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Αθήνα, σήμερα στις 9 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα
18.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόμαστε 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: «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις».
Στην πρωινή συνεδρίαση ψηφίστηκε το νομοσχέδιο επί της
αρχής. Στην απογευματινή τωρινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
και θα ψηφιστούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νομοσχεδίου
ως μια ενότητα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Βασίλειος Γιουματζίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Με συγχωρείτε, κύριε
Γιουματζίδη.
Το λόγο έχει η κυρία Υπουργός, για να κάνει μια παρέμβαση
εισαγωγική διευκρινιστική.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να καταθέσω κάποιες σύντομες νομοτεχνικές τροποποιήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν θα τις αναπτύξετε
προφορικά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Όχι, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ να κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεμηθούν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κ. Πρωτόπαπα,
έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μήπως θα πρέπει
να τεθούν υπ’ όψιν των εισηγητών τουλάχιστον; Διότι μπορεί να
θέλει να πει κάτι ο εισηγητής μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρία Υπουργέ, μήπως
παρίσταται ανάγκη να έχετε μια προφορική όχι ανάπτυξη αλλά
διευκρίνιση σε τίτλους και στα άρθρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Βεβαίως, να τα διαβάσω.
Στο άρθρο 5 στην παράγραφο 7 –ουσιαστικά είναι εκεί που
αναφερόμαστε στις ΠΟΤΑ- γίνεται μια τροποποίηση από τον
Υπουργό Τουρισμού, ο οποίος συνυπογράφει το νομοσχέδιο κι
έχουμε αντικατάσταση του αριθμού 3 με τον αριθμό 3.1., δηλαδή
ουσιαστικά αναφερόμαστε στα εθνικά πάρκα. Επομένως, αποκλείουμε τη χωροθέτηση ΠΟΤΑ στις περιοχές απολύτου προστασίας, προστασίας της φύσης και στα εθνικά πάρκα.
Στο άρθρο 9, στην παράγραφο 2, στην πρώτη πρόταση, στη
σειρά 7 ουσιαστικά διαγράφουμε τη φράση «της περίπτωσης β’».
Είναι εκεί που γίνεται η αναφορά στα δέκα στρέμματα. Ουσιαστικά, λοιπόν, τα δέκα στρέμματα αφορούν στην παράγραφο 1
του Προεδρικού Διατάγματος, δηλαδή αφορούν και τους κοινόχρηστους δρόμους αλλά και τους δρόμους του νομίμου οδικού
δικτύου με τα σαράντα πέντε μέτρα πρόσοψη και τα είκοσι πέντε
αντίστοιχα για τους κοινόχρηστους, ενώ η δεύτερη παράγραφος,
αυτή που συζητήθηκε χθες, αντικαθίσταται με την πρόταση:
«Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται άρτια κατά παρέκκλιση γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000 τ.μ., τα οποία κατά τη δημοσίευση του
παρόντος θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις
οικείες πολεοδομικές διατάξεις».
Επίσης στο άρθρο 9, στην παράγραφο 2, περίπτωση δ’, διαγράφεται η λέξη «τριακόσια» -ήταν τα τριακόσια μέτρα όπου
έπρεπε να γίνει αυτοψία στα όρια των περιοχών Natura- και αντικαθίσταται με τη λέξη «διακόσια».
Στο άρθρο 15, στην παράγραφο 6 έχουμε μια ήσσονος σημασίας αλλαγή φραστική.
Στο άρθρο 28, στην παράγραφο 3 που αφορά τη μετεγκατάσταση των οικισμών Ακρινής και Αγίων Αναργύρων, ουσιαστικά
αντικαθίσταται η φράση, «Το ποσοστό συμμετοχής του τέλους
στην ανωτέρω δαπάνη καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, μετά από γνώμη του
προβλεπόμενου στις διατάξεις αυτές οργάνου», με την απλή
προσθήκη της φράσης «με αποφάσεις των οριζόμενων στις διατάξεις αυτές οργάνων».
(Στο σημείο αυτό η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη καταθέτει στα
Πρακτικά τις προαναφερθείσες σελίδες, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε την
κυρία Υπουργό.
Παράκληση από τα Πρακτικά αυτές οι δυο σελίδες στις οποίες
είναι γραμμένες οι παρατηρήσεις της κυρίας Υπουργού να διανεμηθούν πάραυτα αρχής γενομένης από τους εισηγητές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Σηφουνάκη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Σε συνέχεια
της Υπουργού θέλω να διευκρινίσω ότι στην τροπολογία των
Βουλευτών με γενικό αριθμό 341 και ειδικό 25 που αφορά την
παράταση στους ημιυπαίθριους, η παράγραφος 1 αναδιατυπώ-

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νεται ως ακολούθως: «Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.3843/2010 (Φ.Ε.Κ.
Α’ 62) στις πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων
στις διατάξεις των διατηρούμενων χώρων του ίδιου ως άνω
νόμου παρατείνονται αφότου έληξαν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2011.
Για τις από 1.1.2011 υποβαλλόμενες αιτήσεις η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν.3843/2010, όπως
ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 31.10.2011».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ να κατατεθεί στα Πρακτικά και να διανεμηθεί.
(Στο σημείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Νικόλαος Σηφουνάκης, καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νομοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πώς θα γίνει η
συζήτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ενιαίως και οι τροπολογίες. Τα είχα διευκρινίσει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άλλη τροπολογία, κάνετε δεκτή
κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Βασίλειος Γιουματζίδης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, το παρόν νομοσχέδιο απαρτίζεται από έξι κεφάλαια
ως εξής: Στο κεφάλαιο Α’, σκοπός και στόχοι για τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας, αναφέρεται στα άρθρα 1 και 2 ο γενικός
σκοπός του παρόντος, καθώς και οι ειδικότεροι στόχοι που επιδιώκονται με το παρόν νομοσχέδιο. Παράλληλα, δίνεται ο ορισμός των όρων που χρησιμοποιούνται στο νομοσχέδιο.
Στο κεφάλαιο Β’ που τιτλοφορείται «Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών» και αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 9, συγκροτείται ένα εθνικό σύστημα προστατευομένων περιοχών, την
εποπτεία της λειτουργίας του οποίου έχει το ΥΠΕΚΑ με τη συνδρομή της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000. Τροποποιούνται τα άρθρα 18,
19 και 21 του ν.1650/1986 στα άρθρα του παρόντος 4, 5 και 6,
όπου, πρώτον, προσδιορίζουν το αντικείμενο προστασίας και
διατήρησης. Επιπλέον, και αυτό είναι το σημαντικό, για πρώτη
φορά προστατεύεται με τις διατάξεις του παρόντος η αγροτική
βιοποικιλότητα και τα σπάνια στοιχεία του ελληνικού αγροτικού
τοπίου.
Δεύτερον, θέτουν κριτήρια χαρακτηρισμού των περιοχών και
τις αρχές προστασίας. Τρίτον, χαρακτηρίζουν περιοχές και σύνολα της φύσης και του τόπου. Έτσι διαφοροποιείται η κατηγοριοποίηση των προστατευομένων περιοχών ενσωματώνοντας τις
διατάξεις του Δασικού Κώδικα. Δηλαδή μέσα στο Δασικό Κώδικα
μπαίνουν οι ζώνες ειδικής προστασίας, οι ειδικές ζώνες διατήρησης, δάση του Εθνικού Καταλόγου «NATURA 2000» περιγράφοντας τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες και τη διαδικασία
χαρακτηρισμού τους, καθώς επίσης δίνεται η δυνατότητα να
ασκούνται λατομικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες μέσα σε
καταφύγια άγριας ζωής όπως έχει, εάν έχει υποβληθεί μελέτη
περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων τύπου Α’ και έχει χορηγηθεί
έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων όπως και μέσα σε φυσικά
πάρκα με παρόμοιους όρους.
Επιπλέον, προστέθηκε η ρητή απαγόρευση χωροθέτησης περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης σε περιοχές
απόλυτης προστασίας και προστασίας της φύσης και σε φυσικά
πάρκα.
Με το άρθρο 7 τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 15
και 17 του ν.2742/1999 όπου δίδεται πλέον η δυνατότητα ίδρυσης ειδικών διευθύνσεων συντονισμού των προστατευομένων
περιοχών σε επίπεδο αποκεντρωμένης διοίκησης με στόχο την
αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιοχών προστασίας τους.
Στο άρθρο 8 προβλέπονται ρυθμίσεις που απορρέουν από την
οδηγία 94/43 της ΕΟΚ, όπως κυρώνεται με ΚΥΑ ήδη από την 28η
Δεκεμβρίου 1998.
Στο άρθρο 9, το οποίο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις καθώς
αρχικά προέβλεπε ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας τα 10
στρέμματα και πλήρη κατάργηση των παρεκκλίσεων, προβλέπεται με τις νέες νομοθετικές βελτιώσεις η αύξηση του ελάχιστου
εμβαδού αρτιότητας γηπέδων εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμού και εντός περιοχών Δικτύου «NATURA 2000», στα δέκα
στρέμματα από τα τέσσερα στρέμματα που είναι τώρα, εκτός
προφανώς από τις περιοχές για τις οποίες έχουν θεσμοθετηθεί
ειδικά προεδρικά διατάγματα. Κατ’ εξαίρεση, άρτια, κατά παρέκκλιση, θεωρούνται όσα γήπεδα έχουν έκταση τέσσερις χιλιάδες
τετραγωνικά μέτρα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
Εδώ νιώθω την υποχρέωση να πω ότι η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου άκουσε τις απόψεις συντριπτικά του Κοινοβουλίου
και πραγματοποίησε τροποποιήσεις ως προς αυτό το μέρος σύμφωνα με την άποψη της πλειοψηφίας.
Στο κεφάλαιο Γ’, διατήρηση ειδών χλωρίδας και πανίδας,
άρθρα 10, 12, προβλέπονται ρυθμίσεις για την προστασία σημαντικών ενδημικών και εισβαλλόντων ξενικών ειδών.
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Για τα ενδημικά είδη ομοίως προβλέπεται η σύνταξη εθνικού
καταλόγου, ενώ απαγορεύεται η αποκομιδή, συλλογή, κοπή,
εκρίζωση, κατοχή, μεταφορά δειγμάτων κάθε είδους, εμπορία,
βλάβη, καταστροφή και η απ’ ευθείας ή έμμεση θανάτωσή τους.
Μόνο σε περιπτώσεις έρευνας προβλέπεται έκδοση ειδικής
αδείας από το Υπουργείο.
Για τα εισβάλλοντα ξενικά είδη επίσης, προβλέπεται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία η κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου καθώς και η έρευνα επικινδυνότητας όπου απαιτείται.
Στο κεφάλαιο Δ’ προβλέπονται ρυθμίσεις για τη διατήρηση
των φυσικών οικοσυστημάτων και πρόληψη της υποβάθμισής
τους και αναφέρεται στα άρθρα 13 έως 16. Ειδικότερα, προκειμένου να διαφυλαχθεί ο φυσικός χώρος το Υπουργείο εκπονεί
εθνικό σχέδιο προσαρμογής των δράσεων διαχείρισης οικοτόπων, ειδών χλωρίδας και πανίδας και κατάλογο για τους μικρούς
υγροτόπους έως ογδόντα στρέμματα στο νησιωτικό ή ηπειρωτικό τμήμα της χώρας. Την δε αποτελεσματική φύλαξη των παράκτιων από αυτούς αναλαμβάνουν οι οικείες τοπικές αρχές.
Δεδομένου ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι ασύμβατη με την επιμόλυνση των φυσικών ειδών από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς το άρθρο 14 περί περιβαλλοντικής
βιοασφάλειας, που κυρίως εμπίπτει στην ευθύνη του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, προβλέπει την επιβολή κυρώσεων με απόφαση του εν λόγω Υπουργείου σε εταιρείες όταν σε δύο και
πλέον ελέγχους διαπιστωθούν παραβάσεις.
Είναι πρώτη φορά προφανώς που θεσπίζεται τέτοια διάταξη
προκειμένου να προστατευθεί η βιοποικιλότητα.
Στο άρθρο 15 τονίζεται η ευθύνη του κράτους για τη λήψη των
απαραιτήτων μέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας. Το
ΥΠΕΚΑ είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της νομοθεσίας που
αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας, ενώ το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για την προστασία της αγροτικής βιοποικιλότητας.
Με τις τροποποιήσεις των άρθρων 22 και 28 του ν. 1650/1986,
που προτείνονται στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου, θεσπίζονται οικονομικά κίνητρα για την προστασία της βιοποικιλότητας
για πρώτη φορά πάλι από τους πολίτες, ενώ καθίσταται ποινικό
αδίκημα η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας. Αναφορικά με τα οικονομικά κίνητρα στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος
οικονομικής ενίσχυσης δραστηριοτήτων που δεν παραβιάζουν
τη φύση, όπως ο αγροτουρισμός, η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου ομιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο ακόμη, γιατί τα άρθρα
είναι αρκετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Με το κεφάλαιο Ε’ ρυθμίζονται
θέματα σχετικά με την επιστημονική έρευνα, την κοινωνική ενημέρωση και συμμετοχή. Ορίζονται τα βασικά εργαλεία διαχείρισης της βιοποικιλότητας. Την ευθύνη γι’ αυτό λαμβάνει το
ΥΠΕΚΑ, ενώ το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων αναλαμβάνει
την αντίστοιχη ευθύνη για ό,τι αφορά τα ιχθυοαποθέματα.
Επιπρόσθετα, προωθείται η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής
παιδείας, που επίσης αποτελεί υποχρέωση του κράτους στο
άρθρο 18, ενώ το άρθρο 19 ρυθμίζει την απρόσκοπτη λειτουργία
της Επιτροπής «Φύση 2000».
Το άρθρο 20 περιλαμβάνει όλες τις εξουσιοδοτικές διατάξεις
που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή και τον έλεγχο της διατήρησης της βιοποικιλότητας.
Στο άρθρο 21 περιλαμβάνονται διατάξεις μεταβατικής ισχύος
που μεταξύ των άλλων προβλέπουν την διατήρηση σε ισχύ των
πράξεων χαρακτηρισμού και οριοθέτησης περιοχών ως περιοχές
οικοανάπτυξης, τον προσδιορισμό των στοιχείων που πρέπει να
περιλαμβάνονται για τον χαρακτηρισμό περιοχών ως περιφερειακά πάρκα, καταφύγια άγριας ζωής ή προστατευόμενα τοπία
μέχρι τη σύνταξη των προδιαγραφών από τις ειδικές εκθέσεις
που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο νόμου.
Τέλος, την εκτέλεση των οικοδομικών αδειών που έχουν νομίμως εκδοθεί για εντός των ορίων περιοχών του δικτύου
«NATURA», ενώ αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής αδείας, για τις
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οποίες έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται σύμφωνα
με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός και αν έχουν υποβληθεί
πλήρεις φάκελοι στις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τις διατάξεις της
κείμενης σχετικής νομοθεσίας πριν την έκδοση των προεδρικών
διαταγμάτων ή αποφάσεις του χαρακτηρισμού των περιοχών του
άρθρου 21 του ν. 1650/86.
Το κεφάλαιο ΣΤ’ αφορά σε διάφορα θέματα και ρυθμίζει τη συγκρότηση με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, ειδικών επιτροπών
για τη μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων του Υπουργείου,
καθώς και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών με συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων, προκειμένου οι θεσμικές παρεμβάσεις
να είναι επιστημονικά και νομοτεχνικά άρτιες στο άρθρο 23.
Το άρθρο 24 προβλέπει για λόγους ίσης μεταχείρισης τη νομική κάλυψη των υπαλλήλων των εποπτευομένων από το Υπουργείο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που ασκούν και
τεχνικής φύσεως καθήκοντα σε περιπτώσεις διώξεών του, που
αφορούν την νόμιμη ενάσκηση των καθηκόντων τους, όπως άλλωστε προβλέπεται από το άρθρο 42 του ν. 3316/2005 για ανάλογους υπαλλήλους.
Με το άρθρο 28 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μετεγκατάσταση δύο οικισμών του Νομού Κοζάνης, πράγμα το οποίο προεκλογικά είχε υποσχεθεί ο Πρόεδρός μας στην αντίστοιχη
περιοχή.
Με το τελευταίο άρθρο του σχεδίου νόμου γίνονται οι παρακάτω ρυθμίσεις: Οι δαπάνες της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ και
του προσωπικού τους, που σχετίζονται με την υλοποίηση των
έργων που εκπονεί η ίδια, καλύπτονται από τους πόρους του Ειδικού Φορέα Δασών.
Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό ΠΕΚΑ να συνάπτει
προγραμματικές συμβάσεις για αναπτυξιακά έργα σε περιοχή
δασικού χαρακτήρα ή προστατευόμενες δασικές περιοχές το δικτύων «NATURA» και Ραμσάρ.
Μετά τη μεταφορά της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο ΥΠΕΚΑ μεταφέρεται και η αρμοδιότητα έγκρισης εκπαίδευσης σε δασικές υπηρεσίες των
πτυχιούχων δασικών σχολών στον Υπουργό ΠΕΚΑ.
Επειδή σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως δασικής ή μη είναι διοικητικό ζήτημα, οι
δε αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων δεν δεσμεύουν τη διοίκηση, με τη διάταξη αυτή προτείνεται η μη ισχύς ή η αναστολή
έκδοσης οικοδομικών αδειών ως προς τις εκτάσεις για τις οποίες
έχει εκδοθεί οριστική πράξη χαρακτηρισμού, με την οποία πιστοποιείται ότι δεν πρόκειται για δασική έκταση, αλλά εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3818/2010, δεδομένου ότι η πράξη
αυτή λαμβάνει υποχρεωτικά υπ’ όψιν κατά τη σύνταξη του δασικού χάρτη.
Τώρα, όσον αφορά τις τέσσερις υπουργικές τροπολογίες: Η
πρώτη είναι σαφής και αφορά τη διευκόλυνση για εγκατάσταση
και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης για την εξυπηρέτηση των
υδρευτικών αναγκών των ΟΤΑ των νήσων του Αιγαίου.
Η δεύτερη προβλέπει την εφαρμογή της ρύθμισης της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003, ενοποίηση, δηλαδή,
ορισμένων κλάδων προσωπικού, προκειμένου να ασκούνται καθήκοντα δασοπροστασίας και ειδικότερα για τους υπαλλήλους
του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Οδηγών όλων των περιφερειακών δασικών και αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, καθώς και της
Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ.
Στην τρίτη τροπολογία ρυθμίζονται τέσσερα θέματα: Πρώτον,
η διαδικασία έγκρισης των πολεοδομικών ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν με διοικητικές πράξεις από αρμόδια όργανα με προεδρικό
διάταγμα. Δεύτερον, παρατείνεται η προθεσμία μέχρι 31-12-2001
για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης
μελετών έγκρισης ή αναθεώρησης γενικών πολεοδομικών σχεδίων και ΣΧΟΟΑΠ στα όρια των εδαφικών περιφερειών των
δήμων για τους οποίους είχαν προκηρυχτεί οι σχετικές μελέτες.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης εντός της ίδιας
προθεσμίας τέτοιων μελετών που έχουν ενταχθεί σε κοινοτικά
προγράμματα χρηματοδότησης μέχρι 31/12/2010. Στην τέταρτη
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παράγραφο της τρίτης τροπολογίας καταργούνται οι διατάξεις
της παραγράφου 4, του άρθρου 23, του ν. 3212 και εφεξής οι
διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 24 της 31-5-1985 σχετικά
με τους όρους και περιορισμούς δόμησης των γηπέδων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης και εφαρμόζονται σε όλα τα γήπεδα που διέπονται από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις. Και
στην τέταρτη περίπτωση καταργείται η διάταξη όπου έδινε τη
δυνατότητα να μην υπάρχει η δυνατότητα χαρακτηρισμού ως γήπεδο τμήματος που είναι εκατέρωθεν της εθνικής οδού εξακοσίων μέτρων ως γήπεδο υψηλής παραγωγικότητας.
Με την τέταρτη τροπολογία λύνεται το θέμα που αφορά τα
πρόστιμα σε σχέση με τους ημιυπαίθριους. Συγκεκριμένα τίθεται
ζήτημα απαγόρευσης αναδρομικής επιβολής φόρων καθώς και
της αναζήτησης καταβληθέντων φόρων και επεκτείνεται και σε
οποιασδήποτε μορφής τέλη και πρόστιμα. Καθορίζεται ρητά ότι
η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που επέρχεται με την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3843, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν και για
τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
Επίσης, έχει κατατεθεί τροπολογία από τέσσερις Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ, με την οποία προτείνεται η κατάργηση παραγράφων
του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος της 3-5-1985.
Συγκεκριμένα με την προτεινόμενη ρύθμιση που πιστεύουμε
ότι είναι σημαντική, δημιουργείται μια απλή και διαφανής διαδικασία, η χαρτογραφική αποτύπωση των μικρών οικισμών της
χώρας, και επικυρώνεται το δημιουργημένο σε αυτούς λειτουργικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων, ενώ παράλληλα καθορίζονται
τα δικαιώματα δόμησης των ακινήτων σε κάθε είδους οικισμό,
όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τη νομολογία.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η συνεχής φθορά και η
υποβάθμιση της βιοποικιλότητας είναι αντιληπτή από όλους μας,
από όλες τις πλευρές του ελληνικού Κοινοβουλίου. Οι δυνητικές
επιπτώσεις είναι εξαιρετικά σοβαρές. Η οικονομική και κοινωνική
ευημερία μας συναρτάται στενά με την εξακολούθηση της ροής
ζωτικών οικοσυστηματικών υπηρεσιών και μάλιστα σ’ αυτήν την
δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας. Όλα
αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη διπλασιασμού των προσπαθειών
μας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των πολιτικών μας ούτως ώστε η βιοποικιλότητα να καταστεί θεμέλιο στο
οποίο στηρίζουμε την ανάπτυξή μας.
Ευελπιστώ ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μετά από μερικά
χρόνια δεν θα έρθουμε να λέμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί. Πιστεύω
ότι όσες ατέλειες προκύπτουν από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο,
έχει την πολιτική βούληση η ηγεσία του Υπουργείου να τις διορθώσουμε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ. Γιουματζίδη.
Θέλω να κάνω μια παρατήρηση αναγκαία για τη λειτουργία και
την οργάνωση της συζητήσεως. Δεν μπορεί να επιτραπεί τόση
επιμήκυνση χρόνου. Σας παρακαλώ. Δεν είναι ανοχή αυτό αλλά
κατάχρηση της ανοχής. Σας παρακαλώ, όπως και τους εισηγητές, να οργανώσετε καλύτερα την ομιλία σας, ώστε να είμαστε
στα οκτώ λεπτά της αγόρευσης με μία επιπλέον έλλογη δεδικαιολογημένη ανοχή.
Παρακαλείται η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, κ. Διονυσία
Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Επικρατείας να λάβει το λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευτυχώς η Κυβέρνηση απέσυρε την τροπολογία του άρθρου
9, παράγραφος 2, εδάφιο α’, γιατί αλλιώς υπήρχε και κίνδυνος
να πέσει η Κυβέρνηση και θα έμενε στην ιστορία η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση των τεσσάρων στρεμμάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε λάβει πολλές προτάσεις
και τροπολογίες τις τελευταίες ημέρες, ακόμα και τις τελευταίες
ώρες, είτε τροπολογίες υπαρχόντων άρθρων είτε τροπολογίες
που εισάγουν εντελώς νέα αντικείμενα. Εγώ ανέλαβα να εισηγηθώ τη θέση της Νέας Δημοκρατίας σε ένα νομοσχέδιο για τη
βιοποικιλότητα και αυτό ακριβώς προτίθεμαι να κάνω. Τροπολογίες για κλήσεις, παρεκκλίσεις και τροποποιήσεις δεν εμπίπτουν
στο άμεσο ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας και δεν θα τις υπερψηφίσουμε τουλάχιστον ως τμήμα
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αυτού του νόμου. Μόνο τις τροπολογίες των άρθρων που προϋπήρχαν μπορούμε να δεχθούμε και γι’ αυτά τα άρθρα, εφόσον
υπάρχουν και άλλες τροποποιήσεις, επιφυλάσσομαι να τα σχολιάσω κατά τη δευτερολογία μου. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στη δημοκρατική αρχή που επιβάλλει
πληροφόρηση και διάλογο πριν από τη νομοθέτηση.
Σας καταθέσαμε στην επιτροπή το σχετικό νόμο της Κόστα
Ρίκα, ο οποίος ψηφίστηκε ως ο καλύτερος νόμος για την προστασία της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο στη συνάντηση της Nagoya. Δεν ζητώ να μιμηθούμε κάποια άλλη χώρα
αλλά ας το δούμε αυτό το νομοθέτημα ως ένα καλό παράδειγμα.
Αναφέρεται μόνο στη βιοποικιλότητα και σε τίποτα άλλο.
