω να κάνω µία καταγγελία,
τώρα που είστε κι εσείς παρών στην Αίθουσα.
Πριν από λίγα λεπτά, η Βουλή των Ελλήνων τήρησε ενός λεπτού σιγή προς τιµή των εκατοντάδων χιλιάδων θυµάτων του Ποντιακού Ελληνισµού από την τουρκική θηριωδία. Βεβαίως, ο
Ελληνισµός µπορεί να θυµηθεί και πολλές άλλες τέτοιες ηµέρες
µνήµης. Να θυµηθούµε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, την
ηµέρα της καταστροφής της Σµύρνης, την αποφράδα ηµέρα του
1955 που διώχθηκαν οι Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη.
Φαίνεται, όµως, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ότι η πληθώρα αυτή
των ηµερών µνήµης έχει προξενήσει στο εθνικό µας Σώµα έναν
ιδιότυπο µιθριδατισµό.
∆ιότι πώς αλλιώς µπορεί, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Βουλής,
να εκτιµήσουµε το γεγονός ότι σήµερα, την ηµέρα µνήµης της
γενοκτονίας των Ποντίων, στις πανελλαδικές εξετάσεις το θέµα
των Νέων Ελληνικών ήταν «στου Κεµάλ το σπίτι».
Μία τέτοια µέρα µνήµης, που η Βουλή τηρεί ενός λεπτού σιγή,
φαίνεται ότι ο «∆ραγώνιος» ιός έπληξε και πάλι το Υπουργείο
Παιδείας, το οποίο έχει απαλείψει τη λέξη «εθνική» από τον επίσηµο τίτλο του.
Θεωρούµε, κύριε Πρόεδρε, ότι εξαιτίας ή λόγω της γκάφας
αυτής που έγινε τη σηµερινή ηµέρα από το Υπουργείο Παιδείας
πρέπει να υπάρξουν παραιτήσεις, τουλάχιστον µία παραίτηση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κατ’ αρχάς, κύριε Ροντούλη, να αποσύρετε την έκφρασή σας ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία χαρακτηρίζεται από µιθριδατισµό. Και θα σας
παρακαλέσω να την αποσύρετε πάραυτα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να ακούσω την τοποθέτησή σας και
µετά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, σας λέω να αποσύρετε αυτήν την παρατήρησή σας .
∆εύτερον, σε ό,τι αφορά το θέµα που λέτε ότι µπήκε ως θέµα
σε εξετάσεις, είναι κάτι που δεν γνωρίζουµε. Τα θέµατα δεν τα
θέτει, βέβαια, η Βουλή των Ελλήνων, ούτε κανείς από τους Βουλευτές και είµαι σίγουρος ότι για το θέµα αυτό θα τοποθετηθεί
το αρµόδιο Υπουργείο. ∆εν γνωρίζω το θέµα. Να αποσύρετε,,
όµως, ειλικρινά εδώ και τώρα, την αρχική σας διατύπωση που
θεωρώ ότι έγινε εκ παραδροµής από µέρους σας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω δεν έγινα
αντιληπτός. Είπα ότι έχουµε υποστεί ως έθνος έναν ιδιότυπο µιθριδατισµό. Ουδέποτε ανέφερα τη Βουλή των Ελλήνων ότι έχει
έναν ιδιότυπο µιθριδατισµό. Άρα, δεν χρειάζεται να αποσύρω
κάτι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μιλήσατε για την
Εθνική Αντιπροσωπεία, αν δεν κάνω λάθος.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπα –και παρακαλώ
πολύ να δούµε και Πρακτικά- ότι σε µία τέτοια ηµέρα που η
Βουλή των Ελλήνων τηρεί ενός λεπτού σιγή, το Υπουργείο Παιδείας κάνει αυτό το ανοσιούργηµα.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα δούµε και τα Πρακτικά. Αν, όµως, η διατύπωσή σας είναι έτσι όπως τουλάχιστον
αρχικά ακούστηκε, την αποσύρετε πάραυτα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν χρειάζεται να αποσύρω κάτι το
οποίο δεν είπα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα δούµε σε λίγο τα
Πρακτικά.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κατάλογο των οµιλητών. Το λόγο έχει
η κ. Μερεντίτη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: (∆εν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: (∆εν ακούστηκε)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Ροντούλη και
κύριε Αµοιρίδη, διαπληκτίζεστε κάτω µη ακουόµενοι, µόνο θορυβούντες και ενοχλούντες. Σας παρακαλώ να εξέλθετε της Αιθούσης αν θέλετε να συνεχίσετε µε αυτόν τον τρόπο, αλλά µην
παρεµποδίζετε σας παρακαλώ, τις τοποθετήσεις των συναδέλφων που οµιλούν και αυτούς που θέλουν να τους ακούσουν µε
προσοχή.
Η κ. Μερεντίτη έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν από ενάµιση χρόνο είχα την
τιµή…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
…κύριε Πρόεδρε, µπορώ να µιλήσω τώρα εκτός χρόνου για
κάτι που ακούστηκε εδώ µέσα;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Βεβαίως, κυρία Μερεντίτη, έχετε τη δυνατότητα να µιλήσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση
αυτές τις µέρες για το ρόλο µας, αν δηλαδή τον σέβεται η κοινωνία και πόσο αµφισβητεί το ρόλο µας, κάποιες εκφράσεις,
κύριε Ροντούλη, θα πρέπει να τις αποφεύγουµε για να σεβόµαστε το ρόλο µας, εµείς πρώτα και µετά να το ζητούµε από άλλους. Αυτό το λέω, γιατί άκουσα τι είπατε…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τι είπα;
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: ...και απαντώ και εγώ και ο κ. Αµοιρίδης, ότι είµαστε υπερήφανοι για τις προσπάθειες που κάνουµε
για τη χώρα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Ροντούλη, σας
παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα αναφέρεται επί προσωπικού.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Ροντούλη, θα ζητήσετε µετά το λόγο επί προσωπικού αν νοµίζετε ότι υπάρχει
προσωπικό θέµα. ∆εν είναι συµπεριφορά αυτή.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα αναφέρεται επί προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Να ζητήσετε αργότερα
το λόγο επί προσωπικού. Να ολοκληρώσει η κ. Μερεντίτη πρώτα.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Επαναλαµβάνω, κύριε Ροντούλη,
επειδή άκουσα τι λέγατε όταν ανέβαινα να µιλήσω, σας λέω λοιπόν εγώ, ο κ. Αµοιρίδης και οι άλλοι συνάδελφοι µου, είµαστε
υπερήφανοι για την προσπάθεια που κάνουµε αυτήν την ώρα για
να σώσουµε τη χώρα. ∆εν είµαστε υπερήφανοι για τις ακρότητες
και για τις εθνικιστικές κορώνες που µπορούµε να χρησιµοποιούµε όταν µας βολεύει για να πουλάει. Λίγο σεβασµό λοιπόν, εδώ
µέσα. Σας παρακαλώ και απαιτώ ταυτοχρόνως, αν εσείς δε σέβεστε εδώ µέσα το χώρο και το έργο που προσπαθούµε να παράξουµε και παράγουµε, τότε σας αφορά και σας επιστρέφω την
προσβολή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Συγχαρητήρια, την ηµέρα της Γενοκτονίας «Στο σπίτι του Κεµάλ»!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Σας επιστρέφω την προσβολή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Μερεντίτη, σας
παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ντροπή σας!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, νοµίζω ότι…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να
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µας εξηγήσει τι εννοεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα σας δώσω το
χρόνο, κύρια Μερεντίτη, µισό λεπτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να την επαναφέρετε στην τάξη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, εσείς
γνωρίζετε καλά τη διαδικασία, σας την υπενθύµισε και ο Πρόεδρος. Όταν τελειώσει η κ. Μερεντίτη µπορείτε να ζητήσετε το
λόγο επί προσωπικού, αν κάτι απ’ αυτά που είπε δεν σας εκφράζει.
Κυρία Μερεντίτη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν από ενάµιση χρόνο είχα την
τιµή να είµαι εισηγήτρια στον αντίστοιχο νόµο της Νέας ∆ηµοκρατίας για τις ΑΠΕ και τότε είχα χαρακτηρίσει την ενεργειακή
αυτονοµία ως εθνικό στόχο.
Φυσικά, οι απόψεις µας απείχαν πολύ από τη φιλοσοφία της
τότε κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεδοµένου ότι η πατρίδα µας επί της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια στη βρώµικη, τη µη φιλική για το
περιβάλλον ενέργεια και πρωταθλήτρια στα πρόσωπα.
Ως συνέπεια σε όλα αυτά είχαµε να διασυρόµεθα διεθνώς, για
τη µη συµµόρφωσή µας µε τους σχετικούς όρους και κανόνες.
Είναι λοιπόν σηµαντικό, ότι σήµερα επιχειρούµε να αποκτήσουµε ως χώρα ένα συγκροτηµένο σχέδιο για την ανάπτυξη των
ΑΠΕ. Ένα σχέδιο που εναρµονίζεται µε τις διεθνείς πρακτικές
αλλά και µε τις υποχρεώσεις µας, ως χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Όλοι συµφωνούµε εδώ µέσα ότι οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας είναι κεντρικός πυλώνας της βιώσιµης ανάπτυξης και
συνιστά µία από τις πλέον δόκιµες µεθόδους για τη θεραπεία του
φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Παράλληλα, δεν θα κουραστώ να επαναλαµβάνω ότι ενεργειακή εξάρτηση σηµαίνει εθνική εξάρτηση και ως εκ τούτου ενεργειακή αυτονοµία είναι ένα βήµα για εµπέδωση της εθνικής µας
ανεξαρτησίας. Είναι λοιπόν, κρίµα σε µια χώρα σαν τη δική µας
που µπορεί να µην διαθέτει πλούσια ορυκτά, αλλά διαθέτουµε
ανεξάντλητο ήλιο και αέρα να µην εκµεταλλευόµαστε αυτές τις
δύο πηγές για να διασφαλίσουµε την ενεργειακή µας αυτονοµία,
να έχουµε καθαρό περιβάλλον, να εξασφαλίσουµε καινούργιες
και ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Οι θετικές επιπτώσεις της διείσδυσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα,
δεν εξαντλούνται µόνο στο απευθείας όφελος που θα έχουµε,
δηλαδή να καλύψουµε τις ενεργειακές µας ανάγκες αλλά έχουµε
και παράπλευρες ωφέλειες όπως παραδείγµατος χάριν αν δώσουµε κίνητρα για ανάπτυξη εγχώριας βιοµηχανίας των πρώτων
υλών, να δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική και ρωµαλέα αγορά
µε πολλαπλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες και χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας τις οποίες χρειαζόµαστε.
Για τους παραπάνω λόγους και λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι
υποψήφιοι επενδυτές έχουν απογοητευτεί από τις ατελέσφορες
επιλογές των τελευταίων ετών έχει εξέχουσα σηµασία να οργανωθεί σωστά το εγχείρηµα και να µπορέσει να ανταποκριθεί στις
υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν.
Η αγορά ιδιαίτερα στη δυσµενή αυτή κατάσταση και συγκυρία
που βρισκόµαστε δεν αντέχει άλλες παλινδροµήσεις και θεωρώ
ότι το Υπουργείο –και θέλω να πιστεύω- έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις επιτυχίας του φιλόδοξου και χρήσιµου αυτού σχεδίου.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση χαιρετίζω το γεγονός ότι έχετε βάλει,
κυρία Υπουργέ -σ’ όλους τους κρατικούς φορείς που εµπλέκονται- δεσµευτικές προθεσµίες ώστε να υπάρξει επιτέλους επιτάχυνση των διαδικασιών.
Έχω όµως, ένα κρίσιµο ερώτηµα και το έθεσα και στην επιτροπή. Υπάρχει εκπαιδευµένο στελεχιακό δυναµικό για να αναλάβει αυτό το έργο, κύριε Υπουργέ; Έχουµε –και το γνωρίζετε
καλύτερα απ’ όλους µας- µία σειρά από εκκρεµότητες. Είµαστε
έτοιµοι για να το αντιµετωπίσουµε αυτό ή θα φανούµε ανήµποροι να υλοποιήσουµε όσα πολύ σωστά εξαγγέλλονται και νοµοθετούνται σήµερα; Το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί γνωρίζετε
καλύτερα απ’ όλους µας πόσο χρειαζόµαστε αυτήν την περίοδο
επενδύσεις. Πρέπει λοιπόν να δοθούν ισχυρά κίνητρα, θεσµικά
αλλά και οικονοµικά και χωροταξικά, πάντα µε γνώµονα τις ενερ-
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γειακές µας προτεραιότητες και βάση συντεταγµένου σχεδίου
που θα βασίζεται σε εξειδίκευση του µίγµατος και των καυσίµων
συνολικά αλλά ειδικά των ανανεώσιµων πηγών. Πρέπει όµως, η
διοίκηση να µπορεί να τα υποστηρίξει, είναι θέµα οικονοµικής
επιβίωσης πλέον για την Ελλάδα, γι’ αυτό εγώ, στον τίτλο του νοµοσχεδίου θα προσέθετα επίσης ότι είναι ένα νοµοσχέδιο και για
την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης της χώρας. Γιατί, η εισαγωγή ενέργειας και η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας που
θα µπορούσαµε να δίνουµε για να είναι πιο φθηνή και µε τα πολλαπλασιαστικά οφέλη έχει να κάνει και µε τη στήριξη της οικονοµίας.
Σπεύδω να τονίσω πως εκτιµώ ότι νοµοθετικά αντιµετωπίζονται µε επιτυχία οι περισσότερες παθογένειες που απέτρεπαν
την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα, δηλαδή τα κίνητρα, οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, η γραφειοκρατία και νοµικές
αγκυλώσεις και προσκόµµατα που σχετίζονται µε τη χωροταξία.
Το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα, κινείται πράγµατι προς
τη σωστή κατεύθυνση, λύνει προβλήµατα και δηµιουργεί ελπίδες, όµως, διερωτώµαι και το τονίζω. Έχουµε τα όπλα για να
ανταποκριθούµε άµεσα σωστά και πλήρως στις µέριµνες του νοµοσχεδίου; Είναι σωστό η θεσµοθέτηση της αναλογίας εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ, δηλαδή το µίγµα και η κατανοµή της στο
χρόνο, είναι σηµαντικό βήµα και ορθώς σπεύδετε να εναρµονιστείτε µε το πλαίσιο της Οδηγίας 28/2009. Όµως επαναλαµβάνω,
είµαστε έτοιµοι;
Επίσης το ζήτηµα της εξασφάλισης της αποδοχής από τις τοπικές κοινωνίες αντιµετωπίζεται για πρώτη φορά µε ευαισθησία
και σοβαρότητα και αναµφίβολα λύνει θέµατα.
Η απλούστευση της διαδικασίας για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, η προκαταρκτική περιοδική εκτίµηση και αξιολόγηση,
το γεγονός ότι δεσµεύουµε ηλεκτρικό χώρο µόνο µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση, γενικά η βελτίωση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αίρει τις
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που ταλαιπωρούσαν την αγορά.
Θετική επίσης, είναι και η νέα αδειοδοτική διαδικασία που εισάγεται για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Οµολογώ ότι µε ξένισε
λίγο όλη αυτή η γραφειοκρατία µε τα προεδρικά διατάγµατα και
τις υπουργικές αποφάσεις και όλα αυτά που περιγράφετε. Υποθέτω ότι θα τα έχετε σκεφτεί. Ελπίζω να µην δηµιουργήσουν
άλλες καθυστερήσεις γιατί δεν έχουµε περιθώρια.
∆εν θα αναφερθώ στη γη υψηλής παραγωγικότητας γιατί νοµίζω ότι καλύφθηκε αυτό, δεσµευτήκατε ότι θα αφορά µόνο τους
αγρότες. Επιτρέψτε µου όµως, να κάνω µία αναφορά σ’ ένα
«καυτό» θέµα για την περιοχή µου, για την Ελλάδα ολόκληρη, το
φράγµα Μεσοχώρας. Είναι ένα φράγµα για το οποίο έχει ξοδέψει ο Ελληνικός λαός πολλά χρήµατα, ένα φράγµα που αυτήν
την ώρα η µη λειτουργία του καθιστά το περιβάλλον «κρανίου
τόπο», ένα φράγµα που θα έπρεπε να εγκαλούµεθα γιατί µε τη µη
λειτουργία του καταστρέφουµε το περιβάλλον.
Και δεν µπορώ να κατανοήσω είναι ΑΠΕ, δεν είναι; Να µας το
εξηγήσετε.
Αλλά εγώ θέλω και από το Βήµα της Βουλής σήµερα να σας
καλέσω να ασχοληθείτε και παράλληλα να δεσµευθείτε ότι θα
δώσουµε λύση σε αυτό το πρόβληµα. Είναι ένα έργο τεράστιας
οικονοµικής σηµασίας για τη χώρα, τεράστιας οικονοµικής σηµασίας και αναπτυξιακής δυνατότητας και δυναµικής για την περιοχή µας και έχει να κάνει και µε το περιβάλλον, γιατί -όπως είπα
πριν- είναι «κρανίου τόπος». Το χρειάζεται η περιοχή, το χρειάζεται η χώρα. Μπορούµε να παράξουµε άµεσα ενέργεια φιλική
προς το περιβάλλον, που τη χρειαζόµαστε όλοι µας.
∆ώστε µια λύση. Μπορούµε να βρούµε –αλλά να µη χρησιµοποιήσω το µπορούµε- επιβάλλεται, κυρία Υπουργέ, να βρούµε
λύση για τα Τρίκαλα, αλλά κυρίως για την Ελλάδα ολόκληρη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρία Υπουργέ, ζητήσατε να κάνετε κάποια παρέµβαση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Πολύ σύντοµη κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να καταθέσω, µετά τις δύο ηµέρες συζήτησης, κάποιες
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µικρές νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Η µία αφορά σε αυτό που µας
απασχόλησε αρκετά µε το θέµα των δασών στην Εύβοια και γενικότερα των δασών. Τις καταθέτω.
Επίσης, θέλω να πω ότι γίνεται δεκτή η υπ’ αριθµόν 98/13 τροπολογία του κυρίου Ρήγα και κάνουµε επίσης, την τροποποίηση
στην τροπολογία που είχε κατατεθεί για τα λατοµεία στην Εύβοια, η οποία εντάσσεται ως τελευταίο άρθρο στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
Θα είµαι πολύ αναλυτική στην τοποθέτησή µου, που θα γίνει
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αργότερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Παρακαλώ να κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη καταθέτει για τα
Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και την προηγούµενη εβδοµάδα, που είχαµε την επί της αρχής
συζήτηση για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειες, κάναµε την κριτική µας.
Εγώ σήµερα, θα αναφερθώ στην καύση απορριµµάτων. Οι
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας είναι µια πάρα πολύ παλιά ιστορία. Η Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ µιλάει για κάλυψη όσο το δυνατόν
µε τη µεγαλύτερη συµβολή στο ενεργειακό µείγµα των δικών µας
αναγκών από ανανεώσιµες πηγές εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Είναι λυπηρό ότι απλώς έπρεπε να φτάσουµε στα απαραίτητα
περιβαλλοντικά και ενεργειακά αδιέξοδα και να δοθούν οικονοµικά κίνητρα, έτσι ώστε να γίνουν βορά των επιχειρηµατιών.
∆εν θα µιλήσω για την τραγική, βεβαίως, υπαναχώρηση από
τις διακηρύξεις περί έγκαιρης ενηµέρωσης, ανοικτής διαβούλευσης και άλλα που λέει το Υπουργείο. Θα µιλήσω για την υπαναχώρηση από τις αρχές της «πράσινης» ανάπτυξης. Βγήκατε µε
µια ατζέντα «πράσινης» ανάπτυξης προεκλογικά, µας είπατε τα
πάντα και από εκεί και πέρα, µετά ακριβώς από τις εκλογές, ξεκίνησε η «πράσινη» αποδόµηση.
Θα αναφερθώ στην αιφνιδιαστική τροπολογία συµπερίληψης
των σταθµών ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδοµήσιµου
κλάσµατος αστικών αποβλήτων που προστέθηκε τελευταία
στιγµή και θεωρούµε ότι εισάγει από την πίσω πόρτα τη µέθοδο
της καύσης των απορριµµάτων. Και θα πρέπει να είστε πολύ, µα
πολύ πειστικοί ποιοι ακριβώς ήταν οι λόγοι που σας έφεραν εδώ.
Το φέρατε από ένα άλλο νοµοσχέδιο, είπατε ότι δεν θα αποδεχθείτε την καύση απορριµµάτων και ξαφνικά την εντάσσετε εδώ.
Πρόκειται για µια ρύθµιση που περιλαµβάνει στο καθεστώς
της προνοµιακής τιµολόγησης για την παραγόµενη από ΑΠΕ ηλεκτρική ενέργεια και τα εργοστάσια διαχείρισης αστικών αποβλήτων, επιδοτώντας µια µέθοδο που είναι αµφίβολο κατά πόσο
µπορεί να θεωρηθεί ανανεώσιµη. Είναι προφανές ότι η συγκεκριµένη εξέλιξη λειτουργεί ως κίνητρο για να προχωρήσουν τα
σχέδια οµίλων, που χρόνια επιδιώκουν να εµπλακούν, µε τον έναν
ή τον άλλο τρόπο, στη διαχείριση αποβλήτων, όπως είναι η «ΗΛΕΚΤΟΡ» του Οµίλου Μπόµπολα, η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ», η «Marfin» σε συνεργασία µε τη «Veolia» και βεβαίως, η ∆ΕΗ σε συνεργασία µε
την ισπανική «Urbaser».
Άλλωστε, έγινε γνωστό προ καιρού ότι η κατασκευαστική εταιρεία «ΗΛΕΚΤΟΡ ΑΕ» ετοιµάζει βιοτικό εργοστάσιο καύσης απορριµµάτων στη Θήβα. Σε περίπτωση που αυτή η µονάδα
κατασκευαστεί θα χρησιµοποιεί, προφανώς, σκουπίδια και από
άλλες περιοχές, γιατί η ποσότητα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): ∆εν είστε ενήµερη.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ορίστε; ∆εν είµαι ενήµερη. Μάλιστα.
Να αναφερθώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουµε έναν περιφερειακό
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σχεδιασµό στο Νοµό Θεσσαλονίκης. Είναι χωροθετηµένα δύο
εργοστάσια ενεργειακής απόδοσης. Το ένα είναι στην περιοχή
Αγίου Αντωνίου. Αυτή η περιοχή έχει ξεσηκωθεί, έχουµε πάει στο
νοµαρχιακό συµβούλιο, το νοµαρχιακό συµβούλιο είπε ότι σταµατά τη διαδικασία, δεν µπορεί να πάρει θέση και βεβαίως, το
ρίχνει στο υπουργείο και στην περιφέρεια. Είναι µια περιοχή, η
οποία για είκοσι έξι ολόκληρα χρόνια υποβαθµίστηκε, τη στιγµή
που εκεί λειτουργούσε ανεξέλεγκτα η χωµατερή των Ταγαράδων. Και όλοι θυµόµαστε, τουλάχιστον κι εµείς που ζήσαµε από
πολύ κοντά τις δεκαπέντε µέρες της απίστευτης πυρκαγιάς, τον
Ιούλιο του 2006, η οποία είχε τεράστιες εκποµπές φουρανίων και
διοξινών στην ατµόσφαιρα και τα αποτελέσµατα θα τα δούµε σε
δέκα, µε δεκαπέντε χρόνια. Θα έχει επιπτώσεις στην υγεία και
στο περιβάλλον της συγκεκριµένης περιοχής.
Και σε αυτήν την περιοχή, στον Άγιο Αντώνιο, θέλετε να γίνει
εργοστάσιο καύσης. ∆εν είναι δυνατόν να αποδεχθούµε κάτι τέτοιο –και το άλλο βέβαια, χωροθετείται από την πλευρά της Μαυροράχης- τη στιγµή που γνωρίζουµε ότι η µεγάλη κερδοφορία
των ιδιωτών που θα κατασκευάσουν αυτά τα εργοστάσια καύσης, για να έχουν µεγάλη κερδοφορία από την παραγωγή της
ενέργειας, θα µπλοκαριστούν και οι ανακυκλώσεις και τα πάντα,
για να µπορέσουν να έχουν µεγαλύτερη παροχή ενέργειας. Άρα,
θα καίγονται ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια και όλα τα υπόλοιπα θα
πάνε στις καλένδες για την «πράσινη» ανάπτυξη.
Η διεθνής εµπειρία έχει αναδείξει σηµαντικά προβλήµατα που
προκύπτουν από την καύση των αποβλήτων. Πρώτον, περιβαλλοντικά, που αφορούν τις εκποµπές αερίων ευρέως φάσµατος
τοξικών ουσιών, όπως διοξίνες και φουράνια –που αναφέρθηκα
προηγουµένως- στο έδαφος, στην επιφάνεια των φυτών και στις
ανοιχτές υδάτινες µάζες. Επιπλέον, σηµαντικές επιπτώσεις παρατηρούνται και από τις εκποµπές άλλων αέριων ουσιών, υδράργυρος, µόλυβδος κ.α.. Άλλωστε το τµήµα των αποβλήτων ενός
αποτεφρωτήρα, κυρίως η τέφρα των φίλτρων, ανήκει στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων και πρέπει να διατίθεται κατάλληλα.
∆εύτερον, πού επηρεάζει οικονοµικά, καθώς το κόστος της κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης, σύµφωνα
µε τη διεθνή εµπειρία, είναι υπερδιπλάσιο της ανακύκλωσης και
θα κληθούν να το πληρώσουν οι δήµοι και οι δηµότες τους. Να
σηµειωθεί ότι οι εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης σ’ ένα σύγχρονο
αποτεφρωτήρα αποτελούν σηµαντικότατο ποσοστό της αρχικής
επένδυσης και κάνουν την αρχική επένδυση ιδιαίτερα υψηλή.
Πρόκειται, δηλαδή, για µια επικίνδυνη τεχνολογία.
Υπάρχουν κρίσιµες παράµετροι για την ασφαλή λειτουργία
των αποτεφρωτήρων, που δεν είναι οικονοµικά βιώσιµοι χωρίς
επιδοτήσεις. Για µια µέθοδο που αντιστρατεύεται ευθέως την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων µέσω της µείωσης της
ανακύκλωσης και της επαναχρησιµοποίησής τους που πρακτικά
ακυρώνει τις προοπτικές της ανακύκλωσης χαρτιού και πλαστικού και την κοµποστοποίηση για ολόκληρες δεκαετίες.
Εγώ θα αναφερθώ στην εισήγηση και στα σηµεία της εισήγη-
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σης του συναδέλφου που αυτή τη στιγµή λείπει από την Αίθουσα,
του κ. Πάρη Κουκουλόπουλου, στην επί της αρχής συζήτηση εδώ
στην Ολοµέλεια, που είπε: «Η δυτική Μακεδονία είναι η µόνη περιοχή της χώρας που µέσω Σ∆ΙΤ θα έχει ολοκληρωµένη διαχείριση στο σύνολο, θα είναι πολλά χρόνια µπροστά από την
υπόλοιπη χώρα. Να επαναφέρουµε διάταξη που να αφορά τα
βιοαποικοδοµήσιµα…». Και παρακάτω αναφέρει «…και πρέπει να
σας πω ότι εµείς στο εγχείρηµα της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ µε 50% επιχορήγηση και το 50% µέσω Σ∆ΙΤ µόλις ξεκινήσει η επένδυση, πρέπει
να κάνουµε µια αύξηση στα τέλη καθαριότητας γύρω στα 32%.
Κοστίζει η προστασία του περιβάλλοντος και οι τεχνολογίες αιχµής δεν είναι δωρεάν». Παρακάτω αναφέρει, εν ολίγοις, ότι αν
υπήρχαν και κάποιες εισφορές, κάποια οικονοµικά κίνητρα, τότε
δεν θα ήταν 32% τα τέλη, αλλά θα ήταν περίπου 20%.
Αυτό είναι µια καταστροφική πολιτική. Πρώτα απ’ όλα τα Σ∆ΙΤ,
Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, το έχουµε πει και το
έχουµε καταγγείλει άπειρες φορές και δυστυχώς, µέσα από τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» θα είναι ακόµη µεγαλύτερη η διείσδυση των Σ∆ΙΤ
στις τοπικές κοινωνίες και σε όλα τα δηµόσια έργα, από τη στιγµή
που ακολουθείται µια πολιτική ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει να
ξεπουληθεί στα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα ή να εκχωρηθεί και
να παραχωρηθεί.
Εµείς θεωρούµε ότι όλα αυτά µας προσβάλλουν ως πολίτες
και ως πολιτικούς και θα είµαστε αντίθετοι σε τέτοιες πολιτικές
επιλογές.
Όσον αφορά τις ΑΠΕ σε αγροτική γη, δεν µπορούµε να βλέπουµε αγροτική γη που δεν θα παράγει, αλλά θα γεµίσει µόνο µε
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Και θεωρούµε ότι θα πρέπει για
τους αγρότες, για τους γεωργούς και για τους κτηνοτρόφους να
δοθεί η δυνατότητα για ιδία χρήση να µπουν στο πρόγραµµα των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά από εκεί και πέρα να υπάρχει το µέτρο ότι παράγω πιστοποιηµένα ελληνικά προϊόντα για
αυτάρκεια, επάρκεια. Και από εκεί και πέρα να δούµε όλα τα υπόλοιπα.
∆υστυχώς φέρατε ένα σχέδιο νόµου, το οποίο θα δώσει στη
Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους τη δυνατότητα τη µισή
Σκύρο, µία αµφισβητούµενη µε χρυσόβουλα περιοχή που κατέχει στη νότια Σκύρο, να τη γεµίσει µε επιδότηση, µε υψηλά κίνητρα µε εκατόν έντεκα ανεµογεννήτριες. Και θα κερδίσει πάρα
πολλά χρήµατα. Και αυτήν την ενέργεια τη δίνετε σε όποιον έχει
µία πελατειακή σχέση, δυστυχώς όχι µόνο µε τη δική σας Κυβέρνηση, αλλά και µε την προηγούµενη. Όλα αυτά είναι τραγικά
που συµβαίνουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν παρέλθει µόλις λίγα εικοσιτετράωρα από την επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην πατρίδα µας και η ελληνική Κυβέρνηση διά του
Υπουργείου Παιδείας υποβάλλει το «σεβασµό» της και τα «διαπιστευτήριά» της στο νεοσουλτάνο. Κάποιοι προσπαθούν να κάνουν ιστορική λοβοτοµή στο ελληνικό έθνος. ∆εν θα το
καταφέρουν! ∆ιότι οι Έλληνες είναι ένας λαός µε βαθιά επίγνωση
της εθνικής τους ταυτότητας, της ιστορίας τους, των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων και πάνω απ’ όλα έχουν συναίσθηση
εθνικής τιµής και αξιοπρέπειας, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν
να ποδοπατήσουν σήµερα τέτοιου είδους αξίες. Περιµένουµε,
λοιπόν, την απάντηση της ελληνικής Κυβέρνησης για το ανοσιούργηµα που διαπράχθηκε σήµερα, την ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού.
Έρχοµαι στα του νοµοσχεδίου. Κύριε Υπουργέ, είναι θετικό
ότι δεχθήκατε την τροπολογία για τα λατοµεία. Το είχαν ζητήσει
όλες οι πτέρυγες της Βουλής και νοµίζω ότι ορθά πράξατε και
γρήγορα κινηθήκατε στο να αποκαταστήσετε µια αδικία στην περιοχή.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, νοµίζω ότι γίνεται ένα µεγάλο
στρατηγικό σφάλµα. Υπάρχει µία στρατηγική «µαύρη τρύπα» στο
νοµοσχέδιο. Και θα γίνω συγκεκριµένος. Ξέρετε πολύ καλά ότι
εµείς επί της αρχής το ψηφίσαµε, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια να µπουν κάποιοι κανόνες. Υπάρχει όµως ένα µεγάλο
«αλλά». Και επιτρέψτε µου να το αναπτύξω για να γίνει σαφέ-
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στερη η τοποθέτησή µου.
Με βάση το ν. 3468/2006, αγαπητοί συνάδελφοι, δόθηκαν κάποια αυξηµένα οικονοµικά κίνητρα σε επενδυτές για να προχωρήσουν στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Τι δόθηκε; ∆όθηκε µία επιδότηση κεφαλαίου που φθάνει µέχρι και το 50% και δόθηκαν και εγγυηµένες τιµές για την
αγορά της παρεχόµενης ενέργειας από το ∆ΕΣΜΗΕ. Φαίνεται ότι
τα οικονοµικά κίνητρα που δόθηκαν δηµιούργησαν µία ατµόσφαιρα επενδυτικής ευφορίας. Πολλοί µάλιστα άρχισαν να κάνουν λόγο για Eλ Nτοράντο των ΑΠΕ. Και αυτό πώς
πιστοποιήθηκε στη συνέχεια; Πιστοποιήθηκε από το ότι έγιναν
χιλιάδες αιτήσεις για εγκατάσταση ΑΠΕ, πολλαπλάσιες των αναγκών της χώρας.
Όµως, υπάρχει µία κρίσιµη λεπτοµέρεια, την οποία θα πρέπει
να δούµε στη Βουλή και να δείτε και εσείς µε µεγίστη σοβαρότητα, κυρία Υπουργέ. Η αποπληρωµή των επενδυτών µε τις εγγυηµένες τιµές που γίνεται από το ∆ΕΣΜΗΕ διασυνδέεται µε το
ειδικό τέλος ΑΠΕ. Και ποιο είναι το αποτέλεσµα; Έρχεται ο ∆ΕΣΜΗΕ και λέει: «Εγώ δεν µπορώ να πληρώσω τους ανθρώπους
αυτούς. Για να τους πληρώσω τις εγγυηµένες τιµές, θα πρέπει
από 0,30 που είναι το κόστος της MWh όσον αφορά το τέλος
ΑΠΕ, να πάει στο 3,95 στα τιµολόγια της ∆ΕΗ, δηλαδή, δώδεκα
φορές πάνω». Και γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Υπουργέ, ότι το
τέλος ΑΠΕ το πληρώνουµε όλοι οι καταναλωτές. Έρχεται, λοιπόν, ο ∆ΕΣΜΗΕ και λέει: «Αν θέλετε να ανταποκριθώ, θα πρέπει
δώδεκα φορές πάνω». Απαντάει η Κυβέρνηση ότι φέτος δεν θα
αυξηθεί το τέλος ΑΠΕ και ότι βεβαίως, θα παγώσουν για το 2010
το τιµολόγιο της ∆ΕΗ.
Ξέρετε πού θα οδηγήσει όµως αυτή η πολιτική; Με µαθηµατική ακρίβεια και κατά νοµοτελειακό τρόπο θα οδηγήσει σε συσσώρευση ελλειµµάτων στο ∆ΕΣΜΗΕ τα οποία θα κληθεί να
πληρώσει ο καταναλωτής µε τους υπερφουσκωµένους λογαριασµούς. Αυτό είναι µια αναγκαιότητα.
Γι’ αυτό σας ρώτησα τι συµβαίνει µε το ∆ΕΤΕ, µε το περιβόητο
δικαίωµα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών. Μήπως µπήκε το
∆ΕΤΕ για να καλύψει «µαύρες τρύπες» του ∆ΕΣΜΗΕ; Εγώ σας
ρώτησα, όµως πού πάνε τα χρήµατα αυτά; Πώς µπήκαν; Με
υπουργική απόφαση; Μου είπατε ότι όχι, δεν υπογράψατε εσείς
κάποια υπουργική απόφαση. Ναι, αλλά εδώ ήδη αρχίζουν και
µπαίνουν τέλη που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής. Μήπως
αυτό συνυφαίνεται µε αυτήν τη συσσώρευση χρεών που θα
υπάρξει στο ∆ΕΣΜΗΕ και θα κληθούµε όλοι οι καταναλωτές να
πληρώσουµε κάποια στιγµή; ∆εν θα αποφύγουµε το κόστος.
Βεβαίως, την επισήµανση αυτή για το υψηλότατο κόστος επί
της παραγόµενης ενέργειας από ΑΠΕ που πρέπει να πληρώσουµε δεν την κάνει µόνο ο ∆ΕΣΜΗΕ. Την κάνει και η ΡΑΕ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, αν µπείτε στο site της, αγαπητοί
συνάδελφοι, λέει ότι όταν µιλάµε για τιµές του ύψους ή της
ζώνης των 400 ή 500 ευρώ για τα φωτοβολταϊκά, αυτές οι τιµές
µπήκαν, όταν το κόστος εγκατάστασης του εξοπλισµού φωτοβολταϊκών ήταν 6.000 και 7.000 ανά κιλοβάτ. Τώρα που είναι
2.000 και 2.500, δεν θα πρέπει το κόστος αντιστοίχως να µειωθεί;
Αυτό το πράγµα κάνουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. ∆ηλαδή, οι
Γερµανοί και οι Γάλλοι, καθώς το κόστος εγκατάστασης εξοπλισµού ΑΠΕ µειώνεται, µειώνουν και τις εγγυηµένες τιµές. Και αυτή
θα πρέπει να είναι η σωστή πολιτική. Εµείς εδώ δεν το κάνουµε.
Αντιθέτως, εµφανίζουµε µία κατάσταση εξωφρενικών αποδόσεων στην Ελλάδα. ∆ηλαδή, ενώ κάποιος έχει να περιµένει µία
λογική απόδοση του ύψους 10%, 12%, 15%, εδώ στην Ελλάδα
έχουµε ένα ύψος αποδόσεως στα φωτοβολταϊκά στο 20% και
όσον αφορά την αιολική ενέργεια στο 30%.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
∆ηλαδή, έχουµε υπέρµετρες προσδοκίες αποδόσεων. Αυτό,
όµως, θα κληθεί να το πληρώσει ο καταναλωτής.
Κυρία Υπουργέ, κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το πρόβληµα σε
µια στιγµή που αντιµετωπίζουµε ένα οξύτατο οικονοµικό πρόβληµα, σε µια στιγµή που η ανεργία προβλέπεται την επόµενη
τριετία να πάει πάνω από το 20% και να χαθούν θέσεις εργασίας,
σε µια στιγµή που θα πρέπει να καταβάλλουµε τη µεγίστη δυνατή προσπάθεια και να περιορίσουµε το έλλειµµά µας στο ισο-
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ζύγιο εξωτερικών πληρωµών. Σε µια τέτοια στιγµή, εµείς θα κληθούµε ως καταναλωτές, ο ∆ΕΣΜΗΕ, όλοι εµείς, δηλαδή, η ∆ΕΗ
να το πω απλά, θα κληθεί να καταβάλει ένα υπέρογκο κόστος
απορρόφησης της ενέργειας που προκύπτει από ΑΠΕ.
Ξέρετε ότι αυτό το πράγµα πρέπει να το διορθώσουµε. Πρέπει
να το δείτε παρά πολύ σοβαρά. Αυτό είναι αυτό που σας είπα η
«µαύρη τρύπα» στο νοµοσχέδιο. Γιατί πρέπει να το δούµε σοβαρά; Πλην της οικονοµικής παραµέτρου πρέπει να δούµε και
την εξής διάσταση πραγµάτων. ∆εν θα πρέπει να φτάσουµε στο
σηµείο εµείς οι ίδιοι να αµαυρώνουµε την φήµη των ΑΠΕ. ∆ηλαδή, το καταναλωτικό κοινό πρέπει να εµπιστευτεί αυτό που
λέµε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, να το θεωρήσει ως ευκαιρία
αειφόρου ανάπτυξης. Εάν το θεωρήσει ως µια κερδοσκοπική
«φούσκα», τότε θα έχουµε τα αντίθετα αποτελέσµατα, αλλά το
µεγάλο ερώτηµα παραµένει.
Σε µια περίοδο έντονης οικονοµικής κρίσης ο πολλαπλασιασµός του κόστους στα τιµολόγια της ∆ΕΗ δεν θα γίνει αποδεκτός από την κοινή γνώµη και όχι µόνο δεν θα γίνει αποδεκτός,
αλλά θα επιτείνει την φτώχεια στον ελληνικό λαό.
Άλλωστε, κυρία Υπουργέ, όταν επικαλούµαστε τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας και ότι θέλουµε, επιτέλους, να επιφέρουµε αυτήν την περιπόθητη ανάπτυξη πώς θα
το επιτύχουµε; Με ακριβή ενέργεια; Αντιθέτως, µε φτηνή ενέργεια θα πυροδοτήσουµε τον αναπτυξιακό µηχανισµό της ελληνικής οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
ενενήντα επτά µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί
- συνοδοί από το Ε’ ∆ηµοτικό Σχολείο Τυρνάβου Λάρισας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχω την τιµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσας ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των συναδέλφων
Βουλευτών.
Ψήφισαν συνολικά 227 Βουλευτές.
Για το συνάδελφο κ. Γρηγόριο Αποστολάκο, υπέρ της άρσεως
ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 5, κατά της άρσης ασυλίας δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 217, «ΠΑΡΩΝ» 5.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για το συνάδελφο κ. Κωνσταντίνο Καραγκούνη, υπέρ της άρσεως ασυλίας δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 199, κατά της άρσης ασυλίας δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 25, «ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 3.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή για
την άρση της ασυλίας
Για το συνάδελφο κ. Αργύριο Λαφαζάνη για την πρώτη υπόθεση, υπέρ της άρσεως της ασυλίας δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 7,
κατά της άρσης ασυλίας δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 215, «ΠΑΡΩΝ»
ψήφισαν 5.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για το συνάδελφο για τον κ. Αργύριο Λαφαζάνη για την δεύτερη υπόθεση, υπέρ της άρσεως της ασυλίας δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 7, κατά της άρσης ασυλίας δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 215,
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 5.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για το συνάδελφο κ. Θωµά Ροµπόπουλο, υπέρ της άρσεως
ασυλίας δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 173, κατά της άρσης ασυλίας
δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 48, «ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή για
την άρση της ασυλίας.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως
εξής:
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«Ονοµαστική Ψηφοφορία για αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών»
EΠIKPATEIAΣ
Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)
Μόσιαλος Ηλίας
Τσόκλη Μαρία Γλυκερία (Μάγια)
Γερουλάνος Παύλος
Σιούφας ∆ηµήτριος
Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία
Αυγερινοπούλου ∆ιονυσία
Αντώναρος Ευάγγελος
Καζάκος Κωνσταντίνος
Κοραντής Ιωάννης
Μουλόπουλος Βασίλειος