Οι νόμοι μας πρέπει να είναι ξεκάθαροι, άρτιοι και να στοχεύουν στο αντικείμενό τους. Εφόσον έχουν προκύψει τόσα πολλά
ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, τόσο με
το γνωστό άρθρο 9, όσο και με τις τροπολογίες προτείνουμε να
συντάξετε και να καταθέσετε στη Βουλή ένα νέο σχέδιο νόμου
το οποίο να πραγματεύεται αποκλειστικά αυτά τα αντικείμενα.
Έτσι μόνο θα μπορέσετε και να διοικήσετε σωστά και το νομοθετικό σώμα και οι πολίτες να σχηματίσουμε άποψη για την προτεινόμενη πολιτική για τη χωροταξία και την πολεοδομία και να
μπορέσουμε να τις αξιολογήσουμε.
Οι απόψεις μας για τη δόμηση εντός των περιοχών «NATURA»
ήταν και παραμένουν ξεκάθαρες. Συμφωνούμε με τη δυνατότητα
κατάργησης των κατατμήσεων κάτω των δέκα στρεμμάτων. Διαφωνούμε με τις οριζόντιες ρυθμίσεις. Δεν ταιριάζουν με τα σύγχρονα διδάγματα για τη διαχείριση των οικοσυστημάτων.
Οι όροι και οι τρόποι διαχείρισης πρέπει να προσαρμόζονται
στα διαφορετικά δεδομένα κάθε οικοσυστήματος και κάθε γεωγραφικής περιοχής της χώρας μας. Κάθε γωνιά της Ελλάδας
είναι διαφορετική. Το τοπίο και η φύση της είναι πολύμορφη και
αξίζει ξεχωριστής αντιμετώπισης. Και εσείς συμφωνήσατε ότι
αυτή είναι η σωστή προσέγγιση.
Δεν είναι επιχείρημα ότι δεν μπορείτε να ακολουθήσετε τα
σωστά βήματα διαχείρισης της βιοποικιλότητας γιατί αργούν να
γίνουν. Εσείς είστε η Κυβέρνηση. Η πρόκληση είναι να μπορέσετε να επιταχύνετε τις διαδικασίες, να ολοκληρώσετε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τις απαραίτητες περιβαλλοντικές
μελέτες και τα συγκεκριμένα προεδρικά διατάγματα για κάθε
τόπο. Έτσι θα αποδείξετε αν έχετε διοικητική ικανότητα και
γνώση των περιβαλλοντικών επιστημών.
Ποιες είναι οι κύριες κατευθύνσεις για την πολιτική προστασία
της βιοποικιλότητας, ποιο είναι το πλήρες νομικό και δικονομικό
πλαίσιο που υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα, ποιοι είναι οι οικονομικοί πόροι, ποιοι είναι οι θεσμοί που τη στηρίζουν, πώς υποστηρίζονται οικονομικά, διοικητικά, νομικά αυτοί οι θεσμοί για να
μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και απρόσκοπτα,
σε κανένα από τα άρθρα δεν αντιμετωπίζεται. Ακόμα και σε ζητήματα βασικά όπως με τα άρθρα 5 και 6 ορίζετε νέες κατηγορίες προστασίας της φύσης. Με μερικές από τις ρυθμίσεις που
τις διέπουν συμφωνούμε αλλά αμφιβάλλουμε για την έγκυρη και
ορθή εφαρμογή τους. Αμφιβάλλουμε αν θα καταφέρετε να τα
υλοποιήσετε. Δεν εγγυάστε την άμεση χρονικά και ορθή επιστημονικά οριοθέτηση των περιοχών αυτών ώστε να δημιουργηθεί
σε όλη τη χώρα ασφάλεια δικαίου. Δεν εγγυάστε σταθερές βάσεις για την αναπτυξιακή δραστηριότητα και την προστασία της
βιοποικιλότητας εντός και εκτός των περιοχών της «NATURA».
Τα άρθρα 7 και 17 εισάγουν αλλεπάλληλα συστήματα –συγγνώμη έχω αγχωθεί μάλλον γιατί ήρθαν τροποποιήσεις την τελευταία στιγμή- διαχείρισης των περιοχών του δικτύου «NATURA
2000» παράλληλα με τους ήδη υφιστάμενους φορείς διαχείρισης. Αν οι αρμοδιότητές τους αλληλοκαλύπτονται, ο συνδυασμός δεν θα είναι αποτελεσματικός. Τι χρειάζεται να γίνει; Πρέπει
να ιδρυθούν φορείς διαχείρισης για όλες τις περιοχές
«NATURA». Πρέπει να εξασφαλιστεί η συνεχής χρηματοδότησή
τους. Πρέπει να ενισχυθούν οι αρμοδιότητές τους, για να μπορέσουν οι φορείς διαχείρισης να είναι όχι φύλακες αλλά θεματοφύλακες και εκπρόσωποι των οικοσυστημάτων τα οποία
προστατεύουν.
Για να μιλήσουμε βαθιά οικολογικά, ένα από τα πάγια αιτήματα
της οικολογικής σκέψης προς τα παραδοσιακά νομικά συστή-
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ματα ήταν και είναι η άμεση εκπροσώπηση της φύσης στη διακυβέρνηση. Σας παραπέμπω στα συγγράμματα του Κρίστοφερ
Στόουν.
Στο άρθρο 5, παράγραφος 7, όσο και στο άρθρο 5, παράγραφος 4, αντιστρέψατε τις προτεραιότητες. Αντί για την προστασία
της βιοποικιλότητας, προκρίνατε ως στόχο τη μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακος με την εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας άνευ άλλου τινός στις περιοχές «NATURA
2000». Εμείς γνωρίζουμε ότι και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και τα συνωδά τους έργα έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γι’
αυτό και ζητήσαμε και σ’ αυτήν την περίπτωση την εφαρμογή του
άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 9243 της ΕΟΚ. Η κατασκευή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και «NATURA» πρέπει να
επιτρέπεται μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση εκτός
«NATURA» και όταν προάγεται το δημόσιο συμφέρον και είμαστε
ξεκάθαροι στη θέση αυτή.
Ένα ακόμα κεντρικό ζήτημα της προστασίας της βιοποικιλότητάς μας το οποίο ελάχιστα συζητήθηκε και δεν έχουμε καμμία
διευκρίνιση από την πλευρά της Κυβέρνησης είναι το ζήτημα της
περιβαλλοντικής βιοασφάλειας. Το άρθρο 14 έχει αντιμετωπίσει
το ζήτημα για την περιβαλλοντική βιοασφάλεια μόνο ακροθιγώς,
ενώ από το ζήτημα αυτό θα εξαρτηθεί το αν θα υποθηκεύσουμε
το σύνολο της βιοποικιλότητάς μας αλλά και την ποιότητα της
αγροτικής παραγωγής μας για το μέλλον. Διότι η επιλογή της
καλλιέργειας των γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων είναι μια
επιλογή που θα μας δεσμεύσει μόνιμα στο μέλλον και μπορεί να
μην έχει επιστροφή.
Ζητώ ευθύς εξ αρχής να μας εκθέσει η Κυβέρνηση τη θέση
της, αν είναι κατά ή όχι της πλήρους απαγόρευσης καλλιέργεια
των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στη χώρα μας.
Ζητώ, επίσης, να δεσμευθεί ότι θα λάβει πρόσθετη νομοθετική
πρωτοβουλία για την προστασία της βιοποικιλότητας από τη γενετική επιμόλυνση. Χρειαζόμαστε νέο νόμο και το άρθρο 14 δεν
αρκεί.
Ζητώ, επίσης, εν όψει και των νέων νομοθετικών εξελίξεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μας ενημερώσετε για τις θέσεις που
κατέθεσε η Κυβέρνηση εκ μέρους της Ελλάδας επί της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011-18, όσον αφορά στη
δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη-μέλη να περιορίζουν ή να
απαγορεύσουν την καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά τους.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό μόνο, κύριε Πρόεδρε.
Ακόμα, προτείνουμε να θεσπιστεί και στη χώρα μας ανεξάρτητη επιστημονική αρχή για την έρευνα των επιπτώσεων των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών τόσο στο περιβάλλον όσο
και στη δημόσια υγεία.
Επιφυλάσσομαι να συζητήσω τα άρθρα στη δευτερολογία
μου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την κ. Διονυσία Αυγερινοπούλου και για το εμπεριστατωμένο
της εισηγήσεώς της και για το πειθαρχημένο στο χρόνο.
Παρακαλείται η κ. Διαμάντω Μανωλάκου, ειδική αγορήτρια του
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, να λάβει το λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα τον ξεπεράσω το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα υπάρχει ανοχή αλλά
όχι κατάχρηση της ανοχής.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μέσα από την κατ’ άρθρο συζήτηση αποδεικνύεται ότι το περιβάλλον και ειδικά η γη είναι εμπόρευμα. Ειδικά η γη, που συνδέεται στενά με τη δόμηση και την
πρόσθετη αξία, που άλλοτε απαξιώνεται, άλλοτε δημιουργείται
πρόσθετη υπεραξία, όχι μόνο βεβαίως από το ΠΑΣΟΚ αλλά και
από τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, ο στόχος είναι κοινός και στις
δύο περιπτώσεις, η κερδοφορία του κεφαλαίου και όχι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Αυτό φαίνεται καθαρά και στο άρθρο 9, που γίνονται οι συζη-
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τήσεις, οι διαμάχες και ήλθε συμβιβασμός, αλλά και στην τροπολογία με τη ζώνη βάθους των εξακοσίων μέτρων εκατέρωθεν των
εθνικών οδών.
Η Νέα Δημοκρατία με τη ρύθμιση του 2005 αύξησε την αξία
της γης για να διευκολύνει κέρδη ιδιωτικών επενδυτικών βιομηχανικών σχεδίων, με την οποία μερικοί πλούτισαν. Και τώρα, η
κυρία Υπουργός μας λέει «είναι πρωτοφανής αυτή η νέα διάταξη,
επιφέρουμε την πραγματική αξία της γης, “σπάζοντας” τη φούσκα».
Εμείς λέμε ότι και τώρα υπάρχουν ωφελημένοι. Είναι οι επενδυτές σε ΑΠΕ, που θα επενδύσουν σε φθηνότερη απ’ ό,τι πριν
γη, γιατί τώρα επιδοτούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
οι «πράσινες» μπίζνες.
Σε ό,τι αφορά ειδικά τα άρθρα 1 και 2 με το πρώτο κεφάλαιο,
δεν συμφωνούμε, επειδή σκοπός της νομοθεσίας είναι η υποβάθμιση της προστασίας της βιοποικιλότητας και η εμπορευματοποίησή της για τα κέρδη του κεφαλαίου. Ίδιο στόχο έχει και η
Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία εναρμονίζετε τη νομοθεσία.
Στο δεύτερο άρθρο, που αναφέρονται οι ορισμοί, πολλοί από
αυτούς είναι ασαφείς με αμφιλεγόμενο περιεχόμενο για να μειώνεται η προστασία. Δεν περιλαμβάνονται προστατευόμενες
από τη δασική προστασία περιοχές ή ακόμα δεν υπάρχει ο όρος
«φυσικό περιβάλλον».
Στο δεύτερο κεφάλαιο όσον αφορά στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών δεν συμφωνούμε με το άρθρο 3, γιατί
η λειτουργία, ο έλεγχος και ο κεντρικός συντονισμός του εθνικού
συστήματος προστατευόμενων περιοχών πρέπει να αναφέρεται
ως αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ και να περιγράφονται και οι αρμοδιότητες συναρμοδίων υπηρεσιών, καθώς και ο συντονισμός
τους, διαφορετικά μένουν από έξω περιοχές που θα έπρεπε να
προστατευθούν.
Στο άρθρο 4 τόσο οι προδιαγραφές κατάρτισης όσο και η
έγκριση των σχεδίων διαχείρισης γίνονται με υπουργικές αποφάσεις, ενώ τα περιφερειακά φυσικά πάρκα με αποφάσεις των
γενικών γραμματέων των περιφερειών. Σημειωτέον αναφέρω, ότι
τα σχέδια διαχείρισης εξειδικεύονται σαν τελικές ρυθμίσεις, οι
κατευθύνσεις χρήσεων γης, περιορισμών δραστηριοτήτων κ.λ.π.,
που αναφέρονται στα προεδρικά διατάγματα καθορισμού των
αντίστοιχων ζωνών, δηλαδή τα επιτελικά κείμενα υλοποίησης πολιτικής.
Το άρθρο 5 μετατρέπει τους εθνικούς δρυμούς σε εθνικά
πάρκα, που είναι κάτω από την «ομπρέλα» των φυσικών πάρκων.
Έτσι κλιμακώνεται και χωρίζεται σε φέτες ο βαθμός προστασίας,
που τελικά υποβαθμίζει και ελαστικοποιεί την προστασία των
εθνικών δρυμών στα φυσικά πάρκα. Μέχρι και λατομικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες επιτρέπονται χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Επίσης στα περιφερειακά πάρκα βάζετε οικιστικές ενότητες,
αλλά και θεσπίζεται η ελεύθερη εγκατάσταση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις ζώνες
προστασίας.
Με αυτήν τη λογική ουσιαστικά αλλάζει η χρήση γης, για να
εξασφαλίσει επιχειρηματικές δραστηριότητες κι έτσι υπονομεύει
και την προστασία που έπρεπε να υπάρχει.
Στο άρθρο 6 γίνεται αποχαρακτηρισμός των καταφυγίων
άγριας ζωής και των περιοχών προστατευόμενου τοπίου ή και
φυσικού σχηματισμού με μια απλή υπουργική απόφαση. Παντοδυναμία στον αποχαρακτηρισμό!
Οι προδιαγραφές, η διαδικασία ανάθεσης, σύνταξης και έγκρισης των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών για τον καθορισμό των
ζωνών προστασίας πάλι γίνεται με μια απλή υπουργική απόφαση
κατά παρέκκλιση, ακόμα και από το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο περί μελετών του δημοσίου. Ουσιαστικά αποχαρακτηρίζει και
δεν επικυρώνει.
Με το άρθρο 7 διαφωνούμε, γιατί η διαχείριση των προστατευομένων περιοχών μπορεί να ανατίθεται σε Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου με απ’ ευθείας σύναψη συμβάσεων.
Με το πολυσυζητημένο άρθρο 9 διαφωνούμε οριζοντίως και
καθέτως με τις τροπολογίες των τροπολογιών. Η εμπορευματοποίηση της γης είναι σε όλο το μεγαλείο της, όπως και η δημαγωγία των άλλων κομμάτων, που «πάει σύννεφο» και με τις
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τροπολογίες που κατέθεσαν και δεν θα ψηφίσουμε. Το ζήτημα
δεν είναι τα τέσσερα ή τα δέκα ή τα περισσότερα στρέμματα, ή
η ημερομηνία έναρξης, που και πότε, αλλά αν θα προστατευθεί
πραγματικά, ειλικρινά η περιοχή «NATURA». Και δεν προστατεύεται, αλλά υπονομεύεται.
Επίσης σε αυτό το άρθρο επιτρέπεται η χωροθέτηση έργων
και η έγκριση επενδυτικών σχεδίων, ακόμα κι αν έχουν αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω δημοσίου, οικονομικού ή κοινωνικού συμφέροντος. Είναι προκλητικό. Προφανώς αφορά
επενδύσεις τύπου fast truck και χώρους καύσης απορριμμάτων.
Στο άρθρο 13 γίνεται διαχωρισμός με βάση τα ογδόντα στρέμματα σε μικρούς και μεγάλους υγροτόπους. Δεν προκύπτει από
καμμιά επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ υπερβολική ασάφεια
υπάρχει στα κριτήρια οριοθέτησης της παράκτιας ζώνης και είναι
απολύτως συμβατή με την κοινοτική κατεύθυνση ανάπτυξης πράσινων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα ευαίσθητα αυτά οικοσυστήματα.
Με τα άρθρα 14 και 15 ανοίγει ο δρόμος με μία απλή υπουργική απόφαση να παραχωρούνται δικαιώματα δικαιοκρισίας επί
των γενετικών πόρων της χώρας σε ιδιώτες για επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Στο άρθρο 16 για τους παραβάτες έχετε χάδια, όχι τιμωρία.
Θεσπίζετε επίσης πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για τους
ιδιώτες επιχειρηματίες για τήρηση υποδειγματικών πρακτικών
προστασίας βιοποικιλότητας, όμως ο ιδιώτης για να το κάνει,
πρέπει να έχει κέρδος. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε και εισιτήρια
στα οικοσυστήματα.
Καταψηφίζουμε και το άρθρο 20. Εδώ υπάρχουν ένα σωρό
εξουσιοδοτήσεις στην κάθε κυβέρνηση να ρυθμίζει ζητήματα του
πλαισίου διαχείρισης των οικοσυστημάτων με υπουργικές αποφάσεις και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις αναιρεί ακόμη και
τους όποιους περιορισμούς.
Διαφωνούμε και με το άρθρο 21.
Για το άρθρο 28 εκφραζόμαστε με «λευκό», γιατί συμφωνούμε
με την επείγουσα μετεγκατάσταση των οικισμών Ακρινής Κοζάνης και Αναργύρων Φλώρινας, που θα έπρεπε να έχει γίνει, διαφωνούμε, όμως, με τον τρόπο και ιδιαίτερα με το κόστος των
μετεγκαταστάσεων που μετακυλύετε στον ελληνικό λαό, αφού
το 50% θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι τη ΔΕΗ,
που ευθύνεται για τη μόλυνση. Αντίθετα, της δίνετε και τσάμπα
τη χρήση γης που θα απαλλοτριωθεί με τη μετεγκατάσταση.
Διαφωνούμε με το άρθρο 29.
Συνολικά, για να μπορούν και στα Πρακτικά να μπουν, ψηφίζουμε τα άρθρα 10 και 12, λέμε «λευκό» στα 8, 11, 18, 19, 20
μέχρι 28 και «κατά» στα υπόλοιπα.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες για τις μονάδες αφαλάτωσης,
είμαστε κατά, γιατί στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου με τη μέθοδο
των ΣΔΙΤ η υδροδότησή τους θα παραδοθεί σε ιδιώτες και οι κάτοικοι θα πληρώνουν το νερό για χρυσάφι με παρακάμψεις πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Επίσης, δεν θα απαιτείται προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση, ενώ θα επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας, για να γίνουν
κατασκευές. Το κράτος θα αγοράζει το νερό που θα παράγεται
καλύπτοντας όχι μόνο το κόστος αλλά και την κερδοφορία της
ιδιωτικής εταιρείας. Έτσι κάνω και εγώ εταιρείες!
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία σχετικά με την κατηγορία ΔΕ
Τεχνικών Οδηγών στις δασικές υπηρεσίες, για να ενταχθούν στο
καθεστώς ενοποιημένων κλάδων των δασικών υπαλλήλων, αφού
το ζητούν, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Θα το ψηφίσουμε. Όμως
–θα το πω καθαρά και θα μας θυμηθούν- με το ενιαίο μισθολόγιο
των δημοσίων υπαλλήλων δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα, κανένα επίδομα –γιατί κόβονται- και αντίθετα, μέσα από αυτή την
τροπολογία θα έχουν περισσότερη δουλειά και ευρύτερο αντικείμενο εργασίας. Θα μας θυμηθούν. Παρ’ όλα αυτά, την ψηφίζουμε.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τους ημιυπαίθριους χώρους,
δηλαδή να μην πληρωθούν αναδρομικά, πρόκειται για μια μικροπαραχώρηση που δεν αλλοιώνει σε τίποτα τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του νόμου για τους ημιυπαίθριους. Το εισπρακτικό τέλος
που θα πληρώσουν θα είναι τσουχτερό. Ούτε θα τακτοποιηθούν
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ούτε θα νομιμοποιηθούν. Μετά από σαράντα χρόνια θα θεωρούνται παράνομοι και μάλιστα δεν πληρώνει ο κατασκευαστής,
αλλά αυτός που αγόρασε. Είναι ένα εισπρακτικό τέλος και εμείς
σε αυτό θα ψηφίσουμε «ΠΑΡΩΝ».
Στη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε, θα πω και για την τέταρτη τροπολογία, γιατί χρειάζομαι περισσότερο χρόνο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το εκτιμούμε, κυρία
Μανωλάκου και σας ευχαριστούμε πολύ και για το εμπερίστατο
της εισηγήσεώς σας και για την πειθαρχία στο χρόνο.
Παρακαλείται ο κ. Αστέριος Ροντούλης, Βουλευτής Λαρίσης
και ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, να
λάβει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, χθες ο Κοινοβουλευτικός μας Εκπρόσωπος κ. Άδωνις Γεωργιάδης αφιέρωσε κυριολεκτικά την ομιλία
του στους Βουλευτάς της κυβερνώσας παράταξης, προκειμένου
να τους πείσει για το αυτονόητο.
Δεν είχε καμμία απολύτως πρόθεση και διάθεση να το κάνει
αυτό, για να προκαλέσει εσωτερικά προβλήματα-ρήγματα στην
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Γιατί εμείς στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό συνηθίζουμε να παίζουμε με ανοικτά χαρτιά.
Μακριά από εμάς, λοιπόν, τέτοιου είδους προθέσεις, τέτοιου είδους διαθέσεις.
Τώρα, λοιπόν, ήρθε η δική μου σειρά να απευθυνθώ στους
Βουλευτάς του ΠΑΣΟΚ για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που
έχει ανακύψει, χωρίς να έχω πάλι και εγώ καμμία απολύτως τέτοιου είδους πρόθεση και διάθεση.
Προσέξτε, αγαπητοί συνάδελφοι. Και επαναλαμβάνω ότι θα
ήθελα την προσοχή των Βουλευτών της κυβερνώσας παράταξης,
γιατί πριν από λίγο ο κ. Πρωτόπαπας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, τριγύριζε γύρω-γύρω από την Αίθουσα
και επαιρόταν για νίκη που επέτυχε η Κοινοβουλευτική Ομάδα
του ΠΑΣΟΚ επί της ιδεοληψίας, της μονομανίας της κυρίας
Υπουργού. Πού είναι ο κ. Πρωτόπαπας τώρα; Δεν τον βλέπω
μέσα στην Αίθουσα. Ελπίζω να έρθει κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου.
Προσέξτε, λοιπόν, τι συμβαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ. Θέλω δε ιδιαιτέρως την προσοχή του Προέδρου της
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, γιατί καιρό τώρα ο άνθρωπος δίνει αγώνα σε σχέση με αυτά που θα πω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Σας ακούω, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Δριβελέγκα.
Βάσει του νομικού πλαισίου, του υφισταμένου μέχρι και τώρα
που μιλάμε –και απ’ ό,τι βλέπω μόλις ήρθε και ο κ. Πρωτόπαπας,
να τα ακούσει, λοιπόν, από πρώτο χέρι- για να μπορέσει κάποιος
να οικοδομήσει, να κτίσει το σπίτι του πάνω σε ένα γήπεδο, πρέπει να υπάρχουν ταυτοχρόνως δυο προϋποθέσεις: Πρέπει το εν
λόγω ακίνητο να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο ταυτόχρονα. Αν
είναι μόνο άρτιο, τότε δεν σημαίνει ότι κατ’ ανάγκην καθίσταται
και οικοδομήσιμο για τον απλούστατο λόγο ότι είναι δυνατόν στο
μέλλον να υπάρξουν περιοριστικοί όροι, όσον αφορά την οικοδομησιμότητα του ακινήτου.
Άρα, λοιπόν, για να μπορέσει ένας ανθρωπάκος που αγόρασε
τέσσερα στρέμματα, για τα οποία γίνεται όλη αυτή εδώ η κουβέντα σαράντα μέρες τώρα, θα πρέπει το οικόπεδό του να είναι
άρτιο και ταυτόχρονα οικοδομήσιμο. Η αρτιότητα είναι συνθήκη
αναγκαία αλλά όχι και επαρκής, για να μπορέσει κάποιος να κτίσει, να οικοδομήσει.
Μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν, μετά από αυτά που τώρα
σας εξήγησα και μετά από το μεγάλο χαμό που έγινε επί σαράντα μέρες και τις αλλαγές επί αλλαγών –φθάσαμε στην τέταρτη,
πέμπτη αλλαγή, έχω χάσει τον έλεγχο, δεν ξέρω πού βρισκόμαστε τώρα!- κατεβάζει πάλι μια τροποποίηση στο άρθρο 9 η κυρία
Υπουργός.
Και προσέξτε την τροποποίηση, αγαπητοί συνάδελφοι! «Κατ’
εξαίρεση θεωρούνται άρτια –όχι όμως οικοδομήσιμα!- μόνον...».
Έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο πλήρως, το εν ισχύι μέχρι
τώρα στην Ελλάδα! «Μπιρμπίλειος» λογική! «Μπιρμπίλειος» λογική!
(Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
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«Μπιρμπίλειος» λογική! Άρτιο! Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται
άρτια όχι όμως και οικοδομήσιμα! Όχι και οικοδομήσιμα! Αγαπητοί συνάδελφοι, προσέξτε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ: Είναι λάθος αυτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: «Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται άρτια
κατά παρέκκλιση γήπεδα έκτασης τουλάχιστον τεσσάρων στρεμμάτων, τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται
άρτια και οικοδομήσιμα» -εδώ τώρα μπαίνει η οικοδομησιμότητα!- «σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις».
Και εγώ ερωτώ τώρα: Πρόκειται, κυρία Υπουργέ, ...
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνο αρτιότητα λέει το
άρθρο!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Καλά!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ: Είναι απολύτως τακτοποιημένο!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Καλά!
(Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Ψηφίστε το! Ψηφίστε το! Ψηφίστε το και θα το βρείτε μπροστά
σας! Ψηφίστε το και θα το βρείτε μπροστά σας!
Εδώ, λοιπόν, δυο πράγματα συμβαίνουν. Ή η κυρία Υπουργός
εκ παραδρομής αφαίρεσε...
(Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ μη διακόπτετε τον ομιλητή!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! Αφήστε τον να αναπτύξει τη σκέψη του και όταν έρθει
η σειρά σας να απαντήσετε ή να απαντήσει διευκρινιστικά η
κυρία Υπουργός. Παρακαλώ μη διακόπτετε!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εδώ, λοιπόν, δυο τινά συμβαίνουν.
Ή η κυρία Υπουργός εκ παραδρομής –να το δεχθούμε, να το
ακούσουμε, να σηκωθεί τώρα και να το πει- αφαίρεσε τη λέξη
«και οικοδομήσιμα» ή μπορεί να σηκωθεί και να πει « άρτια και
οικοδομήσιμα» να λύεται και η παρεξήγηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ: Μα, δεν υπάρχει καμμία παρεξήγηση!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Γιατί εξανίσταστε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ: Είναι τεχνικό το θέμα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αν είναι τεχνικό, να το πει. «Άρτια
και οικοδομήσιμα». Να το πει, κύριε Ζωίδη. Να το πει!
(Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, συνεχίστε,
κύριε Ροντούλη!
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, αλλά δεν μπορώ με αυτή τη λογική!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει. Μη διακόπτετε, κύριοι συνάδελφοι.
Συνεχίστε, κύριε Ροντούλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε Ροντούλη, μου επιτρέπετε;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα το πείτε στη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μία διακοπή από τον κ.
Σηφουνάκη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε Ροντούλη, είναι σαφέστατο ότι κατά τη δημοσίευση του παρόντος
θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα. Αν επιμένετε όμως να μπει
και παραπάνω, δεν έχουμε καμμία αντίρρηση.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, επιμένουμε. Θα το βάλετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Βεβαίως, καμμία αντίρρηση.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ωραιότατα. Το θέμα τώρα τελείωσε.
Τώρα τελείωσε το θέμα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Τώρα το λύσατε!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αφήστε τώρα το ποιος το έλυσε. Θα
το δούμε. Αφήστε να το κρίνει ο κόσμος. Τώρα τελείωσε το θέμα.
Το ποιος το έλυσε θα το δούμε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έληξε το θέμα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, με την παρέμβαση του ΛΑΟΣ
τώρα λύθηκε το θέμα γιατί πάλι πήγατε να κάνετε παιχνίδι, γι’

6944

αυτό! Περιμένουμε λοιπόν την αλλαγή γραπτώς, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το είπε. Έληξε το θέμα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Με συγχωρείτε…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πάλι να σας συγχωρήσω;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Εντάξει, δεν
μιλάω.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Περιμένουμε την αλλαγή γραπτώς
και δεν σας συγχωρώ, εκτός αν το δω γραμμένο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, δεν έχετε δίκιο.
Είναι διατυπωμένο στα Πρακτικά και αποτελεί δέσμευση για την
Κυβέρνηση. Προχωρήστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, σέβομαι
αυτό που λέτε, αλλά θέλω να το δω γραμμένο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έτσι είναι. Θα το δείτε.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έρχομαι σ’ ένα άλλο ζήτημα το
οποίο πάλι βρίσκεται στο άρθρο 9.
Για μας, αγαπητοί συνάδελφοι, το ζήτημα δεν τελειώνει με τα
τέσσερα στρέμματα γιατί υπάρχουν και οι λεγόμενες παρεκκλίσεις. Μέχρι τώρα άνθρωποι, ιδιοκτήτες δύο στρεμμάτων, χιλίων
διακοσίων τετραγωνικών μέτρων ή επτακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων στη βάση κάποιων προϋποθέσεων που είχαν να
κάνουν είτε με το χρόνο κατάτμησης ενός γηπέδου, είτε με το
όριο, με τα μέτρα της πρόσοψης, είτε με τα μέτρα βάθους του
ακινήτου, είχαν δικαίωμα αρτιότητας και οικοδόμησης επί του
ακινήτου. Εδώ τώρα οι παρεκκλίσεις τελειώνουν, οι παρεκκλίσεις
καταργούνται και ρωτώ: Ποιο βασικό επιχείρημα επικαλέσθηκαν
όλες οι πτέρυγες της Βουλής σε σχέση με το ζήτημα των τεσσάρων στρεμμάτων; Επικαλέσθηκαν το εξής επιχείρημα: Πρόκειται
για μία κατάφωρη παραβίαση της ιδιοκτησίας, το κράτος πρέπει
να έχει συνέχεια, δεν πρέπει να πληγεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος, πρέπει να υπάρξει ασφάλεια δικαίου και
έτσι πιέζαμε όλοι σαράντα μέρες τώρα την κυρία Υπουργό να
πάρει πίσω τη διάταξη για τα τέσσερα στρέμματα.
Ερωτώ τώρα: Η ίδια λογική, η παραβίαση της ιδιοκτησίας, η
συνέχεια της ελληνικής πολιτείας, η ασφάλεια δικαίου και η εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει ο πολίτης προς το κράτος του δεν
πλήττονται όταν καταργούνται ιδιοκτησιακά δικαιώματα στα
επτακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα, στα χίλια διακόσια τετραγωνικά μέτρα, στα δύο στρέμματα; Είναι ακριβώς η ίδια λογική.
Γιατί λοιπόν να αποδεχθούμε τις ρυθμίσεις της κυρίας Υπουργού για τα τέσσερα στρέμματα και να μην την πιέσουμε και για
τις παρεκκλίσεις, διότι ακολουθήθηκε η ίδια ακριβώς συλλογιστική, η ίδια ακριβώς διαδικασία βάσει της οποίας υπεχώρησε
τελικά και υπεχώρησε κατά τον τρόπο που υπεχώρησε η κυρία
Υπουργός;
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, βλέπω ότι και την υστάτη ώρα προσπαθείτε
να κάνετε πράγματα που μπορούν να προκαλέσουν δυσερμηνείες και προβλήματα και μπορούν τελικά να εκθέσουν εσάς την
ίδια και πάλι. Εδώ περιμέναμε καθαρές διατυπώσεις, καθαρά
πράγματα, για να τελειώνουμε με τα ζητήματα αυτά.
Εμείς λοιπόν λέμε ότι υπάρχουν και οι παρεκκλίσεις –και περιμένουμε και την έγγραφη αλλαγή- που αφορούν, κύριε Πρωτόπαπα, την φτωχολογιά. Η φτώχεια πλήττεται απ’ αυτό το πράγμα
γιατί ο μεγάλος έχει και τα δέκα στρέμματα και αν δεν τα έχει,
μπορεί να έχει τα έξι και να αγοράσει τα άλλα τέσσερα, μπορεί
να αγοράσει είκοσι. Ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Από δω και
πέρα μπορεί να κάνει πάλι ό,τι θέλει με την οικονομική του ευρωστία. Η φτωχολογιά όμως έκανε αποταμίευση μιας ολόκληρης
ζωής για να μπορέσει να πάρει αυτά τα δύο στρέμματα για το
παιδί και για να μπορέσει να χτίσει στη συνέχεια.
Άρα λοιπόν για μας, κύριε Πρόεδρε –και τελειώνω- το ζήτημα
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συνεχίζει να υφίσταται όσον αφορά το άρθρο 9. Υπάρχει μεγάλο
ζήτημα –θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία μου- όσον αφορά το
άρθρο 29. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα με την τροπολογία και γι’ αυτό
το λόγο εμείς θα καταθέσουμε τώρα πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας για να μπει «ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του».
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Ροντούλη.
Γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα οκτώ
μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 6ο Γυμνάσιο Λάρισας (1ο τμήμα).
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Είχαν τη ευκαιρία να δουν και το Βουλευτή Λαρίσης κ. Ροντούλη ο οποίος κατέθεσε και την πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας.
Παρακαλείται η κ. Ηρώ Διώτη, ειδική αγορήτρια του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επίσης έλκουσα την καταγωγή
από τη Λάρισα, να λάβει το λόγο.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, ξεκινώ με μία
γενική αναφορά στον ντόρο που δημιουργήθηκε γύρω από το
νομοσχέδιο με αφορμή την αρτιότητα. Εμείς, ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, έχουμε ξεκάθαρη θέση να γίνουν όλα
τα απαραίτητα που θα τακτοποιούν την υπόθεση των χρήσεων
γης, τα χωροταξικά, τα γενικά πολεοδομικά και να καταργηθεί η
εκτός σχεδίου δόμηση. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει η
εκτός σχεδίου δόμηση. Για προστατευόμενες περιοχές είναι παραπάνω από αυτονόητο, αγαπητοί συνάδελφοι, όχι για το μέλλον
αλλά για τώρα και, όπως είπαμε, δεν χρειάζεται να «ξεσπαθώνουν» οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ υπέρ της κατοχύρωσης των πελατειακών τους σχέσεων διότι γίνονται προκλητικοί.
Ακούσαμε και χθες τόσο υποκριτικές τοποθετήσεις υπέρ
δήθεν λαϊκών συμφερόντων, πλην όμως όλοι οι Βουλευτές και
των δύο κυβερνήσεων -και κάποιοι απ’ αυτούς σε υπουργικές θέσεις- αντί για τα «κροκοδείλια δάκρυα», ας φρόντιζαν τόσα χρόνια να έχουν τακτοποιήσει τα στοιχειώδη ως προς τις χρήσεις
γης, για παράδειγμα, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη, αντί να «χτίζουν» πελατειακές σχέσεις με ανταλλάγματα.
Καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο επί της αρχής και εξηγήσαμε
τους λόγους. Περιληπτικά μιλώντας, υπάρχουν δύο πράγματα
που κάνει το νομοσχέδιο όχι με πλήρη επιτυχία, αλλά καλώς τα
κάνει. Κάνει μία ανακεφαλαίωση της νομοθεσίας και συμμάζεμα
των νόμων και εντάσσει μαζικά στο εθνικό σύστημα όλες τις προστατευόμενες περιοχές. Ως προς την ένταξη αυτή να θυμίσουμε
ότι δεν έχει πλέον άλλο χρόνο μιας και θα έπρεπε μέχρι το 2012
να έχουν γίνει όλες οι πράξεις χαρακτηρισμού αυτών των προστατευόμενων περιοχών, πράγμα πλέον αδύνατο, οπότε το νομοσχέδιο κάνει το εθνικό σύστημα με κάποιους οριζόντιους
όρους να ισχύουν για όλες τις περιοχές.
Για μας όμως υπάρχουν κάποιες βασικές «κόκκινες γραμμές»
εξαιτίας των οποίων το καταψηφίσαμε επί της αρχής: Πρώτον, η
εγκατάσταση των ΑΠΕ -και όχι μόνο- στις προστατευόμενες περιοχές κατά παρέκκλιση κάθε νομοθεσίας. Δεύτερον, η έλλειψη
οποιασδήποτε μέριμνας προστασίας για τη βιοποικιλότητα εκτός
προστατευόμενων περιοχών και τρίτον ότι δεν προβλέπει σαφή
και αποτελεσματικό τρόπο εφαρμογής του σε νομοθετικό, διοικητικό, εκτελεστικό, ερευνητικό και χρηματοδοτικό επίπεδο, παραπέμποντας ταυτόχρονα σε διάφορες μελλοντικές υπουργικές
αποφάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως προς τα άρθρα θα αναφερθώ στην αρχή σε τρία άρθρα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα.
Για το πολυσυζητημένο άρθρο 9 εμείς είχαμε καταθέσει τροπολογία με την οποία ζητούσαμε να επανέλθει η αρχική διατύπωση
που ορίζει το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων σε δέκα στρέμματα και δεν εφαρμόζονται κανενός είδους
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σχετικές παρεκκλίσεις. Δεν θεωρούσαμε ότι λύνουν το πρόβλημα, αλλά μετά από τόσες παλινωδίες, τόσα πισωγυρίσματα
και «μπρος-πίσω» της Κυβέρνησης, ήταν ένα κάποιο θετικό βήμα
για να περιοριστεί η δόμηση.
Συγχαρητήρια, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! Είδατε
τι δύναμη μπορούν να έχουν οι Βουλευτές που εκπροσωπούν τον
ελληνικό λαό για να αλλάξουν αποφάσεις της Κυβέρνησης;
Ας μην είστε, λοιπόν, αδιάλλακτοι, αγαπητοί συνάδελφοι της
Κυβέρνησης, μόνο όταν εφαρμόζονται μέτρα κατά των εργαζομένων ή σέρνετε στα δικαστήρια ανθρώπους που διαμαρτύρονται για τα διόδια και τα ακριβά εισιτήρια. Ας μην είστε σκληροί
μόνο όταν πρόκειται για μετανάστες που ζητούν το δίκιο τους.
Ας είστε και μια φορά σκληροί και υπέρ του περιβάλλοντος,
σκληροί και αδιάλλακτοι.
Λέμε, όπως είπαμε και στην επιτροπή, σε απάντηση διάφορων
«αναπτυξιολάγνων» ότι είδαμε την ανάπτυξη που πρέσβευαν και
υπηρετούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια σε ποια κατάσταση
οδήγησαν τη χώρα. Είδαμε την ανάπτυξη του real estate, που κατέστρεψε το περιβάλλον χωρίς καμμία ανταποδοτικότητα για την
κοινωνία, πλην του πλουτισμού διαφόρων και όχι βέβαια ως προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Μας προβληματίζει, επίσης, σ’ αυτό το άρθρο 9, η παράγραφος που εξαιρεί για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και που
μπορεί να αδειοδοτηθεί κάθε μεγάλο έργο ως δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος. Είναι ακριβής αντιγραφή της οδηγίας,
αλλά η οδηγία δίνει απλά κάποιες κατευθύνσεις.
Κυρία Υπουργέ, σας ρωτήσαμε και στην επιτροπή και απάντηση δεν πήραμε. Τι σημαίνει αυτή η παράγραφος και ποια είναι
αυτά τα έργα; Είναι αιολικά πάρκα; Είναι φράγματα; Είναι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι;
Για το άρθρο 13, είχαμε επισημάνει και στη συζήτηση στην επιτροπή, αλλά και στη χθεσινή συζήτηση ότι αυτοαναιρούνται
πολλά από τα μέτρα αν δεν προβλέπεται ακριβώς ποιος θα τα
υλοποιεί και με τι χρήματα. Έτσι, θετικά μέτρα, όπως η απαγόρευση κίνησης οχημάτων για παράδειγμα, μένουν κενό γράμμα.
Πέραν τούτου, στη πρώτη μορφή του νομοσχεδίου υπήρχε μια
πρόβλεψη που αφορούσε στη προστασία της βιοποικιλότητας
εκτός προστατευόμενων περιοχών και ήταν η μοναδική σε όλο
το νομοσχέδιο. Για αυτό είχαμε καταθέσει στην Επιτροπή συγκεκριμένη πρόταση και την επαναφέρουμε γιατί την θεωρούμε σημαντική. Αφορούσε στην προστασία της βιοποικιλότητας στην
περίπτωση των μεγάλων έργων σε όλη την επικράτεια.
Θεωρούμε αναγκαία την επαναφορά, τουλάχιστον, των προβλέψεων που υπήρχαν στο άρθρο 6 του αρχικού σχεδίου, συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας της παράκτιας ζώνης και των
υγροτόπων, θεσμοθέτηση της υποχρέωσης εκπόνησης προγραμμάτων παρακολούθησης των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατασκευή των μεγάλων
έργων.
Για το άρθρο 14. Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, θεωρούμε αυτό το άρθρο, επίσης, πολύ σημαντικό και
για τη βιοποικιλότητα εντός και εκτός προστατευόμενων περιοχών, αλλά και για την παραγωγή τροφίμων και για διατροφική
ασφάλεια. Και όπως σωστά λέει το επόμενο άρθρο 16, παράγραφος 6, το σύνολο των γενετικών πόρων της Ελλάδας, λογίζεται
ως προστατευόμενο εθνικό κεφάλαιο.
Το άρθρο 14 του νομοσχεδίου, με αοριστίες και ουσιαστικά
καμμία χειροπιαστή ρύθμιση που να αφορά γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς δείχνει την προχειρότητα και την έλλειψη
στρατηγικής με την οποία αντιμετωπίζεται ένα τόσο σημαντικό
ζήτημα, όπως η περιβαλλοντική βιοασφάλεια.
Η υπόθεση μεταλλαγμένα, όμως, δεν είναι μικρής σημασίας,
ώστε να την ξεπερνάμε με προχειρότητα, αλλά πρέπει να θεσπίζονται συγκεκριμένα μέτρα μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία
απαγόρευσης της καλλιέργειας των μεταλλαγμένων. Δεν είναι
μόνο επισημάνσεις που έχουν γίνει από διεθνή κινήματα αγροτών
για το θέμα των μεταλλαγμένων, ότι δηλαδή προωθούνται γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί σαν δήθεν λύση στη διατροφική
κρίση. Η ανάπτυξη, όμως, της βιομηχανικής γεωργίας με τη
χρήση μεταλλαγμένων σπόρων, μεγάλων ποσοτήτων χημικών και
λιπασμάτων και τη χρήση μονοκαλλιεργειών άφησε εκατομμύρια
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αγρότες καταχρεωμένους και κατέστρεψε τη γη λόγω μόλυνσης
από τα χημικά. Επιπλέον, οι μικροαγρότες πετάχτηκαν έξω και
αντικαταστάθηκαν από μεγάλες εταιρείες. Το όνειρο των πολυεθνικών και ο εφιάλτης των ανθρώπων γίνεται πραγματικότητα με
τα μεταλλαγμένα. Πλήρης έλεγχος των σπόρων και των καλλιεργειών, εξαφάνιση τοπικών ποικιλιών και ζοφερό μέλλον.
Τα μεταλλαγμένα είναι ο ορισμός της απειλής της βιοποικιλότητας, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, διότι ακριβώς
επεμβαίνουν στα γονίδια, αφαιρούν και προσθέτουν ανάλογα με
τις ανάγκες των εταιρειών και της αγοράς με άγνωστες και ανυπολόγιστες συνέπειες στην ποικιλότητα, στη φύση και τον άνθρωπο. Γι’ αυτό μια καλή αρχή μ’ αυτό το νομοσχέδιο θα έπρεπε
να ήταν η ρητή απαγόρευση της καλλιέργειάς τους.
Στα υπόλοιπα άρθρα. Συμφωνούμε με τα άρθρα 1, 2,3, και 4.
Στο άρθρο 5. Όσο παραμένει η θεσμοθέτηση εγκατάστασης
ΑΠΕ στις περιοχές «NATURA», όταν μάλιστα δεν υπάρχουν διαχειριστικές μελέτες, δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Όταν μιλούσαμε επί της αρχής αναφέρθηκα σε παράδειγμα έργου
αιολικού πάρκου τώρα στη Λακωνία, όπου φυσικά κανένας περιβαλλοντικός όρος δεν τηρείται, υπάρχει βεβαιωμένη ιστορία παραβάσεων, αλλά παρ’ όλα αυτά προχωρεί η αδειοδότηση του.
Έρχεται, λοιπόν, να ενισχύσει την επιχειρηματολογία μας η έκθεση επί του νομοσχεδίου του Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας της Βουλής που λέει για το άρθρο αυτό ότι φυσικά και
μπορεί οι ΑΠΕ να είναι καταστροφικές για το περιβάλλον. Και όχι
μόνο αυτό, αλλά εξαιρούνται ορισμένα έργα ΑΠΕ από την υποχρέωση έκδοσης ειδικών περιβαλλοντικών όρων και μπαίνει το
σοβαρό ζήτημα ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος ελέγχου.
Με λίγα λόγια τι μας λέει η έκθεση του Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας; Μας λέει ότι θεσμοθετούνται ανεξέλεγκτα οι
ΑΠΕ μέσα στη «NATURA» με τρόπο που μπορεί να είναι απολύτως καταστροφικός. Επιπλέον, μας λέει, αυτό που σας είχαμε
επισημάνει και στην επιτροπή, ότι για τις ΠΟΤΑ δεν θεσπίζεται
απολύτως κανένας περιορισμός ως προς τη «NATURA».
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Πρόεδρε.
Άρθρο 6. Συμφωνούμε, αλλά να σημειώσουμε αυτό που
έχουμε πει από την αρχή ότι υπάρχει νομοθετική θολούρα. Το
επιβεβαιώνει και η έκθεση του Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας.
Το άρθρο 7, κάνει ασκήσεις επί χάρτου και ιδρύει διάφορα
σχήματα που δεν πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν σε κάτι πέρα από
το να επιδεινώσουν τη γραφειοκρατία. Επιπλέον, δεν διευκρινίζει
πως θα γίνουν όλα αυτά, με τι προσωπικό και με τι χρηματοδότηση. Δεν λύνεται ούτε το σημαντικό θέμα της φύλαξης, η οποία
παραπέμπεται σε χωρικά αρμόδια σώματα ασφαλείας. Δεν το
ψηφίζουμε.
Στα άρθρα 8, 10, 11, 12, 15 και 16 συμφωνούμε.
Θα προτείναμε επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην παράγραφο 5 του 15, να προστεθεί ότι όλες οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και αυτές που αφορούν επεμβάσεις σε
φυσικό χώρο συνεκτιμούν τη βιοποικιλότητα σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο, περιφερειακό και εθνικό και προτείνουν μέτρα
προστασίας και διαχείρισης της, όπως επισημαίνει και η ΟΚΕ. Η
ενσωμάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας και στις άλλες
πολιτικές θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα καθώς είναι η
βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Το άρθρο 17. Ναι, θα μπορούσαμε να το ψηφίσουμε θεωρητικά, αλλά, κυρία Υπουργέ, το είπαμε και την προηγούμενη φορά,
δεν υπάρχει καμμία πρόβλεψη πως και με ποιο ανθρώπινο δυναμικό και με ποιους πόρους.
Το άρθρο 18. Είναι από τα πλέον σημαντικά ζητήματα η ενημέρωση της κοινωνίας και η συμμετοχή της θα λέγαμε εμείς,
διότι διαφορετικά όλα αυτά θα μείνουν σχέδια επί χάρτου. Παρότι προβλέπεται στο νομοσχέδιο ενημέρωση, δεν προβλέπεται
διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες για αυτά τα ζητήματα, με
αποτέλεσμα αντιδράσεις που μπορούν να οφείλονται σε κακή
ενημέρωση των πολιτών ή σε διαστρεβλωμένη ενημέρωση που
είναι και ο κανόνας της χώρας μας. Σ’ αυτό ψηφίζουμε λευκό.
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Άρθρα 19 και 20, τα ψηφίζουμε.
Άρθρο 21. Καταψηφίζουμε το άρθρο 21, διότι προβλέπει με
τις παραγράφους 5 και 6, να προχωρήσουν όλα τα έργα σε
αυτές τις περιοχές με βάση τις προηγούμενες νομοθεσίες.
Ακόμα και η φράση που έλεγε «εφόσον, όπως λέει, δε θέτουν σε
κίνδυνο τη φυσιογνωμία των περιοχών», βγήκε από το κείμενο.
Μας ανησυχούν ιδιαίτερα αυτές οι εξαιρέσεις που μπορεί να
είναι από φωτογραφικές, μέχρι προτρεπτικές να γίνουν τώρα
όλες οι αιτήσεις έργων για αυτές τις περιοχές. Ιδιαίτερα λυπηρό,
όταν μάλιστα προστίθεται σε αυτά για άλλη μια φορά με την παράγραφο 2, εξαίρεση για τα έργα ΑΠΕ, πολλά από τα οποία θα
απαλλάσσονται εντελώς από την υποχρέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ανεξέλεγκτη καταστροφή δηλαδή.
Θα ήθελα, πριν τελειώσω να κάνω μια αναφορά στο πάρκο Τρίτση, στο άρθρο 25, που την έκανα και στην επιτροπή και μια αναφορά στη μετεγκατάσταση των οικισμών στο άρθρο 28.