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
∆ιαµαντοπούλου Άννα
Παπουτσής Χρήστος
Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος)
Τσούρας Αθανάσιος
Κουβέλης Σπυρίδων
Οικονόµου Παντελής
Ζούνη Παναγιώτα (Πέµη)
Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)
Αβραµόπουλος ∆ηµήτριος
Παυλόπουλος Προκόπιος
Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα)
Πιπιλή Φωτεινή
Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
Παφίλης Αθανάσιος
Πλεύρης Αθανάσιος
Τσίπρας Αλέξιος

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Λοβέρδος Ανδρέας
ρυσοχοΐδης Μιχαήλ
Κατσέλη Λουκία-Ταρσίτσα (Λούκα)
Κακλαµάνης Απόστολος
∆ηµαράς Ιωάννης
Αποστολάκη Ελένη-Μαρία (Μιλένα)
Ανδρουλάκης ∆ηµήτριος (Μίµης)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Ευθυµίου Πέτρος
Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω)
Σακοράφα Σοφία
Χυτήρης Τηλέµαχος
Κουτρουµάνης Γεώργιος
Νταλάρα Άννα
Γείτονας Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Βούρος Ιωάννης
Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Πρωτόπαπας Χρήστος
Μίχος Λάµπρος
Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (Κωστής)
Μεϊµαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος
Μητσοτάκης Κυριάκος
Γιακουµάτος Γεράσιµος
Καµµένος Παναγιώτης (Πάνος)
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)
Παπαθανασίου Γιάννης
Πολύδωρας Βύρων
Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
Ντινόπουλος Αργύρης
Παπαρήγα Αλεξάνδρα
Χαλβατζής Σπυρίδων
Μαυρίκος Γεώργιος

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
Πρωτούλης Ιωάννης
Καρατζαφέρης Γεώργιος
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος
Παπαδηµούλης ∆ηµήτριος
Ψαριανός Γρηγόριος

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Σαλµάς Μάριος
Σταµάτης ∆ηµήτριος
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος

+
+
+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ
Μανιάτης Ιωάννης
Ανδριανός Ιωάννης
Παπαδηµητρίου Ελισάβετ (Έλσα)

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
Ρέππας ∆ηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης ∆ηµήτριος
Στασινός Παύλος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παπανδρέου Γιώργος
Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη)
Οικονόµου Βασίλειος
Πάγκαλος Θεόδωρος
Ασπραδάκης Παντελεήµων (Παντελής)
Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Βλάχος Γεώργιος
Μπούρας Αθανάσιος
Καντερές Νικόλαος
Γκιόκας Ιωάννης
Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
Λεβέντης Αθανάσιος

+
+
+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Κατσιφάρας Απόστολος
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας
Μπεκίρης Μιχαήλ
Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Τσούκαλης Νικόλαος
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος

+
+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τόγιας Βασίλειος
Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική
Αγάτσα Αριάδνη
Γιαννάκης Μιχαήλ

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Χαντάβας Αθανάσιος

+

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά)

+
+
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τζίµας Μαργαρίτης

+

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κρεµαστινός ∆ηµήτριος
Νικητιάδης Γεώργιος
Ζωΐδης Νικόλαος
Κουσουρνάς Ευστάθιος
Ιατρίδη Τσαµπίκα (Μίκα)

Κολοκοτρώνης Άγγελος
Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)

+
+

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ντόλιος Γεώργιος
Ρενταρή-Τέντε Όλγα
Τσιαούση Ελένη
∆ερµεντζόπουλος Αλέξανδρος

+
+
+
+

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Καράογλου Θεόδωρος
Αναστασιάδης Σάββας
Τζέκης Άγγελος
Βελόπουλος Κυριάκος
Αµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

+
+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
Κεδίκογλου Συµεών
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Κεδίκογλου Συµεών (Σίµος )
Μαρίνος Γεώργιος
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία

+
+
+
+

NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόµου Αθανάσιος
Τασούλας Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Σταύρος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής ∆ηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Βαρβαρίγος ∆ηµήτριος

-

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
∆ηµητρουλόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)
Κοντογιάννης Γεώργιος
Τζαβάρας Κωνσταντίνος

+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Θεοχάρη Μαρία
Τσιάρας Κωνσταντίνος
Ταλιαδούρος Σπυρίδων

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πετσάλνικος Φίλιππος
Τζηκαλάγιας Ζήσης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Γικόνογλου Αθανάσιος
Τόλκας Άγγελος
Χαλκίδης Μιχαήλ

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
∆ένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος

+
-

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Αρναουτάκης Σταύρος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Στρατάκης Εµµανουήλ
Σκραφνάκη Μαρία
Αυγενάκης Ελευθέριος
Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ
Κριτσωτάκης Μιχαήλ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας

+

+
+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Φλωρίδης Γεώργιος
Παραστατίδης Θεόδωρος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος

+
-

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος

+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

+
+
+
+
-

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Ευδοξία-Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Ροµπόπουλος Θωµάς
Καραµανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ράπτη Ελένη
Ζιώγας Ιωάννης
Καλαντίδου Σοφία

+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
∆αβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος

+
+
+
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Νασιώκας Έκτορας
Χαρακόπουλος Μάξιµος
Ζώης Χρήστος
Σκυλλάκος Αντώνιος
Ροντούλης Αστέριος
∆ιώτη Ηρώ

+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καρχιµάκης Μιχαήλ
Πλακιωτάκης Ιωάννης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος

+
-

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος

+

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καρτάλης Κων/νος
Ζήση Ροδούλα
Νάκος Αθανάσιος
Νάνος Απόστολος
Μαρκάκης Παύλος

Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Μίχου Μαρία
Κουκοδήµος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Παπαχρήστος Ευάγγελος
Τσουµάνης ∆ηµήτριος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Όθωνας Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννη Όλγα

+

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
Χατζή Οσµάν Αχµέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Στυλιανίδης Ευριπίδης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Βαρδίκος Πυθαγόρας

+

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Μπόλαρης Μάρκος
Κουτµερίδης Ευστάθιος
Τζελέπης Μιχαήλ
Λεονταρίδης Θεόφιλος
Καριπίδης Αναστάσιος
Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία
Πολατίδης Ηλίας

+
+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κουσελάς ∆ηµήτριος
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)
Βουδούρης Οδυσσέας
Σαµαράς Αντώνιος
Λαµπρόπουλος Ιωάννης

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Χάιδος Χρήστος
Μαγκούφης Χρήστος
Μερεντίτη Αθανασία (Σούλα)
Λέγκας Νικόλαος
Χατζηγάκης Σωτήριος

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος

+
+
+

Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρύδης ∆ηµήτριος
Μπεντενιώτης Εµµανουήλ
Μιχαλολιάκος Βασίλειος
Μανωλάκου ∆ιαµάντω
Αποστολάτος Βαϊτσης
∆ρίτσας Θεόδωρος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ
Τσώνης Νικόλαος
Αντωνίου Αντωνία (Τόνια)
Μπατζελή Αικατερίνη
Σταϊκούρας Χρήστος
Γιαννόπουλος Αθανάσιος

+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Λιάνης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

+
+

Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης ∆ηµήτριος
∆ιαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος
Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη

+

+
+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουµατζίδης Βασίλειος
Καρασµάνης Γεώργιος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αµοιρίδης Ιωάννης

+

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 227
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»
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7329

7330

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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7331

7332

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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7333

7334

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7335

7336

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7337

7338

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7339

7340

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7341

7342

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7343

7344

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7345

7346

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7347

7348

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7349

7350

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7351

7352

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7353

7354

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7355

7356

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7357

7358

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7359

7360

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7361

7362

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7363

7364

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7365

7366

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7367

7368

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7369

7370

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7371

7372

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7373

7374

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7375

7376

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7377

7378

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7379

7380

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7381

7382

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7383

7384

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7385

7386

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7387

7388

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7389

7390

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7391

7392

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7393

7394

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7395

7396

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7397

7398

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7399

7400

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7401

7402

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7403

7404

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7405

7406

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7407

7408

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7409

7410

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7411

7412

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7413

7414

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7415

7416

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7417

7418

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7419

7420

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7421

7422

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7423

7424

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7425

7426

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7427

7428

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7429

7430

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7431

7432

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7433

7434

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7435

7436

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7437

7438

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7439

7440

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7441

7442

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7443

7444

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7445

7446

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7447

7448

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7449

7450

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7451

7452

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7453

7454

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7455

7456

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7457

7458

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7459

7460

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7461

7462

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7463

7464

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7465

7466

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7467

7468

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7469

7470

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7471

7472

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7473

7474

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7475

7476

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7477

7478

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7479

7480

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7481

7482

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7483

7484

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7485

7486

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7487

7488

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7489

7490

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7491

7492

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7493

7494

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7495

7496

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7497

7498

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7499

7500

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7501

7502

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7503

7504

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

7505

7506

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεχίζουµε τώρα τον
κατάλογο των οµιλητών. Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Αµοιρίδης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταθέτω και εγώ τον σεβασµό µου στη µνήµη των χαµένων
ψυχών κατά τη Γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους. ∆εν
είναι µια γενοκτονία, ο θύτης είναι ένας, οι γενοκτονίες είναι τρεις
γιατί είναι και οι Ασσύριοι, είναι και οι Αρµένιοι και διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ψυχές ζητούν δικαίωση. Η ελληνική Βουλή
µόλις το 1994 αναγνώρισε τη Γενοκτονία.
Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής σήµερα την αναγνώριση
της Γενοκτονίας των Ποντίων από το Σουηδικό Κοινοβούλιο στις
10 Μαρτίου του 2010. Πραγµατικά αισθάνοµαι ότι θα πρέπει να
ευχαριστήσω τους Βουλευτές του Σουηδικού Κοινοβουλίου γι’
αυτήν τους την πράξη. Θα πρέπει να αντιληφθεί η Τουρκία ότι
µε το να µειώσουµε τους εξοπλισµούς, δεν θα πετύχουµε ειρήνη,
παρά µόνο εάν αναγνωριστεί αυτή η Γενοκτονία, τότε µπορούµε
να πλησιάσουµε ο ένας τον άλλον και θα πρέπει και η ευρωπαϊκή
πορεία της Τουρκίας να περάσει µέσα από την αναγνώριση της
Γενοκτονίας των Ποντίων, αλλιώς όλος αυτός ο αγώνας που γίνεται για τη δικαίωση θα πάει χαµένος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αµοιρίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αγαπητέ, κύριε Πρόεδρε, οφείλω να ευχαριστήσω και το Ελληνικό Κοινοβούλιο για τη χρηµατοδότηση της ανέγερσης µνηµείου της Γενοκτονίας του Πόντου, µνηµείο αφιερωµένο στη
γενοκτονία του Πόντου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον προηγούµενο Πρόεδρο της Βουλής τον κ. Σιούφα. Σας επισκέφτηκα
στο γραφείο και σας ζήτησα να µεταφραστεί αυτή η ιστορική διαδροµή του Πόντου που τύπωσε µε απόφασή της η Ελληνική
Βουλή και σε ξένες γλώσσες και να διανεµηθεί σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσµου. Πιστεύω ότι όχι µόνο έχετε την ευαισθησία, αλλά και την πρόθεση και την βούληση να υλοποιήσετε αυτό
το σχεδιασµό για να γνωρίζει όλος ο κόσµος αυτό το τραγικό γεγονός.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο θα ξεκινήσω από την πρόταση της
συναδέλφου του Συνασπισµού και απορώ στον τρόπο που σκέφτεται η παράταξή της για τη διαχείριση των απορριµµάτων όσον
αφορά την πυρόλυση και την καύση, όταν όλη η Ευρώπη, Σουηδία, Γερµανία, η Αυστρία τον έχει µέσα στη πόλη της τον σταθµό
καύσης απορριµµάτων.
Η ευαισθησία έγκειται στις τοπικές κοινωνίες, όχι στον τρόπο
καύσης και η διαχείριση πάλι έγκειται στη νοµοθεσία, αλλά και
στις αποφάσεις που παίρνονται ποιος θα το κατασκευάσει, ποιος
θα το διαχειριστεί και σε ποια τιµή. Το πρόβληµά µας στη χώρα
είναι τα σκουπίδια, όντως, δεν είναι ο τρόπος. Σε κάθε τόπο κρύβονται συµφέροντα, είτε αυτά αφορούν επιχειρηµατίες είτε αφορούν εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης είτε αφορούν τους ίδιους
τους εργαζοµένους. Το είδαµε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί οι τοπικές κοινωνίες έπρεπε να πάρουν απόφαση και όχι οι κυβερνήσεις για τη διαχείριση των απορριµµάτων και να προστατεύσουν
τον τόπο τους. Όταν δεν αναλαµβάνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση την
ευθύνη, ας µην περιµένει από καµµία Κυβέρνηση να την πάρει.
Έτσι, λοιπόν, νοµίζω ότι είτε είναι πυρόλυση, είτε είναι κοµποστοποίηση, είτε είναι ΧΥΤΑ είτε είναι χυτοί, πρέπει να βρεθεί σήµερα η λύση γιατί η χώρα κινδυνεύει να πληρώσει δισεκατοµµύρια ευρώ ως πρόστιµο για τις παράνοµες χωµατερές που ακόµη
υπάρχουν. Εκεί πρέπει να βρούµε την ευαισθησία και εκεί πρέπει
να καταδικάσουµε τις τοπικές κοινωνίες και να πάρουν αποφάσεις
οι τοπικές κοινωνίες για να δοθούν λύσεις σε αυτά τα αποθέµατα.
Κύριε Υπουργέ, για την χωροταξία των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και για τα φωτοβολταικά υπάρχουν σήµερα µέσα από
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» καινούργιοι σχεδιασµοί. Θα υπάρξουν επεκτάσεις στα σχέδια πόλης. Υπάρχει πρόβλεψη ότι δεν θα γεµίσουν φωτοβολταϊκά γύρω από την πόλη όταν θα γίνουν οι
επεκτάσεις, ώστε να µην έχουµε δίπλα στις κατοικίες φωτοβολταϊκά; Υπάρχει τέτοιος σχεδιασµός; Γνωρίζουµε πώς θα επεκταθούν οι πόλεις µε την καινούρια δυναµική που έχουµε για αύριο;
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∆εν έχουµε την καινούργια απογραφή. Σήµερα συζητάµε την
απογραφή του 2001 και υπάρχουν δήµοι που από την απογραφή
του 2011 του χρόνου θα αποδεικνύουν ότι έχουν διπλασιαστεί
και έχουν ανάγκη και πιέζονται για επεκτάσεις στις πόλεις.
Έχουµε σχεδιάσει να προφυλάξουµε -και πώς θα προβλέπεται
αυτό από τη νοµοθεσία- τους χώρους γύρω από τις πόλεις για να
δούµε το µέλλον για το αύριο;
Έχουµε δει τις ζώνες υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας,
που εγώ είµαι αντίθετος; ∆εν πρέπει να παραχωρήσουµε τη γη
που σήµερα παράγουµε, η Ελλάδα είναι στεγνή γιατί η µισή χώρα
δεν καλλιεργείται γιατί δεν παίρνουν επιδοτήσεις οι αγρότες.
Αυτό είναι το πρόβληµα το µεγάλο και δεν θα µείνει ούτε σταγόνα γεωργικής γης για καλλιέργεια. Το χειρότερο είναι ότι αν
δεν προβλεφθεί µέσα από το νοµοσχέδιο να είναι µόνο οι αγρότες που θα έχουν τη γη, να ξέρετε ότι θα υπάρξουν επιχειρηµατίες που θα αγοράσουν όλες τις εκτάσεις, θα γεµίσουν
φωτοβολταϊκά και µετά από είκοσι χρόνια θα τα κάνουν και οικόπεδα. Πρέπει τουλάχιστον να προβλεφθεί ότι στους κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες θα επιτρέπεται σε ζώνες υψηλής γεωργικής
παραγωγικότητας να µπορούν να εγκαθιστούν µονάδες φωτοβολταϊκών.
Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους θα µπορούσαµε να κάνουµε
µια πολύ απλή παραχώρηση σε µια εποχή που προσπαθούµε να
µειώσουµε το κόστος παραγωγής.
Σε κάθε εγκατάσταση ή µονάδα, η οποία διαχειρίζεται πουλερικά είτε διαχειρίζεται ζώα και χρειάζεται να της δώσουµε εµείς,
µε χρηµατοδότηση του ελληνικού κράτους να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά πάνω στη στέγη, ώστε να έχει τα επόµενα χρόνια
ρεύµα δωρεάν, να µειώσουµε το κόστος παραγωγής, να µην πληρώνει ρεύµα τουλάχιστον. Αυτές είναι παραχωρήσεις και πρωτοβουλίες προς τους αγρότες που σήµερα έχουν γονατίσει. Το
κόστος παραγωγής είναι στα ύψη και οι τιµές των προϊόντων –
µάλλον δεν υπάρχουν τιµές- τα προϊόντα είναι µέσα στις αποθήκες.
Ας κάνουµε µια κίνηση για να στηρίξουµε την ελληνική περιφέρεια. Καλά είναι τα φωτοβολταϊκά, καλά είναι τα αιολικά
πάρκα, καλά είναι η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά πρέπει
να υπάρχουν άνθρωποι για να ζήσουν σε αυτό το περιβάλλον.
Πρέπει να ζήσουν άνθρωποι στην περιφέρεια, να µείνουν στην
περιφέρεια νέοι κτηνοτρόφοι, νέοι αγρότες, να τους δώσουµε κίνητρα.
∆ιαβάζω εδώ κάποιο τέλος της ΕΡΤ ότι δίνεται. Ούτε λέει τι
ποσό θα είναι. Και διαβάζουµε και ότι κάποιο τέλος που πληρώνουµε στη ∆ΕΗ θα πάει στο ταµείο των τελωνειακών. Πρέπει να
τα διευκρινίσετε. ∆ιαβάζουµε και ακούµε και πρέπει να δούµε τί
γίνεται. Είναι έτσι; Είναι κάτι άλλο διαφορετικό; Πιθανόν να είναι
κάτι άλλο. Το διαβάζουµε όµως και είναι πραγµατικά απορία το
τι γίνεται.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όµως αυτό το νοµοσχέδιο είναι µια
τοµή. Χρόνια τώρα υπήρχαν επενδυτές τρία και τέσσερα χρόνια
που είχαν δεσµεύσει τα χρήµατά τους στην τράπεζα για δύο και
τρία χρόνια και δεν µπορούσαν να πάρουν άδεια εγκατάστασης.
∆εν προχωρούσε τίποτα.
Είναι µια εποχή που χρειάζεται επενδύσεις η χώρα, είναι µια
εποχή που οι επενδύσεις αυτές πρέπει να είναι από φυσικούς
πόρους για την προστασία του περιβάλλοντος και µέσα από όλη
αυτή τη διαδικασία να ιδρυθούν νέες θέσεις εργασίας.
Το βασικότερο πρόβληµα για µένα αυτή τη στιγµή στη χώρα
και αυτό που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα είναι η ανεργία. Εγώ
είµαι Βουλευτής της περιφέρειας και είµαι κάθε εβδοµάδα σε
επαφή µε πάρα πολλούς πολίτες. Στην περιφέρεια. ∆εν ξέρω τι
γίνεται στα αστικά κέντρα. Και βλέπω ότι αυτό το πρόβληµα στα
είκοσι χρόνια που υπηρετώ την πολιτική έχει γίνει κατακόρυφα
πολύ µεγάλο και δεν ξέρω πόσο θα ξεσπάσει. Πρέπει να δούµε
αυτό το µεγάλο ζήτηµα.
Αυτό το νοµοσχέδιο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουν αυτές οι επενδύσεις, να µην δαιµονοποιούµε καταστάσεις, επενδυτές. Πρέπει να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας για
να σταθεί η χώρα. Η χώρα έχει πρόβληµα επιβίωσης των κατοίκων και κυρίως των νέων. Η ανεργία στο τέλος µπορεί να φτάσει
και το 50%.
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Άρα πρέπει να δώσουµε κίνητρα, να φτιάξουµε επενδύσεις
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτό το νοµοσχέδιο κινείται σ’
αυτήν την κατεύθυνση και νοµίζω ότι πρέπει να το στηρίξουµε
και όπως φαίνεται η πλειοψηφία των συναδέλφων το στηρίζει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα προχωρήσουµε στις προτασσόµενες δευτερολογίες. Εξαντλείται ο κατάλογος και µετά θα µιλήσει η Υπουργός.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Συµεών Κεδίκογλου.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η «πράσινη» ανάπτυξη αποτελούσε βασικό στόχο του προγράµµατος του ΠΑΣΟΚ και όταν µιλούσαµε
για πράσινη ανάπτυξη εδώ και χρόνια κάποιοι είχαν ειρωνική διάθεση κριτικής.
Σήµερα είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουµε σε άµεσα
µέτρα για να εξασφαλίσουµε τη µείωση –πράγµατι- των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και να προχωρήσουµε στις επιπλέον δεσµεύσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία
το 2020.
Η πρόκληση είναι µεγάλη ότι αν σκεφτείτε ότι το 72% των αναγκών σε ενέργεια το καλύπτουµε από εισαγωγές.
Ήδη αναφέρθηκαν οι προηγούµενοι συνάδελφοι στο πόσο
πρέπει να προχωρήσουµε γρήγορα και πόσο αποτελεσµατικό
είναι το νοµοσχέδιο. ∆εν θα το κάνω γιατί δεν έχω την άνεση χρόνου.
Θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ στην πατρίδα µου την Εύβοια, η οποία καλείται και συγκεκριµένα η περιοχή της νότιας Καρυστίας να παράγει 1800 MW ισχύος, περίπου εννιά φορές
περισσότερο της ισχύος που παράγει σήµερα.
Μια τέτοια προοπτική βεβαίως θα φέρει πολλές εκατοντάδες
ανεµογεννήτριες στη νότια Εύβοια και νέες γραµµές µεταφοράς
υψηλής τάσης.
Έτσι λοιπόν έπρεπε να µεριµνήσουµε για δύο βασικά ζητήµατα: Το πρώτο, δεν θα έπρεπε σε καµία περίπτωση το νοµοσχέδιο να πλήξει δικαιώµατα πολιτών. Αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο δικαίωµα της ιδιοκτησίας γης.
Θεωρώ λοιπόν ότι ορθώς προχωρήσατε. Ως Υπουργείο είχατε
την ευαισθησία να µας ακούσετε που φέραµε το πρόβληµα που
θα είχε δηµιουργηθεί µε το άρθρο 12 παράγραφος 11 ώστε να
διασφαλίζονται οι πολίτες κάτοχοι τίτλων ιδιοκτησίας, τόσο µε
το θέµα των αναγνωρισµένων τίτλων ιδιοκτησίας αλλά και το χρονικό περιθώριο των δύο µηνών το οποίο ήταν ασφυκτικό και θα
δηµιουργούσε προβλήµατα.
Και αυτό γιατί η αµφισβήτηση αυτών των κεκτηµένων θα ήταν
τελικά σε βάρος του ίδιου του νοµοσχεδίου, επειδή δεν θα επιτάχυνε τη διαδικασία εγκατάστασης των σταθµών, αλλά θα προκαλούσε εµπόδια µε την άσκηση ενδίκων µέσων από όσους
έχουν έννοµο συµφέρον, αλλά και από δικαιολογηµένη κοινωνική
ταραχή που ενδεχοµένως θα είχαµε.
Έτσι, λοιπόν µε τη νέα διατύπωση -όπως την έχετε διατυπώσειεφόσον η εγκατάσταση σταθµού ΑΠΕ σχεδιάζεται σε έκταση που
υπάγεται σε διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και ως προς την
κυριότητά της ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.
3208/2003 η άδεια εγκατάστασης του σταθµού εκδίδεται µόνο
εάν εξασφαλιστεί δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης ή µίσθωσης
της έκτασης αυτής από τον ιδιοκτήτη της.
Το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα στο οποίο δείξατε και εκεί την
ευαισθησία είναι µε το θέµα των λατοµείων. Όπως ξέρετε, είναι
κύρια παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα της περιοχής.
Εκατοντάδες θέσεις εργασίας και συνολικά η οικονοµία της νότιας Καρυστίας εξαρτάται από αυτό το προϊόν.
Η τροπολογία που είχαµε καταθέσει και οι έξι Βουλευτές του
νοµού είχε συγκεντρώσει, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα πολιτικά
κόµµατα, από το ΚΚΕ µέχρι το ΛΑΟΣ. Αυτό είναι κάτι σπάνιο και
αυτό έδειξε ακριβώς ότι ήταν ένα δίκαιο και σωστό αίτηµα. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο για τα κοινοβουλευτικά µας ήθη.
Αυτό όµως µε ικανοποιεί γιατί και προεκλογικά είχα µιλήσει για
την ανάγκη των συναινέσεων σε θέµατα που πραγµατικά µπορούµε όλοι µαζί να συναινέσουµε και να περάσουµε κάποια θέ-
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µατα και στο νοµό µας αλλά και πανελλαδικά, αλλά και γιατί η
Κυβέρνηση είχε τα αυξηµένα αντανακλαστικά να λύσει ένα πρόβληµα το οποίο ταλαιπωρούσε για πολλά χρόνια την περιοχή και
σήµερα να µας ακούσει.
Έτσι, λοιπόν, µε την προτεινόµενη ρύθµιση τίθενται αυστηρότερες προϋποθέσεις για συνέχιση της λειτουργίας και εντάσσεται προθεσµία δύο ετών για τον εφοδιασµό µε άδεια
εκµετάλλευσης µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και
τη διενέργεια ορθολογικής εκµετάλλευσης.
∆εν έχω πολύ χρόνο. Θα ήθελα µόνο να πω δύο ενστάσεις
όπως ειπώθηκαν στην παρούσα τροπολογία: Το ένα έχει να κάνει
µε το γεγονός ότι υπάρχουν πέντε µήνες µέσα στους οποίους
θα πρέπει οι αρµόδιες διευθύνσεις περιβάλλοντος να αποφασίσουν. Αυτό θα πρέπει να το δούµε. Αν δηλαδή µετά το πεντάµηνο αναφέρεται ότι δεν υπάρχει απάντηση τότε σταµατάνε οι
άδειες. ∆εν φταίνε οι ιδιοκτήτες αν οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν
έχουν µέσα στο διάστηµα αυτό εξετάσει το θέµα.
Και το δεύτερο, αυτό που ειπώθηκε και από την πλευρά του
ΛΑΟΣ, όταν πάµε στο Συµβούλιο Ιδιοκτησίας ∆ασών στην αρµόδια δασική υπηρεσία να υπάρχει η δυνατότητα ένστασης από
τους πολίτες. Είναι πρώτη φορά που νοµίζω ότι κάποιος δεν θα
έχει το δικαίωµα ένστασης έναντι µιας αποφάσεως του Συµβουλίου Ιδιοκτησίας ∆ασών ενώπιον του Αναθεωρητικού Συµβουλίου. Αυτό θα πρέπει να το δούµε.
Αυτά είναι τα δύο σηµεία µε τα οποία θεωρώ ότι η παρούσα
τροπολογία θα είναι πλήρης και δεν θα έχουµε κανένα πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά αισθάνοµαι χαρά και ως Βουλευτής που ένα θέµα
για το οποίο αγωνίστηκα και το οποίο το πήραµε από την αρχή
και είναι γεγονός µε συνδροµή και των άλλων συναδέλφων. Αφορούσε την κοινωνία της περιοχής. Μετέφερε αυτές τις ενστάσεις
και την αγωνία, γιατί αυτό είναι το χρέος µας να κάνουµε οι Βουλευτές. Αυτά που βλέπουµε στην τοπική κοινωνία να τα µεταφέρουµε στην κεντρική Κυβέρνηση. Και βεβαίως έγινε πράξη αυτό
που και ο Πρωθυπουργός µας ευαγγελίστηκε, η αναβάθµιση του
Κοινοβουλίου που δείχνει ότι οι Βουλευτές έχουµε ρόλο. Και
πράγµατι η Κυβέρνηση έδειξε τα αντανακλαστικά αυτά, ένα
σωστό και δίκαιο αίτηµα να το εξετάσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Μαυρουδής Βορίδης για τέσσερα λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα, το οποίο θα ήθελα να θίξω τίθεται στο συγκεκριµένο
σχέδιο νόµου που συζητάµε µε έναν τρόπο που κατά τη γνώµη
µου φανερώνει για ακόµη µια φορά το δισταγµό µε τον οποίο
αντιµετωπίζονται τα ζητήµατα και θα βρεθούµε µπροστά σε πρόβληµα.
Αναφέροµαι ξανά σ’ αυτήν την τοποθέτηση για τα υδροηλεκτρικά έργα που περιορίζει την ένταξή τους ουσιαστικά στα 15
MW, στην ένταξή τους στις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου. Τόσο
ό,τι αφορά το θέµα των αδειοδοτήσεων και της διαδικασίας
αυτής αλλά και σε ό,τι αφορά στα ζητήµατα της τιµολόγησης.
Παραδοχές που αφορούν το θέµα αυτό. Παραδοχές που κάνει
η χώρα µας.
Η χώρα µας η ίδια σε επιστολή που στέλνει αρχές Μαρτίου
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοµολογεί ότι το δυσµενές σενάριο -που είναι και το πιο πιθανό και το ονοµάζει συντηρητικό- είναι
ότι δεν θα έχουµε συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της οδηγίας
2001/77. ∆εν θα µπορούµε να πιάσουµε τους στόχους. Και υπάρχει συνοµολόγηση από πλευράς της Κυβέρνησης προς αυτό. Παρουσιάζει βέβαια στην επιστολή της τρία σενάρια αλλά το
σενάριο το οποίο φαίνεται πιο πιθανό είναι το δυσµενέστερο, δηλαδή αυτό της µη εκπληρώσεως του στόχου. Ένα δεδοµένο.
∆εύτερο δεδοµένο. Σε ερώτηµα το οποίο υποβάλλει πολίτης
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το ποια είναι η έννοια
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έρχεται η Ευρωπαϊκή Επι-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚ∆’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2010