Για το πάρκο Τρίτση, για να έχει νόημα αυτό το άρθρο, ξαναρωτάμε, κυρία Υπουργέ, και απάντηση δεν πήραμε, τι ποσό εγγράφετε στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος; Επειδή γνωρίζουμε ότι έχει γίνει η κοστολόγηση των πάγιων εξόδων του πάρκου, ξέρετε με λίγα λόγια ποια είναι τα
έξοδά του; Διευκρινίστε το ύψος του ποσού που εγγράφετε, διαφορετικά δεν έχει νόημα αυτό που μας λέτε. Δηλαδή, όταν εγγράφετε 1.000 ευρώ τη στιγμή που τα έξοδα του είναι 50.000
-λέω ένα τυχαίο ποσό- καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να σταματάμε
τη χρηματοδότηση.
Με τη μετεγκατάσταση των οικισμών που αναφέρεται στο
άρθρο 28, συμφωνούμε κατ’ αρχήν. Ήταν πάγιο αίτημα των κατοίκων, διότι απλά οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί. Καταστρέφονται τα σπίτια τους, η υγεία τους και το περιβάλλον τους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλούνται οι
Υπουργοί να στρέφουν την προσοχή τους περισσότερο στην ομιλήτρια.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Είναι υποχρέωση που ήδη έχει καθυστερήσει,
αλλά θέλουμε να θέσουμε ένα ζήτημα σχετικά με το κόστος μετεγκατάστασης, που θα έπρεπε να βαρύνει τη ΔΕΗ εξ ολοκλήρου
και όχι 50% τη ΔΕΗ και 50% τον κρατικό προϋπολογισμό.
Επίσης, για το ζήτημα του χρόνου που τον αυξάνετε με τις νομοτεχνικές σας βελτιώσεις από οκτώ σε δέκα, είναι κάτι που
έπρεπε να γίνεται και να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Σε ό,τι αφορά την αφαίρεση της σύμφωνης γνώμης των αιρετών. Γιατί την αφαιρείτε; Γιατί να μην συμμετέχει η κοινωνία σε
όλο αυτό για το που θα πηγαίνει ο πόρος ανάπτυξης;
Τέλος, κύριε Πρόεδρε -και δεν θα φάω άλλο το χρόνο, θα μιλήσω στη δευτερολογία μου για τις τροπολογίες- για το άρθρο
29. Η γνώμη μας είναι ότι το άρθρο αυτό έχει πρόβλημα, όχι για
τους λόγους που επικαλούνται διάφοροι, αλλά γιατί δημιουργεί
ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση ως προς το θέμα των δασικών χαρτών και τον ορισμό του δάσους. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε καταλάβει με ποιον για παράδειγμα ορισμό του δάσους θα κρίνουν
οι επιτροπές. Γιατί με άλλο νόμο συντάχθηκε ο χάρτης και με
άλλο θα κρίνουν οι επιτροπές. Και ποιοι επίσης επιβάλλουν τις
αντιρρήσεις. Είναι κακογραμμένο και ακατανόητο. Δεν θα το ψηφίσουμε
Για τις τροπολογίες θα μιλήσω στη δευτερολογία μου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε την κ.
Διώτη και για το εμπερίστατο της εισηγήσεως της και για την πειθαρχία στο χρόνο.
Εισερχόμεθα τώρα στον κατάλογο των εγγεγραμμένων ομιλητών επί των άρθρων.
Παρακαλείται ο πρώτος εγγεγραμμένος ομιλητής κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Β’ Αθηνών, να λάβει το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω πρώτα στην αγαπητή εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, να μην ανησυχεί για το μέλλον της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ. Οι Βουλευτές στηρίζουν την Κυβέρνηση, να είστε σίγουρη για αυτό.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσο δε για τα «στρέμματα» που είπατε, παραφράζοντας τον
ποιητή θέλω να σας πω ότι «η μεγαλοσύνη στα κόμματα δεν μετριέται με το στρέμμα»! Με άλλα κριτήρια μετριέται.
Στο δε κ. Ροντούλη που μίλησε για νικητές και νικημένους,
θέλω να πω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τι είναι κοινοβουλευτισμός. Η Βουλή νομοθετεί στο κοινοβουλευτικό σύστημα.
Επομένως, δεν θα πρέπει οποιεσδήποτε βελτιώσεις, διορθώσεις,
ακόμη και ανατροπές σε αυτά που εισηγείται η εκάστοτε κυβέρνηση να θεωρούνται νίκες ή ήττες ή οτιδήποτε άλλο, για να ξέρουμε τι λέμε. Διότι όλη αυτή η συζήτηση γι’ αυτό το νομοσχέδιο,
για ένα σοβαρό νομοσχέδιο, όπως είχα τη ευκαιρία να πω και
χθες, που ενισχύει πραγματικά και συμπληρώνει το θεσμικό
οπλοστάσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας, ένα θεσμικό
οπλοστάσιο που είχε βάση τον πρωτοποριακό νόμο 1650/1986,
κάπου πολώθηκε στο άρθρο 9 και στα «στρέμματα». Αδικεί αυτό
και το νομοσχέδιο και τους Βουλευτές.
Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία είναι σοβαρή, γιατί πραγματικά η προστασία της βιοποικιλότητας, που αποτελεί πλούτο,
αλλά και κληρονομιά είναι επένδυση όχι μόνο για το παρόν, αλλά
και για το μέλλον. Έτσι εγώ το βλέπω και πιστεύω ότι και σήμερα
αδικείται αυτή η συζήτηση.
Άκουσα πάλι μία πολωτική συζήτηση γύρω από το άρθρο 9.
Είπα και χθες, ιδιαίτερα σχετικά με την πολυσυζητημένη και τροποποιηθείσα για τέταρτη φορά παράγραφο 2 του άρθρου 9, ότι
καλό θα ήταν να είχε αποφευχθεί αυτή η ρύθμιση. Διότι οριζόντιες ρυθμίσεις σε τέτοιες περιπτώσεις δεν συνιστώνται. Η κυρία
Υπουργός απάντησε από τη δική της πλευρά, ότι τι να κάνει,
υπήρχαν καθυστερήσεις, έπρεπε να «σωθούν» περιοχές. Ναι,
αλλά δεν σώζονται οι περιοχές με αυτό τον τρόπο, με γενικές
οριζόντιες ρυθμίσεις. Εγώ ρωτώ απλά: Γιατί δέκα στρέμματα και
όχι πέντε, είκοσι πέντε ή πενήντα πέντε;
Δεν μπορεί, λοιπόν, να νομοθετούμε με τρόπο οριζόντιο, όταν
πρόκειται να προστατεύσουμε περιοχές ευαίσθητες. Εκεί χρειάζεται να γίνουν μελέτες και με βάση τις μελέτες αλλού θα έχουμε
ενισχυμένη, αλλού λιγότερο ενισχυμένη προστασία. Αυτό είναι
το σωστό. Αυτό είναι το επιστημονικά τεκμηριωμένο.
Από εκεί και πέρα, άκουσα την κυρία Υπουργό να λέει: «Τι να
κάνουμε; Υπήρξαν καθυστερήσεις;». Από πού κι ως πού, όμως,
οι καθυστερήσεις ή οι αβελτηρίες του κράτους διαχρονικά μπορούν να δικαιολογούν αυθαίρετες ρυθμίσεις; Διότι πρόκειται εν
προκειμένω για αυθαίρετη ρύθμιση αυτή για τα δέκα στρέμματα.
Εγώ ερωτώ: Στις περιοχές της Αθήνας που ισχύουν τα είκοσι
στρέμματα, ο αστικός ιστός ουσιαστικά πυκνώνει, έσωσε αυτός
ο περιορισμός; Όχι. Άρα, είναι ένα γενικότερο θέμα. Και επαναλαμβάνω κάτι που το έχω πει επανειλημμένα, ότι η προστασία
του περιβάλλοντος προϋποθέτει συναίνεση και σε τοπικό επίπεδο. Και για να συναινέσουν οι πολίτες θα πρέπει να νιώθουν
πρώτον ότι δεν αδικούνται και δεύτερον ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν αντιστρατεύεται την ανάπτυξη της περιοχής
τους, δεν αντιστρατεύεται την ευημερία τους την ίδια. Πολύ περισσότερο θα πρέπει να νιώθουν εν προκειμένω, ότι δεν αδικούνται κάποιοι μικροϊδιοκτήτες και ωφελούνται κάποιοι μεγαλοϊδιοκτήτες.
Θα ήταν, λοιπόν, ορθότερο –και επιμένω εγώ σε αυτό το
πράγμα- να μην ρυθμίζουμε με βάση αυτό τον αυθαίρετο περιορισμό τα ζητήματα αυτά των περιοχών «NATURA», αλλά να επισπευθούν, να γίνουν οι ειδικές μελέτες και να πάμε με προεδρικά
διατάγματα κατά περίπτωση. Αυτό θα ήταν μία σύγχρονη παρέμβαση.
Έρχομαι τώρα στα υπόλοιπα άρθρα. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, από το άρθρο 25 –άκουσα και την ειδική αγορήτρια του
Συνασπισμού να αναφέρεται σε αυτό. Προβλέπεται με το άρθρο
25 η χρηματοδότηση του φορέα διαχείρισης του πάρκου Αντώνης Τρίτσης. Πρόκειται για το μοναδικό ίσως πάρκο σε όλη τη
βορειοδυτική πλευρά της Αθήνας, το οποίο όμως εξαιτίας μη
επαρκούς χρηματοδότησης όλα αυτά τα χρόνια, αντιμετωπίζει
σοβαρά προβλήματα συντήρησης –να μην πω ανάπτυξης, δεν
υπάρχει καν ανάπτυξη- αλλά και στοιχειώδους λειτουργίας.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Οφείλω να παραδεχτώ ότι τελευταία με τη σημερινή ηγεσία
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του ΥΠΠΕΚΑ έγιναν προσπάθειες να αντιμετωπιστούν προβλήματα και υπήρξαν θετικά αποτελέσματα. Ρωτούσε η ειδική αγορήτρια του Συνασπισμού πόσα λεφτά θα δοθούν. Δεν είναι αυτής
της στιγμής το πόσα λεφτά θα μπουν στον προϋπολογισμό. Νομίζω ότι η ρύθμιση να χρηματοδοτείται ο φορέας αυτός διαχείρισης από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι προς τη θετική
κατεύθυνση και θα δώσει νέες δυνατότητες, έτσι ώστε το πάρκο
και να λειτουργήσει σωστά και να συντηρηθεί και να αναπτυχθεί,
γιατί είναι ένας μοναδικός πνεύμονας. Είναι ουσιαστικά ένα μητροπολιτικό πάρκο. Αφορά όλη τη βορειοδυτική Αθήνα, η οποία,
όπως ξέρετε, είναι μία περιοχή η οποία διαχρονικά κρατήθηκε
σε στάδιο υποβάθμισης και υποανάπτυξης και έχει ιδιαίτερη σημασία η αναβάθμισή της.
Δυο λόγια για τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 5. Σωστά
νομίζω προβλέπεται στην παράγραφο 8 η δυνατότητα εγκατάστασης ΑΠΕ σε προστατευόμενες περιοχές, εκτός από τις περιοχές, όπως λέει σωστά, εκείνες της απόλυτης προστασίας και
προστασίας της φύσης, τους υγροτόπους Ραμσάρ και οικοτόπους που έχουν ενταχθεί στο «NATURA 2000».
Γιατί είναι σωστά; Διότι έχουμε κατ’ αρχήν το δεδομένο ότι οι
ΑΠΕ εξυπηρετούν το περιβάλλον. Αλλά βέβαια, κυρία Υπουργέ,
η εγκατάσταση ΑΠΕ δεν είναι άμοιρη κινδύνων υποβάθμισης του
περιβάλλοντος. Αυτό, λοιπόν, προϋποθέτει να γίνεται η εγκατάσταση υπό συγκεκριμένους αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις
και κατόπιν μελέτης. Σε αυτό θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην
πράξη.
Όσον αφορά την παράγραφο 7 που δεν επιτρέπει τη χωροθέτηση ΠΟΤΑ, Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης,
σε περιοχές απόλυτης προστασίας και προστασίας της φύσης.
Σωστά δεν επιτρέπει τη χωροθέτηση. Έγινε μία διόρθωση.
Υπήρξε και μία σχετική αναφορά –επισήμανση από τη Διεύθυνση
Επιστημονικών Μελετών της Βουλής. Η αναφορά έχει σχέση με
την αναλογικότητα των κριτηρίων όσον αφορά τις εγκαταστάσεις. Δηλαδή στις μεν εγκαταστάσεις ΑΠΕ προβλέπουμε απαγορεύσεις σε ευρύτερο φάσμα προστατευόμενων περιοχών. Ενώ
στις ΠΟΤΑ προβλέπουμε σε μικρότερο φάσμα. Εδώ δεν υπάρχει
αναλογικότητα. Η διόρθωση που μας ανακοινώσατε σήμερα, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Δεν θέλω να προσθέσω τίποτε άλλο. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, μέσα στο χρόνο μου με μία αναφορά στην παράγραφο 4
του άρθρου 9. Θεωρώ ότι είναι θετική η βελτίωση που έγινε, η
οποία συγκεκριμενοποιεί τα της αξιοποίησης παραχωρούμενων
εκτάσεων στον ΕΟΤ εντός προστατευομένων περιοχών. Το συγκεκριμενοποιεί, γιατί ήταν γενικό και αόριστο. Με τη χθεσινή
διόρθωση έγινε συγκεκριμενοποίηση και αφορά σωστά μόνο τη
δημιουργία ορειβατικών καταφυγίων και χιονοδρομικών κέντρων.
Έτσι, νομίζω ότι τελικά και με τις διορθώσεις που έγιναν και
στην επιτροπή και στην Ολομέλεια χθες και σήμερα, έγινε βελτίωση όλων των προστατευτικών διατάξεων. Εγώ θα μείνω στην
υπεραξία που έχει αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία της βιοποικιλότητας, η οποία δεν αποτελεί μόνο εθνικό
πλούτο, αλλά και πλούτο των εθνών και αντιπαρέρχομαι το θέμα
του συγκεκριμένου άρθρου και ιδιαίτερα της παραγράφου 2, που
δημιούργησε και όλη αυτή την πόλωση ως μη όφειλε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον
κ. Γείτονα, Βουλευτή Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ.
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, σαράντα πέντε μαθητές και μαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 6ο Γυμνάσιο Λάρισας (2ο Τμήμα)
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, Βουλευτής Λευκάδας του ΠΑΣΟΚ, για οκτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ξε-
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κινήσω με ένα θέμα που απασχολεί το νομό μου και το έχω θέσει
υπ’ όψιν σας. Στη Λευκάδα έχει δοθεί αδειοδότηση, άδεια λειτουργίας για ένα πυρηνελαιουργείο που λειτουργεί τον τελευταίο καιρό. Υπάρχουν εντονότατες αντιδράσεις του τοπικού
πληθυσμού. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχουν καταλάβει
τους δρόμους, έχουν στήσει αντίσκηνα, ξενυχτάνε. Το εργοστάσιο έχει διακόψει τη λειτουργία του, με ό,τι σημαίνει αυτό. Ο εισαγγελέας επιλαμβάνεται. Οι τοπικές υπηρεσίες περιβάλλοντος
έχουν ζητήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες επιθεωρητές
του Υπουργείου σας να μεταβούν στη Λευκάδα, να κάνουν
έλεγχο, να δουν αν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και αν είναι
σωστή η αδειοδότηση του πυρηνελαιουργείου και αν όλα είναι
σωστά, να συνεχίσει τη λειτουργία του. Αν όμως, δεν είναι
σωστά, αν δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, να ληφθούν οι
αναγκαίες αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Υπουργέ, σας
κάνω έκκληση, όσο γίνεται πιο γρήγορα να πάνε, διότι οφείλουμε
να λειτουργήσουμε ως εντεταλμένη πολιτεία και να δίνουμε απαντήσεις στα ζητήματα που δημιουργούνται και να μην τα αφήνουμε να παίρνουν διαστάσεις και εντάσεις. Δεν υπάρχει κανένας
λόγος να συμβεί αυτό. Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε
στην έκκλησή μου.
Όσον αφορά το νομοσχέδιο που κουβεντιάζουμε, σας είπα και
χθες ότι προφανώς το περιβάλλον δεν αντιστρατεύεται την κοινωνία. Αυτό είναι αποδεκτό από όλους μας. Και η κοινωνία όμως
–θέλω να προσθέσω εγώ- δεν αντιστρατεύεται το περιβάλλον.
Αντίθετα, νομίζω ότι μετά τα λάθη που έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις παραλείψεις που κάναμε, τις λαθεμένες πολιτικές, την ατολμία που δείξαμε ως πολιτικό σύστημα να λάβουμε
γενναίες αποφάσεις για να προστατέψουμε το περιβάλλον και
εκεί που οδηγήθηκαν τα πράγματα και εκεί που φτάσανε, νομίζω
ότι όλοι οι Έλληνες έχουμε συνειδητοποιήσει –και πρωτίστως οι
Έλληνες Βουλευτές- ότι πλέον έχουμε χρέος να λάβουμε μέτρα,
γενναίες αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, για
την προστασία του βιολογικού πλούτου της χώρας μας, που νομίζω ότι είναι εθνικό κεφάλαιο πραγματικά, την προστασία της
χλωρίδας και της πανίδας που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα
για τη χώρα μας και για την ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια.
Θα ήθελα όμως, να επαναλάβω ότι όλα αυτά για να συμβούν
και τον καλύτερο νόμο να έχουμε να υλοποιήσουμε, δεν θα συμβούν αν δεν υπάρχει αποδοχή από την κοινωνία, αν η κοινωνία
και οι πολίτες δεν έχουν κατανοήσει ότι έχουμε ένα νόμο καλό,
ένα νόμο ποιοτικό, ένα νόμο ο οποίος μπορεί να λύσει προβλήματα και να μη δημιουργήσει προβλήματα. Ένα νόμο που θα
είναι δηλαδή, φιλικός, εύκολος, κατανοητός, που θα έχει στόχο
και φιλοσοφία. Νομίζω ότι με τις συμπληρώσεις που κάνατε,
κυρία Υπουργέ, και τις τροποποιήσεις που δεχθήκατε -και χαίρομαι γι’ αυτό- νομίζω ότι βοηθήσαμε σε αυτήν την κατεύθυνση να
γίνει ένας νόμος που δεν θα δημιουργεί αντιδράσεις και τριβές,
αλλά αντίθετα θα είναι ένας νόμος, ο οποίος θα βοηθήσει πραγματικά και την κοινωνία και τους πολίτες για να βοηθήσουμε οι
ίδιοι, για να υποστηρίξουμε οι ίδιοι, όλοι οι Έλληνες πολίτες και
να προστατεύσουμε το περιβάλλον.
Και θα ήθελα να παρατηρήσω ότι είναι υγεία για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, για όλους εμάς τους Βουλευτές και
για εμένα προσωπικά που είχα αυτήν την άποψη και ήμουν μεταξύ των Βουλευτών, των συναδέλφων, οι οποίοι καταθέσαμε
παρατηρήσεις και προτάσεις, καταθέσαμε την αγωνία μας συντεταγμένα και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ καλό. Άλλωστε, και ο
Πρόεδρός μας, ο Πρωθυπουργός της χώρας αυτό έχει ζητήσει,
ενεργούς Βουλευτές. Νομίζω ότι όλοι μας, και εμείς ως Βουλευτές και εσείς ως Υπουργός κάναμε αυτό που χρειαζόταν.
Θα ήθελα όμως, να κάνω μερικές παρατηρήσεις: Η πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω έχει σχέση με το άρθρο 9 και τη
διάταξη που προέβλεπε τριακόσια μέτρα. Νομίζω ότι τώρα τα κάνατε διακόσια -διακόσια πενήντα, δε θυμάμαι- με την τροπολογία
που καταθέσατε. Παρά ταύτα θέλω να σας πω ότι αυτό πρέπει
να το διορθώσουμε, διότι θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Ακούστε με λίγο.
Κατ’ αρχάς, υπάρχουν δύο κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών. Υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές που τα όριά τους

6948

πραγματικά έχουν καθοριστεί με ασάφεια. Και εκεί υπάρχει ένα
ζήτημα. Θα πρέπει να δούμε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις,
όταν είμαστε οριακά, πώς θα λύνεται το ζήτημα. Υπάρχουν όμως,
και άλλες περιοχές προστατευόμενες που έχουν καθοριστεί με
πολλή σαφήνεια. Ας πούμε στο εσωτερικό αρχιπέλαγος του Ιονίου που αφόρα το δικό μου νομό, τα δικά μας νησιά, τη Λευκάδα, την Κεφαλλονιά, το Μεγανήσι, το Κάλαμο, τον Καστό, τα
όρια καθορίζονται με πολύ σαφή τρόπο. Υπάρχουν οι συντεταγμένες, γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος για τα σημεία
που είναι μέσα στη θάλασσα. Όσον αφορά το νησί της Λευκάδας
προσδιορίζονται οι ακτές της Λευκάδας από το βορειότερο σημείο μέχρι το νοτιότερο. Και όσον αφορά τα νησιά, ισχύει οι
ακτές των μικρών νησιών συν πενήντα μέτρα από τις ακτές μέσα.
Σε αυτήν την περίπτωση που είναι σαφέστατα τα πράγματα, γιατί
να υποβάλουμε τους πολίτες σε μία ταλαιπωρία, η οποία θα είναι
μεγάλη; Διότι, όπως προβλέπεται, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι
να απευθύνονται στην Πάτρα που είναι η έδρα της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, θα πρέπει η αρμόδια περιβαλλοντική
υπηρεσία να στέλνει να κάνουν αυτοψία. Και βεβαίως στην
Πάτρα υπάγεται όλο το Ιόνιο, όλη η Πελοπόννησος και η Αιτωλοακαρνανία. Φανταστείτε, αν είναι δυνατόν να υπάρχει δυνατότητα ανταπόκρισης, τι θα γίνει. Θεωρώ ότι είναι μια ταλαιπωρία
για τους πολίτες χωρίς κανένα νόημα και χωρίς κανένα αντικείμενο αφού καθορίζονται με σαφήνεια τα όρια. Άρα –για να
κλείσω αυτή μου την παρατήρηση- θα πρέπει να το διορθώσουμε
αυτό. Εκεί που τα όρια καθορίζονται με σαφήνεια, σε αυτήν την
περίπτωση να μη χρειάζεται καμμία αυτοψία. Εκεί βεβαίως που
υπάρχει ασάφεια, θα πρέπει πραγματικά να υπάρχει κάποια αυτοψία. Και θα μπορούσαμε να το λύσουμε διαφορετικά, βεβαίως,
με υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού και αυτοψία της
υπηρεσίας. Και αν δεν μπορούσαν αυτοί να δώσουν λύση, να
απευθυνθούν σε δεύτερο βαθμό, στην αποκεντρωμένη περιφερειακή διοίκηση. Τα φορτώνουμε όλα δηλαδή, στην αποκεντρωμένη περιφερειακή διοίκηση και θεωρώ ότι έτσι θα φρακάρουμε
το σύστημα.
Άλλωστε, για το Μεγανήσι που σαφώς περιγράφονται πενήντα
μέτρα από την ακτή, επειδή ο χάρτης που βρίσκουμε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν αποτυπώνει σε κλίμακα 1: 100.000 τα πενήντα
μέτρα από την ακτή προφανώς, οι υπηρεσίες δεν δέχονται τα πενήντα μέτρα που είναι αυτονόητο, αλλά ρωτάνε. Και ρωτήσαμε
και το Υπουργείο και μάλιστα την αναφορά την έστειλα εγώ ως
Βουλευτής. Και η απάντηση από το Υπουργείο, κυρία και κύριε
Υπουργέ, ήταν εκπληκτική. Λέει «Δεν ξέρουμε ακόμα τι ισχύει.
Το μελετάμε. Θα δούμε στην πορεία». Αυτά λέει το Υπουργείο.
Εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής αυτά που σας λέω
τώρα: Και τα όρια τα καθορισμένα και την απάντηση που έχει
δοθεί για να δείτε σε τι δύσκολους ατραπούς θα οδηγηθούμε αν
επιμείνουμε σε αυτήν τη διάταξη.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυροπάνος Μαργέλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω ως παρατήρηση –και συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε- είναι ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ το ξαναέθεσα όταν κουβεντιάζαμε στον κοινοβουλευτικό τομέα
εργασίας. Υπάρχει το ζήτημα της αρτιότητας των οικοπέδων, τα
οποία βρίσκονται στις ζώνες των οικισμών. Εμείς στη Λευκάδα
έχουμε τεράστιο πρόβλημα, γι’ αυτό το ζήτημα. Και εδώ πρέπει
να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για κατατμήσεις δύο στρεμμάτων που γίνονται. Αυτή η διάταξη είναι από το 1977. Αναφερόμαστε δηλαδή, σε ακίνητα, τα οποία θεωρήθηκαν άρτια το
1977. Από το ’77 και μετά δεν επιτρέπεται καμμία κατάτμηση. Δεν
έχουμε δηλαδή, οικόπεδα που δημιουργήθηκαν από το ’77 μέχρι
σήμερα που έχουν περάσει τριάντα τέσσερα ολόκληρα χρόνια.