τροπή και απαντά: «Όχι. Ο περιορισµός στα 10» –αναφέρονταν
στα 10 τώρα γίνεται 15- «αλλά ο περιορισµός στα 15 MW δεν
είναι συµβατός µε τον ορισµό της κοινοτικής οδηγίας για το τι
είναι ανανεώσιµη πηγή ενέργειας».
Και έρχεστε τώρα, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις,
ενώ είναι δεδοµένο ότι θα έπρεπε όλους να µας ενδιαφέρει αυτό,
για κάποιον λόγο ο οποίος δεν έχει εξηγηθεί και λέτε ότι έτσι θα
εξαιρέσουµε τα λεγόµενα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα και θα
πούµε ότι δεν µας ενδιαφέρει η παραγωγή µε αυτόν τον τρόπο
ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτό θα σηµαίνει δύο πράγµατα. Το πρώτο είναι ότι για µια
ακόµα φορά επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο µας αποδίδεται, δηλαδή ότι ουσιαστικά καµπτόµεθα πίσω από τις πιέσεις οικολογούντων ή ανησυχούντων γενικώς, χωρίς όµως πραγµατικό
επιχείρηµα και δεν προβαίνουµε σε ρυθµίσεις που µπορούµε να
προβούµε. Το δεύτερο, ότι είµαστε εχθρικοί εκεί που η ίδια η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατ’ εξοχήν θέτει τον πήχη και το στοίχηµά
της, δηλαδή στην πράσινη ενέργεια. Και µάλιστα λέει: «επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές», αλλά ως προς το ζήτηµα το πόσο
αυτές θα είναι παραγωγικές µονάδες που µπορούν να δώσουν
λύση και µπορούν να µας πάνε στο στόχο λέτε: «Εκεί όχι πρέπει
να προσέξουµε το ένα πρέπει να προσέξουµε το άλλο». Αιτιάσεις ανυπόστατες, οι οποίες οδηγούν στην πραγµατικότητα σε
αγκύλωση.
Το αποτέλεσµα είναι οι επενδύσεις, που τόσο χρειαζόµαστε
στην παρούσα φάση να µη γίνονται. Το ερώτηµα είναι, κυρία
Υπουργέ: θα προχωρήσουµε ή θα µείνουµε στη µίζερη µικροδιαχείριση, η οποία ήταν αυτή που µας έχει φέρει µέχρι εδώ; ∆εν
γίνεται να προχωρήσουµε χωρίς να υπάρξουν κάποιες επί µέρους συγκρούσεις, δεν θα είναι όλοι ευτυχείς σ’ αυτόν τον
κόσµο, ούτε για να προχωρήσουµε σε κάτι σηµαίνει ότι θα φτιάξουµε συναινέσεις τύπου 100%, όλοι οπουδήποτε ανά πάσα
στιγµή να συµφωνούνε µε όλα, προκειµένου να κάνουµε µισό
βήµα. ∆εν γίνεται αυτό κάποιοι θα στεναχωρηθούν, αλλά να κοιτάξουµε αυτό που είναι λογικό, αυτό που είναι χρήσιµο και κυρίως αυτό το οποίο σε τελευταία ανάλυση φαίνεται ότι είναι µέσα
στις κεντρικές στοχεύσεις.
Εγώ ακόµα και τώρα, στην παρούσα φάση, καλώ να ξανασκεφτείτε έστω αυτή την ύστατη στιγµή -αλλά είµαι σίγουρος ότι θα
δοθεί η δυνατότητα και στο επόµενο χρονικό διάστηµα- ότι θα
πρέπει να αποδεχθείτε την αύξηση του ορίου σε ό,τι αφορά τη
δυναµικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικά έργα, να ανέβει πολύ περισσότερο από 15 MW, να πάει
τουλάχιστον στα 100 MW και να αρχίσουµε να µιλάµε ότι όντως
µπορούµε να έχουµε ελπίδες και συµµόρφωση µε την κοινοτική
οδηγία, για να µην τα βρούµε και από εκεί µπροστά µας. Αυτοί
που ενδιαφέρονται είναι προφανές ότι δεν θα µείνουν έτσι, θα
προσφύγουν και θα το κερδίσουν απλώς τότε θα έχουµε χάσει
χρόνο, θα έχουµε χάσει χρήµα και ακόµα µια φορά η χώρα θα
έχει εκτεθεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Μπιρµπίλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω, κύριε Βορίδη, απ’ αυτό που είπατε στο τέλος,
γιατί µου δίνετε αφορµή για κάτι που σκεφτόµουνα όλο αυτό το
διάστηµα µιας πολύµηνης και πολύ δύσκολης διαδικασίας για
την τελική κατάθεση του νοµοσχεδίου για τις ΑΠΕ. Πράγµατι
αντιµετωπίσαµε πάρα πολλά προβλήµατα, τοπικά και διαχρονικά
της περιφερειακής διοίκησης και βέβαια προβλήµατα που προέρχονται από το χώρο των επενδύσεων και των επενδυτών που
πράγµατι θέλουµε να προωθήσουµε στο κοµµάτι της πράσινης
ενέργειας.
Θα αναφερθώ σε δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Το ένα
είναι αυτό που λέτε, τα υδροηλεκτρικά. Το άλλο είναι αυτό που
αναφέρθηκαν πάρα πολλοί Βουλευτές για το θέµα του χωροταξικού και κυρίως για το θέµα του άρθρου 8. Νοµίζω ότι αυτό γίνεται πολλές φορές στη Βουλή και γι’ αυτό οι νόµοι µας δεν είναι
απλοί και κατανοητοί από τον κόσµο, νοµοθετούµε για να διορ-
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θώσουµε τα κακώς κείµενα της ελληνικής διοίκησης.
Σ’ αυτό αναφέροµαι ότι αν υπήρχαν πράγµατι διαχειριστικά
σχέδια για τις λεκάνες απορροής των νερών δεν θα είχαµε πρόβληµα µε τα υδροηλεκτρικά, που θα έχουµε πρόβληµα µε µια
άλλη οδηγία που εσείς αναφέρατε. Αν είχαµε κυρωµένους δασικούς χάρτες, δεν θα είχαµε κανένα πρόβληµα για να συζητάµε
αυτή τη στιγµή πώς και αν θα πάρουµε έγκριση επέµβασης σε
δασική περιοχή. Αν είχαµε καταχωρηµένες και καταγεγραµµένες
τις προστατευόµενες περιοχές, δεν θα ερχόµασταν εδώ σήµερα
να λέµε: «γιατί εξαιρούνται οι περιοχές απόλυτης προστασίας
της φύσης;» κ.ο.κ..
Θέλω να πω ότι αν µπορούσε ένα νοµοσχέδιο να λύσει τα διαχρονικά προβλήµατα της ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, πράγµατι θα ήµασταν στην πολύ ευχάριστη θέση να συµφωνήσουµε
στο στόχο και να πούµε ότι έτσι προχωράµε και σίγουρα θα πετύχουµε. Εγώ δέχοµαι ότι υπάρχει ένα θέµα µε τα υδροηλεκτρικά
και πρέπει να το ξαναδούµε. Όπως επίσης υπάρχει και ένα θέµα
µε το έλλειµµα των διαχειριστικών σχεδίων, που έχουµε ως χώρα
και που οφείλαµε φέτος, το Μάιο ή το Μάρτιο, να είχαµε ήδη καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αυτό ως µια πρώτη παρατήρηση. Ως µια δεύτερη παρατήρηση
θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τον ενεργειακό σχεδιασµό, που
αναφέρθηκε από πάρα πολλούς Βουλευτές τις δύο αυτές µέρες.
Η αίσθηση, που έχουµε για το τι σηµαίνει στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασµός, είναι ένα σχεδιασµός ο οποίος έχει µια µεσοµακροπρόθεσµη χρονική διάρκεια, ο οποίος δεν αλλάζει κάθε
χρόνο και -τέλος πάντων- µπορεί να επικαιροποιείται, αλλά σε
καµµία περίπτωση δεν µπορεί να ανατρέπεται.
Κάπως έτσι ξεκινήσαµε και εµείς και δεν θεωρούµε ότι αυτό
που αφήσατε ως στρατηγικό ενεργειακό σχεδιασµό, πρέπει να το
λάβουµε υπ’ όψιν µας σοβαρά και να δούµε πώς µπορεί να αναθεωρηθεί µε βάση τον κεντρικό στόχο, που εµείς έχουµε θέσει
για το 20% ΑΠΕ, 20% εξοικονόµηση ενέργειας και 20% µείωση
των ρύπων. Θέλω όµως να πω ότι υπήρχε σχεδιασµός ο οποίος
άλλαξε από τον ένα χρόνο στον άλλο µε µια πολύ σηµαντική διαφορά, την πρόβλεψη πυρηνικών ή λιθάνθρακα. Θέλω επίσης να
θυµίσω ότι σε µια περίοδο που ήδη εξελισσόταν η παγκόσµια
κρίση, υπήρξε µια απαράδεκτη µεγάλη αλλαγή στην εκτίµηση
της ζήτησης του ηλεκτρισµού. Επίσης, θέλω να πω ότι υπήρχε
µια επίσης ακατανόητη µεγάλη πρόβλεψη για το ποσοστό της
βιοµάζας για την επίτευξη του στόχου του 18%.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι ο στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασµός χρειάζεται. Χρειάζεται ένας φορέας που θα το κάνει, εµείς
πιστεύουµε, µια επιτροπή που θα λειτουργεί στο πρότυπο του
ΣΕΣ, αλλά δεν θα έχει αυτές τις αµοιβές που είχε. Και πράγµατι,
δεν είναι θέµα αυτό, κύριε Μουσουρούλη. Εάν ήµασταν σε άλλη
περίοδο θα έπρεπε να αµείβουµε τους ανθρώπους, που µετέχουν σε τέτοιου είδους επιτροπές. Ειλικρινά δεν είναι αυτό το
θέµα. Πιστεύω ότι θα µπορεί πάρα πολύ σύντοµα να επικαιροποιήσει τον ενεργειακό σχεδιασµό, που έχει η χώρα και µε βάση
παραδοχές που θα συµφωνήσουµε τα περισσότερα κόµµατα της
Βουλής, να πάµε σε ένα ενεργειακό σχεδιασµό που θα µας βγάλει µέχρι το 2020.
Σ’ αυτό θα ήθελα να πω ότι εµείς δεσµευόµαστε και δεν θα ξεπεράσουµε την ηµεροµηνία που λέµε. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα
καταθέσουµε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως οφείλουµε, το
σχέδιο δράσης για την επίτευξη των εθνικών στόχων του 20-2020. Εκεί βέβαια θα υπάρχουν, και νοµίζω αυτό θα είναι µια κατάκτηση το επί µέρους κατώφλι ανά έτος των διαφόρων
τεχνολογιών, για να ξέρουµε όλοι µας και η πολιτεία και οι επενδυτές τι χρειαζόµαστε ανά έτος σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
και ανά τεχνολογία.
Θα περάσω τώρα στην κατ’ άρθρον συζήτηση προσπαθώντας
να κάνω µια αντιπαράθεση των βασικών σηµείων που θέσατε τις
δύο προηγούµενες µέρες. Υπήρξε στο άρθρο 2 για παράδειγµα
γιατί δεν απαιτείται άδεια παραγωγής για µικρές µονάδες ή γιατί
έχουµε ανεβάσει το όριο των µικρών µονάδων. Θεωρούµε ότι για
να επιταχυνθούν ακόµη περισσότερο οι επενδύσεις µικρής κλίµακας σε ΑΠΕ, οι οποίες είναι γεωγραφικά διασπαρµένες δεν
απαιτούν λόγω του µεγέθους τους ιδιαίτερη αξιολόγηση και είναι
κάτι που θέλουµε να δώσουµε ώθηση στους µικρούς και µεσαί-
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ους επενδυτές.
Υπήρξε πάλι το ερώτηµα στο άρθρο 3 γιατί καταργείται η
ΠΠΕΑ, η προκαταρκτική περιβαλλοντική µελέτη. Η ΠΠΕΑ δεν καταργείται, αλλά ενσωµατώνεται στην ΕΠΟ. ∆ηλαδή η περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου γίνεται πλέον σε ένα στάδιο µε
την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, τη λέµε ΕΠΟ, όπως γίνεται και σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, που θέλουν να δώσουν έµφαση στις ΑΠΕ.
Βέβαια πρέπει να τονίσω και νοµίζω ότι είναι στα θετικά του
νοµοσχεδίου ότι µικρές επενδύσεις εγκαταστάσεων ΑΠΕ, που
χαρακτηρίζονται ως µη οχλούσες εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΕΠΟ.
Στο άρθρο 5 για το κοµµάτι της τιµολόγησης. Οι άξονες της τιµολογιακής παρέµβασης είναι σαφέστατα η διαµόρφωση ενός
κλίµατος επενδυτικής ασφάλειας και βιωσιµότητας των επενδύσεων. Έχουµε πει επίσης ότι θα προωθήσουµε κατά προτεραιότητα τα πλέον οικονοµικά ανταγωνιστικά έργα και θα
ενισχύσουµε επίσης τις νέες υποσχόµενες τεχνολογίες, οι οποίες
δεν είναι ακόµη οικονοµικά πλήρως ανταγωνιστικές, αλλά µπορεί
να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Για τις τιµολογήσεις αυτές έγιναν εκτιµήσεις, κύριε Πρόεδρε,
θα χρειαστώ άλλα τρία τέσσερα λεπτά, και µε βάση το IRR αλλά
και συγκρίσεις µε άλλες χώρες.
Πιστεύουµε επίσης ότι µία ξεκάθαρη οικονοµική βάση δίνει
στον επενδυτή µία πολύ µεγαλύτερη σιγουριά και εξασφαλίζει
καλύτερους όρους για τυχόν τραπεζικά δάνεια. Αυτό όσον
αφορά την πολύ ξεκάθαρη από εµάς θέση ότι πρέπει επιτέλους
το θέµα των επιδοτήσεων να σταµατήσει. Και η προσαύξηση που
υπολογίστηκε καταλήγει σε ελκυστική αλλά όχι υπερβολική απόδοση.
Έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα που θέσατε, για το κοµµάτι της λεγόµενης καύσης των απορριµµάτων. Εδώ θέλω απλά να καταθέσω την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, την ευρωπαϊκή οδηγία όπου ακριβώς δίνει τον ορισµό τι είναι βιοµάζα. Αν προσέξετε πολύ καλά τη διατύπωση η
οποία είναι στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, θα δείτε ότι άλλο είναι
κατ’ αρχήν ενεργειακή αξιοποίηση και άλλο καύση. Ότι η πολιτική
µέσα στο νοµοσχέδιο της ΑΠΕ δεν λύνει όλα τα θέµατα της διαχείρισης των απορριµµάτων, αυτά θα τα πούµε και µε αφορµή
το νοµοσχέδιο για την ανακύκλωση. Σε κάθε περίπτωση το βιοαποικοδοµίσιµο κλάσµα των απορριµµάτων όταν αυτό, όπως προκύπτει γιατί αναφερθήκατε και σε διοξίνες και σε φουράνια,
σέβεται τους όρους που η ίδια η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία έχει θέσει, δεν έχει κανένα πρόβληµα για τη δηµόσια
υγεία. Και σε καµµία περίπτωση, όπως έχω πει και δηµόσια, δεν
µιλάµε για καύσεις σύµµεικτων απορριµµάτων όπως ηθεληµένα
θέλετε να πείτε. Καταθέτω την ευρωπαϊκή οδηγία.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα µου επιτρέψετε να κάνω µία εκτενή αναφορά σχετικά,
επειδή πάρα πολλά πράγµατα έχουν γραφτεί για το θέµα των θαλάσσιων αιολικών πάρκων. Οµολογώ ότι έχω παρατηρήσει µε
πολύ µεγάλο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις τόσο των κοµµάτων
όσο και συγκεκριµένων Βουλευτών µέσα στα κόµµατα, γιατί
υπάρχουν πολύ σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Θέλω, λοιπόν, εδώ
να δώσω µία απάντηση, γιατί έχει χυθεί πολύ µελάνι για το θέµα
αυτό, γιατί η ερώτηση και η επίκριση ήταν γιατί σταµατάνε και
παγώνουν οι επενδύσεις για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Η θέση αυτή είναι ανακριβής. ∆ίνουµε ιδιαίτερο βάρος στα θαλάσσια πάρκα. Η κατασκευή τους θα οδηγήσει στην εκµετάλλευση ενός πολύ σηµαντικού αιολικού δυναµικού που υπάρχει
στο θαλάσσιο χώρο, θα οδηγήσει στην παραπέρα ηλεκτροδότηση των νησιωτικών µας χώρων µε πράσινη ενέργεια, στην παραγωγή σηµαντικής ενεργειακής ισχύος που θα καλύπτει µέρος
των αναγκών της ηπειρωτικής χώρας. Τέλος, θα επιτρέψει τη διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου.
Αυτό όµως δεν µπορεί να γίνει άµεσα. ∆εν µπορεί να γίνει µε
τη λογική του επιτρέπεται η εγκατάσταση θαλάσσιων πάρκων,
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εκεί όπου δεν απαγορεύεται. ∆εν είναι δυνατόν να µη λάβουµε
υπ’ όψιν µας την ευρωπαϊκή εµπειρία µέχρι σήµερα και τους προβληµατισµούς που συνδέονται µε αυτή. Πρόσφατα η ευρωπαϊκή
επιτροπή κατέληξε στη διαπίστωση ότι η ανάπτυξη των θαλάσσιων πάρκων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πολύ µικρότερη
διασπορά σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα χερσαία, δεδοµένου ότι
µόνο έτσι επιτυγχάνονται οι απαραίτητες οικονοµίες κλίµακας,
όσον αφορά τα υποθαλάσσια δίκτυα και τη διασύνδεσή τους µε
το αντίστοιχο ηπειρωτικό. Θέλω επίσης να πω ότι η διαδικασία
που προτείνεται στο συγκεκριµένο άρθρο του νοµοσχεδίου, είναι
ακριβώς η διαδικασία που ακολουθείται στην Αγγλία, στην Ισπανία, τη Γερµανία και την Πορτογαλία. Πρέπει επίσης να λάβουµε
υπ’ όψιν µας ότι η τεχνολογία για τα θαλάσσια πάρκα είναι µία
ραγδαία εξελισσόµενη τεχνολογία, ιδιαίτερα για τα µεγάλα βάθη,
που είναι χαρακτηριστικό των ελληνικών θαλασσών.
Θέλω να πω ότι αυτούς τους παράγοντες έχουµε λάβει υπ’
όψιν µας στο άρθρο 6. Προβλέπουµε τις διαδικασίες εκείνες που
θα επιτρέψουν τη σωστή ανάπτυξη ενός τοµέα παραγωγής ενέργειας.
Θα µου επιτρέψετε µια ακόµα αναφορά σε αυτό. Με τη µελέτη
Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, µε τη λεγόµενη ΣΠΕ
θα προχωρήσουµε σε χωροθέτηση των θαλάσσιων πάρκων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, τις εναλλακτικές χρήσεις, τις απαιτήσεις της ναυσιπλοΐας, τους
περιορισµούς που σχετίζονται µε τον πυθµένα των θαλασσών,
τα υποθαλάσσια δίκτυα, την ανάγκη διασύνδεσής τους µε το
ηπειρωτικό σύστηµα. Με τον τρόπο αυτόν πιστεύουµε ότι οι επενδυτές που θα συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, θα κληθούν να διαγωνισθούν για την υλοποίηση ώριµων επενδύσεων.
Και βέβαια ακριβώς για να µην έχουµε τα προβλήµατα, που ένας
Βουλευτής έθεσε ότι θα µπορούσε για παράδειγµα να τεθεί θέµα
και υφαλοκρηπίδας και προβληµάτων που θα µπορούσαµε να
έχουµε στην περιοχή του Αιγαίου.
Όσον αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία, θέλω να τονίσω ότι
είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο µπορεί πράγµατι να διασφαλισθεί το δηµόσιο συµφέρον και για την επίτευξη του στόχου
αυτού δεν είµαστε διατεθειµένοι να κάνουµε ούτε ένα βήµα πίσω.
Καταλήγοντας επίσης θα ήθελα να διαβεβαιώσω, όσους πράγµατι ανησυχούν για τυχόν καθυστερήσεις από τη διαδικασία
αυτήν ότι αυτό δεν πρόκειται να συµβεί. Θα έλεγα ακριβώς το
αντίθετο. Ότι δηλαδή η υλοποίηση των επενδύσεων σε θαλάσσια
πάρκα θα ξεκινήσει νωρίτερα µε αυτή τη διαδικασία, παρά αν
διατηρήσουµε το σηµερινό καθεστώς.
Έρχοµαι στο άρθρο 8, στο οποίο αναφέρθηκα και στην αρχή.
Πράγµατι νοµίζω ότι αυτός ο προβληµατισµός υπήρχε, µε προβληµάτισε και εµένα πάρα πολύ όλο αυτό το διάστηµα, νοµίζω ότι
µπορεί να γίνει δεκτή, νοµίζω ότι ερχόταν από όλα τα κόµµατα
και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής η ανάγκη να
εξαιρεθούν και οι δύο περιοχές. Εποµένως αυτό που µένει στο
νοµοσχέδιο είναι αυτό που λέµε από παντού εκτός από τις περιοχές «απόλυτης προστασίας της φύσης» και «προστασίας της
φύσης». Βέβαια να σηµειώσω ότι εδώ θα πρέπει η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τουλάχιστον σε ό,τι µε αφορά αυτό θα το καταστήσω
πολύ σαφές, ότι θα πρέπει οι περιοχές που προστατεύουµε να
είναι πραγµατικά αυτές, που πρέπει να προστατευθούν.
Άρθρο 9 και κλείνω. «Γη υψηλής παραγωγικότητας». Κατ’
αρχάς να ξεκαθαρίσω ότι η «γη υψηλής παραγωγικότητας» δεν
παρουσιάζει καµµία λειτουργική ασυµβατότητα µε τις ΑΠΕ. Αυτό
είναι σαφές, προκύπτει από τη µελέτη του χωροταξικού πλαισίου, τεχνολογίες όπως οι ανεµογεννήτριες, η βιοµάζα, οι οποίες
δεν καταλαµβάνουν πολύ χώρο στο έδαφος. Επειδή ωστόσο ειδικά οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί που µπορεί να καταλαµβάνουν
συνεχείς και εκτενείς εκτάσεις, προβλέπονται ως προς αυτούς
αυστηρότερες διατάξεις και απαγορεύεται πλήρως η εγκατάστασή τους στις χαρακτηρισµένες µε νόµο «γαίες υψηλής παραγωγικότητας» της Αττικής.
Θέλω να πω επίσης ότι διασφαλίζουµε στο να µην έχουµε απίστευτη διασπορά ορίζοντας ότι …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Υπουργέ,
επειδή έχει δείξει µεγάλο ενδιαφέρον και η Βουλή, αλλά και εγώ,
µόνον για την Αττική;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ναι. Θέλω να είµαι πάρα
πολύ σαφής σε αυτό.
Αυτό που λέει το νοµοσχέδιο είναι ότι όσες «γαίες υψηλής παραγωγικότητας» είναι χαρακτηρισµένες µε κάποιο νόµο και µε
κάποιον τρόπο έχουν ένα ΦΕΚ ως «γαίες υψηλής παραγωγικότητας», εκεί δεν επιτρέπεται καµµία επένδυση ΑΠΕ. Σε όλες τις
άλλες περιοχές όπου οι «γαίες υψηλής παραγωγικότητας» δεν
είναι θεσµικά κατοχυρωµένες, επιτρέπεται η εγκατάσταση, η κατασκευή έργων ΑΠΕ, όµως διασφαλίζουµε τη κάλυψη του εδάφους η οποία δεν µπορεί να ξεπερνάει το 1% ανά νοµό. Ακριβώς
για να βάλουµε ένα φραγµό και να περιορίσουµε την εξάπλωσή
τους.
Τέλος σε σχέση µε τους αγρότες. Οι αγρότες έχουν σαφέστατο ένα προβάδισµα στη µεταβατική περίοδο µέχρι την έκδοση
της υπουργικής απόφασης, όπου ουσιαστικά θα κάνει ενεργό το
ισχύον νοµικό πλαίσιο και βέβαια θα έχουν ένα προβάδισµα στις
αποφάσεις που θα µπορούσαµε να εκδίδουµε κάθε χρόνο –όπως
σας είπα πριν- που σχετίζονται µε το πλαφόν ανά τεχνολογία και
ανά έτος, ουσιαστικά για να τους δώσουµε ένα κίνητρο και ένα
προβάδισµα σε σχέση µε όλους τους άλλους επενδυτές, που θα
µπορούσαν να µπουν στην αγροτική γη.
Επίσης θέλω να πω ότι αυτό το κάναµε γιατί πολλές φορές οι
αγρότες µπορεί να έχουν όφελος οι πιο µικροί, όχι γιατί µπορούν
οι ίδιοι να κάνουν την εγκατάσταση, αλλά γιατί µπορούν οι ίδιοι
να µισθώσουν τη γη τους. Εποµένως δεν θα θέλαµε να αφήσουµε
µόνο µεγάλους αγρότες, που µπορούν να κάνουν οι ίδιοι την
εγκατάσταση ΑΠΕ, να έχουν αυτήν τη δυνατότητα.
Τέλος, κλείνοντας, επειδή έγινε µία αναφορά στις λιγνιτικές
µονάδες και στο εθνικό καύσιµο, θέλω να πω ότι για εµάς εθνικό
καύσιµο προφανώς είναι και ο λιγνίτης, είναι και ο αέρας και ο
ήλιος, όπως επανειληµµένα έχουµε πει. Και αυτά τα εθνικά καύσιµα θέλουµε σε κάθε περίπτωση να τα αξιοποιήσουµε. Θέλω
όµως να αναφερθώ ότι ήδη έχει προκηρυχθεί µία νέα λιγνιτική
µονάδα 1,1 δισεκατοµµυρίου ευρώ στην Πτολεµαΐδα, ακριβώς
για να πάµε σε µία εποχή όπου ο λιγνίτης µας και η παραγωγή
του λιγνίτη δεν θα είναι τόσο ρυπογόνα. Και µάλιστα έχουν υπογραφεί και οι περιβαλλοντικοί όροι για το φυσικό αέριο στη Μεγαλόπολη για να ξεκινήσουν άµεσα οι εργασίες.
Και ως ένα ειδικό ενδιαφέρον, επειδή και αυτό τέθηκε, πολύ
σύντοµα θα µπορέσουµε να συζητήσουµε το ειδικό χωροταξικό
για το θαλάσσιο παράκτιο χώρο και βέβαια το ειδικό χωροταξικό
για τις υδατοκαλλιέργειες, παρά την πρόβλεψη που υπάρχει στο
νοµοσχέδιο για να δοθεί µία παράταση, ώστε και αυτός ο κλάδος
οικονοµίας µας να µην υποστεί µεγάλη βλάβη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων διεβίβασε
στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003, «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», µήνυση κατά του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από ποιον είναι η µήνυση που αναφερθήκατε πριν κατά του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων; Για να ενηµερωθούµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Είναι από τον κ. Ανδρέα Βγενόπουλο, Πρόεδρο της «OLYMPIC AIR».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, έχετε να κάνετε
κάποιο σχόλιο επ’ αυτού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, ενηµέρωση ζητούσα,
κύριε συνάδελφε, για να είναι η ενηµέρωση της Αντιπροσωπείας
ουσιαστική. Για τα θέµατα των ιδιωτικών συµφερόντων, µια και
µου δίνετε την ευκαιρία -διότι περί ιδιωτικών συµφερόντων πρό-
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κειται- «τροχονόµος» είναι η εκάστοτε κυβέρνηση.
Άρα, λοιπόν, ο αρµόδιος Υπουργός προφανώς θα πρέπει να
εξηγήσει στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής, όταν θα συζητηθεί
το θέµα, για το αν και κατά πόσο αυτή η µήνυση διευθέτησης
ιδιωτικών συµφερόντων έχει πραγµατικά αξία για την Κυβέρνηση.
Γιατί δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες µέρες, αυτά που συµβαίνουν σε ό,τι αφορά την Κυβέρνηση, τη συµπεριφορά -όχι στο σύνολο- προσώπων, καθώς επίσης και άλλα δεδοµένα, τα οποία
συνέβησαν σήµερα στη Βουλή...
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Ποιων προσώπων;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας πω, κύριε συνάδελφε. Έχω, δόξα τω Θεώ, µε την ανοχή του Προεδρείου, άλλα
εξίµισι λεπτά και αν µου δώσει και άλλα δύο λεπτά και για την
Εύβοια, θα είµαι ιδιαίτερα ευτυχής.
Πριν από λίγο, κύριε συνάδελφε, επειδή ενδιαφέρεστε, κατετέθη µία ερώτηση δέκα Βουλευτών του κυβερνώντος κόµµατος
µε επικεφαλής υπογράφουσα την κ. Βάσω Παπανδρέου και άλλους εκλεκτούς συναδέλφους προς τον Υπουργό Οικονοµικών
κ. Παπακωνσταντίνου.
Η ερώτηση αυτή έχει να κάνει µε το Τ+10 της Τράπεζας της
Ελλάδος, δηλαδή το σορτάρισµα των οµολόγων, τη δυνατότητα,
δηλαδή, που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος σε κάποιους, να
αγοράζουν αέρα και να επιχειρούν υποτιµολόγηση των οµολόγων και αύξηση των spreads.
Και η ερώτηση αυτή των δέκα Βουλευτών της κυβερνώσας παράταξης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, προς τον Υπουργό της Κυβέρνησης, την οποία στηρίζουν, έρχεται µετά από την πρώτη ερώτηση,
η οποία κατετέθη στις αρχές Απριλίου από τον αναπληρωτή τοµεάρχη Οικονοµίας της Νέας ∆ηµοκρατίας τον κ. Σταϊκούρα. Για
αυτήν την ερώτηση, επίσης για το Τ+10, ο Υπουργός των Οικονοµικών του έστειλε ως απάντηση µονάχα ένα χαρτί της Τράπεζας της Ελλάδος που δικαιολογούσε το γιατί και το πώς, δηλαδή
την απόφαση.
Ουσιαστικά, δηλαδή ο Υπουργός Οικονοµικών απήντησε στην
ερώτηση ότι δεν είχε το δικαίωµα ή δεν κατάλαβε ή δεν πρόλαβε
ή δεν ήθελε, να παρέµβει σε αυτή τη λειτουργία. Να, λοιπόν, που
δηµοσιεύµατα, διλήµµατα, ζητήµατα µηνών στον πολιτικό, κοινωνικό διάλογο αυτού του τόπου, γίνονται σήµερα ερωτήµατα
κυβερνητικών Βουλευτών προς την Κυβέρνηση που στηρίζουν.
Να το λάβετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν αυτό, κύριοι συνάδελφοι,
γιατί αυτό που διακυβεύεται σε αυτή την Αίθουσα και αυτές οι
αποφάσεις, τις οποίες παίρνετε, αφορούν τη χώρα, όχι το κόµµα
σας.
Και επειδή αφορούν τη χώρα, όταν εµείς τα λέγαµε, ήµασταν
οι κακοί, ήµασταν οι περίεργοι. Κατ’ εσάς, είµαστε οι µοναδικοί
υπεύθυνοι. Σήµερα, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι πολλά απ’ αυτά
που λέγαµε ήταν αλήθεια.
∆ιαβάζω από τα σηµερινά «ΝΕΑ» και θα το καταθέσω αµέσως
µετά στα Πρακτικά, µία δήλωση η οποία έγινε την 1η Οκτωβρίου
του 2009, δηλαδή τέσσερις µέρες πριν από τις εκλογές «∆εν σεβάστηκαν τους θεσµούς, δεν σεβάστηκαν τους πολίτες, δεν σεβάστηκαν τις ίδιες τις θέσεις που τους είχαν εµπιστευθεί.
Απενεργοποίησαν το Σ∆ΟΕ, µε αποτέλεσµα σήµερα να τρέχουν
και να µην φθάνουν, για να εισπράξουν φόρους». Αφορούσε την
προηγούµενη απελθούσα κυβέρνηση σε προεκλογική οµιλία της
Άντζελας Γκερέκου στην Κέρκυρα.
Το καταθέτω ως τη µεγαλύτερη απόδειξη µιας πολιτικής, η
οποία εφαρµόζεται σήµερα απόλυτης λασπολόγησης προς όλες
τις κατευθύνσεις. Την καταθέτω ως το γεγονός εκείνο µετά τα
συµβάντα της φοροδιαφυγής και αποποµπής- της παραίτησης
πρώτα- της κ. Γκερέκου από την Κυβέρνηση και ως την ουσιαστική αιτία για την οποία το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι άρχισε να ενηλικιώνεται, να περνάει από την εφηβεία στην πολιτική ωρίµανση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό για να αντιληφθείτε ότι ως πολιτικός οργανισµός, δεν δικαιούστε και δεν εντέλλεστε να παριστάνεται τους Ροβεσπιέρους
της διαφάνειας, αλλά να κυβερνήσετε τον τόπο. Και να το κάνετε
σύντοµα και σωστά. Και να µη σας ερωτούν οι ίδιοι οι Βουλευτές,
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οι οποίοι στηρίζουν την Κυβέρνηση -απευθύνοµαι στην Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, βεβαίως- γι’ αυτά, για τα οποία επί µήνες
ολόκληρους λέµε, γράφει ο Τύπος, είναι αντικείµενο συζήτησης
σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσµο. Αυτή είναι
η αλήθεια. Και την αλήθεια πρέπει να την αντιµετωπίσετε.
Ήσασταν εκατόν εξήντα Βουλευτές και γίνατε εκατόν πενήντα
επτά, γιατί τρεις συνάδελφοί σας για θέµατα συνείδησης, δεν
στήριξαν -γιατί διαφωνούσαν- ένα µηχανισµό µιας αναγκαίας δανειοδότησης. Τους διαγράψατε, είναι δικαίωµά σας.
Τους φοροφυγάδες δεν τους διαγράφετε από το κόµµα σας;
Τους µεγάλους φοροφυγάδες, που ανήκουν στους είκοσι µεγαλύτερους, δεν τους διαγράφετε; Τους κρατάτε να στηρίζουν την
Κυβέρνηση; ∆εν διαγράφετε αυτούς που πήγαν να διαπραγµατευτούν το χρέος και αφού δεν µπόρεσαν να το διαπραγµατευτούν και να βγάλουν τους τόκους, αγόρασαν µετά ακίνητα; Τους
κρατάτε στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα για να στηρίζουν την
Κυβέρνηση; Μήπως για να κάνουν και ερωτήσεις αύριο; Αυτή
είναι η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Και σας το λέει αυτό, ένας πολιτικός, ο οµιλών δηλαδή, ο
οποίος συστηµατικά επί τέσσερις µήνες αντιµετωπίζω λασπολόγηση, ανυπόστατες διαρροές και ψεύδη. Και το λέω αυτό, κύριε
Πρόεδρε, διότι είµαι υποχρεωµένος να δώσω µία απάντηση
πλέον. Για την ώρα λέω αυτά, αργότερα θα µπω σε λεπτοµέρειες.
Τι συνέβη, λοιπόν; Γίνατε ανεκτικοί; Είσαστε αδύναµοι; Αυτά
είναι τα µηνύµατα που στέλνετε προς την κοινωνία; Για να θολώσετε τα νερά, πετάτε λάσπη προς όλες τις κατευθύνσεις;
Πριν από λίγο, κύριε Πρόεδρε, έβγαλε ανακοίνωση η κ. ∆ιαµαντοπούλου, για ανυπόστατες φήµες όπως λέει –το πιστεύω ότι
είναι ανυπόστατες- ότι δεν παραιτείται, διότι την κατηγορούν για
διάφορα που δεν θα αναφέρω, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι συµβαίνουν αυτά για την κ. ∆ιαµαντοπούλου, η οποία είναι µία εκλεκτή συνάδελφος.
Και µιλάει για επιχείρηση «αίµα στο κοινό». Μιλάει για λάσπη,
µιλάει για υπονοούµενα, για παραπληροφόρηση. Όταν όλα αυτά
είναι παραπληροφόρηση, για τα δικά σας µέλη είναι αντικείµενο
ανακοινώσεων; Και όταν είναι ψεύδη και διαρροές από µέλη της
Κυβέρνησης σε πρόθυµους παραµυθατζήδες, τότε δεν είναι κατάπτυστα; Πού είναι, λοιπόν, οι Υπουργοί της Κυβέρνησης να έρθουν να πουν εδώ µε ονόµατα και διευθύνσεις τι ακριβώς έχει
συµβεί, παρά να παίρνουν «παπαγαλάκια» και να αναµεταδίδουν
ψεύδη;
Επί του νοµοσχεδίου τώρα. Κυρία Υπουργέ, έχετε εξαιρετικά
καλή πρόθεση. Αυτό το οποίο έχετε συνθέσει, είναι πράγµατι η
απαρχή ενός διαφορετικού αξιακού συστήµατος για την πράσινη
ανάπτυξη. Αλλά επειδή η αδικία κρύβεται στις λεπτοµέρειες,
θέλω να σας πω ότι δεν πείσατε, κατά την εκτίµησή µου, την
Εθνική Αντιπροσωπεία για το γεγονός ότι οι τιµές τις οποίες δίνετε, προηγούνται του µείγµατος και της σύνθεσης της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και µη ΑΠΕ, από όλους τους εθνικούς
πόρους.
Και, βεβαίως, δεν έχετε προφανώς να µας πείτε -γιατί το ζήτησα και την προηγούµενη φορά- ποια θα είναι η επίπτωση στην
τιµολογιακή πολιτική της ενέργειας για τους πολίτες. Γιατί δεν
µπορείτε να το απαντήσετε, αφού δεν ξέρετε τη σύνθεση, την
οποία θα την αποφασίσετε.
Άρα τι επενδυτικό περιβάλλον φτιάχνετε; Και γιατί δεν µας το
λέτε πρώτα αυτό, όχι σε εµάς, στους πολίτες και µετά στους µικρούς, τους µεσαίους και τους µεγάλους επενδυτές;
∆εν είναι δικαιολογία το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει Κτηµατολόγιο και ∆ασολόγιο, για να πείτε ότι αυτά έπονται και αν τα είχατε, θα είχατε διαφορετική, αν το θέλετε, λεπτοµερειακή
αντιµετώπιση του σχεδίου νόµου και των πραγµατικών προθέσεών σας. Σ’ αυτήν τη χώρα βρισκόµαστε, µε αυτά τα προβλήµατα πολεµάµε και αυτά καλούµαστε να λύσουµε.
Άρα, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, στην πραγµατικότητα βάζετε ένα
τρένο να τρέχει σε κάποιες γραµµές, στο τέλος, όµως, της διαδροµής δεν υπάρχει τίποτα, κατά την εκτίµησή µας. Όπως κατά
την εκτίµησή µας, όλα αυτά τα οποία είπατε πριν για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, σηµαίνουν -κατά την προσωπική, ταπεινή µου
άποψη- µετά από τέσσερα χρόνια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτή είναι η πραγµατικότητα. ∆ιότι ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν ήδη περιοχές, οι οποίες έχουν αναλυθεί από ιδιώτες, να τα
πάρει το Υπουργείο, να τα υιοθετήσει ή να µην τα υιοθετήσει και
να κάνει τη δουλειά του, όχι µε ανάθεση, αλλά µε διαγωνισµούς.
Αλλά, να τα κάνει. Αυτά που µας λέτε σηµαίνει «στις καλένδες».
Μιλάµε για µεγάλες επενδύσεις, οι οποίες θα στηρίξουν και την
εθνική προσπάθεια στο Αιγαίο.
∆εν πιστεύω ότι θα την υποθηκεύσουν, θα τη στηρίξουν, κυρία
Υπουργέ.
Κάνατε µία αλλαγή στο άρθρο 12, το οποίο αφορά εκείνες τις
περιπτώσεις για την εγκατάσταση ΑΠΕ όπου οι πολίτες, όπως
έλεγε το πρώτο νοµοσχέδιο πριν κάνετε την αλλαγή, έπρεπε να
καταθέσουν αναγνωρισµένους τίτλους. Σας είχαµε πει ότι προ
του 1985 αναγνωρισµένοι τίτλοι δεν υπάρχουν τελεσίδικοι. Το
κάνατε χειρότερο, διότι χρησιµοποιείτε τις διατάξεις του άρθρου
10, του ν. 3208/2003 που θέλουν πολύ περισσότερα από αναγνωρισµένους τίτλους. Θέλουν όλη τη διαδικασία. Και βεβαίως,
µπορεί τυπικά να είναι το σωστό, σε ό,τι αφορά, όµως, την πραγµατική πράξη -δηλαδή, αυτό που συµβαίνει στην Ελλάδα και στη
νότιο Εύβοια, γιατί από εκεί το γνωρίζω, αλλά είµαι βέβαιος ότι
θα υπάρχει και σε άλλες περιοχές της χώρας- είναι ότι ακυρώνετε την προσπάθεια αυτών των ιδιοκτητών που δεν έχουν τελεσιδικίσει. Τα περισσότερα από αυτά είναι στη διαδικασία
αναγνώρισης ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων.
Άρα τι λέτε ουσιαστικά; Λέτε εσείς ότι αν δεν έχει εξασφαλιστεί
το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης, διότι αν δεν υπάρχει ιδιοκτησία, δεν πρόκειται να γίνει επένδυση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, να έχω δύο λεπτά, γιατί ξέρετε ότι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δεν µπορούν να µιλούν
ποτέ για την περιοχή τους.
Κυρία Υπουργέ, εµείς στη νότια Εύβοια, εκτός από τα θέµατα
των ΑΠΕ, έχουµε και τα θέµατα των λατοµείων. Κάνατε µία ηρωική προσπάθεια αυτές τις µέρες να κάνετε αποδεκτή και να συνθέσετε µε τις υπηρεσίες σας, την τροπολογία που αφορά τα
λατοµεία. Θέλω να σας πω ότι αν δεν το κάνατε και σήµερα,
ήµουν αποφασισµένος να σας κατηγορήσω πάρα πολύ έντονα,
γιατί δεν δικαιούστε να υποβάλλετε αυτούς τους ανθρώπους
στην ταλαιπωρία συνεχών προστίµων, επειδή η πολιτεία δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στα αιτήµατά τους.
Καταθέσατε, λοιπόν, µία τροπολογία, η οποία τους επιβάλλει
-από το τίποτα βεβαίως, είναι καλύτερη- σε δύο µήνες να έχουν
µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ∆εν νοµίζω ότι αυτό είναι
δυνατόν. Επίσης, τους αφαιρεί το δικαίωµα προσφυγής στο Αναθεωρητικό Συµβούλιο Ιδιοκτησίας ∆ασών, αν το Συµβούλιο Ιδιοκτησίας ∆ασών δεν τους δικαιώσει. ∆ηλαδή, να πάνε στα
∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. ∆ηλαδή, µετά από πέντε χρόνια. Γιατί το
κάνετε αυτό; Έχετε κανένα λόγο; Όχι, δεν έχετε. Είµαι βέβαιος
γι’ αυτό.
Άρα θα σας παρακαλέσω πρώτα αυτό, τη «µη δυνατότητα προσφυγής στο Αναθεωρητικό Συµβούλιο Ιδιοκτησίας ∆ασών» να το
αλλάξετε, για να µην ταλαιπωρούµε πολίτες που έχουν δουλειές,
για τις οποίες πληρώνουν πρόστιµα και για τις οποίες δεν µπορούν να ανταποκριθούν στους όρους που τους βάζετε. ∆εν
φταίτε εσείς για το γεγονός ότι φθάσαµε ως εδώ, αλλά στην πολιτική διαχειριζόµαστε την πραγµατικότητα, όχι τη θεωρία.
Επίσης, δεν µπορεί να ζητάµε σε δύο µήνες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Να ζητήσουµε σε τέσσερις ή έξι µήνες, να τους δώσουµε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα.
Επίσης, µπορεί –λέει- να διαγράψουµε τα πρόστιµα, αν αναγνωριστούν ως ιδιωτικά, αλλά δεν τα διαγράφουµε αν είναι δασικά. ∆ηλαδή, το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα, αφού το ίδιο
φταίει στην πραγµατικότητα για το γεγονός ότι φθάσαµε ως εδώ
και εκείνοι φταίνε, να είναι τόσο ελαστικό απέναντί τους;
Και, τέλος, τους λέτε ότι, βεβαίως, η µελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων σε πέντε µήνες πρέπει να έχει πάρει απάντηση. Αν
–λέει- δεν έχει πάρει απάντηση, διακόπτεται η λειτουργία τους.
∆ηλαδή, αν το κράτος, η περιφέρεια, δεν τους δώσει απάντηση,
δεν τιµωρείται το κράτος, τιµωρείται ο ιδιοκτήτης του λατοµείου.
Αυτό λέτε. Αν το κράτος σε πέντε µήνες δεν τους δώσει τα περι-
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βαλλοντικά τους, θα τους κλείσετε το λατοµείο. Μα, δεν φταίνε
εκείνοι. Εάν τα έχουν κάνει όπως πρέπει, το κράτος θα φταίει.
Άρα, λοιπόν, θέλω να σας παρακαλέσω, αφού σας ευχαριστήσω για την ευαισθησία σας να δουλέψετε πραγµατικά αυτές
τις µέρες –διότι δεν το είχατε έτοιµο- και το εκτιµούµε πάρα πολύ
αυτό, να κάνετε -αν νοµίζετε- αυτές τις διορθώσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερο από το τίποτα, αλλά εµείς θα το θέλαµε
εξαιρετικά καλό, γιατί είναι το 50% της οικονοµίας της περιοχής.
Κλείνω λέγοντας ότι η πράσινη ανάπτυξη ήταν –και πιστεύω
ότι είναι- στο προεκλογικό πρόγραµµα της κυβερνώσας παράταξης. Για να πάρει σάρκα και οστά, πρέπει να έχει χωροταξία,
συγκεκριµένη διάταξη προτεραιοτήτων για να µπορέσει να αποτελέσει αντικείµενο επενδυτικό, αλλά και αξιακό για τη χώρα. Σε
κάθε άλλη περίπτωση, οι δικές σας καλές, θετικές προσπάθειες
για την «πράσινη» ανάπτυξη ή θα σκοντάψουν σε άλλα Υπουργεία που δεν µπορούν να αντιληφθούν ακόµη τι ακριβώς συµβαίνει ή δεν θα έχουν το ανάλογο αποτέλεσµα, για το οποίο
νοµίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής
τριάντα µαθητές και µαθήτριες και επτά εκπαιδευτικοί - συνοδοί
τους από τα ∆ηµοτικά Σχολεία Παλαιοχώρας, Σελίνου Χανίων και
Αλικιανού Χανίων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστος Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’
αρχάς θέλω να ευχαριστήσω και εγώ -όπως και ο κ. Μαρκόπουλος µόλις πριν από λίγο- την κυρία Υπουργό για την ευαισθησία
της να ασχοληθεί επισταµένως καθ’ όλη τη διάρκεια της νύκτας
–απ’ ό,τι πληροφορήθηκα- προκειµένου να δοθεί λύση στο αίτηµα των κατοίκων της περιοχής της νοτίου Ευβοίας, αλλά και
το αίτηµα όλων των συναδέλφων της Βουλής µε το δικαιότερο
και καλύτερο δυνατό τρόπο.
Είµαι απόλυτα βέβαιος, κυρία Υπουργέ, ότι εφόσον ακριβώς
εσείς διαπιστώσατε ότι θα µπορούσε να υπάρχει κάποια καλύτερη διατύπωση, η οποία θα βοηθούσε ακόµη περισσότερο και
µε πιο καθαρό τρόπο την επίλυση αυτού του χρόνιου προβλήµατος -όπως εξάλλου σας έχουν επισηµάνει όλοι οι συνάδελφοι
του ΠΑΣΟΚ της περιοχής δηλαδή, που εκλέγονται στην Εύβοια,
τόσο η κ. Περλεπέ, όσο και ο κ. Σίµος Κεδίκογλου- πιστεύω ότι θα
το κάνετε δεκτό και θα προχωρήσετε και στην εφαρµογή του.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, θέλω για µια ακόµη φορά να πω
ότι είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό νοµοσχέδιο για τη χώρα µας,
ιδιαίτερα στη σηµερινή συγκυρία, όπου διερχόµαστε µία περίοδο
εξαιρετικά κρίσιµη, λόγω της οικονοµικής κρίσης.
Τη στιγµή που βλέπουµε τη χώρα να αντιµετωπίζει την ύφεση,
την ώρα που βλέπουµε επιχειρήσεις να κλείνουν και χιλιάδες ανθρώπους να αντιµετωπίζουν την ανεργία ή την υποαπασχόληση,
είναι ακριβώς η περίοδος όπου πρέπει να δώσουµε µία ισχυρή
αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα, στην κοινωνία, στην οικονοµία.
Και ο δικός σας τοµέας, κυρία Υπουργέ, όπως και ο τοµέας του
τουρισµού, της ναυτιλίας και της ανάπτυξης, είναι οι τοµείς
στους οποίους θα βασιστεί η νέα προσπάθεια της Κυβέρνησης.
Όµως, είναι απολύτως βέβαιο –αυτό απαιτούν οι καιροί, αυτό
απαιτεί η συγκυρία, αυτή είναι και η δέσµευση της Κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ- ότι πρέπει ταυτόχρονα να δηµιουργήσουµε ένα νέο
αναπτυξιακό µοντέλο.
Κακά τα ψέµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το αναπτυξιακό µοντέλο του παρελθόντος -αυτό που γνωρίσαµε τα προηγούµενα χρόνια- η χώρα δεν µπορεί να πάει πουθενά. Σε καµµία
περίπτωση δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε µε αισιοδοξία το
µέλλον κι ούτε µπορούµε να εγγυηθούµε το µέλλον στις νέες γενιές που έρχονται.
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Εποµένως η στροφή στις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος, ως βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής, είναι
απόλυτες δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και των Βουλευτών του. Και