Κουβεντιάζουμε γι’ αυτά τα οικόπεδα που προϋπάρχουν του ’77
και που από τότε μέχρι σήμερα μπορεί να έχουν γίνει και διαδοχικές μεταβιβάσεις, έχουν πληρωθεί φόροι στο κράτος και ερχόμαστε σήμερα και λέμε ότι αυτά τα οικόπεδα δεν είναι άρτια και
οικοδομήσιμα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ θέλω να κάνω μία πρόταση: Είπατε, κύριε Υπουργέ, προχθές ότι περπατάμε την Ελλάδα και μας πληγώνει αυτό που βλέπουμε: Τετραώροφα, πενταόροφα κ.τ.λ.. Δεν ενοχλεί η αρτιότητα
σε αυτό. Δεν εξετάζει κανένας αν είναι τέσσερα στρέμματα το
ακίνητο που είναι κτισμένο μέσα ή δεκατέσσερα ή είκοσι τέσσερα. Αυτό το έκτρωμα βλέπει και τον ενοχλεί. Θα μπορούσαμε
λοιπόν εδώ να διατηρήσουμε την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα σε αυτά στις ζώνες και να επιβάλουμε άλλους όρους. Να
μη χτίζει διακόσια μέτρα, να χτίζει εκατόν είκοσι. Να μη χτίζει διώροφο να χτίζει ισόγειο. Να επιβάλουμε βιοκλιματικό σχεδιασμό,
να επιβάλουμε τη μορφολογία, τα υλικά που θα επιλέξουμε για
να χρησιμοποιήσουμε, να επιβάλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρήση φωτοβολταικών. Θεωρώ ότι αυτό δε θα ενοχλήσει.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι ο αείμνηστος Τρίτσης ξεκίνησε
τότε την επιχείρηση πολεοδομικής ανασυγκρότησης. Ίσως είναι
επίκαιρο τώρα να ξεκινήσουμε μια καινούρια επιχείρηση πολεοδομικής ανασυγκρότησης, όχι μόνο όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, αλλά όσον αφορά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, όσον αφορά την αισθητική των κτηρίων, την αρχιτεκτονική, τα υλικά που θα χρησιμοποιούμε, την ταυτότητα των
κτηρίων, δηλαδή και τελικά την ταυτότητα του παραγόμενου δομημένου περιβάλλοντος. Ίσως αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό και
θα παράγει καλύτερο αποτέλεσμα απ’ ό,τι παράγει ο περιορισμός αυτός: «Δεν σου επιτρέπω». Και θα έχει την αίσθηση και ο
άλλος της δικαιοσύνης. Διότι αυτήν τη στιγμή, για λόγους που
κατανοώ, επιτρέπουμε τη λειτουργία λατομικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων σε περιοχές προστασίας.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Ολοκληρώνω αμέσως, κύριε
Πρόεδρε.
Επιτρέπουμε τη λειτουργία ΠΟΤΑ, δηλαδή Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης σε περιοχές προστασίας. Επιτρέπουμε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή ΑΠΕ σε περιοχές
προστασίας. Πώς θα πείσουμε τον πολίτη, όταν στα δύο στρέμματα δεν του επιτρέψουμε να χτίσει ένα σπίτι με όλες αυτές τις
προδιαγραφές που σας είπα νωρίτερα;
Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον
κ. Σπυροπάνο Μαργέλη, Βουλευτή Λευκάδας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Μπατζελή, Βουλευτής Φθιώτιδας
του ΠΑΣΟΚ, για οκτώ λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κανείς δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει την προσπάθεια της
Υπουργού και του Υπουργού, για να βελτιώσουν το νομοσχέδιο
για τη βιοποικιλότητα και κανείς από εμάς δεν περίμενε ότι ένα
νομοσχέδιο το οποίο θίγει ζητήματα χρήσης γης, ζώνες αναγνωρισμένης προστασίας και ζώνες οικιστικές δεν θα δημιουργούσε
συγκρούσεις, διαφωνίες, αλλά και προβλήματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, διότι είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μια μεταρρύθμιση η οποία έχει να κάνει με τον χωροταξικό σχεδιασμό
της χώρας μας, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη. Γι’ αυτό,
λοιπόν, πιστεύω πραγματικά ότι το ΥΠΕΚΑ θα προσπαθήσει,
όπως και προσπαθεί, να εξομαλύνει τις πρώτες προτάσεις, τον
αρχικό σχεδιασμό και την πρώτη προσέγγιση προς αυτήν την κατεύθυνση.
Πάντα πίστευα, κυρία Υπουργέ, ότι θα ήταν πολύ πιο σκόπιμο
να έχουμε ένα αμιγές νομοσχέδιο για τη βιοποικιλότητα και σε
επόμενη φάση, αφού ορίζονταν όλες οι περιοχές να είχαμε μια
ολοκληρωμένη πρόταση για το γενικό χωροταξικό σχεδιασμό
της χώρας, ο οποίος κινδυνεύει πάρα πολλές φορές από παρεμβάσεις ατομικές, επιχειρησιακές και επιχειρηματικές. Έχουμε,
όμως, αυτό το νομοσχέδιο και καλούμαστε να το συζητήσουμε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω, σε ό,τι αφορά την τροποποίηση
στην παράγραφο 2 την οποία φέρατε σχετικά με τα τέσσερα
στρέμματα, ότι είναι μια θετική τροποποίηση, προσεγμένη, χωρίς
φυσικά να ξεχνάμε ή να θέλουμε να ξεχάσουμε ότι θα δημιουρ-
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γηθούν προβλήματα με τα μικρά τεμάχια, με τα μικρά γήπεδα
των επτακοσίων πενήντα μέτρων και των δύο στρεμμάτων. Φυσικά, εδώ είμαστε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της
τοπικής κοινωνίας και να δούμε το πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των προσφυγών που θα γίνουν.
Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο άρθρο 5, σχετικά με τα πάρκα.
Θεωρώ θετική την τροπολογία την οποία κατέθεσε η Υπουργός
για την εξαίρεση εγκαταστάσεων ΠΟΤΑ, διότι αυτές θα επιβάρυναν πάρα πολύ τις περιοχές «NATURA». Είναι, όμως, σκόπιμο
πραγματικά να διασαφηνιστεί από την Υπουργό ότι στις περιοχές
αυτές θα ενεργοποιηθούν μικρής κλίμακας παραγωγικές δραστηριότητες, όπως ο αγροτουρισμός και η οικοανάπτυξη, επενδύσεις που βελτιώνουν την τοπική αρχιτεκτονική και τη χρήση
μικρών μορφών μεταποιητικών μονάδων, που πραγματικά μπορούν να συνδυάσουν τη γεωργική παραγωγή, την εμπορική,
αλλά και την τουριστική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, θα έπρεπε ή θα πρέπει αργότερα να εξειδικευτεί αυτό το
τμήμα.
Σχετικά με το θέμα του χρονοδιαγράμματος, είχαμε ακούσει
την πρωτολογία σας με πολύ ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον
οποίο θα παρουσιαστεί από πλευράς του ΥΠΕΚΑ το χρονοδιάγραμμα για την επικαιροποίηση των ειδικών περιβαλλοντολογικών μελετών, όσων έχουν γίνει, αλλά και την προώθηση των νέων
για τις υπόλοιπες περιοχές, οι οποίες θα καθοριστούν τελικά από
την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Θα ήθελα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Υπουργέ, να δούμε το χρονοδιάγραμμα το
οποίο θα ακολουθήσετε, πέρα από τη λειτουργία και τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 5, που αναφέρει ότι μέχρι να γίνουν οι μελέτες κ.λπ. η τοπική κοινωνία, η νέα περιφερειακή
διοίκηση θα μπορέσει πραγματικά να ορθοποδήσει και να σχεδιάσει το περιφερειακό χωροταξικό.
Για το Νομό Φθιώτιδος θα ήθελα να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Το δίκτυο «NATURA» στηρίζεται σε μελέτες που είναι
τουλάχιστον δέκα ετών και οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τα νέα
δεδομένα. Ποια είναι τα νέα δεδομένα; Υπάρχει η εθνική κλίμακα,
η εθνική οδός ΠΑΘΕ, η Ε-65, που περνά μέσα από περιοχές Ραμσάρ αλλά και «NATURA» και αυτές τις περιοχές εμείς τις θεωρούμε πλέον στη Φθιώτιδα, με βάση και το νομοσχέδιο, ως
«περιοχές NATURA». Γι’ αυτό, λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να
επικαιροποιηθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να γίνει προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Φυσικά, το μεγάλο πρόβλημα του Σπερχειού, των περιοχών
που είναι ενταγμένες στην περιοχή «NATURA», είναι ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι μελέτες και όχι μόνο αυτές, αλλά και
το ποιες χρήσεις, ποιες οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να
γίνουν στις ζώνες που αφορούν τις περιοχές «NATURA», έτσι
ώστε να τελειώσουμε με την καθυστέρηση των επενδύσεων στην
πρωτεύουσα της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδος.
Σχετικά με την τροπολογία για την κατάργηση των εξακοσίων
μέτρων αριστερά και δεξιά των εθνικών οδών, όπου πλέον αφήνεται ελεύθερη να καθοριστεί εάν είναι γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι και να οριστούν ορισμένα ζητήματα, κάποια όπως τα
ορίζει η αγορά, θέλω να σας πω, σε ό,τι με αφορά, πως ό,τι εξοικονομεί το κράτος ως γη υψηλής παραγωγικότητας, δηλαδή για
αγροτική χρήση, θα μπορούσα να είμαι σύμφωνη, εφόσον αυτή
εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό, όταν είμαστε μάλιστα
σε μια χώρα που τα τρόφιμα και η αγροτική οικονομία θα πρέπει
να ανεβάσουν το ρόλο τους στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας.
Θεωρώ, όμως, ότι γίνεται άτακτα και χωρίς σχεδιασμό αυτή η
τροποποίηση, διότι θα δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα.
Οι επίμαχες εκτάσεις σήμερα πωλούνται, αξιοποιούνται και μεταβιβάζονται ως οικόπεδα προστιθέμενης ειδικής αξίας και όχι
ως αγροτεμάχια και μάλιστα φορολογούνται οι ιδιοκτήτες ως κατέχοντες γη μεγάλης προστιθέμενης αξίας. Γι’ αυτό, λοιπόν, το
λόγο θα πρότεινα -και το έχουμε συζητήσει- χωρίς να θέλω να
αλλάξω την ουσία της τροπολογίας ότι εφόσον οι παλιοί δήμοι
είχαν το δικαίωμα να καταθέσουν μέχρι το τέλος του 2010 τον
ειδικό πολεοδομικό τους σχεδιασμό, να δοθεί για ένα ή ενάμιση
χρόνο η δυνατότητα στους νέους δήμους του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
έτσι ώστε αυτοί εφόσον σχεδιάσουν το γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό κ.λπ., να καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση στην πε-
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ριφέρεια και κατ’ επέκταση στην κεντρική διοίκηση για να οριοθετηθούν οι χρήσεις.
Θα σας δώσω μια εικόνα. Εάν ισχύσει αυτή η τροπολογία, σημαίνει ότι με τη δημοσίευση του νόμου στη Βοιωτία ή στη Φθιώτιδα το ένα κομμάτι μπορεί να πουληθεί για θερμοκήπιο, το άλλο
για τουριστική μονάδα, το άλλο για βιομηχανική μονάδα και ούτω
καθεξής. Θα έχουμε μια άσχημη εικόνα ανάπτυξης των περιοχών
γύρω από την ΠΑΘΕ.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ακόμη θα χρειαστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε όσο
το δυνατόν πιο σύντομα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Σε τριάντα δευτερόλεπτα.
Σας κάνω, λοιπόν, την πρόταση να πάρουμε παράταση για ένα
ή ενάμιση χρόνο, έτσι ώστε η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να
πάρει το ρόλο της στο σχεδιασμό αυτό, διότι δεν μπορεί από τη
μια πλευρά να ρίχνουμε εκτάσεις στην αγορά, όπως αυτή με την
κατάργηση των εξακοσίων μέτρων, και από την άλλη πλευρά να
«καπαρώνουμε» εκτάσεις, χωρίς καμμία μελέτη, διακοσίων ή
τριακοσίων ή εκατό μέτρων. Όσο αντιεπιστημονικό μέτρο είναι
τα εξακόσια μέτρα, άλλο τόσο αντιεπιστημονικό και ουτοπικό
είναι τα διακόσια ή τα τριακόσια μέτρα επέκτασης των περιοχών
«NATURA». Γι’ αυτό, λοιπόν, λέω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας
σαφής χωροταξικός σχεδιασμός, όπου θα εμπλακεί αποφασιστικά και δυναμικά η Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε την
κ. Αικατερίνη Μπατζελή, Βουλευτή Φθιώτιδας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Χαντάβας, Βουλευτής Γρεβενών
του ΠΑΣΟΚ για οκτώ λεπτά. Θερμή παράκληση να είμαστε ακριβώς μέσα στο χρόνο, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος των
ομιλητών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα, επιχειρείται να θεσμοθετηθεί ένα
αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας, αλλά και διαχείρισης της
βιοποικιλότητας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα
πολύ σημαντικό και αναγκαίο νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται να
εκσυγχρονίσει και να συμπληρώσει την ελληνική νομοθεσία. Μάλιστα έρχεται λίγους μήνες μετά το παγκόσμιο έτος της βιοποικιλότητας που ήταν το 2010, κατά το οποίο οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έπρεπε να υποβάλουν τις δικές τους στρατηγικές μελέτες, το δικό τους σχεδιασμό για το πώς θα προστατεύσουν τις περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό
ενδιαφέρον.
Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαθέτει μία από
τις πιο πλούσιες βιοποικιλότητες πανευρωπαϊκά. Ειδικά σήμερα,
που βρισκόμαστε μπροστά στην πρόκληση ενός πολιτικού και θεσμικού επανασχεδιασμού, ο ρόλος και η σημασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να διαπερνούν οριζόντια τις περισσότερες από
τις πολιτικές που υιοθετούνται. Το μεγάλο στοίχημα, όμως, σε
αυτήν την προσέγγιση είναι να μη δούμε την περιβαλλοντική
προστασία μόνο ως μια στείρα απαγόρευση. Η ελεγχόμενη παρουσία του ανθρώπου είναι αναγκαία, ακριβώς για να έχουμε την
προστασία και την αξιοποίηση του περιβάλλοντος, αλλά και για
να μάθουμε τελικά να συμβιώνουμε με το περιβάλλον που θέλουμε να προστατεύσουμε.
Είναι δε ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι και σε επίπεδο
πολιτικής η σημασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων για τον άνθρωπο αναδεικνύεται στον 21ο αιώνα σε ουσιαστικό παράγοντα σχεδιασμού της περιφερειακής ανάπτυξης.
Έχει αναγνωριστεί πλέον η σημαντικότητα των τοπικών οικοσυστημάτων στις τοπικές κοινωνίες και η συμμετοχή τους είναι καθοριστική στα σύγχρονα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό
άλλωστε είναι το ζητούμενο για την ελληνική περιφέρεια. Αυτό
ζητάμε και εμείς στο Νομό Γρεβενών, μία ήπια ανάπτυξη για να
αναδείξουμε το φυσικό μας πλούτο.
Στην προσπάθεια αυτή, όπως επεσήμανα, κυρία Υπουργέ, και
κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Διαρκή Επιτροπή Παρα-
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γωγής και Εμπορίου, είναι αναγκαία η άρση μιας σειράς γραφειοκρατικών και νομοθετικών εμποδίων και δίνεται η ευκαιρία με
αυτό το νομοσχέδιο να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Γνωρίζω
ότι λύνονται και με προεδρικά διατάγματα, αλλά ίσως είναι καλύτερα να λυθούν ρητά με τις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν γίνεται σε κανένα άρθρο αναφορά για τις περιπτώσεις εκείνων των
έργων που έχουν κατασκευαστεί από φορείς του δημοσίου, από
τη νομαρχιακή ή τοπική αυτοδιοίκηση και δεν λειτουργούν,
επειδή δεν απέκτησαν σήμερα περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τέτοιο έργο, όπως ανέφερα και τότε αναφέρω και σήμερα, είναι το
φράγμα του Αγίου Γεωργίου στο Νομό Γρεβενών, το οποίο δεν
λειτουργεί από το 1993, ούτε είναι δυνατή η κατασκευή αρδευτικού δικτύου, επειδή δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί εκ των υστέρων. Παρόμοιο πρόβλημα έχει και το χιονοδρομικό κέντρο
Βασιλίτσας, που βραβεύθηκε φέτος, ως το καλύτερο χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο και αυτό δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί για αρκετά χρόνια.
Για το λόγο αυτό εγώ προτείνω να υπάρξει προσθήκη στο
άρθρο 21 του παρόντος νομοσχεδίου, που να αναφέρει, για έργα
ή δραστηριότητες που είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα ή και δημοσίου συμφέροντος και έχουν κατασκευαστεί πριν από το 2000,
αλλά λειτουργούν, χωρίς περιβαλλοντικούς όρους, και προβλέπεται η αδειοδότησή τους με την υποβολή της σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης και μελέτης σκοπιμότητας στην αρμόδια
υπηρεσία Περιβάλλοντος, που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τη
σκοπιμότητα του έργου ή της δραστηριότητας, το μέγεθος των
επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής από την κατασκευή του έργου στο παρελθόν, καθώς και από τις επιπτώσεις
από τη λειτουργία του. Επίσης, συγκριτική αξιολόγηση των επιπτώσεων από την καθαίρεση του έργου σε σχέση με τις επιπτώσεις από τη σημερινή λειτουργία του και αυστηρά μέτρα και
περιορισμούς για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του
έργου ή της δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον της άμεσης
και ευρύτερης περιοχής. Η αρμόδια υπηρεσία αφού λάβει υπ’
όψιν της και τυχόν γνωμοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών που θα κρίνει αυτή, θα αποφανθεί για την καθαίρεση του έργου ή τη συνέχιση της λειτουργίας του με βάση τους περιβαλλοντικούς όρους
που θα εκδώσει και έτσι θα δοθεί μία οριστική λύση για τη λειτουργία και την αξιοποίηση μιας σειράς τέτοιων έργων υποδομής, που είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και όχι
μόνο στο Νομό Γρεβενών.
Επίσης σε ό,τι αφορά το άρθρο 21 του παρόντος νομοσχεδίου,
όπου γίνεται σχετική μνεία στην ΚΥΑ 23069, που αναφέρεται στο
χαρακτηρισμό της χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της
βόρειας Πίνδου, ως εθνικού πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμό χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης,
προτείνω και εδώ την τροποποίηση της ΚΥΑ, επειδή χαρακτηρίζεται από το παράδοξο οι απαγορεύσεις να είναι πιο αυστηρές
στις δραστηριότητες που προβλέπεται να εκτελούνται εντός της
περιφερειακής ζώνης, σε σχέση με αυτές που προβλέπονται
εντός του εθνικού πάρκου. Έχουμε το παράδοξο, δηλαδή, στον
πυρήνα να είναι πιο ελαστικοί οι όροι από ό,τι στην περιφερειακή
ζώνη. Παρ’ ότι φαίνεται απλό, αυτό το παράδοξο όμως, κυρία
Υπουργέ, δημιουργεί προβλήματα και έχει οδηγήσει σε καθυστέρηση της κατασκευής ενός σημαντικού οδικού άξονα, του οδικού
άξονα Γρεβενών-Βασιλίτσας, που ενώ έχει ολοκληρωθεί η μελέτη
καθυστερεί η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, γιατί ένα μικρό σημείο
του δρόμου εντάσσεται σε μια μύτη της ζώνης «NATURA». Αν είχαμε, λοιπόν, ίδιους όρους με αυτούς που έχει ο πυρήνας του
εθνικού πάρκου, αυτός ο δρόμος θα μπορούσε ήδη να κατασκευάζεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο
για πρώτη φορά αναγνωρίζει τη σημασία της ελληνικής βιοποικιλότητας ως αναντικατάστατο εθνικό κεφάλαιο. Εκσυγχρονίζει
το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών, λαμβάνει υπ’
όψιν τις διεθνείς συμβάσεις και τη σύγχρονη διεθνή νομοθεσία,
προβλέπει κίνητρα για την προστασία της βιοποικιλότητας και
ποινικές κυρώσεις για όσους εσκεμμένα υποβαθμίζουν τη βιοποικιλότητα. Θα πρέπει αυτό το νομοσχέδιο να το δούμε ως μια
ευκαιρία, που θα δημιουργεί τους όρους και τις προϋποθέσεις,
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ούτως ώστε και το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας θα προστατεύεται, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες να μπορούν να το αξιοποιούν. Χρειαζόμαστε ένα σχεδιασμό, όπου η περιφερειακή
ανάπτυξη θα ενσωματώνει την οικονομία των τοπικών κοινωνιών,
η οποία θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε
τόπου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στο πλαίσιο μας πραγματικής πράσινης ανάπτυξης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον
κ. Αθανάσιο Χαντάβα, Βουλευτή Γρεβενών του ΠΑΣΟΚ και για τη
συνέπεια στο χρόνο.
Το λόγο έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω μία πολύ σύντομη παρέμβαση και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους που διακόπτω τη ροή των ομιλητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρέμβαση ή ομιλία;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρέμβαση δύο λεπτών.
Όση ώρα εμείς συζητάγαμε εδώ, κύριε Πρόεδρε, αυτά τα
πολύ σοβαρά θέματα, δυστυχώς πληροφορηθήκαμε ότι η Κυβέρνηση Παπανδρέου υπεχώρησε κατά κράτος, συνετρίβη στην κυριολεξία από τους λεγομένους τριακόσιους, διακοσίους ογδόντα
λαθρομετανάστες, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτήν την απεργία
πείνας, τη γνωστή ιστορία της Νομικής και της «Υπατίας» και των
λεγομένων αλληλέγγυων. Και ενώ μέχρι σήμερα το πρωί η Κυβέρνηση Παπανδρέου εμφανιζόταν, ως η Κυβέρνηση νομιμότητος, η οποία είχε αντιληφθεί τον τεράστιο κίνδυνο που
αντιπροσωπεύει για την Ελλάδα όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη
γειτονιά μας και ο κίνδυνος να καταστεί η χώρα μας ο απόλυτος
πόλος έλξεως όλων των λαθρομεταναστών της Αφρικής και της
Ασίας, έρχεται ξαφνικά ο κ. Ραγκούσης και η Κυβέρνηση Παπανδρέου, στην κυριολεξία υποχωρώντας παντελώς, εξευτελίζοντας
κάθε έννοια νομιμότητος και βάζοντας τη χώρα στο μεγαλύτερο
κίνδυνο των τελευταίων αιώνων να γίνει η Ελλάδα ο τελικός προορισμός εκατομμυρίων λαθρομεταναστών, στέλνοντας απανταχού το μήνυμα ότι όποιος έρθει στην Ελλάδα και εκβιάσει το
ελληνικό κράτος, θα πάρει αυτό που θέλει.
Να σας πω ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και ο Γεώργιος Καρατζαφέρης από αυτήν τη στιγμή θα δούμε τι πρωτοβουλίες μπορούμε να αναλάβουμε για να πολεμήσουμε σφοδρότατα
αυτήν τη εξευτελιστική υποχώρηση του ελληνικού κράτους σε
τριακόσιους εκβιαστές και τους φίλους τους, οι οποίοι κατάφεραν να υποχρεώσουν την Κυβέρνηση Παπανδρέου να υποσχεθεί
αλλαγή του νόμου για όλους τους λαθρομετανάστες που υπάρχουν στην Ελλάδα, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν νομιμοποιητικά έγγραφα, που δεν τους έδινε ο νόμος και απεριόριστο
καθεστώς ανοχής όποιος θέλει και όποτε το ζητήσει, πράγμα
πρωτοφανές για οποιαδήποτε χώρα της Δύσεως.
Πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, για να κλείσω, ότι χθες το
πρωί ήμουν σε μία τηλεοπτική εκπομπή και ο λεγόμενος εκπρόσωπος τύπου αυτών των τριακοσίων, διακοσίων ογδόντα, είπε
στον αέρα «θα μας δώσετε χαρτιά θέλετε δεν θέλετε». Είκοσι
τέσσερις ώρες μετά, η εντολή του Αμπντούλ Χατζή στον Γιώργο
Παπανδρέου, ικανοποιήθηκε 100%. Ο Γιώργος Παπανδρέου και
ο Υπουργός του κ. Ραγκούσης, έδωσαν χαρτιά σ’ όλους αυτούς,
είτε το ήθελε είτε δεν το ήθελε, υποχωρώντας παντελώς και καταλύοντας πάσα έννοια νομιμότητας στην ελληνική δημοκρατία.