ακριβώς σ’ αυτή την κατεύθυνση, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αποτελούν τον πυλώνα αυτής της προσπάθειας, γιατί εξασφαλίζουν µεγάλη διασπορά στο χώρο, γιατί η χώρα µας
διαθέτει ανεξάντλητα αποθέµατα, γιατί οι επιπτώσεις από τη λειτουργία των νέων τεχνολογιών στον τοµέα των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας στο περιβάλλον είναι πολύ µικρές, γιατί µπορούν να δηµιουργηθούν µονάδες µε µικρά µεγέθη και ευέλικτη
διαχείριση και γιατί µπορούν να δηµιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια.
Ακριβώς όµως, αυτό το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, το νέο αναπτυξιακό µοντέλο και µάλιστα στις σηµερινές συνθήκες κρίσης
που αντιµετωπίζει η χώρα µας, προϋποθέτει και κάτι άλλο, κάτι
πολύ σηµαντικό. Όχι µόνο την τακτοποίηση του ειδικού χωροταξικού, αλλά ταυτόχρονα και την τακτοποίηση ενός νέου αξιακού
πλαισίου, ενός νέου πλαισίου κοινωνικής συµπεριφοράς και οργάνωσης της κοινωνίας, µιας νέας αντίληψης, µιας νέας κουλτούρας, που χρειάζονται οι πολίτες, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι
για να µπορούν να αγκαλιάσουν τις νέες τεχνολογίες, τις νέες
πρωτοποριακές ιδέες, όσον αφoρά τη χρήση της ενέργειας και
ταυτόχρονα να αναδειχθούν µέσα απ’ αυτά νέες κοινωνικές συνευρέσεις και συσπειρώσεις.
Αυτό, όµως, παράλληλα µε το γενικότερο πολιτικό στόχο, προϋποθέτει µε τη σειρά του κάτι άλλο. Προϋποθέτει ένα νέο ήθος
στην πολιτική ζωή του τόπου και ταυτόχρονα ένα νέο πεδίο ηθικής της εξουσίας, όπου αυτή και αν εκφράζεται, σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο σε κεντρικό επίπεδο, στην
Κυβέρνηση και στη Βουλή.
Και µιας και φθάνουµε ακριβώς στο θέµα της ηθικής στο πλαίσιο της εξουσίας, δεν αντελήφθην καθόλου τα επιθετικά σχόλια
του κ. Μαρκόπουλου προηγουµένως, όσον αφορά την κοινοβουλευτική δραστηριότητα των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, για ένα
θέµα το οποίο απασχόλησε τον Τύπο, απασχόλησε τη Βουλή,
φαίνεται ότι υπάρχει συνέχεια.
Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ακριβώς µέσα στο πλαίσιο της νέας
αντίληψης για τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας
και κυρίως για την αναβάθµιση του κοινοβουλευτικού ελέγχου
και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, κατέθεσαν µία ερώτηση η
οποία θέτει θέµατα, ερωτήµατα προς διερεύνηση, όσον αφορά
την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία Τράπεζα της Ελλάδος βεβαίως έχει την αυτονοµία της και την ανεξαρτησία της στα πλαίσια της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της λειτουργίας
της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, αλλά δεν παύει σε
καµµία περίπτωση να µην ελέγχεται η νοµιµότητα των πράξεών
της και από την Κυβέρνηση.
Και πρέπει να σας πω, κύριε Μαρκόπουλε, ότι όσον αφορά την
προσωπική µου εµπειρία, τόσο ως Υπουργός όσο και ως Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουδέποτε φοβήθηκα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το αντίθετο µάλιστα. Σε πολλές
περιπτώσεις, τόσο οι συνάδελφοι µου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και οι συνάδελφοι εδώ στο Εθνικό Κοινοβούλιο, µε
αντίστοιχες ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου βοήθησαν και
την Κυβέρνηση την εποχή εκείνη αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν, να ανοίξουµε δρόµους, να διερευνήσουµε
θέµατα, να υιοθετήσουµε προτάσεις και να προχωρήσουµε σε
νέες προσεγγίσεις επωφελείς για τη λειτουργία των θεσµικών
οργάνων.
Έχω την αίσθηση, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως
λόγος να υπάρχει η οποιαδήποτε ανησυχία. ∆εν ξέρω γιατί η Νέα
∆ηµοκρατία, βέβαια, ανησυχεί για κάτι τέτοιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Για εσάς ανησυχούµε και
για τον τόπο. ∆εν ανησυχούµε για εµάς. ∆εν το καταλάβατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Να µην ανησυχείτε καθόλου. Και
επειδή έχετε µία ιδιαίτερη ευαισθησία και θέτετε και το ερώτηµα:
«Μα, πώς κυβερνάτε τη χώρα;», σας διαβεβαίω ότι ο Γιώργος
Παπανδρέου και η Κυβέρνηση του, υποστηριζόµενοι από την
πλειοψηφία της ελληνικής Βουλής, της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, κυβερνούµε τη χώρα, σύµφωνα µε το Σύνταγµα
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και τους νόµους του κράτους, µε πλήρη διαφάνεια και πλήρη σεβασµό στις διαδικασίες του δηµοκρατικού ελέγχου, όποιες και
αν είναι οι διαδικασίες αυτές, πολύ περισσότερο µάλιστα µιλώντας στο ελληνικό Κοινοβούλιο µε τις διαδικασίες του κοινοβουλευτικού ελέγχου που πάλι προβλέπονται από το Σύνταγµα και
από τον Κανονισµό της Βουλής. ∆εν καταλαβαίνω, λοιπόν, για
ποιο λόγο ενδιαφέρεστε τόσο πολύ.
Όσον αφορά τα θέµατα τα οποία θέσατε, σχετικά µε τα φαινόµενα τα οποία αναπτύσσονται αυτήν την περίοδο, κυρίως µέσα
από την προσπάθεια για την ενίσχυση της λειτουργίας των φοροεισπρακτικών µηχανισµών του κράτους, την πάταξη της φοροδιαφυγής, ένα έχω να σας πω. Μην ξεχνάτε ποτέ τη δέσµευση
του Πρωθυπουργού εδώ, από το Βήµα της Βουλής στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, αλλά και προεκλογικά
ενώπιον του ελληνικού λαού, ότι για εµάς, για τη δική µας Κυβέρνηση όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόµο. Είναι ίσοι,
τίποτε άλλο. Είναι ίσοι απέναντι στο νόµο. Η εφαρµογή του νόµου
γίνεται προς όλες τις κατευθύνσεις µε τον ίδιο τρόπο.
Και σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο θα ήθελα να παρακαλέσω, ιδιαίτερα σ’ αυτήν την κρίσιµη εποχή, είναι να µην αναφερόµαστε σε περιόδους και σε πρακτικές οι οποίες δεν τιµούν το
πολιτικό µας σύστηµα.
Συµµερίζοµαι και εγώ, τις δικές σας ανησυχίες για τη λειτουργία αυτών που ονοµάσατε «παπαγαλάκια». Ούτε µικρά είναι
τα «παπαγαλάκια» ούτε αθώα. Πρόκειται περί πληγής στη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος γενικότερα, που ευθύνη
έχουµε όλοι µας να σταµατήσουµε τη λειτουργία τους. Γιατί στην
πραγµατικότητα µέσα από την ανευθυνότητα και τη λάσπη δηµιουργούν στρεβλή συνείδηση στους πολίτες και δηµιουργούν
στην πραγµατικότητα σοβαρό πρόβληµα στη λειτουργία της δηµοκρατίας.
Από την άλλη πλευρά όµως, νοµίζω ότι οφείλετε να παραδεχθείτε -εξάλλου ο Αρχηγός σας, ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Σαµαράς, είχε την εντιµότητα να αναγνωρίσει- τις
µεγάλες ευθύνες της παράταξής σας όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας και κυρίως όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Ως εκ τούτου, µην έρχεστε και απορείτε σήµερα, γιατί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ βρήκε µπροστά της, ένα διαλυµένο κρατικό
µηχανισµό, υπηρεσίες οι οποίες είναι σε πλήρη διάλυση και
πλήρη αναποτελεσµατικότητα. Και όχι µόνο αυτό, αλλά ιδιαίτερα
στους φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς του κράτους υπήρχαν
και ευνοϊκές ρυθµίσεις υπέρ «ηµετέρων» και φίλων. Αυτά τα ξέρει
ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης ο οποίος δεν γνωρίζει αυτήν την αλήθεια; Εποµένως δεν συµβάλλει η αντιπαράθεση σε τέτοιου είδους θέµατα.
Είµαστε εδώ, ακριβώς για να ενισχύσουµε τη λειτουργία των
φοροεισπρακτικών µηχανισµών του κράτους, των ελεγκτικών µηχανισµών της αγοράς, είµαστε εδώ για να εγγυηθούµε την πιστή,
την αυστηρή αλλά έντιµη και δίκαιη εφαρµογή των νόµων και σε
κάθε περίπτωση να εγγυηθούµε τα συµφέροντα του ελληνικού
λαού, αυτό που µπορεί να εκφραστεί µε τη γενική έννοια του δηµοσίου συµφέροντος. Αλλά την ίδια στιγµή, είµαστε όλοι εδώ και
ελπίζω ότι είµαστε όλοι εδώ, όλα τα πολιτικά κόµµατα, µαζί µε
εµάς, µαζί µε την πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ, µαζί µε τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση, για να εγγυηθούµε αυτό που έχει
ανάγκη πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα η ελληνική κοινωνία σήµερα. Ένα νέο αξιακό πλαίσιο, που να δηµιουργεί ένα πεδίο
ασφάλειας και εµπιστοσύνης των πολιτών προς τη Βουλή, την
Κυβέρνηση και το πολιτικό σύστηµα, έτσι ώστε να µπορέσουµε
να πετύχουµε τη µεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συσπείρωση, εν
όψει των κρίσιµων µαχών και του κρίσιµου µεγάλου αγώνα που
δίνει η χώρα µας για την οικονοµική της διάσωση και πάνω απ’
όλα για µια ισχυρή δηµιουργική θέση στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Κυβέρνηση είναι στοχοπροσηλωµένη στις στρατηγικές επιλογές ικανοποίησης των αναγκών των κεφαλαιοκρατών, στην
εξυπηρέτηση των συµφερόντων των ιµπεριαλιστικών οργανισµών, είτε είναι Ευρωπαϊκή Ένωση είτε είναι ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και µε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα πορεύεται πολύ
καθαρά.
Το λέµε αυτό, γιατί ακριβώς δεν πρόκειται για µια διαφορετική
Ευρωπαϊκή Ένωση, που στο µεν µηχανισµό στήριξης έχει βαθύτατα αντιλαϊκά, ταξικά χαρακτηριστικά, όπου επιταχύνει τις διαδικασίες χτυπήµατος του βιοτικού επιπέδου των εργαζόµενων,
αφαίρεσης εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων, ενώ αντίθετα, τα ίδια ακριβώς πρόσωπα οι ίδιοι ακριβώς θεσµοί στον
τοµέα της ενεργειακής πολιτικής διακρίνονται από µια απέραντη
ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας.
Αυτό δεν µπορεί να γίνει. Είναι αντιεπιστηµονικό να υπάρχει
αυτός ο διχασµός της προσωπικότητας. Και επειδή ακριβώς δεν
υπάρχει αυτός ο διχασµός της προσωπικότητας και στο συγκεκριµένο ζήτηµα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα
ζητήµατα της ενέργειας, είναι µια πολιτική βαθύτατα αντιδραστική, βαθύτατα αντιλαϊκή και βεβαίως σε βάρος της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.
Και το λέµε αυτό ακριβώς, γιατί υπάρχουν συγκεκριµένα παραδείγµατα. Υπάρχει µία συγκεκριµένη πολιτική που ήδη έχει
προχωρήσει στη ζωή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τα ενεργειακά ζητήµατα.
Είναι µια πολιτική η οποία εκ του αποτελέσµατος επιβεβαίωσε
πεντακάθαρα τις προβλέψεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ότι η υπόθεση απελευθέρωσης της αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας τους µόνους που θα εξυπηρετήσει θα είναι τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα παραγωγής, διάθεσης και εκµετάλλευσης της ηλεκτρικής
ενέργειας, όπως τουλάχιστον επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία και
στην Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο σε ευρωενωσιακό επίπεδο, που τρεις µεγάλοι πολυεθνικοί επιχειρηµατικοί όµιλοι ελέγχουν ένα τµήµα πάνω από το 60% της αγοράς.
Αυτών ακριβώς τα συµφέροντα εξυπηρετεί η λογική της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, µέσα από τη διαδικασία
των ανεξέλεγκτων ιδιωτικοποιήσεων. Και, βεβαίως, ταυτόχρονα
σε αυτά τα πλαίσια έχουµε τη θυσία, στο βωµό της κερδοφορίας,
των εργασιακών δικαιωµάτων, µαζικές απολύσεις εργαζόµενων
στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, το σφαγιασµό των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων και της προστασίας στην εργασία.
Έχουµε πάρα πολλά παραδείγµατα. Τα πράγµατα έχουν οξυνθεί ακόµα περισσότερο το τελευταίο διάστηµα και στη χώρα µας
και στη ∆ΕΗ µε τα πολλά εργατικά ατυχήµατα, λόγω ακριβώς
της εντατικοποίησης της εργασίας, του περιορισµού των µέτρων
υγιεινής και ασφάλισης.
Και η τρίτη επίπτωση είναι η πολιτική η οποία έχει να κάνει µε
την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, που βεβαίως εµπορευµατοποιεί ακόµη περισσότερο την ανάγκη των λαϊκών νοικοκυριών
για φθηνή και ασφαλή ηλεκτρική ενέργεια, µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες τους.
Και απ’ αυτήν την άποψη, ότι είστε σταθερά στοχοπροσηλωµένοι σε αυτήν την ευρωενωσιακή πολιτική, είναι και το δεδοµένο
σε σχέση µε τους αγρότες. Την πάτε την πολιτική αυτή µέχρι τέλους. Και την πάτε αυτήν την πολιτική στην κατεύθυνση του να
ξεκληρίσετε τη φτωχή και µεσαία αγροτιά, να αλλάξετε το παραγωγικό πρότυπο στην κατεύθυνση της ακόµη µεγαλύτερης
εξάρτησης της ικανοποίησης των διατροφικών αναγκών του ελληνικού λαού από εισαγόµενα αγροτικά προϊόντα. Θα βάλετε
ακόµη ένα λιθαράκι στην κατεύθυνση του ξεκληρίσµατος της
συρρίκνωσης της αγροτικής παραγωγής της χώρας µας.
Και, βεβαίως, από αυτήν τη διαδικασία δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα αντισταθµιστικό όφελος από τη δυνατότητα που δίνετε στους µικροϊδιοκτήτες αγρότες, να µισθώνουν τη γη τους
στα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΑΠΕ. Οι αγρότες θέλουν να καλλιεργούν τη
γη, να παράγουν φθηνά και ποιοτικά προϊόντα για τις διατροφικές ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Αυτό το οδηγείτε στο απόσπασµα, µόνο και µόνο για να εξυπηρετήσετε τα συµφέροντα.
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Και τρανό παράδειγµα αποκάλυψης της ταξικής σας πολιτικής
είναι, αυτό το οποίο και εσείς η ίδια, κυρία Υπουργέ, είπατε στην
τοποθέτησή σας εδώ πριν από λίγο, ότι την τιµολογιακή πολιτική
της Κυβέρνησης την καθορίζουν οι ανάγκες επενδυτικής ασφάλειας –αυτό ακριβώς είπατε- και βιωσιµότητας των επενδύσεων.
Αυτό είναι το κριτήριο καθορισµού της τιµολογιακής πολιτικής
και όχι πώς θα ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, µέσα από το
φθηνό τιµολόγιο του ηλεκτρικού ρεύµατος! ∆εν σας απασχολεί!
Είναι ξένη προς την αντίληψή σας αυτή η πολιτική.
Πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι οι ανάγκες των επενδυτών, της
βιωσιµότητας των επενδύσεών τους, της διασφάλισης της κερδοφορίας τους. Αυτό σας απασχολεί, γι’ αυτό και δίνετε αυτές τις
προκλητικές τιµές, οι οποίες, βεβαίως, τους διασφαλίζουν κέρδη,
µακροχρόνια κέρδη. Τους επιδοτείτε κι από πάνω για την επένδυση την οποία θέλουν να κάνουν και πληρώνει πανάκριβα η
λαϊκή οικογένεια. Τι πληρώνει πανάκριβα; Τον αέρα, ο οποίος
είναι δωρεάν, τον ήλιο. Να, λοιπόν, πώς είναι σαφέστατα αντιλαϊκή η πολιτική σας, µόνο και µόνο από το συγκεκριµένο παράδειγµα.
Το αν, λοιπόν, αυτή η τιµολογιακή σας πολιτική θυσιάζει τις
λαϊκές ανάγκες, επιβαρύνει την λαϊκή οικογένεια, δεν σας απασχολεί. ∆εν το βάζετε καν ως ερωτηµατικό στο πώς θα αντιδράσετε.
Έτσι, λοιπόν, στρατηγική σας επιλογή είναι η ικανοποίηση των
συµφερόντων των κεφαλαιοκρατών. Και µάλιστα, στο όνοµα
αυτών ποδοπατείτε ακόµα και οποιαδήποτε έννοια επιστηµονικότητας. Τι άλλο είναι το ότι το νερό, τα υδροηλεκτρικά έργα,
δεν εντάσσονται στις ανανεώσιµες πηγές; Τι άλλο είναι, εκτός
από µια αντιεπιστηµονική θεώρηση; Ακριβώς για ποιο λόγο; Γιατί
σήµερα δεν συµφέρει, δεν ικανοποιεί τους κεφαλαιοκράτες να
επενδύσουν στα υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία είναι πολύτιµα
όχι µόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά για τον
εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα, για την κάλυψη των
υδροδοτικών και αρδευτικών αναγκών που σπαταλάτε το νερό,
που χάνεται αυτός ο πολύτιµος πόρος.
Άλλη έκφραση αντιεπιστηµονικότητας είναι η λογική που δεν
σας διακρίνει στην υπόθεση ευστάθειας του συστήµατος. Γιατί
µε τα µέχρι σήµερα τεχνολογικά δεδοµένα δεν µπορεί το σύστηµα να είναι σταθερό, µόνο βασιζόµενο στις ανανεώσιµες
πηγές. Και θα πρέπει να παρθούν συγκεκριµένα µέτρα στη βάση
ποιας διασφάλισης; Του ορυκτού ενεργειακού υλικού που
έχουµε σήµερα. Ποιου; Του λιγνίτη και στο να αξιοποιηθεί αυτό
µε βάση τις σύγχρονες περιβαντολογικές συνθήκες αξιοποίησης
και εκµετάλλευσής του και στην κατεύθυνση µείωσης των αναγκών από εισαγόµενα υλικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, της ενεργειακής δηλαδή εξάρτησης.
Έτσι, λοιπόν, είναι συνολικά η πολιτική σας επιβαρυντική για τη
λαϊκή οικογένεια. Αξιοποιείτε, λοιπόν, αυτό για να στηρίξετε τους
κεφαλαιοκράτες. ∆εν σας ενδιαφέρει το περιβάλλον. Θυσιάζετε
στο όνοµα των κερδών και τη χλωρίδα και την πανίδα και τη βιοποικιλότητα. Και βεβαίως, µέσα από αυτή τη διαδικασία επιβεβαιώνετε µε τη σφραγίδα και µε τη βούλησή σας και ζητήµατα
που αφορούν ενδοϊµπεριαλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισµούς, συνεκµετάλλευση, για παράδειγµα στο Αιγαίο.
Αυτό βγαίνει µέσα από την πολιτική σας µε τη νατοϊκή οµπρέλα
στο όνοµα ποιου πράγµατος; Στο όνοµα, λοιπόν, του να προασπίσετε µε κάθε τρόπο τα επιχειρηµατικά συµφέροντα και το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην περιοχή του Αιγαίου. Εµείς το λέµε
καθαρά ότι η βασική στάση κάθε κόµµατος κρίνεται από το πως
απαντά στο ερώτηµα: ενέργεια, εµπόρευµα ή κοινωνικό αγαθό.
Εσείς εµπορευµατοποιείτε ακόµη περισσότερο αυτήν την ανάγκη στο όνοµα της κερδοφορίας των κεφαλαιοκρατών. Εµείς
λέµε ότι πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό.
Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίος κρατικός φορέας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποίηση όλων των πηγών
και των ανανεώσιµων πηγών, µε προστασία στο περιβάλλον, διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των σχέσεων για την προστασία της ζωής του εργαζόµενου, φθηνό τιµολόγιο, ενεργειακή
επάρκεια, µείωση της ενεργειακής εξάρτησης. Αυτό µόνο έτσι
µπορεί να επιτευχθεί, µέσα από έναν κρατικό φορέα που θα έχει
στην ιδιοκτησία του τα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής. Ο ορυ-
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κτός πλούτος, οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι δεν µπορεί να είναι
αντικείµενο εκµετάλλευσης της κερδοσκοπίας.
Και ερχόµενος µε αυτό, να κάνω τη γέφυρα µε τη συγκεκριµένη τροπολογία, την οποία καταθέσατε, µετά από τη συζήτηση
η οποία έγινε τις προηγούµενες µέρες για τα λατοµεία στην περιοχή της νότιας Ευβοίας. Με βάση τη συγκεκριµένη τροπολογία
εµείς, ως ΚΚΕ, εξ αρχής, είχαµε πει ότι θα πρέπει να δοθεί άδεια
λειτουργίας στα λατοµεία της Καρύστου, µε τη λήψη όµως των
αναγκαίων µέτρων για την εξασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος και της δηµόσιας περιουσίας, αλλά ταυτόχρονα και των εργασιακών δικαιωµάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Αυτά τα τρία βασικά κριτήρια βάλαµε για να δοθούν άδειες. Και
σε αυτά εµείς επιµένουµε.
Βεβαίως, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι δεν µπορεί αποσπασµατικά να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα, ότι είναι συνολικότερο
και χρόνιο πρόβληµα. Όµως, έχουµε ορισµένες επιφυλάξεις σε
σχέση µε την τροπολογία, την οποία καταθέσατε. Εµείς υποστηρίξαµε την τροπολογία που είχε κατατεθεί µε βάση µια πρόταση
φορέων που είχαν διαµορφώσει οι δήµοι, οι λατόµοι και άλλοι
µαζικοί φορείς της νότιας Εύβοιας. Εσείς, βεβαίως, φέρατε µια
άλλη τροπολογία, η οποία όµως έχει τρία βασικά ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το πρώτο ζήτηµα είναι ο πολύ µικρός χρόνος που δίνετε, δηλαδή η προθεσµία των δύο µηνών. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα
είναι ουσιαστικά αδύνατον –αν και δεν θέλουµε να είµαστε απόλυτοι- να µπορέσει κάποιος να καταθέσει και τεχνική και περιβαλλοντική µελέτη. Άρα, πρέπει και ζητάµε να αυξήσετε αυτό το
χρόνο. ∆εν θέλετε έξι µήνες; Το θεωρείτε υπερβολικό; Όµως, οι
δύο µήνες είναι πάρα πολύ λίγοι. ∆εν θα προλάβουν όσοι δεν
έχουν δηµιουργήσει το συγκεκριµένο φάκελο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
∆εύτερο ζήτηµα το οποίο µας δηµιουργεί και ερωτηµατικά,
γιατί ακριβώς αντιβαίνει αντιλήψεων που υπάρχουν σε µια σειρά,
σε δεκάδες άλλους νόµους, που έχει ψηφίσει και η σηµερινή
Πλειοψηφία και οι προηγούµενες.
Είναι η υπόθεση που έχει να κάνει µε το γεγονός ότι αν δεν
εγκριθεί η περιβαλλοντική µελέτη µέσα σε πέντε µήνες σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις που έχουµε υπ’ όψιν, τότε είναι σαν να
έχει εγκριθεί. Αυτό λένε. Εσείς εδώ λέτε το ακριβώς αντίθετο,
ότι διακόπτεται η λειτουργία των λατοµείων. ∆ηλαδή ποινικοποιείτε αυτόν που δεν έχει ευθύνη. Τιµωρείτε αυτόν που δεν έχει ευθύνη µέσα στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα να εκδώσει την
άδεια ή να απαντήσει στη περιβαλλοντική µελέτη. Αντί να τιµωρήσετε λοιπόν την περιφέρεια, τιµωρείτε αυτόν που ζήτησε την
άδεια. Αντί να τιµωρήσετε τον υπεύθυνο, τιµωρείτε αυτόν που
δεν έχει ευθύνη.
Τι πάτε να κάνετε µέσα από αυτή τη διαδικασία; Μήπως θέλετε να βοηθήσετε µε έµµεσο τρόπο να πεταχθούν απ’ έξω, για
να ενισχυθούν µεγάλα επενδυτικά συµφέροντα ενδεχόµενα στην
περιοχή; ∆ιαφορετικά πάρτε µέτρα, η περιφέρεια να είναι υποχρεωµένη να εκδώσει τη συγκεκριµένη άδεια και όχι να ποινικοποιείτε αυτούς που κατέθεσαν την άδεια. Από αυτήν την άποψη,
λοιπόν, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος µέσα από αυτή τη διαδικασία
να παραµείνουν κλειστά τα λατοµεία.
Τρίτον, µας προβληµατίζει το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής και του ύψους. ∆εν κάνετε κάποια συγκεκριµένη αναφορά.
Τέταρτο ζήτηµα που ανέφεραν και άλλοι είναι ότι δεν συµφωνούµε µε τη θέση που προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται προσφυγή
ενώπιον του αναθεωρητικού συµβουλίου ιδιοκτησίας των δασών.
Ουσιαστικά στα τρία σηµεία, η µη προσφυγή, το ζήτηµα της
προθεσµίας των δύο µηνών, αλλά και ταυτόχρονα το σταµάτηµα
της λειτουργίας αν δεν δοθεί απάντηση στην άδεια περιβαλλοντικών µελετών, είναι τα τρία βασικά σηµεία, τα οποία σας καλούµε να επαναξετάσετε, για να καθορίσουµε και εµείς τη στάση
µας στη συγκεκριµένη τροπολογία.
Ευχαριστώ για την ανοχή.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από
το 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σπάρτης Λακωνίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με αρκετό ενδιαφέρον είδα την ερώτηση, την οποία κατέθεσαν σήµερα δέκα Βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος, όσον
αφορά τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος αλλά και του
Υπουργείου Οικονοµικών. Στην ουσία η ερώτησή τους είναι µια
ερώτηση βόµβα γιατί είναι κόλαφος για τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και για το Υπουργείο Οικονοµικών. Και
είναι ερώτηση βόµβα γιατί απροσχηµάτιστα σχεδόν η ερώτηση
λέει επί της ουσίας ότι η Τράπεζα της Ελλάδος διευκόλυνε ασύστολα την κερδοσκοπία από την εποµένη κατά την οποία εκλέχτηκε αυτή η Κυβέρνηση. Και διευκόλυνε την κερδοσκοπία µε το
περίφηµο Τ+10, όπου διευκόλυνε και µάλιστα µε πολλές µέρες
διάρκεια να διεξάγονται ακάλυπτες, ανοικτές πωλήσεις οµολόγων. Καταλαβαίνετε ότι η κατηγορία είναι βαρύτατη. Και η κατηγορία δεν απευθύνεται µόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά
και στο Υπουργείο Οικονοµικών το οποίο, δι’ επίσηµων χειλέων
και από αυτό το Βήµα, κάλυψε την Τράπεζα της Ελλάδος γι’
αυτές τις πρακτικές της.
Και βεβαίως, φαίνεται ότι το θέµα αυτό παίρνει ευρύτερες διαστάσεις, διότι όσο αυτό το θέµα το ανακινούσε η Αντιπολίτευση,
έµενε κάπου στη σκιά και στα ψιλά. ∆ιότι περιττό να υπογραµµίσω ότι επί αυτού του θέµατος εδώ και αρκετό διάστηµα είχα
καταθέσει προσωπικά µάλιστα µία ανάλογη ερώτηση µε αυτή
των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να ελέγξω την Κυβέρνηση, αλλά και την Τράπεζα της Ελλάδος για πρακτικές που
τουλάχιστον είναι προβληµατικές και δηµιουργούν πελώρια ερωτηµατικά. ∆ιότι είµαστε σε µια φάση όπου πλέον η κερδοσκοπία
οργιάζει και όχι µόνο στην Ελλάδα. Είµαστε σε µία φάση όπου κεφαλαιαγορές ληστεύουν κυριολεκτικά και πρώτα από όλα το
χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο, τους λαούς της Ευρώπης και σε
µία φάση όπου το ευρώ κλυδωνίζεται συθέµελα, σείεται κυριολεκτικά και είναι αµφίβολο αν θα µπορέσει να διατηρηθεί µε τον
απαράδεκτο τρόπο µε τον οποίο έχει οικοδοµηθεί µέχρι τώρα και
ο οποίος ευθύνεται βεβαίως και για την τραγωδία που ζούµε σήµερα ως χώρα, όπως κλυδωνίζεται επίσης όλο το οικοδόµηµα
σήµερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και τα λέω αυτά για να πω επιπροσθέτως, κυρία Υπουργέ, ότι
αντί να εξάγετε στοιχειώδη συµπεράσµατα από όλη αυτή την
εφιαλτική κατάσταση που ζει η Ελλάδα και η Ευρώπη, εσείς συνεχίζετε την πεπατηµένη. Αµετανόητη ακολουθείτε και συνεχίζετε το δρόµο που οδήγησε και στην κρίση και στα σηµερινά
πελώρια αδιέξοδα. ∆ιότι όλη η λογική του νοµοσχεδίου σας είναι
η λογική των απελευθερωµένων αγορών. Αυτή είναι η λογική
πάνω στην οποία στηρίζετε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Η λογική των απελευθερωµένων αγορών όµως είναι µια λογική, ιδιαίτερα στον τοµέα της ενέργειας που σηµαίνει ότι για να
προωθηθούν αυτές οι απελευθερωµένες αγορές και για να προωθηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις, πρέπει να λεηλατηθεί στην κυριολεξία η ελληνική οικονοµία και να καταληστευθούν καταναλωτές.
Αυτό γίνεται επί χρόνια στην ηλεκτρική ενέργεια µε την καταλήστευση του οικονοµικού δυναµικού της χώρας µας, αλλά και τη
λεηλασία του απλού καταναλωτή.
Τι έχετε κάνει; Ποια είναι τα έργα και της προηγούµενης κυβέρνησης και τα δικά σας; Και µιλάω διαχρονικά. Έχετε απαγορεύσει στη ∆ΕΗ να κάνει νέες επενδύσεις, νέα ισχύ στην
ενέργεια. Και όχι µόνο της έχετε απαγορεύσει, αλλά µε τη λογική που διέπει τη ∆ΕΗ πλέον δεν έχει κάνει και την παραµικρή
επένδυση για να ανανεώσει το παλιό ενεργειακό δυναµικό της,
την παλιά ισχύ της.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σήµερα από ενεργειακή άποψη η Ελλάδα είναι σε χειρότερη
κατάσταση από ό,τι σε δηµοσιονοµική. Στηριζόµαστε στις εισαγωγές ενέργειας, δεν υπάρχει κανένας ενεργειακός προγραµµατισµός, δεν υπάρχει κανένα ενεργειακό σχέδιο, κανένας
ορίζοντας για την ενεργειακή πολιτική και όλα πηγαίνουν στα
τυφλά και παραδοµένα στα ιδιωτικά συµφέροντα. Περιµένετε
από τους ιδιώτες να επενδύσουν και για να επενδύσουν, συνεχώς
κλιµακώνετε τις τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος. Και αυτοί βέβαια µε απληστία ζητάνε όλο και περισσότερα για να καλύψουν
τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Και εδώ ερχόσαστε στις
ΑΠΕ και τους παραδίδετε κυριολεκτικά αµύθητα κέρδη, εξασφαλισµένα κέρδη και µε ορίζοντα εικοσαετίας και εικοσιπενταετίας, προκειµένου να κάνουν επενδύσεις στη δήθεν, όπως την
ονοµάζετε, αγορά.
Αυτά δεν γίνονται. ∆εν πρόκειται να γίνουν και δεν πρόκειται να
έχουν αποτέλεσµα αν γίνουν. Ο τραγέλαφος θα συνεχιστεί, την
ώρα που χρειαζόµαστε ένα δηµόσιο σχεδιασµό, µία ενέργεια υπό
δηµόσιο έλεγχο, ένα δηµόσιο χωροταξικό σχέδιο, ιδιαίτερα για
τις ΑΠΕ, πάνω στις οποίες µε επίκεντρο τη ∆ΕΗ θα αναπτυχθούν
επενδυτικές πρωτοβουλίες. Αυτή, όµως, η στρατηγική η οποία
είναι ιστορική, µια νέα αρχή στον ενεργειακό τοµέα και µια νέα
αντίληψη για την ανάπτυξη και την προοπτική της χώρας δεν
περνάει καν από το µυαλό σας.
Είπατε για τα θαλάσσια πάρκα. Ο κ. Μαρκόπουλος είπε ότι
αυτά θα είναι και χρήσιµα για την ασφάλεια της χώρας και για τα
εθνικά µας δικαιώµατα στο Αιγαίο. Μια απλή ερώτηση: Θα
έχουµε θαλάσσια πάρκα πέρα από τα έξι µίλια στο Αιγαίο; Σκοπεύετε; Έχετε αυτήν την λογική; Γιατί αλλιώς ας µην συσχετίζουµε άσχετα πράγµατα µεταξύ τους. Το θέµα είναι ότι, όπως
δεν µπορεί να γίνουν -όπως ξέρετε- γεωτρήσεις έξω από τα έξι
µίλια σε οποιοδήποτε σηµείο του Αιγαίου, έτσι δεν µπορούν θαλάσσια πάρκα να εγκατασταθούν πέρα των έξι µιλίων.
∆εν έχω χρόνο για τη γη υψηλής παραγωγικότητας, κύριε
Πρόεδρε, που είναι απαράδεκτο, διότι θα γεµίσει καθρέπτες η
χώρα και το 1% του νοµού για ΑΠΕ, για φωτοβολταϊκά δεν είναι
καθόλου µικρό. Αν είναι η πεδινή έκταση του νοµού, ας πούµε,
10%-20% της αντίστοιχης έκτασης, αντιλαµβάνεστε πού µπορούν
να φτάσουν τα φωτοβολταϊκά, δηλαδή, να έχουµε κάµπους γεµάτους καθρέπτες. Εκεί είναι η προοπτική σας; Αυτό είναι το
όραµα για την αγροτική ανάπτυξη και την αγροτική παραγωγή;
Για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη υπάρχουν προβλήµατα. Βεβαίως και τα είχαµε επισηµάνει σε ανύποπτο χρόνο,
προβλήµατα ασφάλειας, χωροθέτησης, προβλήµατα αντισταθµιστικών οφελών, προβλήµατα τα οποία σχετίζονται µε το δηµόσιο συµφέρον γιατί είχε παραδοθεί ο αγωγός όσον αφορά το
ελληνικό µέρος σε ιδιωτικά συµφέροντα. Υπήρχαν προβλήµατα,
αλλά γι’ αυτά τα προβλήµατα ευθύνονταν οι κυβερνήσεις. ∆εν
ευθύνονταν η Ρωσία, την οποία καταγγέλλατε προεκλογικά. ∆εν
ευθύνεται µια αντίληψη, η οποία λέει ότι χρειάζεται διαφοροποίηση των ενεργειακών δρόµων και των ενεργειακών πηγών εξοπλισµού.
∆υστυχώς, όµως, η Κυβέρνησή σας και προσωπικά ο κ. Παπανδρέου, από ό,τι δείχνουν πια τα γεγονότα και οι εξελίξεις,
είναι απόλυτα προσηλωµένος στην αµερικανοαντλαντική πολιτική και στους αµερικανοαντλαντικούς σχεδιασµούς για τους
αγωγούς. Είναι απόλυτα προσηλωµένος! Εποµένως, αν υπονοµευθεί αυτή η προσπάθεια, ένα σοβαρότατο και σηµαντικό µέρος
της ευθύνης θα φέρνει και η ελληνική Κυβέρνηση.
Τελειώνω µε την τροπολογία της ύστατης στιγµής που καταθέσατε µετά και από διάφορες παρεµβάσεις που έγιναν σε αυτήν
την Αίθουσα και στην οποία θα τοποθετηθούµε βεβαίως και διά
της ψήφου µας, αλλά θέλω να πω ότι τα ουσιαστικά προβλήµατα
πρέπει να αντιµετωπίζονται ευθέως και κατάµατα και όχι διά της
πλαγίας οδού και διά των µεταθέσεων που έχουν µέσα τους χίλιες δυο αντιφάσεις.
Αυτή πρέπει να είναι η πρακτική µιας κυβέρνησης και µιας πολιτείας που θέλει να έχει κύρος και να επιδεικνύει στοιχειώδη σεβασµό απέναντι σε εργαζόµενους κατά προτεραιότητα, οι οποίοι
αυτήν τη στιγµή βλέπουν µε ανασφάλεια το µέλλον. ∆υστυχώς µε
την κατάθεση αυτήν την οποία κάνετε προσπαθείτε να µπαλώσετε τα πράγµατα και όχι να δώσετε µια ουσιαστική απάντηση
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µε προοπτική.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Βλέπω εδώ ότι οι εισηγητές έχουν εξαντλήσει και τις δευτερολογίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Πώς το βλέπετε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Μουσουρούλη,
µιλήσατε δώδεκα λεπτά. Πώς δεν την εξαντλήσατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Για να ολοκληρωθεί η
διαδικασία θα δώσω σε όλους από τρία λεπτά.
Το λόγο έχει ο κ. Μουσουρούλης για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θέλω να συγχαρώ την Υπουργό γιατί σε µια εποχή
που το αυτονόητο έχει γίνει ζητούµενο όλο αυτό το διάστηµα
που συζητάµε το νοµοσχέδιο, κάθισε εδώ, από το πρωί µέχρι το
βράδυ. Το λέω γιατί το πιστεύω και όχι ως εισαγωγή σε αυτά που
θα σας ζητήσω. Θα σας ζητήσω ευθύς αµέσως να δεσµευθείτε
για µερικά πράγµατα.
Πρώτον, σε ό,τι αφορά στα νησιά. Προέρχοµαι από τη Χίο και
όπως και σε πολλά άλλα νησιά, υπάρχει ένα θέµα κορεσµού του
ηλεκτρικού χώρου, το γνωρίζετε. Αυτό πώς προκύπτει; Με βάση
τον κανονισµό αδειών, αλλά και µε το ν. 3468 κάθε τρία χρόνια,
µε εισήγηση του ∆ΕΣΜΗΕ, η ΡΑΕ ανακοινώνει σε πίνακα που
υπάρχει και που δεν υπάρχει περιθώριο ισχύος. Φέτος κλείνουν
τα τρία χρόνια. Σας παρακαλώ λοιπόν να δεσµευθείτε ότι θα δώσετε τις κατάλληλες οδηγίες, έτσι ώστε να τακτοποιηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτό το ζήτηµα, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν
νησιά στα οποία έχουµε περιθώρια ισχύος, τουλάχιστον για
µικρά έργα, για παράδειγµα για φωτοβολταϊκά στα κτήρια.
Το δεύτερο που θέλω να πω, πάνω σε αυτό το θέµα, αφορά
στον στρατηγικό σχεδιασµό των διασυνδέσεων των νησιών -τον
οποίο έχετε εντάξει στο νοµοσχέδιο και θα αποτελεί µέρος της
µελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς. Ο σχεδιασµός
αυτός, θα πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν την εξέλιξη των έργων σε
σχέση µε τις τιµές. ∆ιότι, δίνοντας τιµές δεσµευόµενοι σε τεχνολογίες για είκοσι – είκοσι πέντε χρόνια ενδέχεται να αποκλίνουµε
από αυτόν τον σχεδιασµό ή να γίνει και το ανάποδο. Παράδειγµα
τα ηλιοθερµικά, δηλαδή, να διακινδυνεύσουν και οι διασυνδέσεις.
Εδώ υπενθυµίζω ότι σας είχα πει να προβλέψετε -σκεφθείτε
το σε κάποιο άλλο νοµοσχέδιο- ένα τρόπο χρηµατοδότησης
αυτών των διασυνδέσεων, ανεξάρτητα από το σχήµα, αν θα γίνει
µε Σ∆ΙΤ, αν θα γίνει µε παραχώρηση, αν θα γίνει µε µια δηµόσια
επιχορήγηση. Προβλέψτε ένα ταµείο.
Επόµενη δέσµευση που θα ήθελα να αποσπάσω από εσάς,
κυρία Υπουργέ, είναι η αλλαγή του κανονισµού της ΡΑΕ ή τέλος
πάντων η απόφαση του κανονισµού της ΡΑΕ να γίνει µε ένα θεσµικό και ξεκάθαρο τρόπο.
Το τρίτο αφορά στο σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Ελπίζω να επανέλθουµε όταν θα συζητείται το νοµοσχέδιο του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», έτσι ώστε να µη θιγούν οι κοινότητες που διαθέτουν
αιολικό δυναµικό.
Τώρα για το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό, είπατε ότι
είχε γίνει αλλαγή στην εκτίµηση της ζήτησης. Προφανώς έγινε
λόγω της κρίσης.
Λιθάνθρακας-πυρηνικά. Προσέξτε, δεν είπαµε ποτέ για πυρηνικά. Κάναµε κάποιες προβλέψεις σε σενάρια. Όµως, πίσω από
τα σενάρια «έτρεξαν» µοντέλα, κυρία Υπουργέ. Μάλιστα τα αποτυπώσαµε και σε αυτό εδώ το κείµενο για το Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα. Για να καταλήξουµε σε αυτό το κείµενο είχα
µάλιστα την τιµή να συνεργαστώ µε τον δικό σας, τώρα συνεργάτη τον κ. Λάλα. Τα δε µοντέλα που «τρέξαµε» είναι τα ίδια µε
αυτά που «έτρεξαν» και από το ΣΕΕΣ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σχετικά µε το τέλος ΑΠΕ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το
τέλος ΑΠΕ διαµορφώνεται από την ετήσια παραγωγή των ΑΠΕ,
από την τιµή µε την οποία αµείβεται ο παραγωγός και από το κόστος παραγωγής της ενέργειας, δηλαδή, από την οριακή τιµή
του συστήµατος. Τα δύο πρώτα τα επηρεάζουµε µε το νοµοσχέδιο, το τρίτο δεν το επηρεάζουµε και είναι γνωστό ότι η οριακή
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τιµή του συστήµατος δεν ανταποκρίνεται πλήρως στο πραγµατικό κόστος παραγωγής. Όταν γίνει αυτό, θα πάψει να είναι ελλειµµατικός λογαριασµός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τώρα κάτι για τον κ. Λαφαζάνη. Ο κ. Λαφαζάνης είπε ότι δεν
δώσαµε ποτέ περιθώρια ισχύος στη ∆ΕΗ. Σας παρακαλώ, κύριε
Λαφαζάνη, µε όλον το σεβασµό θα ήθελα να µη λέτε οτιδήποτε.
Στο ν.3734/2009 δώσαµε τη δυνατότητα αντικατάστασης των παλαιών µονάδων της ∆ΕΗ χωρίς περιθώρια ισχύος, ελεύθερα. Ας
πάει η ∆ΕΗ να τις αντικαταστήσει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ πολύ
ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε, είναι σηµαντικό το νοµοσχέδιο.
Υδροηλεκτρικά µεγάλα ή µικρά. Από τη στιγµή που υπάρχει
θέµα µε τα µεγάλα υδροηλεκτρικά, θα µπορούσατε να τα εξαιρέσετε από το στόχο, αλλά να τα αφήσετε να απολαύσουν τις
ευελιξίες αυτού του νοµοσχεδίου σε ό,τι αφορά στην αδειοδοτική διαδικασία. Είναι µια σκέψη.
Τώρα, για το άρθρο 2. Όσοι διαθέτουν άδεια παραγωγής,
οφείλουν να υποβάλουν αίτηµα χορήγησης ΕΠΟ για να πάρουν
άδεια εγκατάστασης. Όµως δεν έχουν τεθεί προθεσµίες, ενώ και
γνωρίζουµε ότι αφορά τα 2/3 του χρόνου της αδειοδότησης. Θα
µπορούσαµε να βάλουµε και εδώ προθεσµίες.
Εξαιρέσεις. Το είπα δύο-τρεις φορές. Είναι πολύ γενναιόδωρες οι εξαιρέσεις. Μπορείτε να βρεθείτε εκτός αναλογίας µείγµατος και, βέβαια, µπορεί να δεσµευθεί υπερβολικά ο ηλεκτρικός
χώρος µε αποτέλεσµα κάποιοι που δεν πρόλαβαν να αξιολογηθούν από τη ΡΑΕ να µείνουν απ’ έξω.
Άρθρο 5 παράγραφος 2. Σας εξουσιοδοτήσαµε, κυρία
Υπουργέ, να αυξάνετε µε υπουργική απόφαση τις τιµές στα χερσαία αιολικά πάρκα που βρίσκονται σε θέσεις χαµηλού δυναµικού. Θεωρώ υπερβολική την εξουσιοδότηση αυτή. Κατ’ αρχάς
δεν κάνατε αναφορά στους αιολικούς χάρτες του ΚΑΠΕ -που το
ζήτησα επισταµένως- και, δεύτερον, δεν γνωρίζουµε τι κριτήρια
θα βάλετε σ’ αυτή την υπουργική απόφαση. ∆ηλαδή, θα βάλετε
όποιες τιµές θέλετε στις περιοχές χαµηλού δυναµικού; Πείτε µας
τα κριτήρια.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ πολύ
ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω.
Με το άρθρο 5, παρ. 4 προβλέψατε, επίσης πρόσθετη αποζηµίωση των αιολικών που περικόπτονται για τεχνικούς λόγους. Οι
τεχνικοί λόγοι αφορούν θέµατα ασφαλείας. Κυρία Υπουργέ, νοµίζω ότι δεν είναι σωστό, εφόσον υπάρχουν θέµατα ασφαλείας
να αποζηµιώνονται οι παραγωγοί; Ας πάρουν επιχειρηµατικό
ρίσκο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Μουσουρούλη,
σας παρακαλώ πολύ ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Ένα λεπτό. Αν το ήξερα θα έκανα και πρωτολογία και δευτερολογία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και τη δευτερολογία
πάλι την εξαντλήσατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Οκτώ και οκτώ, δεκαέξι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν υπάρχουν οκτώ
και οκτώ, δεκαέξι. Υπάρχουν οκτώ και τέσσερα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω.
Κτήρια. Άρθρο 10 παράγραφος 4. Για τα υφιστάµενα κτήρια
που ανακαινίζονται ριζικά. Λέτε ότι η αναβάθµιση γίνεται στο
βαθµό που είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονοµικά εφικτό ώστε,
να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του κανονισµού ενεργειακής
απόδοσης.
Έτσι βάζετε τον πήχη πάρα πολύ χαµηλά. ∆εν είναι αυτός ο
τρόπος για να αποκτήσουµε κάποτε κτήρια µηδενικής κατανάλωσης. Και παράλληλα –και τελειώνω µ’ αυτό- η ενεργειακή επιθεώρηση, όπως εξελίσσεται το πράγµα, θα καταλήξει σε ένα
εµπόριο χαρτιού, όπως γίνεται και µε την πιστοποίηση των ασανσέρ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.