Είναι ημέρα ντροπής για το ελληνικό πολιτικό σύστημα ότι υπεχώρησε σε διακόσιους ογδόντα εκβιαστές και είναι ένα σήμα σε
οποιονδήποτε σε αυτήν τη χώρα θέλει να εκβιάσει το ελληνικό
κράτος, να το κάνει.
Το μόνο ερώτημά μου, κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, είναι το
εξής: Γιατί δεν τους δίνετε και από ένα σπίτι; Γιατί δεν τους διορίζετε και στο δημόσιο; Γιατί σταματήσατε μόνο στη νομιμοποίησή τους; Δώστε στους ανθρώπους ό,τι άλλο σας ζητήσουν,
αφού είστε τόσο ευεπίφοροι σε πάσης μορφής εκβιασμό. Πρό-
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κειται για πραγματική ντροπή και αίσχος και λυπούμεθα που
ζούμε τέτοιες στιγμές για το ελληνικό κράτος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο κ.
Αργύριος Λαφαζάνης, Βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ για
οκτώ λεπτά.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ζήτημα που έθεσε ο κ. Γεωργιάδης με το γνωστό και συνήθη υπερβολικό του τρόπο, εάν αναφέρεται στις πρωινές προτάσεις του Υπουργού Εσωτερικών προφανώς είναι εκτός τόπου
και χρόνου. Εάν αναφέρεται σε κάτι καινούργιο…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σιγά το καινούργιο.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …με όλο αυτόν το χείμαρρο των
υπερβολικών εκφράσεων, πραγματικά δεν καταλάβαμε γιατί
πρόκειται. Εάν πρόκειται, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, για τις πρωινές προτάσεις, τότε δεν έχετε καμμία σχέση με την πραγματικότητα. Πάντως δεν μας είπατε για τι πρόκειται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Δεν είναι αυτό.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτός ο χείμαρρος, αυτός ο καταρράκτης, αυτός ο υπερβολικός λόγος σας δεν μας έδωσε να καταλάβουμε για τι πρόκειται.
Εάν από την άλλη μεριά στεναχωρηθήκατε γιατί τελείωσε ή θα
τελειώσει η απεργία πείνας των λαθρομεταναστών, τότε τι να κάνουμε; Η δημοκρατία είναι για όλους και τους ανέχεται όλους και
με τις υπερβολές, είτε πρόκειται για ακραίες περιπτώσεις εκδηλώσεων, όπως η απεργία πείνας των λαθρομεταναστών αλλά και
με τις δικές σας υπερβολές.
Κύριε Υπουργέ, δεν πήρα το λόγο επί της αρχής του νομοσχεδίου, γιατί, προφανώς, όπως και όλους μας, μας βρίσκει σύμφωνους η κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και
βεβαίως είναι πολλά τα θετικά μέτρα που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Έγινε βέβαια πολύς λόγος επί των άρθρων και κυρίως για το άρθρο 9. Κι εγώ εκεί θα αναφερθώ
αποκλειστικά και θα πω ότι δεν είναι οριζόντιες απλά οι ρυθμίσεις
αλλά είναι ισοπεδωτικές. Είναι τυφλές ρυθμίσεις, είναι ρυθμίσεις
που πραγματικά με τον ίδιο άδικο τρόπο κρίνουμε και αυτόν που
ακριβοπλήρωσε ένα κομματάκι και αυτόν που είναι η μικρή του
περιουσία ένα κομματάκι γης και αυτόν που έχει πολλά κομματάκια γης. Είναι ισοπεδωτική, λοιπόν, η ρύθμιση και νομίζω ότι
στη συνείδηση κανενός από τους Βουλευτές δεν μπορεί να περάσει αυτή η ισοπεδωτική αντιμετώπιση.
Θέλω να σας πω ότι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και στο
νομό που εκπροσωπώ, στη Χαλκιδική, τεράστιες εκτάσεις είναι
περιοχές «NATURA». Η μία από τις δύο χερσονήσους, η χερσόνησος της Σιθωνίας, είναι σχεδόν ολόκληρη περιοχή «NATURA».
Εξαιρούνται κατά παράδοξο τρόπο –που δεν είναι ίσως τόσο παράδοξος- οι περιοχές των πρώην μοναστηριακών εκτάσεων,
όπου πρόκειται ή επρόκειτο να γίνουν, αν δεν τους σταματούσαμε, μεγάλοι παραθεριστικοί οικισμοί. Αυτές εξαιρούνται από
τις περιοχές «NATURA», ενώ η μορφολογία της φύσης, του εδάφους δεν διαφέρει σε τίποτα από τις γειτονικές.
Βεβαίως είναι θετική η απελευθέρωση δόμησης των τεσσάρων
στρεμμάτων, σύμφωνα με τη σημερινή τροπολογία που καταθέσατε, όπου έχουν φύγει όλοι οι περιορισμοί, τουλάχιστον όπως
την καταλάβαμε. Τέσσερα στρέμματα σήμερα άρτια και οικοδομήσιμα, τέσσερα στρέμματα και αύριο άρτια και οικοδομήσιμα,
χωρίς πρόσωπα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις ημερομηνιών για τη μεταγραφή συμβολαίων. Γιατί, βεβαίως, είναι πάρα
πολλές οι ιδιοκτησίες που δεν έχουν καν συμβόλαια και βέβαια
είναι σήμερα άρτια και οικοδομήσιμα χωρίς να έχουν συμβόλαια.
Αυτό τακτοποιείται με τα σημερινά ισχύοντα εύκολα. Παραμένει,
όμως, το μεγάλο ζήτημα των παρεκκλίσεων και κυρίως παραμένει το ζήτημα της δόμησης στη ζώνη των πεντακοσίων μέτρων
γύρω από τους οικισμούς. Τα δύο στρέμματα που έχουν οι συμπατριώτες μας γύρω από τους οικισμούς, σε περιοχές εν δυνάμει επέκτασης των οικισμών -σε περιοχές δηλαδή που δεν θα
διώξουμε ούτε το λαγό ούτε τα πτηνά από εκεί, γιατί τα έχουμε
διώξει ήδη με τους οικισμούς- είναι εξαιρετικά βαρύ το να σταματήσουμε τη δόμηση. Βέβαια, αυτό έχει δημιουργήσει ήδη κοινωνική αντίδραση, γιατί η ανατροπή των οικονομικών δεδομένων
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που έχει επιβληθεί με την παράγραφο 2, του άρθρου 9, έχει μετατραπεί πραγματικά σε κοινωνική οργή.
Θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι είναι δύο οι μορφές δόμησης που επιβαρύνουν κυρίως το περιβάλλον: Η αυθαίρετη δόμηση και η εργολαβική δόμηση. Σε όποιο παράδειγμα περιοχής
της χώρας να δείτε, αυτές οι δύο μορφές επιβαρύνουν το περιβάλλον κυρίως. Καμμία από τις δύο μορφές δόμησης δεν αντιμετωπίζει το σημερινό νομοσχέδιο. Ούτε για την αυθαίρετη
δόμηση δεν υπάρχει καμμία πρόβλεψη, ούτε για την εργολαβική
δόμηση, δηλαδή, την αποτροπή δημιουργίας οικισμών, έστω άτυπων ή και νόμιμων οικισμών που πραγματικά υπερφορτώνουν το
περιβάλλον.
Κύριε Υπουργέ, έχουμε ακριβώς τον ίδιο στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος και της λιγότερης επιβάρυνσης από οικοδομική δραστηριότητα, από οικοδομές, αλλά το βλέπουμε με
διαφορετικό τρόπο και πολύ φοβάμαι ότι το δικό σας νομοσχέδιο
δεν θα πετύχει. Από την άλλη μεριά κάποια απλά μέτρα που πήραμε ως Νομαρχία Χαλκιδικής πέτυχαν με το παραπάνω. Δεν
είναι υπερβολική εκτίμηση ότι την τετραετία 2002-2006 περιορίσαμε τη δόμηση κατά περίπου τριάντα χιλιάδες κατοικίες σ’ ένα
σύνολο εκατόν πενήντα χιλιάδων κατοικιών σε ολόκληρο το
νομό, από τις οποίες οι εξήντα χιλιάδες με εβδομήντα χιλιάδες
περίπου είναι αυθαίρετα. Το καταφέραμε με πολύ απλά μέτρα.
Πρώτα-πρώτα καμμία ηλεκτροδότηση αυθαιρέτων. Οι προηγούμενοι από εμάς έδωσαν μερικές χιλιάδες ηλεκτροδοτήσεις, οι
επόμενοι μερικές εκατοντάδες. Δεν δώσαμε ούτε μία και επηρέασε σημαντικά στο να μειωθεί ο αριθμός κατασκευής αυθαιρέτων.
Δεύτερο μέτρο, σταματήσαμε τις οικοδομικές υπερβάσεις στα
τέσσερα στρέμματα, όπου οι εργολάβοι αντί να κατασκευάσουν
τρεις ή τέσσερις μεζονέτες, κατασκεύαζαν δεκαπέντε, δεκαέξι,
δεκαεπτά. Γλιτώσαμε από την επιβάρυνση πολλών χιλιάδων κατοικιών μ’ αυτό το μέτρο. Ήταν πολύ απλό το μέτρο, απλώς την
αυτοψία για την ηλεκτροδότηση θα την έκανε ο ίδιος ο νομάρχης
και όχι ο υπάλληλος της πολεοδομίας.
Τρίτο μέτρο, σταματήσαμε πλήρως τους παραθεριστικούς οικισμούς. Είχαμε οικισμό τρεισήμισι χιλιάδων κατοικιών, άλλον
που τον σταματήσαμε στο Κριαρίτσι, με δική μας ευθύνη, άλλον
δυόμισι χιλιάδων κατοικιών. Συνολικά όλα αυτά τα μέτρα, μαζί με
το σταμάτημα των άτυπων οικισμών, δηλαδή αυτών που κατασκευάζονται με τεμαχισμό της γης σε τεσσάρια και τη δημιουργία άτυπου οικισμού στη συνέχεια, μας δίνουν περίπου τριάντα
χιλιάδες σε επιβάρυνση από τη δόμηση σε ολόκληρο το Νομό
Χαλκιδικής.
Βεβαίως, με την πρόβλεψη για το μεγάλωμα το ορίου κατάτμησης επιτυγχάνεται το να αποφεύγονται οι άτυποι οικισμοί.
Δεν ήταν απαραίτητο βέβαια να πάμε στα δέκα στρέμματα. Και
τα έξι στρέμματα θα αρκούσαν, γιατί οριακά σήμερα συμφέρει
στους εργολάβους. Και μόνο αν κάνουν υπερβάσεις συμφέρει
και η κατάτμηση σε τέσσερα στρέμματα. Εν πάση περιπτώσει,
κρίνεται θετικό το μέτρο του μεγαλώματος του ορίου κατάτμησης, αλλά θα αρκούσαν και τα έξι στρέμματα ως όριο κατάτμησης.
Πέρα από αυτούς τους οικισμούς που σας ανέφερα και νωρίτερα και πρόσφατα μόλις με δική μου πρωτοβουλία σταμάτησε
η δόμηση ογδόντα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων στο «Πόρτο
Καρράς» με πλήρως παράνομη άδεια. Δυστυχώς γι’ αυτήν την
περίπτωση, τεσσερισήμισι μήνες μετά, ακόμη δεν πήρατε θέση
ως Υπουργείο και περιμένουμε να πείτε αν ήταν νόμιμη ή παράνομη η άδεια.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Επειδή έχουμε
πίεση χρόνου, αν έχετε την καλοσύνη να τελειώσετε σύντομα.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα σας παρακαλούσα, κυρία Υπουργέ, να αποσύρετε την παράγραφο 2 του άρθρου 9, για να λυτρώσετε έτσι τη Βουλή, να
κατευνάσετε την οργή της κοινωνίας, να απαλλάξετε την Κυβέρνηση από μεγάλο βάρος, να απαλλάξετε την παράταξή μας από
μεγάλο βάρος και από φοβερό κόστος και να απαλλάξετε την
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πολιτεία από μελλοντικές οικονομικές επιβαρύνσεις.
Έχω τη βεβαιότητα ότι όσοι προσφύγουν δικαστικά και ζητήσουν αποζημιώσεις για τη μείωση της αξίας της περιουσίας τους
θα δικαιωθούν και έχουμε πολλά παραδείγματα γι’ αυτό. Όταν
μειώνουμε με βίαιο τρόπο την περιουσία του Έλληνα πολίτη, τα
δικαστήρια τον δικαιώνουν και του δίνουν αποζημίωση.
Θα μπορούσατε να αντικαταστήσετε την παράγραφο 2, του
άρθρου 9, με δυο απλές ρυθμίσεις που θα σταματούσαν τα αυθαίρετα και την εργολαβική δόμηση.
Η πρώτη ρύθμιση –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- είναι η δορυφορική επιτήρηση για την αποφυγή κατασκευής αυθαιρέτων.
Είναι ένα σύστημα εύκολο και φθηνό με πολύ χαμηλό κόστος,
για να γλιτώσουμε από τα αυθαίρετα και από τη μεγάλη επιβάρυνση που δίνουν στο περιβάλλον. Και δεύτερη είναι η απαγόρευση δημιουργίας οικισμών ιδιωτικών, συνεταιριστικών
εργολαβικών γενικά, αφήνοντας μονάχα τη δυνατότητα σε πρωτοβουλία των δήμων να γίνονται οικισμοί, είτε επεκτάσεις οικισμών, είτε παραθεριστικοί οικισμοί.
Με αυτά τα δυο μέτρα έχω τη βεβαιότητα ότι θα έχετε πολλαπλάσιο αποτέλεσμα παρά από το να στερήσετε την ιδιοκτησία
από τους μικροϊδιοκτήτες και να δημιουργήσετε έτσι μια πολύ
μεγάλη κοινωνική αναστάτωση που τη ζούμε σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα ήθελα το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Πρωτόπαπα, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα εξηγήσω, κύριοι συνάδελφοι,
γιατί αναγκάζομαι να παρέμβω, αλλά πρέπει να απαντήσουμε
στην προηγούμενη και αρκετά οξεία παρέμβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ.
Άδωνη Γεωργιάδη.
Φυσικά και δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα είπε ο κ. Γεωργιάδης. Και νομίζω ότι πρέπει να φροντίσουμε να ενημερωθούμε, προτού σπεύσουμε μέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου
να κάνουμε παρεμβάσεις.
Εμείς θεωρούμε ότι στο μείζον ζήτημα που δημιουργήθηκε με
την απεργία πείνας των λαθρομεταναστών, αυτών που ήταν
εγκατεστημένοι στο μέγαρο «Υπατία», έπρεπε να δράσουμε με
βάση τρία ζητήματα, με βάση τρεις αρχές, τρεις παραδοχές:
Η πρώτη είναι ότι πρέπει να υπάρχει προστασία της ανθρώπινης ζωής. Για εμάς η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ’ όλα και αυτό
πρέπει να το λάβουμε υπ’ όψιν μας για να μετρήσουμε την οποιαδήποτε κίνηση γίνεται.
Η δεύτερη είναι η ευνομία και η πιστή τήρηση του ν.3907, τον
οποίο η Εθνική Αντιπροσωπεία ψήφισε πριν από μερικούς μήνες.
Θα έπρεπε να γνωρίζει ο κ. Γεωργιάδης ότι δεν υπήρχαν και
δεν υπάρχουν ούτε μαζικές νομιμοποιήσεις ούτε ατομικές νομιμοποιήσεις. Αντιθέτως, με βάση την πρόταση την οποία έκαναν
οι συναρμόδιοι Υπουργοί, ο κ. Ραγκούσης, ο κ. Λοβέρδος, η κ.
Νταλάρα και ο κ. Παπουτσής την Παρασκευή, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα ανοχής, όπως από την αρχή είχαμε πει και είχαμε
ξεκαθαρίσει, καθαρά για ανθρωπιστικούς λόγους, προκειμένου
να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί.
Δεν υπάρχουν, λοιπόν, ούτε μαζικές νομιμοποιήσεις ούτε ατομικές νομιμοποιήσεις. Αντίθετα, είναι καθαρό ότι υπάρχει απέλαση, η οποία βεβαίως για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
το οποίο από την Παρασκευή είχαμε προτείνει, για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους, που φτάνει μέχρι ένα χρόνο, έχει ισχύσει
όπως ακριβώς είχαμε προαναγγείλει –ξαναλέω- πριν από μερικές
μέρες.
Το τρίτο ζήτημα με βάση το οποίο ενεργήσαμε είναι η κοινωνική ειρήνη. Μιλάμε για μια μεγάλη υπόθεση η οποία απασχόλησε τους Έλληνες τον τελευταίο καιρό και για μια υπόθεση η
οποία εξελισσόταν στο κέντρο της Αθήνας. Γνωρίζετε πολύ καλά
ότι πολλοί από αυτούς τους συνανθρώπους μας, διότι άνθρωποι
είναι, έφτασαν σε όρια ιδιαίτερα δύσκολα σε σχέση με την υγεία
τους και χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε κρατικά και άλλα νοσοκομεία. Και έπρεπε να γνωρίζουν πολύ καλά οι συνάδελφοι ότι
χρειάστηκε εκεί να παρέμβουμε, γιατί κάποιοι κύριοι και κυρίες,
οι οποίοι εμφανίζονταν ως δήθεν αλληλέγγυοι, ή εν πάση περι-
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πτώσει, ως αλληλέγγυοι προς την απεργία πείνας των λαθρομεταναστών, ουσιαστικά παρεμπόδιζαν τους γιατρούς προκειμένου
να τους παρέχουν την αναγκαία περίθαλψη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αυτά που κάνετε είναι ξεφτίλα! Να
σηκωθείτε να φύγετε! Καταστρέφετε τη χώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Εμείς να φύγουμε; Δεν είστε καλά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν σας αντέχει άλλο η ελληνική
κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Αμοιρίδη και
κύριε Ροντούλη, σας παρακαλώ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Σας ανακαλούμε στην τάξη!
Κύριε Ροντούλη, η ξεφτίλα είναι δική σας, διότι δεν καταλαβαίνετε ούτε τι σημαίνει σεβασμός ανθρώπινης ζωής, ούτε τήρηση του νόμου, ούτε της κοινωνικής ειρήνης.
Καταλάβατε, κύριε Ροντούλη;
ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτές οι ύβρεις ντροπιάζουν τη
Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Ροντούλη,
σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι με
βάση την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την τήρηση του
ν.3907 κινήθηκε η Κυβέρνησή μας, η οποία δεν έχει κάνει καμμία
μαζική ή ατομική νομιμοποίηση και κινήθηκε αποκλειστικά είτε ο
ΣΥΡΙΖΑ είτε ο κ. Ροντούλης και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός
με βάση αυτές τις αρχές τις οποίες ακράδαντα πιστεύουμε.
Σας ευχαριστώ.
(Παρατεταμένος θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριοι συνάδελφοι,
μπορούμε λίγο να σεβαστούμε το χώρο;
Παρακαλώ να μη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Ροντούλη,
σας παρακαλώ.
Κύριε Γεωργιάδη, επί ποίου ζητήματος ζητήσατε το λόγο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Πρωτόπαπας αναφέρθηκε στο όνομά μου και είπε ότι είμαι παραπλανημένος ή
κακώς πληροφορημένος και ότι παραπληροφόρησα το Σώμα.
Θέλω, λοιπόν, να μου δοθεί ο λόγος γι’ αυτό το θέμα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Γεωργιάδη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Κύριε Πρωτόπαπα, αφήστε τον κ. Γεωργιάδη να μιλήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρωτόπαπα, επειδή
άκουσα τον κ. Αμοιρίδη, ο οποίος φώναζε «Τι θέλετε να τους κάνουμε», εμείς θέλαμε να κάνετε αυτό που είπε ο κ. Πάγκαλος, ο
Αντιπρόεδρός σας μόλις προχθές!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Αμοιρίδη, σας
παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να μπει η Αστυνομία να
τους συλλάβει και να τους απελάσει. Αυτό το είπε ο κ. Πάγκαλος.
Εάν είναι ακροδεξιός ο κ. Πάγκαλος, να τον βγάλετε από την Κυβέρνησή σας.
Κύριε Πρωτόπαπα, εγώ κατάλαβα από την ομιλία του κ. Λαφαζάνη ότι το Σώμα δεν είναι ενήμερο για το τι έχει γίνει και ίσως
εσείς να θέλατε σκοπίμως να παραπληροφορήσετε το Σώμα.
Ο νόμος που ψηφίσατε έδινε το δικαίωμα μόνο για ένα εξάμηνο καθεστώς ανοχής, με μια παράταση, δηλαδή το μέγιστο
ήταν ένα χρόνο. Σήμερα δεσμευτήκατε ότι θα ανανεώνετε το καθεστώς ανοχής έως ότου φτάσουν τα οκτώ χρόνια για να μπορούν να νομιμοποιηθούν.
Δεύτερον, με το νόμο σας μπορούσε κάποιος να γίνει νόμιμος
μετά από δώδεκα χρόνια. Σήμερα δεσμευτήκατε ότι κατεβαίνει
το δώδεκα στα οκτώ. Άρα, έχετε πει δυο φορές ψέματα.
Τρίτον, το καθεστώς ανοχής δεν έδινε ταξιδιωτικά έγγραφα,
αλλά ήταν μόνο ανοχής. Εάν έβγαινες από τη χώρα, δεν μπορούσες να ξαναγυρίσεις. Σήμερα η Κυβέρνησή σας υπεσχέθη στους
λεγόμενους «τριακόσιους» ότι θα μπορούν να ταξιδεύουν ελευ-
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θέρως, δηλαδή θα έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα, παρά το ότι θα
είναι στο καθεστώς ανοχής.
Άρα, λοιπόν, κύριε Πρωτόπαπα, ή εσείς δεν είστε καλά πληροφορημένος ή είστε μεγάλος ψεύτης. Ελπίζω το πρώτο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Γεωργιάδη, καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε
οποιαδήποτε επιχειρηματολογία…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είπα ότι ή δεν είναι καλά
πληροφορημένος ή ότι είναι μεγάλος ψεύτης και ελπίζω το
πρώτο. Δεν είπα ότι είναι μεγάλος ψεύτης. Η Κυβέρνηση αυτή
θα έπρεπε να ντρέπεται γι’ αυτήν τη μαύρη μέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, σας ακούσαμε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα ήθελα το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Πρωτόπαπα,
θα απαντήσετε για ένα λεπτό. Μετά το λόγο θα έχει ο κ. Παφίλης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Με ποια διαδικασία δίνετε το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ, μη
με εγκαλείτε τώρα για τη διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
Ορίστε, κύριε Πρωτόπαπα, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Χρειάστηκε να απαντήσω σε παρέμβαση που πριν από μισή ώρα περίπου -ή λιγότερο- έκανε ο
κ. Γεωργιάδης σε αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Θέλω να επαναλάβω τώρα που ηρέμησε ο κ. Ροντούλης ότι κινηθήκαμε με βάση τρεις άξονες, τους οποίους επαναλαμβάνω:
προστασία ανθρώπινης ζωής, πιστή τήρηση του ν.3907 χωρίς
καμμία μαζική νομιμοποίηση ούτε ατομική νομιμοποίηση για την
κοινωνική ειρήνη…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ντροπή σας, λέτε ψέματα!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: …
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Ροντούλη, η συμπεριφορά
σας στο Κοινοβούλιο μάς κάνει να βγάλουμε άλλα συμπεράσματα για εσάς. Και να μη θυμώνετε όταν ακούγονται ορισμένοι
χαρακτηρισμοί, γιατί θα δικαιώσετε αυτό που είπε ο κ. Αμοιρίδης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν θα γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
Συνεχίστε, κύριε Πρωτόπαπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όσον αφορά τις αιτιάσεις και τους
χαρακτηρισμούς, τούς παραβλέπω, γιατί δεν ταιριάζουν στο δικό
μου κόμμα και στη δική μας παράταξη. Οι χαρακτηρισμοί και οι
ύβρεις αφορούν άλλους.
Όσον αφορά την ουσία, οι Υπουργοί που το συζήτησαν με
τους εκπροσώπους των λαθρομεταναστών κινήθηκαν με βάση
αυτούς τους τρεις άξονες. Και σαφώς δεν υπάρχει καμμία παραβίαση του νόμου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τι λέτε, κύριε;
Κύριε Πρόεδρε, ψεύδεται ασυστόλως. Δεν λέει αυτό ο νόμος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Γεωργιάδη, θα ζητάμε και
την άδεια άλλη φορά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γεωργιάδη,
δεν έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ανακληθεί ο κ.
Γεωργιάδης στην τάξη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εδώ τον έχω το νόμο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Γεωργιάδη.
Ολοκληρώστε, κύριε Πρωτόπαπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ο καθένας έχει δικαίωμα να πει
αυτό που θέλει σ’ αυτήν την Αίθουσα και δεν θα ζητά την άδεια
του Γεωργιάδη.
Δόθηκε σύμφωνα με το νόμο προθεσμία παράλληλα με την
απέλασή τους έξι συν έξι μηνών, δηλαδή ενός έτους όπως ακριβώς είπα πριν και μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως επι-
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βάλλεται για κάποιον που αισθάνεται άνθρωπος, τους δόθηκε η
δυνατότητα να μπορούν να επισκεφθούν τους οικείους τους εάν
το ζητήσουν. Από εκεί και πέρα η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εξετάσει κάποιες ειδικές περιπτώσεις για τη μείωση του χρόνου παραμονής, το οποίο θα απαντήσει αφού το εξετάσει το επόμενο
διάστημα.
Αν κάποιοι ήθελαν νεκρούς ή αν κάποιοι ήθελαν άλλα πράγματα γύρω από το θέμα των λαθρομεταναστών ή αν κάποιοι ονειρεύονταν μαζική νομιμοποίηση, και οι μεν και οι δε με την τακτική
μας με την πιστή εφαρμογή του νόμου και το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής απογοητεύτηκαν. Αυτή είναι η αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μαρκόπουλος.
Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται ιδιαίτερη
ψυχραιμία όταν αντιμετωπίζουμε παρόμοια ζητήματα, ψυχραιμία
τόσο στην κρίση όλων ακόμα και αν είναι πολύ αρνητική, αλλά
και ψυχραιμία και στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της κυβερνητικής παράταξης.
Κύριε Πρωτόπαπα, ασφαλώς δεν είναι προσωπικό το θέμα.
Η Κυβέρνηση σήμερα σύρθηκε σε μια προδιαγεγραμμένη απόφαση από τη στιγμή κατά την οποία αποφάσισε από μόνη της να
γράψει τους νόμους που εσείς ψηφίσατε στα παλαιότερα των
υποδημάτων της. Ενός κακού στην πολιτική, αλλά και στη ζωή,
μύρια έπονται. Από την στιγμή κατά την οποία επετράπη σε τριακόσιους λαθρομετανάστες με συνοδεία να έλθουν από την
Κρήτη, να καταλάβουν το κτήριο της Νομικής και από εκεί με
συμφωνία να εγκατασταθούν σε νοικιασμένο κτήριο από το ελληνικό δημόσιο, ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα τους επιφυλάσσατε προνομιακή μεταχείριση απέναντι στο σύνολο των
μεταναστών αλλά και των λαθρομεταναστών αυτής της χώρας,
για να μπορέσετε να ξεφύγετε από τον ίδιο σας το φόβο. Διότι ο
φόβος της Κυβέρνησης μπροστά στα ίδια τα προβλήματα που η
ίδια δημιουργεί και δεν μπορεί να λύσει είναι ο σημαντικότερος
παράγων της αποτυχίας της εμφάνισης εν μέσω κρίσης ενός
κράτους δικαίου το οποίο να βλέπει ισόνομα και ισότιμα όλους
τους πολίτες.
Έχει τεράστια ευθύνη η Κυβέρνηση για το γεγονός ότι κάνει
ό,τι μπορεί για να ακυρώσει τον εαυτό της, κάνει ό,τι μπορεί για
να γίνει μαγνήτης λαθρομεταναστών, κάνει ό,τι μπορεί για να
στείλει το μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο, ότι σε αυτό το κράτος
οι νόμοι ποδοπατούνται από την ίδια την Κυβέρνηση που τους
ψήφισε, γιατί προφανώς η Κυβέρνηση αυτή φοβάται να τηρήσει
τους νόμους που εκείνη εισήγαγε στη Βουλή.
Είχαμε πει από την πρώτη ώρα ότι η μεταναστευτική πολιτική
είναι λάθος και αυτό το λάθος φαίνεται ότι δεν θα το πληρώσει
μόνο η Κυβέρνηση αλλά ο τόπος ο ίδιος.
Όσο για την αντίδραση των συναδέλφων του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, θέλω να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι μπορεί να συμφωνούμε εν μέρει ή σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις
θέσεις, δεν είναι ανάγκη να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους σαν εχθρούς. Δεν είναι εχθροί, είναι άνθρωποι οι οποίοι
μέσα στη δυστυχία τους προσπαθούν να βρουν τη λύση.
Το πρόβλημα βρίσκεται σε εμάς, στην ελληνική πολιτεία. Το
πρόβλημα βρίσκεται στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ο φόβος που
έχει, την κάνει ανήμπορη μπροστά στα προβλήματα και αυτός ο
φόβος, όπως θα πω στην επόμενη ομιλία μου μετά την τοποθέτηση της Υπουργού, φάνηκε σήμερα και στις επάλληλες και αλληλοδιαγεγραμμένες η μία μπρος στην άλλη τροπολογίες και
τροποποιήσεις αυτού του νόμου. Ο φόβος ακόμα και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ιδίου του κυβερνώντος κόμματος είναι
αυτός που καθοδηγεί μία ανύπαρκτη και ανερμάτιστη πολιτική.
Ανησυχούμε πολύ σοβαρά για το αν μπορεί αυτή η Κυβέρνηση
πραγματικά να αντιμετωπίσει τα ζητήματα του τόπου.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ, κύριε
Μαρκόπουλε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Παφίλης.
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Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα και συνολικά για το πρόβλημα της μετανάστευσης και όχι της λαθρομετανάστευσης. Δεν
υπάρχουν λαθραίοι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι απελπισμένοι. Και αλήθεια, γιατί κανένας δεν σχολιάζει σε ποια κατάσταση
έχουν φτάσει, όταν προχθές πήδηξαν στη θάλασσα και προτίμησαν να πνιγούν στην Κρήτη παρά να γυρίσουν πίσω στη χώρα
τους; Σε τέτοια απόγνωση έχουν φθάσει αυτοί οι άνθρωποι εξαιτίας της ιμπεριαλιστικής πολιτικής που ακολουθείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα γι’ αυτό.
Όσοι, λοιπόν, θεωρούν –δεν είναι έτσι, το αντίθετο μάλισταότι η Ελλάδα είναι μαγνήτης λαθρομεταναστών, θα πρέπει να
κοιτάξουν ποιοι είναι εκείνοι που στέλνουν τους ανθρώπους να
παρατάνε τα σπίτια τους, τις πατρίδες τους, να διακινδυνεύουν
τη ζωή τους την ίδια, να έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν παρά να ζήσουν, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν φαγητό και δουλειά. Είναι η πολιτική αυτή που βομβαρδίζει, που
εκμεταλλεύεται τις χώρες και όλα τα υπόλοιπα είναι υποκρισία.
Προς αυτήν την κατεύθυνση δεν γίνεται τέτοια συζήτηση.
Για το συγκεκριμένο θέμα εμείς είχαμε σημειώσει από την
αρχή ότι αυτοί που οδήγησαν τους μετανάστες σε αυτήν τη μέθοδο δεν βοηθούν ούτε τους ίδιους και θα δημιουργήσουν γενικότερα προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, έχουν δικαιώματα. Οι
περισσότεροι από αυτούς αλλά και δεκάδες ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι δουλεύουν στη χώρα μας και δεν είδα ορισμένους να εξεγείρονται για την εφαρμογή των νόμων όταν
δουλεύουν ανασφάλιστοι, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, όταν
ζουν σαν τα ζώα μέσα σε κοτέτσια. Εκεί δεν λένε τίποτα για το
νόμο.
Είχαμε πει, λοιπόν, από την αρχή –και κάναμε πολλές παρεμβάσεις και η Γραμματέας του κόμματός μας επισκέφθηκε ακόμα
και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό- να
δοθεί μία λύση για να μη θρηνήσουμε θύματα και να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες που ζουν και δουλεύουν στην Ελλάδα και
έχουν όλες τις προϋποθέσεις.
Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να βγουν σοβαρά συμπεράσματα
από αυτήν την εξέλιξη. Να αντιληφθούν όλοι ότι είναι ένα θέμα
πολυσύνθετο και για εμάς τουλάχιστον και από θέσεις αρχών.
Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και αυτών των ανθρώπων
που ταΐζουν και με το αίμα τους τα κέρδη της πλουτοκρατίας και
το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΚΕ, κ. Παφίλη.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος κ. Κακλαμάνης.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Προχθές προεδρεύατε, όταν
αισθάνθηκα την ανάγκη, κατά τη συζήτηση της κυρώσεως της
συμβάσεως με την Κυπριακή Δημοκρατία, να τονίσω στην Αίθουσα, σε όσους θέλουν να καταλάβουν, ότι έχουμε όλοι σήμερα
καθήκον να είμαστε προσεκτικοί, γιατί η χώρα διολισθαίνει. Κάποιοι, ίσως, εκτός αυτής της Αιθούσης, θα ήθελαν την πολιτική
και κοινωνική αποσταθεροποίηση.
Αυτό κάποτε πρέπει εμείς εδώ να το κατανοήσουμε, διότι αυτό
το θέαμα της Βουλής σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο παρά «βούτυρο στο ψωμί» εκείνων που με καθαρά φασιστική λογική απαξιώνουν κόμματα, εκπροσώπους του λαού, θεσμούς, αρχές της
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Γιατί εμείς τελικά τους διευκολύνουμε; Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω αυτό που είπα προχθές: Εάν
παρακολουθεί κανείς τα ξένα τηλεοπτικά μέσα, όπως εκατομμύρια Ελλήνων κάθε βράδυ δεν παρακολουθούν το κανάλι της Βουλής να δουν αν έρχονταν εδώ οι εκπρόσωποί τους ποιοι, πώς, τι
λένε, αλλά παρακολουθούν τα ιδιωτικά κανάλια, έτσι στο εξωτερικό -Ευρώπη, Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, παντούπαρακολουθούν εικόνες ενός Κοινοβουλίου που πολιορκείται καθημερινώς, που φαίνεται σαν να αστυνομοκρατείται, σαν ο λαός
να το πολιορκεί. Έχει καταστραφεί το κέντρο της Αθήνας. Τετρακόσιες εβδομήντα έξι κινητοποιήσεις έγιναν μέσα σε ένα
χρόνο στο κέντρο της Αθήνας.
Αυτές οι εικόνες, μεταφέρονται παντού. Και τώρα θα μεταφερ-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θεί η σημερινή σκηνή εδώ μέσα. Αυτό θα πουν, αυτό θα παρουσιάσουν για να μας εμφανίσουν διαφορετικούς απ’ ό,τι μας θέλει
ο λαός. Θα μας εμφανίσουν σαν κάποιοι να θέλαμε νεκρούς, σαν
κάποιοι άλλοι να θέλουμε ασυδοσία. Στην Ευρώπη αυτό λένε ότι
δεν αναθεωρούν τη σύμβαση Δουβλίνο ΙΙ για τους μετανάστες,
γιατί τάχα από την Ελλάδα είναι ανεξέλεγκτη η είσοδός τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εγώ παρακαλώ όλους τους συναδέλφους όλων των πλευρών,
επιτέλους, ας το κατανοήσουμε αυτό. Την ώρα που χρειάζεται
κάποια συναίνεση, βλέπω να αναπτύσσονται τα εχθρικότερα συναισθήματα μεταξύ μας. Δεν είναι αυτά τα συναισθήματα του
λαού. Δεν μπορούμε να εκφράζουμε με τόσο πάθος εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις σε ένα θέμα. Πιστεύω ότι και ο ανθρωπισμός μάς χαρακτηρίζει ως λαό αλλά και η αίσθηση της
ασφάλειας της χώρας. Όλα αυτά δεν τα έχουμε απεμπολήσει.
Γιατί όμως δίνουμε αυτήν την εικόνα που την εκμεταλλεύονται
κάποιοι και εντός και εκτός της χώρας;
Το έχουμε ζήσει οι παλαιότεροι στο παρελθόν, ο τόπος να διολισθαίνει στην ανωμαλία και στην αποσταθεροποίηση, τις συνέπειες της οποίας πλήρωσαν τρεις γενιές Ελλήνων, κύριε
Πρόεδρε, πριν από τη δική μου τη γενιά, που βρέθηκαν επί ξυρού
ακμής. Κάποιοι γλιτώσαμε. Κάποιοι καταστράφηκαν. Τρεις γενιές
πλήρωσαν αυτές τις αντιλήψεις, τα πάθη, τις συγκρούσεις.
Επιτέλους, απευθύνω έκκληση σ’ όλους τους συναδέλφους
μου. Ας ακούσουν αυτήν τη φωνή. Δεν είναι φωνή ενός πολιτικού,
είναι φωνή που έρχεται –πιστεύω- κατευθείαν μέσα από την ψυχή
του κάθε Έλληνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον
Πρόεδρο κ. Κακλαμάνη για τις παραινέσεις του προς όλους.
Συνεχίζουμε τον κατάλογο των ομιλητών με τον κ. Ιωάννη Αμοιρίδη, Βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, για οκτώ λεπτά, με παράκληση για απόλυτο σεβασμό στο χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, με σεβασμό
στο Κοινοβούλιο και στον άνθρωπο, δηλώνω απόλυτα ικανοποιημένος και είμαι απόλυτα περήφανος για την Κυβέρνηση μου,
που έδωσε λύση στο πρόβλημα των ανθρώπων.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρώτα ο Έλληνας. Πρώτα είναι ο άνθρωπος. Και έχουμε φθάσει στο σημείο να λέμε ότι ένας απατεώνας μετανάστης είναι απλώς απατεώνας κι ένας απατεώνας
Έλληνας είναι απλά Έλληνας. Εκτιμώ ότι μια ανθρώπινη ζωή δεν
ζυγίζεται ούτε με πολιτικές κορώνες ούτε με επένδυση πολιτική.
Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατο αγαθό. Κι αν ένας που θέλει να
λέγεται Ορθόδοξος Λαϊκός Συναγερμός και είναι ορθόδοξος και
βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο, έπρεπε να έχει κορώνα και οδηγό
του τον άνθρωπο, την αγάπη και τη φιλανθρωπία.
Κανένας δεν στεναχωρήθηκε αν αυτοί από το Μπαγκλαντές
πήδηξαν από το καράβι και πνίγηκαν, αν πνίγονται παιδιά που έρχονται με βάρκες από την Τουρκία και διαλύονται οικογένειες με
όνειρα και χάνονται; Είναι αυτή η Ελλάδα, το λίκνο του πολιτισμού, που υποδέχεται με αυτόν τον τρόπο, τη σκέψη και την
πράξη μετανάστες;
Εγώ βλέπω τις φωτογραφίες που είχε η γιαγιά μου, που έφυγαν από την Τουρκία και ήρθαν μετανάστες. Ήταν δεκατεσσάρων χρονών με δύο κόρες, η μία πέθανε στο καράβι. Είναι πώς
μεγαλώνεις, σε τι χώρο και με τι τρόπο και με τι αρχές. Αν αρχή
σου είναι ο άνθρωπος, τότε μπορείς να πεις και να πορευθείς με
αυτόν τον τρόπο και να πολιτευθείς. Λέω ξανά ότι θεωρώ ότι
ήταν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο βήμα ανθρωπιάς από αυτήν
την Κυβέρνηση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, είναι πολύ θετικό ότι
δόθηκε η παράταση τέσσερις μήνες για την τακτοποίηση των
ημιυπαιθρίων. Οι πολεοδομίες τώρα συγκροτούνται -οι περισσότεροι δήμοι δεν έχουν, ένας δήμος σε κάθε νομό με πολύ μικρές
υπηρεσίες- και δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν.
Όμως, μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μία χώρα τριών εκατομμυρίων
οικογενειών, από τις οποίες το ενάμισι εκατομμύριο θα δηλώσει
αυθαίρετους χώρους ημιυπαίθριους και το ενάμισι εκατομμύριο
αυθαίρετα κτίσματα. Αυτή η χώρα φτάσαμε να είμαστε. Ας μην
το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
Κυρία Υπουργέ, πήρα το λόγο να μιλήσω για το άρθρο 9. Από
την εμπειρία μου ως δήμαρχος μέχρι το 1997, που είχαμε τα σχέ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ε’ - 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

δια πόλης και τις πράξεις εφαρμογής, ίσχυε ο ν.1337 με χρόνο
δημιουργίας του οικοπέδου το Μάρτιο του 1982. Από το 1997 με
στόχο –δεν θυμάμαι τότε- η κυβέρνηση να εισπράξει χρήματα
αποδέχθηκε τις ανώμαλες δικαιοπραξίες ως τίτλους και χρόνους
δημιουργίας των οικοπέδων τις δικαστικές αποφάσεις και εισέπραττε τα χρήματα με την τιμή 1997, 1998. Και σήμερα γίνονται
ανώμαλες δικαιοπραξίες με την τιμή της εφορίας της αξίας γης.
Μπροστά, λοιπόν, στο να έχουμε έσοδα, δημιουργήσαμε
στους δήμους ένα πρόβλημα. Εκεί που ο δήμος είχε σαράντα
στρέμματα περίσσευμα από το σχέδιο πόλης, έφθασε σήμερα
να χρωστάει και εξήντα στρέμματα γιατί έγιναν οι κατατμήσεις
με ανώμαλες δικαιοπραξίες.
Έτσι, λοιπόν, παρατηρώντας εδώ –έχω και τις εγκυκλίους που
είναι από το ΥΠΕΧΩΔΕ- φθάνει σε σημείο στις περιπτώσεις που
δεν έγινε ούτε ανώμαλη δικαιοπραξία, ούτε επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας, να δίνεται χρόνος δημιουργίας οικοπέδου με
βεβαίωση του προέδρου της κοινότητας. Αρκεί να δώσει μία βεβαίωση το υποθηκοφυλακείο ότι δεν διεκδικείται το υπ’ όψιν οικόπεδο. Αυτό ισχύει σήμερα. Είναι εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ –θα
σας την καταθέσω –και είναι μία εγκύκλιος και του 2006 προς το
Δήμο Γιαννιτσών, που λέει ότι πολεοδομικώς ως χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου λαμβάνεται η έναρξη εικοσαετίας και όχι
η συμπλήρωση βάση της δικαστικής απόφασης.
Άρα, λοιπόν, σ’ αυτό το σχέδιο νόμου που καταθέσατε και λέτε
ότι απαγορεύεται η κατάτμηση των δώδεκα στρεμμάτων σε τρία
τεσσάρια, με μία δικαστική απόφαση, με μία βεβαίωση προέδρου
κοινότητας, αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Ισχύει σήμερα.
Άρα γιατί συζητάμε αν είναι τέσσερα τα στρέμματα, για την
αρτιότητα ή είναι πάνω από δέκα; Αφού ένας που έχει είκοσι
στρέμματα, μπορεί να κάνει πέντε τεσσάρια και να είναι άρτια
και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με το χρόνο δημιουργίας με δικαστικές αποφάσεις.
Σας τα καταθέτω, λοιπόν, και καταθέτω και την τροπολογία,
που ζητώ ως χρόνος δημιουργίας να θεωρείται ο χρόνος μεταγραφής διά των συμβολαιογραφικών πράξεων, γενομένων μεταβιβάσεων και μόνο (οριστικά συμβόλαια και προσύμφωνα) και
όχι, βέβαια, συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν δηλωτικά.
Σε περίπτωση κληρονομίας ή κληροδοσίας να λαμβάνεται σαν
χρόνος δημιουργίας ο χρόνος θανάτου του κληρονομημένου.
Όλες οι άλλες περιπτώσεις ανώμαλης δικαιοπραξίας, έκτακτη
χρησικτησία και η βεβαίωση δημάρχου, όπως προκύπτει από την
εγκύκλιο, να μη λαμβάνονται υπ’ όψιν.
Αλλιώς, ό,τι και να ψηφίσουμε, θα δημιουργούνται στο μέλλον
οικόπεδα.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αμοιρίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά την ιδιωτική πολεοδόμηση.
Επιτρέπεται η ιδιωτική πολεοδόμηση; Μέχρι σήμερα για πάνω
από τριάντα στρέμματα –νομίζω έγινε πενήντα- επιτρέπεται η
ιδιωτική πολεοδόμηση. Θα επιτρέπεται η ιδιωτική πολεοδόμηση
στις περιοχές «NATURA»;
Θα σας πω ότι επί Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε και το εξής
παράξενο: Αν έχεις ένα κτήμα που παρεμβάλλεται ένα ρέμα ή
παρεμβάλλεται ένα φυσικό εμπόδιο, το οικόπεδο θεωρείται άρτιο
και ας είναι και από τις δύο πλευρές του ρέματος. Δηλαδή αν
έχεις πέντε στρέμματα από εδώ και πέντε στρέμματα από εκεί,
θεωρείται το οικόπεδο ότι είναι πέντε στρέμματα.
Σήμερα αν θέλουμε δέκα στρέμματα, θα έχουμε πέντε από
εδώ και πέντε από εκεί, κάτι που ισχύει σήμερα. Αυτός είναι ο
νόμος που ψηφίστηκε. Δηλαδή σε μια περιοχή που ένας έχει δύο
ιδιοκτησίες ή αγοράσει πέντε στρέμματα από εκεί και έχει και
πέντε από εδώ, θα τα κάνει δέκα στρέμματα, παρά το ότι υπάρχει
φυσικό εμπόδιο. Θέλω να τα δείτε αυτά τα θέματα.
Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και στους δασικούς χάρτες.
Κυρία Υπουργέ, ως προς τους δασικούς χάρτες που ζητήσατε
και είχατε δεσμευθεί ότι θα προχωρήσουν πολύ γρήγορα, έχω
να σας πω το εξής: Στο Δασαρχείο Πιερίας υπηρετεί ένας δασολόγος μόνο. Προσπαθεί το παιδί μόνο του. Όσον αφορά την
πρωτεύουσα του νομού, τελείωσε το χάρτη, αλλά είναι εντελώς
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μόνος.
Θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχυθούν αυτές οι υπηρεσίες είτε
από μετατάξεις είτε κατ’ εξαίρεση, γιατί κάθε μέρα που χάνουμε
και δάσος αλλά και δημόσια γη, η απώλεια είναι τεράστια για τη
χώρα.
Ακόμη, όσον αφορά τον εθνικό δρυμό του Ολύμπου, μετά από
έγγραφο του δασαρχείου, αναφέρεται ότι παρατηρείται πολλαπλασιασμός παράνομης ξύλευσης, διπλάσιας και τριπλάσιας ποσότητας και όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο θα ανεβαίνει και ο
αριθμός αυτός.
Με το να κυνηγήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έχουν
ανάγκη, δεν νομίζω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Κυρίως πρέπει να προφυλάξουμε το δρυμό. Άρα χρειάζονται πολύ περισσότερο άτομα στο δασονομείο. Δέκα άτομα υπηρετούν σήμερα.
Επίσης, τι θα κάνετε με τους αγροφύλακες; Μπορείτε να τους
μεταφέρετε; Υπάρχει το νομοσχέδιο –που πληροφορήθηκα τώρα
και είναι πολύ θετικό- όπου μπορούν να υπηρετήσουν στο δασαρχείο και έτσι να προστατεύσουμε το δρυμό. Για μας είναι ο
εθνικός δρυμός Ολύμπου, για άλλες περιοχές κάποιοι άλλοι εθνικοί δρυμοί.
Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο είναι ένα βήμα στο να αποκτήσει η
Ελλάδα τη διάσταση που της αξίζει, αφού είναι μία χώρα που
όλος ο κόσμος πιστεύει ότι είναι πατρίδα του και που όλοι θέλουν
να την επισκεφθούν. Έλεγα το πρωί –που ήταν τα παιδιά εδώότι έχουν τα βιβλία Φυσικής Ιστορίας, τα οποία σε λίγο δεν θα
έχουν αντίκρισμα στην ύπαιθρο. Θα έχουμε τα βιβλία μόνο σαν
ιστορικό αρχείο.
Κλείνω λέγοντας μια κουβέντα για το ψαροντούφεκο. Στο Θερμαϊκό Κόλπο είναι περίεργο το ότι απαγορεύθηκε το ψαροντούφεκο, ενώ επιτρέπονται οι τράτες, στην πλευρά μόνο της
Πιερίας. Δεν ξέρω ποια απόφαση είναι αυτή. Δική σας είναι η
απόφαση. Θα ήθελα να σας επισκεφθώ να δούμε λίγο αυτό το
θέμα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να κάνει ψαροντούφεκο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και όχι στην Πιερία.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα θέμα εδώ.
Εκτιμώ, λοιπόν, ότι με τις παρατηρήσεις αυτές βοήθησα στην
υλοποίηση ενός σχεδίου, το οποίο το χρειάζεται η χώρα, για ένα
νέο μοντέλο ανάπτυξης και θέλω επίσης να σας καταθέσω τη
στήριξή μου σε αυτήν την προσπάθεια που κάνετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε πολύ
τον κ. Ιωάννη Αμοιρίδη, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Νομό Πιερίας
και για τη συνέπεια στο χρόνο.