7566

Εύχοµαι καλή επιτυχία στο νόµο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα –γιατί τυγχάνουµε και της κριτικής τους- ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν από τα νότια θεωρεία, οκταµελής αντιπροσωπεία Κινέζων δηµοσιογράφων µελών της Πανκινεζικής Ένωσης
∆ηµοσιογράφων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο εισηγητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ο κ. Απόστολος Νάνος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η πολιτική στόχευση της Κυβέρνησης για µετατροπή της Ελλάδος σε ενεργειακό κόµβο στη Νοτιανατολική Ευρώπη που εξυπηρετεί απόλυτα τις επιδιώξεις του ντόπιου, αλλά και του ξένου
ενεργειακού κεφαλαίου, τα Μνηµόνια Συνεργασίας που υπογράφτηκαν µε την Τουρκία και στον τοµέα της ενέργειας δεν
πρόκειται να ωφελήσουν τους λαούς και των δύο χωρών. Απεναντίας η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για µία πολιτική συντονισµένης επέκτασης του πεδίου δράσης µεγάλων οικονοµικών
οµίλων για να εκµεταλλευτούν, µε πιο αποτελεσµατικούς όρους,
όχι µόνο τους λαούς των δύο χωρών, αλλά και τους γείτονες
λαούς.
Οι ελληνοτουρκικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες για το
κυνήγι των αγορών και µε µέτρα κατά των λαών δεν συνιστούν
γέφυρα ειρήνης και φιλίας, υπηρετούν αποκλειστικά και µόνο το
νόµο του κέρδους.
Αυτή η πολιτική ανοίγει το δρόµο της συνεκµετάλλευσης των
πετρελαϊκών κοιτασµάτων και του ορυκτού πλούτου του Αιγαίου
και την ενεργειακή εξάντληση των ελληνικών νησιών από το δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Τουρκίας.
Το ποιοι θα πληρώσουν, φάνηκε και µε τις νέες αυξήσεις που
εξήγγειλε και η ∆ΕΗ πριν από λίγες ηµέρες. Κάτι αντίστοιχο θα
συµβεί και µε τα εργασιακά, αλλά και µε την ίδια τη δουλειά των
εργαζοµένων στη ∆ΕΗ ιδιαίτερα στην παραγωγή. Και είναι αυταπάτες ότι θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ελάχιστες
θα δηµιουργηθούν µε τις νέες ΑΠΕ.
Είναι επιλογές προσαρµοσµένες στις αποφάσεις των κυβερνήσεων διαχρονικά, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και άλλων κοµµάτων, είτε ευθέως είτε µε πρόσχηµα
το περιβάλλον, που συµφωνούν στην υλοποίηση όλων των παραπάνω.
Οι ενεργειακοί κολοσσοί µε τα µεγάλα έργα ωφελούνται πολλαπλασιαστικά, ενώ από τη στιγµή της ενεργοποίησης των έργων
τους και µετά θα έχουν να απολαµβάνουν ακόµα µεγαλύτερα
κέρδη. Και όλα αυτά στο όνοµα του περιβάλλοντος.
Μόνο που η Κυβέρνηση κρύβει πίσω από αυτές τις αερολογίες
και από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη θέση ενάντια
στην ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ από το δηµόσιο όπου θεωρητικά
τουλάχιστον, το κόστος θα ήταν ασύγκριτα χαµηλότερο, αφού
οι κερδοσκοπικές αξιώσεις των ιδιωτών δεν θα υφίσταντο.
Η πρόταση του ΚΚΕ για ενιαίο φορέα ενέργειας δηµόσιου και
µε όρους λαϊκής οικονοµίας και εξουσίας επανέρχεται δραµατικά στο προσκήνιο. Είναι η µόνη λύση για φθηνή, επαρκή ηλεκτρική ενέργεια µε σεβασµό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Αλέξανδρος Αθανασιάδης.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε επί των άρθρων και που
σε λίγες µέρες θα είναι νόµος του κράτους είναι αυτό που θα πετύχει σηµαντικούς αναπτυξιακούς στόχους
Σήµερα γίνεται πραγµατικότητα αυτό το άλλο µοντέλο ανάπτυξης, αυτό της πράσινης. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Υπουργό, τον Υφυπουργό, το Γενικό Γραµµατέα, τους
συµβούλους, τους συνεργάτες του Υπουργείου και όσους βέβαια συνετέλεσαν, τους συναδέλφους, στην επιτυχία αυτού του
νόµου, διότι θεωρώ ότι αυτές τις µέρες έγινε ένας πολύ γόνιµος
διάλογος, ένας διάλογος µε ελάχιστες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις και γι’ αυτό σήµερα είµαστε σε θέση να πούµε ότι
βγαίνει ένα πολύ θετικό αποτέλεσµα, ένα αποτέλεσµα το οποίο
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θα έχει πολλαπλά συµφέροντα για την ίδια τη χώρα.
Ελπίζω ότι πολύ σύντοµα θα δούµε τους καρπούς αυτής της
προσπάθειας, αυξάνοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η χώρα το χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά, όχι µόνο για την ασφάλεια εφοδιασµού ενέργειας, αλλά για τις νέες θέσεις εργασίας που
δηµιουργούνται, όπως και για το περιβάλλον, τις νέες τεχνολογίες –θα έλεγα- την καινοτοµία, τις επενδύσεις.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα ότι είναι εθνικό µας
χρέος η προστασία του περιβάλλοντος και οι επενδύσεις σε µια
δύσκολη οικονοµική συγκυρία.
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα φέρουν ένα πλούτο στη
χώρα. Ανέφερα ότι θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα αξιοποιήσουν το περιβάλλον, θα προστατεύσουν το περιβάλλον. Έτσι
υπήρχε αυτή η µερική αναρχία, αυτή η µόνιµη διεκδίκηση, επειδή
όλοι οι πολίτες έψαχναν µια διαφορετική πόρτα για να φθάσουν
στη ΡΑΕ, για να φθάσουν εκεί που έπρεπε να φθάσουν για να
πάρουν µία άδεια.
Τώρα τα πράγµατα απλοποιούνται, τα απλοποιεί το Υπουργείο
και γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό και όλους
τους συναδέλφους για ακόµη µία φορά για όλα αυτά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κλείνουµε µε την ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ηρώ ∆ιώτη.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν καταθέσω δηµόσια για να ακούσει και το Σώµα -γιατί δεν
πρόλαβα πριν- την πρότασή µας για την αλλαγή του τρόπου αδειοδότησης, θα ήθελα να κάνω τρία σχόλια.
Θα πιαστώ από αυτό το τελευταίο που είπε ο κ. Μουσουρούλης, αυτή τη σκέψη, που κατέθεσε για τα µεγάλα υδροηλεκτρικά,
κυρία Υπουργέ, παρακαλώ έτσι όπως την ακούσατε να την ξεχάσετε και να τη βάλετε στην άκρη. Αυτό είναι το πρώτο.
Το δεύτερο. Η περιβαλλοντική πολιτική –εσείς, κυρία Υπουργέ,
πρέπει να το ξέρετε καλύτερα από εµένα- ασκείται για να ωφεληθεί η κοινωνία και όχι για να κερδίσουν οι επενδυτές.
∆υστυχώς, στη δευτερολογία σας –και διορθώστε µε αν κάνω
λάθος- µιλήσατε µόνο για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και
όχι για την κοινωνία και τις ανάγκες της.
Τρίτο σχόλιο. Καταθέσατε στα Πρακτικά την ευρωπαϊκή οδηγία για το βιοαποικοδοµήσιµο, αλλά δεν µας είπατε κουβέντα γι’
αυτό που είπαµε και χθες, για το υψηλό κόστος των απορριµµάτων µέσα από την καύση τους, που µπορεί να φθάνει τα 180
ευρώ ανά τόνο και ότι αυτό το κόστος της καύσης θα επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούµενους και µάλιστα µε ένα κόστος
εκατοµµυρίων σε µια δύσκολη εποχή.
Θα σας διαβάσω, λοιπόν, την πρόταση για να την ακούσει και
το Σώµα, για την αλλαγή του τρόπου αδειοδότησης, την ενιαιοποίηση της περιβαλλοντικής αξιολόγησης και την ουσιαστική
συµµετοχή των πολιτών, διότι σ’ αυτό το στάδιο που βρισκόµαστε δεν µπορεί παρά να συµµετέχει –και πρέπει να συµµετέχειη τοπική κοινωνία.
Εµείς προτείνουµε το εξής: Όπως είπαµε, καταργείται η άδεια
παραγωγής και συµφωνούµε και στην κατάργηση της ΠΠΕΑ,
εφόσον υπάρχουν οι πρόσθετες εγγυήσεις που εισηγούµαστε.
Προτείνουµε ενιαία περιβαλλοντική µελέτη, η οποία θα περιλαµβάνει το σύνολο των αδειοδοτήσεων µε περιβαλλοντικό περιεχόµενο. ∆ηλαδή, σύνδεση στο σύστηµα, τους περιβαλλοντικούς
όρους, την επέµβαση στο δάσος και στη συµµόρφωση µε τα κριτήρια του ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ.
Η ενιαία µελέτη εντάσσεται στο υφιστάµενο καθεστώς της δηµοσιοποίησης και αξιολόγησης και από τις τοπικές κοινωνίες, το
οποίο πρέπει να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόµενο και υπόσταση.
Λόγω της ενιαιοποίησης της διαδικασίας, αλλά και του µεγέθους του εξεταζόµενου υλικού, διευρύνεται ο χρόνος της δηµόσιας αξιολόγησης σε τρεις µήνες. Στους φορείς που γνωµοδοτούν
σχετικά περιλαµβάνονται και Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκεται η εξεταζόµενη κατάσταση ΑΠΕ και τα συνοδευτικά έργα της. Η συζήτηση στα όργανα των ΟΤΑ συνοδεύεται υποχρεωτικά από εισήγηση της
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αρµόδιας διεύθυνσης περιβάλλοντος, της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης, αφού διενεργήσει σχετική αυτοψία.
Οι αδειοδοτούσες υπηρεσίες και οι διευθύνσεις περιβάλλοντος των δευτεροβάθµιων αυτοδιοικήσεων είναι υποχρεωµένες
να εξασφαλίζουν πλήρη πρόσβαση στο σύνολο του περιεχοµένου των φακέλων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στους ενδιαφερόµενους φορείς και τους πολίτες.
Και κλείνω –για να προλάβω µε επιχειρήµατα ότι έτσι χάνεται
πολύτιµος χρόνος- τονίζοντας ότι µε βάση και το νοµοσχέδιο για
να γίνει το έργο πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Εµείς αυτό που εισηγούµαστε είναι να µην
είναι ξεκοµµένες µεταξύ τους, αλλά να συµπεριλαµβάνονται σε
ενιαία διαδικασία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρία ∆ιώτη, το νοµοσχέδιο είναι σε διαβούλευση περίπου τέσσερις µήνες. Αντίθετα
έχουµε υποστεί και κριτική για το µεγάλο εύρος της διαβούλευσης. Ειλικρινά µένω άφωνη όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να καταθέσει
την πρόταση του στο παρά ένα που ψηφίζουµε το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Επίσης, θέλω να πω ότι ο τρόπος που εγώ αντιλαµβάνοµαι την
Αριστερά είναι µε αρχή, µέση και τέλος και εποµένως, όχι δύο
µέτρα και δύο σταθµά, ανάλογα πώς αλλάζουν τα µέτωπα, όπως
είπε ο κ. Λαφαζάνης πριν για το περιβαλλοντικό και το κοινωνικό
κοµµάτι και όπως το θέσατε εσείς. Αναφέροµαι σε σχέση µε το
Μαρµάρι και την Εύβοια.
Το δεύτερο είναι ότι φαντάζοµαι την Αριστερά ως µια δηµιουργική δύναµη που κάνει θετικές προτάσεις και όχι ένας άκρατος αρνητισµός, ο οποίος σας χαρακτηρίζει τον τελευταίο καιρό.
Θέλω, κατ’ αρχάς, να ευχαριστήσω όλους τους Βουλευτές,
που βοήθησαν στον ολοκλήρωση αυτού του πολύ δύσκολου
έργου τού πολύ δύσκολου νοµοσχεδίου. Νοµίζω ότι οι παρατηρήσεις και όσες έχουν ενταχθεί τελικά στο νοµοσχέδιο, το έχουν
κάνει πολύ πιο δυνατό, για να µπορέσουµε πράγµατι να κάνουµε
την επόµενη δεκαετία ένα άλµα, ώστε να µπορούµε να µιλάµε
για πράσινη ανάπτυξη στη χώρα µας.
Θέλω, επίσης, να πω ότι πολλά πράγµατα παραµένουν ανοικτά και πρέπει να τα δούµε. Κανένας νόµος δεν είναι τέλειος
ακόµα και αν εφαρµόζεται στην ολότητά του, πόσο µάλλον όταν
στην Ελλάδα έχουµε µία κακή εµπειρία από νόµους, που δεν
εφαρµόζονται τόσο αποτελεσµατικά όσο είναι οι διατάξεις τους.
Ένας δεύτερος πολύ µεγάλος στόχος που δεν αφορά το νοµοθετικό έργο είναι τα δίκτυα και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούµε και να δώσουµε όλο µας το βάρος. Σε κάθε περίπτωση
πολλές από τις παρατηρήσεις που κάνατε τις συµµεριζόµαστε
και θα προσπαθήσουµε το επόµενο διάστηµα να δώσουµε µια
απάντηση σε αυτά τα συγκεκριµένα σηµεία, που θέσατε.
Παρ’ όλα αυτά νοµίζω ότι και για τον κανονισµό της ΡΑΕ και
για τη χρηµατοδότηση των δικτύων έχουν γίνει κάποια βήµατα
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Είναι θέµατα που µας απασχολούν -και βέβαια πολύ σωστά- για το πώς γίνεται η οριακή τιµή
του συστήµατος και πραγµατικά να ξέρουµε τι κόστος έχουν οι
τεχνολογίες και ποια είναι η τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος, που
πληρώνει τελικά ο καταναλωτής.
Θέλω να έρθω στην τροποποίηση και όχι τροπολογία, που δεν
κατατέθηκε τελευταία στιγµή από το Υπουργείο, αλλά προσπαθήσαµε να τροποποιήσουµε µία τροπολογία που είχε έρθει
εµπρόθεσµα, ακριβώς για να µην παρατείνουµε άλλο ένα πρόβληµα που υπάρχει στην Εύβοια και συγκεκριµένα µε τα λατοµεία.
Θέλω να πω ότι κατανοώ αυτό που λέτε για τον περιορισµένο
χρόνο. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το δίµηνο που πρέπει να
υποβάλουµε την µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα µπορούσε να γίνει ένα τρίµηνο, ένα τετράµηνο, όχι, όµως, παραπάνω. Είµαστε, ήδη, σε επαφή µε πολλούς από τους ιδιοκτήτες
των λατοµείων και ήδη έχουν υποβληθεί κάποιες µελέτες περι-
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βαλλοντικών επιπτώσεων. Νοµίζω ότι το χρονικό διάστηµα, το
οποίο θέτουµε µπορεί να πάει τετράµηνο και είναι υπεραρκετό
για να καλύψει όλη τη διαδικασία.
Στο ερώτηµα γιατί να ευθύνονται οι λατόµοι για τυχόν καθυστερήσεις από το µέρος των διευθύνσεων, εδώ θέλω να είµαι
πολύ σαφής. Η περιφέρεια είναι αυτή που ελέγχει και που δίνει
τους περιβαλλοντικούς όρους. ∆εν είναι το Υπουργείο. Η περιφέρεια είναι αυτή που βάζει τα πρόστιµα. ∆εν είναι το Υπουργείο. Φαντάζοµαι για λόγους χρηστής διοίκησης η περιφέρεια
δεν µπορεί να βάλει πρόστιµο εάν µέσα στην εξάµηνη προθεσµία, που της έχουν θέσει, δεν έχει κάνει τη δουλειά της.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, θα ήµασταν ανακόλουθοι εάν επιλύαµε το θέµα µε δύο µέτρα και δύο σταθµά, δηλαδή βάζοντας
αυτή τη στιγµή πρόστιµα σε άλλους, που είναι σε λειτουργία και
αφήναµε κάποιες µονάδες, κάποια λατοµεία να λειτουργούν
χωρίς περιβαλλοντικούς όρους για µεγαλύτερο διάστηµα.
Σε σχέση µε τη ρύθµιση για το Συµβούλιο Ιδιοκτησίας ∆ασών,
θέλω να πω ότι αυτή η ρύθµιση ήταν και στην τροπολογία την
οποία φέρατε. Πραγµατικά εγώ συµφωνώ και γι’ αυτό δεν την
έχω αλλάξει, γιατί πιστεύω ότι βοηθάει όλους, ώστε να µικρύνει
και να πούµε ότι σε δύο χρόνια, πράγµατι, λειτουργούν εκεί µε
συγκεκριµένη άδεια εγκατάστασης. Αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα θα είχαµε προσφυγές, που θα παράτειναν αυτά τα δύο χρόνια και θα καταλήγαµε µετά από κάποιο καιρό να συζητάµε
ακριβώς το ίδιο θέµα στο Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων 1 έως και 17 και
των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση
της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η προσθήκη της κυρίας
Υπουργού σχετικά µε τα λατοµεία σχιστολιθικών πλακών;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς η προσθήκη
της κυρίας Υπουργού έγινε δεκτή οµοφώνως και εντάσσεται στο
νοµοσχέδιο ως άρθρο 16.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η υπ’ αριθµ. 98/13 τροπολογία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή, δεκτή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς η υπ’ αριθµ.
98/13 τροπολογία έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως άρθρο 17.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 18;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νέο άρθρο
18 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Επιτάχυνση της ανάπτυξης
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται, για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.43’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 20 Μαΐου 2010 και ώρα 9.30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης: «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζοµένων», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη
που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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