Το λόγο έχει ο κ. Μαυρουδής Βορίδης, Βουλευτής Νομού Αττικής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, για οκτώ λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να
μιλάμε κάποια στιγμή με την πληροφόρηση, την οποία έχουμε
και να ξέρουμε και τι συγκεκριμένα λέμε, σας διαβάζω το εξής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Το έχουμε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το διαβάσατε; Το διαβάζω για τους
συναδέλφους.
«Το πακέτο των προτάσεων της Κυβέρνησης οδηγεί μετά από
συμπλήρωση οκταετίας στη χώρα σε νομιμοποίηση παραμονής
των μεταναστών με σχετική υπουργική απόφαση. Μειώνονται
έτσι από δώδεκα σε οκτώ τα χρόνια παραμονής στην Ελλάδα,
για να μπορούν οι μετανάστες να καταθέτουν αίτηση νομιμοποίησης.»
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Μου επιτρέπετε; Τι είναι αυτό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σας διαβάζω ανάρτηση από τον ιστότοπο in.gr.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Καλά, εντάξει. Εδώ έχουμε το επίσημο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, μη διακόπτετε τον ομιλητή.
Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρωτόπαπα, εγώ εύχομαι
τώρα να μην είναι έτσι. Εύχομαι να μην έχει συρθεί το ελληνικό
κράτος, γιατί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί το ελληνικό
δημόσιο και αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό για εμένα δεν
είναι το ΠΑΣΟΚ! Το σημαντικό, όμως, είναι το ελληνικό κράτος!
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Εύχομαι, λοιπόν, να μην έχει συρθεί σε έναν απαράδεκτο συμβιβασμό, σε μια άθλια διαπραγμάτευση, γιατί αυτό πρωτίστως
και κυρίως δημιουργεί τραγικό προηγούμενο! Από την επόμενη
ημέρα το πρωί όποιος έχει αίτημα, θα κάνει αυτό και δεν θα μπορεί κανείς να του το αρνηθεί, γιατί δεν θα έχει ηθική βάση να του
το αρνηθεί.
Τα υπόλοιπα –θα μου επιτρέψετε να σας πω- περί ανθρωπισμού είναι φληναφήματα, όχι γιατί δεν ανησυχεί κάποιος για την
υγεία των ανθρώπων, όχι γιατί δεν έχει παιχτεί ένα θλιβερό παιγνίδι πάνω στην πλάτη τους, όχι γιατί το ελληνικό κράτος επίσης
έχει ανεχθεί αυτούς που τους εμποδίζουν να λάβουν τροφή την
ώρα που το ζητούν –το ελληνικό κράτος το ανέχθηκε αυτό, τα
ελληνικά νοσοκομεία το ανέχονται αυτό, όλοι μας το ανεχθήκαμε
αυτό!- αλλά πολύ χειρότερα, διότι σήμερα το μήνυμα είναι αυτό.
Χίλιες οι αιτίες για τη μετανάστευση, χίλια τα ζητήματα που
μπορεί να τεθούν –αλλά εδώ δεν είναι μία γενική συζήτηση για
τη μετανάστευση- και χίλιες οι καταδίκες σε όσους παρανόμους
απασχολούν. Και έχουμε από εδώ προτείνει κατ’ επανάληψη να
αυξηθεί το αξιόποινο γι’ αυτούς που παρανόμως απασχολούν.
Όμως, άλλο είναι το ζήτημα αυτό και άλλο το ζήτημα του πώς
εδώ πέρα έρχεσαι και λες «για εσάς τους τριακόσιους έρχομαι
να κάνω μία ρύθμιση, επειδή βρίσκομαι σε πρόβλημα, επειδή κάποιοι –να μας το πουν ποιοι είναι αυτοί επιτέλους- …
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Για όλους! Όχι μόνο τους τριακόσιους!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: ...θα διασαλεύσουν την κοινωνική ειρήνη.»
Το ελληνικό κράτος εκβιαζόμενο δηλαδή από τους «κάποιους»
που θα διασαλεύσουν την κοινωνική ειρήνη, γιατί δεν υπάρχει
αστυνομία, γιατί δεν υπάρχει τάξη, γιατί δεν υπάρχουν νόμοι,
γιατί δεν υπάρχουν Υπουργοί, γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Εκβιαζόμενο, λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο.
Εμένα η Ελλάδα με απασχολεί. Δεν με απασχολεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τυχαίνει να έχετε αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση. Αύριο θα είναι μία άλλη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Δεν τυχαίνει! Έγινε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τυχαίνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Δεν είναι από τύχη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μα, δεν είπα ότι την έχετε παρανόμως. Με παρεξηγήσατε, κύριε Δριβελέγκα. Δεν λέω ότι την έχετε
παρανόμως. Το λέω υπό την έννοια πως τώρα είναι το ΠΑΣΟΚ,
αύριο θα είναι η Νέα Δημοκρατία, μεθαύριο θα είναι μια άλλη κυβέρνηση.
Δεν το συνδέω, λοιπόν και δεν με ενδιαφέρει η πολιτική χρέωση του ΠΑΣΟΚ, αλλά με ενδιαφέρει η μείωση του τόπου αυτού!
Ο τόπος αυτός είναι συνδεδεμένος με την υπόσταση του ελληνικού κράτους και αυτό είναι που δεν μπορεί να σύρεται και που
δεν μπορεί να εκβιάζεται.
Έρχομαι στο νομοσχέδιο. Την ώρα που είμαστε –επιτρέψτε
μου να σας πω-τόσο πια έτοιμοι να παραχωρήσουμε τα πάντα –
έτοιμοι να παραχωρήσουμε τα πάντα!- γιατί έχουμε μπροστά μας
μία ανθρωπιστική κρίση, την ίδια ώρα είμαστε τόσο αυστηροί
στον Έλληνα πολίτη.
Γιατί ο Έλληνας πολίτης δεν κατέβηκε σε απεργία πείνας. Γιατί
βέβαια τώρα πρέπει να κατέβει σε απεργία πείνας και αυτός που
θα του περιορίσει η κυρία Υπουργός με την πρωτοβουλία της το
περιουσιακό του δικαίωμα και αυτός ο καημένος δεν είναι παράνομος. Δεν ήρθε παραβιάζοντας τους νόμους του κράτους. Συμμορφώθηκε στους νόμους του κράτους, όταν αγόρασε τα δύο
στρέμματα και του είπαμε ότι με αυτές τις προϋποθέσεις τα δύο
στρέμματα δομούν και του είπαμε ότι τα χίλια διακόσια τετραγωνικά με αυτές τις προϋποθέσεις δομούν.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αυτός συμμορφώθηκε με το νόμο. Έκανε αυτό που του είπαμε, αλλά σήμερα εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να λέμε όχι,
δεν μας αρέσει τώρα έτσι όπως το έκανες, σήμερα το αλλάζουμε
και άρα τη δική σου περιουσία, αυτή που νόμιμα έχεις, σήμερα
αποφασίζουμε και την περιορίζουμε για τους καλούς σκοπούς
που θέλει να υπηρετήσει το νομοσχέδιο, αν υπηρετούνται.
Εγώ είπα πως δεν ξέρω γιατί η βιοποικιλότητα υπηρετείται και
υπερασπίζεται και καλύπτεται και προστατεύεται εάν κάποιος
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μπορεί να δομήσει στα τέσσερα στρέμματα, αλλά δεν μπορεί να
δομήσει στα δύο. Δεν ξέρω έτσι πώς ακριβώς θα προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το περιουσιακό δικαίωμα; Καμμία
σημασία, γιατί απέναντι σ’ αυτόν τον πολίτη δεν έχουμε ευήκοον
ους. Αυτός θα συμμορφωθεί, αυτός είναι νόμιμος, αυτός θα πληρώσει τους φόρους, αυτός θα πληρώσει την άδεια, αυτός θα
πληρώσει το τέλος ακίνητης περιουσίας, αυτός θα πληρώσει
τους μισθούς όλων μας εδώ μέσα. Αυτός όμως δεν θα κατέβει
σε απεργία πείνας, αλλά αυτό πρέπει να κάνει τώρα κι αυτός, να
πάει και να πει: «Τι κάνατε; Μου περιορίζετε το περιουσιακό μου
δικαίωμα; Απεργία πείνας κι εγώ μέχρι να το πάρετε πίσω», για
να δούμε τι θα μείνει τώρα εδώ, για να δούμε πώς θα περάσει ο
παραμικρός νόμος σε μία τόσο δύσκολη στιγμή.
Βεβαίως και ζητάμε ονομαστική ψηφοφορία για το άρθρο 9,
για το θέμα των παρεκκλίσεων, με την ίδια ακριβώς λογική που
υποστήριξε ο κ. Πρωτόπαπας χθες, γιατί δεν προβλέπεται οποιαδήποτε μεταβατική περίοδος. Να συζητήσουμε για την εκτός
σχεδίου δόμηση, να ακούσουμε τα επιχειρήματα. Ορισμένα απ’
αυτά έχουν και βάση. Δεν μπορείτε να το κάνετε χωρίς να δώσετε «μεταβατικότητα». Έχει αποκτήσει δικαίωμα ο άλλος. Δόθηκε το δικαίωμα να το υλοποιήσει και εν συνεχεία δεν το έκανε
ευθύνη του, αλλά όχι αιφνιδιαστικά.
Άρθρο 29, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Έχετε διαβάσει τι
λέει το άρθρο 29, τι είναι αυτές οι διατάξεις οι οποίες καταργούνται με το άρθρο 29; Καταργείται το εξής. Ακούστε: Ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων που εμφανίζονται στον προσωρινό
κτηματικό χάρτη ως μη δασικές, καθώς και των εκτάσεων που
κρίθηκαν με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (Άρειος Πάγος)
κατά τη διαδικασία των άρθρων 12 και επόμενα του ν. 248/1976
ότι δεν αποτελούν δάσος ή δασική έκταση: Παραμένει ισχυρός
–έλεγε- ο νόμος και δεν επανεξετάζεται από τον οικείο δασάρχη
ή τις επιτροπές επιλύσεως δασικών αμφισβητήσεων. Αυτό έλεγε
ο νόμος που καταργούμε. Τι έλεγε δηλαδή; Πήγε ένας χριστιανός με βάση ένα νόμο του 1976, ήγειρε ενδεχομένως αναγνωριστική αγωγή και είπε: «Θέλω τα δικαστήρια να μου πουν αν αυτό
που έχω είναι δικό μου» –πρώτον, το εμπράγματο δικαίωμα δεν
θίγεται εδώ με τις διατάξεις- «και, δεύτερον, είναι ή δεν είναι δασικό;». Πήγε στο πολυμελές πρωτοδικείο, βγήκε μία απόφαση.
Πήγε στο εφετείο, βγήκε δεύτερη απόφαση. Πήγε στον Άρειο
Πάγο και έρχεται ο Άρειος Πάγος και του λέει: «Μάλιστα, κύριε.
Εφαρμόζοντας τη δασική νομοθεσία δεν είναι δασικό».
Τι θέλει να κάνει η κυρία Υπουργός; Πάμε πάλι από την αρχή,
μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ποιο είναι το επιχείρημά της; Λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας σε μία απόφαση:
«Το αν κάτι είναι δασικό ή δεν είναι δασικό, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κρίσης της πολιτικής διαδικασίας των αστικών δικαστηρίων. Είναι διοικητική κρίση και γι’ αυτό ελέγχεται
στα διοικητικά δικαστήρια». Μάλιστα. Άλλο νόμο εφάρμοσαν τα
πολιτικά δικαστήρια; Δεν εφάρμοσαν τους δασικούς νόμους, δεν
εφάρμοσαν τη δασική νομοθεσία; Ο Άρειος Πάγος δεν έκρινε
αυτό; Όχι, δεν μας νοιάζει εμάς πολιτικά αυτό. Εμείς του λέμε:
«Ξαναπήγαινε, να το κρίνουμε όλο από την αρχή» και αυτό είναι
σχέση κράτους και πολίτη.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Βορίδη, ολοκληρώστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πρόκειται να το ψηφίσετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά
ακούω συναδέλφους να διαμαρτύρονται για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι Βουλευτές μέσα στην κοινωνία. Άμα ψηφίζουμε
τέτοια, έτσι θα αντιμετωπιζόμαστε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον
κ. Μαυρουδή Βορίδη, Βουλευτή Νομού Αττικής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
Το λόγο έχει ο κ. Παρασκευάς Κουκουλόπουλος, Βουλευτής
Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, αυστηρά για οκτώ λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κύριε συνάδελφε που προηγηθήκατε στο
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Βήμα, η Ελλάδα μας ενδιαφέρει όλους και αν μας ενδιαφέρει
όλους, προφανώς και για την «Υπατία» πρέπει να μιλήσουμε. Αν
θέλετε, θα κάνω μία πρόταση, όχι συμβουλή αλλά πρόταση:
Κοντά σ’ όλα όσα είπατε θυμηθείτε κάτι που ξέρετε, ότι δηλαδή
η αστική δημοκρατία στην Ευρώπη ανάμεσα στα άλλα έχει σα
θεμέλιο και τον απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής που έχει
φτάσει στις ευρωπαϊκές χώρες μέχρι και στην κατάργηση της
θανατικής καταδίκης. Προσθέστε λοιπόν σ’ όλα όσα είπατε και
αυτό για να συζητήσουμε ήρεμα για ενδεχόμενες παραλείψεις,
λάθη και οτιδήποτε άλλο σ’ ό,τι αφορά την «Υπατία».
Το ερώτημα όμως είναι άλλο: Η επίδειξη πατριωτισμού εδώ
που έχουν φτάσει τα πράγματα στην Ελλάδα, στην «Υπατία» θα
γίνει από τον καθένα μας ή σ’ ένα άλλο πεδίο πολύ πιο κρίσιμο;
Το είπα το πρωί και θα το επαναλάβω και τώρα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι: Ο δικός μου πατριωτισμός θίγεται όταν μια ολόκληρη κοινωνία και η πολιτική της τάξη κοιτάνε προς την 25η
Μαρτίου και περιμένουν τη σωτηρία απ’ έξω. Εκατόν ογδόντα
πέντε χρόνια, πέντε μήνες και πέντε μέρες μετά τη ναυμαχία του
Ναυαρίνου πάλι απ’ έξω να μας σώσουν γιατί δεν μπορούμε να
βρούμε τον τρόπο και το δρόμο να σώσουμε μόνοι μας τη χώρα
και να πάρουμε τις αποφάσεις και τις ευθύνες που μας αναλογούν!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να θέλουμε όμως να πάρουμε αυτές τις ευθύνες, θα πρέπει να θέσουμε θεμελιώδη ερωτήματα για το νομοσχέδιο για το οποίο αύριο θα κάνουμε
ονομαστική ψηφοφορία. Αντέχει άλλο το περιβάλλον να βυσσοδομούμε επάνω του σε μια χώρα που έχει ως «βαριά της βιομηχανία» τον τουρισμό; Έχουμε το δικαίωμα στην Εθνική Αντιπροσωπεία ένα ζήτημα τεράστιας σημασίας όπως η βιοποικιλότητα να το υποβαθμίζουμε και να εμφανιζόμαστε ως σκιαμαχούντες για το αν μπορεί κάποιος να χτίζει και για πόσα χρόνια
ακόμη σε εκτός σχεδίου περιοχή στα επτακόσια πενήντα τετραγωνικά κατά παρέκκλιση άρτιος όντας; Αυτά είναι τα πραγματικά
ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα έχει κατεπείγουσα ανάγκη από τη συγκρότηση ενός μετώπου σοβαρότητας και ευθύνης
και σ’ αυτό το μέτωπο σοβαρότητας και ευθύνης πρέπει να πρωτοστατήσει πρώτη και καλύτερη η Κυβέρνηση, κυρία Υπουργέ.
Αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε απ’ όλη τη συζήτηση που περιεστράφη γύρω από το άρθρο 9, είναι ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένες και όχι προσχηματικές οι αιτιάσεις όλων των συναδέλφων σ’ ό,τι αφορά την αδυναμία του πολεοδομικού σχεδιασμού να ολοκληρωθεί σ’ αυτήν τη χώρα, γιατί «σκοντάφτει» διαρκώς σε γραφειοκρατία, σε δικαστήρια που παρεμβαίνουν και σ’
όλα τα υπόλοιπα.
Έχω παρακολουθήσει από την πρώτη στιγμή εδώ και δύο
μήνες αυτήν την πολύ δύσκολη συζήτηση που περιεστράφη
γύρω από το άρθρο 9 και σας προτείνω για πολλοστή φορά από
το Βήμα να φέρετε τους επόμενους μήνες νομοθέτημα, με το
οποίο θα απαγορεύουμε καθολικά την εκτός σχεδίου δόμηση
στην Ελλάδα με μία προϋπόθεση, ότι στον ίδιο νόμο και όχι σε
άλλο νόμο θα έχουμε και τις διατάξεις εκείνες με τις οποίες θα
απλουστεύουμε τη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού για
να μπορούμε να χτίζουμε σχεδιασμένα.
Για να μη μιλάμε θεωρητικά, θα επαναλάβω για πολλοστή
φορά στο δεκαεπτάμηνο που είμαι Βουλευτής μία κορυφαία επιλογή που απλουστεύει κατευθείαν τη διαδικασία: Το επίπεδο παρέμβασης του Σ.τ.Ε. πρέπει να αλλάξει και να πάει στο επίπεδο
των γενικών πολεοδομικών σχεδίων των ρυθμιστικών και των
ΣΧΟΟΑΠ και όχι βέβαια σε αυτό των πολεοδομικών μελετών.
Είναι ένα προς εννιά ή ένα επί εννιά, αν προτιμάτε. Το γεγονός
ότι παρεμβαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας και ελέγχει πολεοδομικές μελέτες σημαίνει εννιαπλάσια δουλειά, συνεπαγόμενες
τις καθυστερήσεις, κυρίως όμως υποβαθμίζει ένα ανώτατο δικαστήριο της χώρας όπως είναι το Σ.τ.Ε. γιατί το Σ.τ.Ε. έρχεται να
επιβλέπει και να ελέγχει εάν ο δήμος τάδε έχει κάνει ή δεν έχει
κάνει την παιδική χαρά στην πολεοδομική ενότητα. Αυτό είναι το
επίπεδο στο οποίο ένα δικαστήριο σαν το Σ.τ.Ε. πρέπει να ελέγχει ή πρέπει να ελέγχει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίζονται οι επεκτάσεις και οι στρατηγικές επιλογές που
γίνονται στα γενικά πολεοδομικά, τα ρυθμιστικά και το ΣΧΟΟΑΠ;

6957

Είναι κυριολεκτικά θέμα κοινής λογικής. Τέτοιες απλουστεύσεις
για όλους όσοι έχουν σχέση με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και
τις εφαρμογές υπάρχουν πάρα πολλές και μπορούν πραγματικά
να μας οδηγήσουν σε μια λύτρωση σ’ αυτό τον τομέα. Ακούσαμε
από το Νομάρχη Χαλκιδικής, σήμερα συνάδελφό μας, πολύ σοβαρές επισημάνσεις που έχουν γίνει σ’ έναν πολύπαθο νομό σ’
ό,τι αφορά την εκτός σχεδίου δόμηση που είναι ακριβώς στην
ίδια κατεύθυνση.
Ολοκληρώνω γιατί δεν θέλω να παραβιάσω το χρόνο. Σ’ αυτό
το πλαίσιο, κυρία Υπουργέ, θέλω να μιλήσω για μία τροπολογία
που στην πρώτη παράγραφό της είναι σ’ αυτήν την κατεύθυνση
και επιλύει προβλήματα που έχουν να κάνουν με παρεμβάσεις
του Σ.τ.Ε., με αναρμοδιότητες και όλα τα υπόλοιπα. Αναφέρομαι
στην τροπολογία που πιο πολύ συζητήθηκε για τα οικόπεδα που
έχουν κλίση 35%.
Έχουμε το εξής παράδοξο, συνεχίζουν μια παθογένεια. Φέρνετε μια διάταξη, με την οποία λέτε: όπου έχουμε αναρμόδια όργανα που έχουν ολοκληρώσει πολεοδομικές πράξεις, θεσπίζεται
πολύ ορθά μια διαδικασία, έτσι ώστε κατεπειγόντως και αποτελεσματικά να περάσουν μέσω του κεντρικού ΣΧΟΠ του ΥΠΕΚΑ
και από εκεί με προεδρικό διάταγμα να τελεσφορήσουν και να
μην είναι αντικείμενο προσβολής αυτές οι πράξεις.
Και εγώ ρωτώ: Με αυτές που ήδη έχουν προσβληθεί και ακυρώθηκαν, γιατί δεν ακολουθείται η ίδια διαδικασία και θα πάνε
ξανά σε μελέτες, αναρτήσεις και σε μια περιπέτεια δεκαετίας.
Φανταστείτε στον ίδιο δήμο μπορεί να έχει προσβληθεί μια πολεοδομική ενότητα και μια άλλη. Η μια να έχει χθες ακυρωθεί, η
άλλη να πρόκειται να εκδικαστεί σ’ ένα μήνα. Και στη μεν δεύτερη, που ακόμα δεν εκδικάστηκε, της δίνουμε μια διέξοδο με
την πρώτη παράγραφο, αυτή δε που ακυρώθηκε χθες, τη στέλνουμε να ταλαιπωρείται άλλα δέκα χρόνια.
Αυτή είναι η ιστορία της πολεοδομικής ταλαιπωρίας στην Ελλάδα που δίνει πραγματικά βάση σ’ όλες τις αιτιάσεις των συναδέλφων που φωνάζουν εδώ πέρα για την εκτός σχεδίου δόμηση
και για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών. Εγώ πιστεύω βαθιά ότι
ήρθε η ώρα να αποχωριστούμε από αυτές τις λογικές, αλλά επί
αποδείξει και όχι με λόγους.
Νομίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας ότι
πρέπει να αποκαταστήσουμε την τάξη. Θα επαναλάβω για μια
ακόμη φορά, προσωπικά σέβομαι και τιμώ το Συμβούλιο Επικρατείας και ιδιαίτερα το 5ο Τμήμα του. Πιστεύω στο ρόλο που
έχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά δεν είναι κανένας
από τους δυό ισότιμος συνομιλητής του κορυφαίου θεσμού της
χώρας που είναι το ελληνικό Κοινοβούλιο. Με μια τέτοια λογική
αν πορευτούμε, πιστεύω ότι μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο
που έχει ανάγκη η χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον
κ. Παρασκευά Κουκουλόπουλο, Βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η κ. Τσαμπίκα Ιατρίδη, Βουλευτής Δωδεκανήσου
της Νέας Δημοκρατίας, για οκτώ λεπτά.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να μην αναφερθώ στο θέμα
των μεταναστών, το οποίο προέκυψε προ ολίγου. Άλλωστε, νομίζω ότι η Κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες παρεμβάσεις.
Θα αναφερθώ και θα τονίσω τα ζητήματα του νομοσχεδίου, το
οποίο συζητάμε σήμερα, διότι εμείς οι νησιώτες αντιμετωπίζουμε
σοβαρότατα προβλήματα και δυστυχώς η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ μας αγνοεί προκλητικά εδώ και ενάμιση χρόνο και μας
έχει γυρίσει ουσιαστικά την πλάτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναμφίβολα το νομοσχέδιο που
συζητούμε αυτές τις ημέρες θα μπορούσε να ήταν ένα ουσιαστικό νομοθέτημα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την
προστασία του περιβάλλοντος. Δεν θα σταθώ παραπάνω στη
σπουδαιότητα των νομοθετημάτων αυτών, ούτε και θα υπεισέρθω στα ζητήματα της δόμησης που έχουν ανακύψει με την
κατάθεση του νομοσχεδίου, την επιμονή του Υπουργείου σε συγκεκριμένες πολιτικές και τελικά στη σύσσωμη αντίδραση των
Βουλευτών όλων των πτερύγων του Κοινοβουλίου στις επιλογές
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της Κυβέρνησης, όπως αυτές εκφράζονται από την αρμόδια
Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Τα ζητήματα
αυτά άλλωστε έχουν αναλυθεί επαρκώς και η Νέα Δημοκρατία
έχει πάρει σαφή και ξεκάθαρη θέση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Βουλευτής που εκλέγομαι
στα Δωδεκάνησα και ως άνθρωπος που έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στη νησιωτική Ελλάδα ανησυχώ πραγματικά για τη συνεχιζόμενη απαξίωση του νησιωτικού χώρου από τις πολιτικές της
Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Γιατί εδώ το θέμα δεν είναι μόνο της
κυρίας Υπουργού, είναι συνολικά μιας Κυβέρνησης που τον τελευταίο ενάμιση χρόνο κάνει ό,τι είναι δυνατόν με τις πράξεις
της αλλά και τις παραλήψεις της, για να δημιουργήσει πρόβλημα
στα νησιά και τους κατοίκους της.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
λίγη ησυχία να ακούσουμε την κ. Ιατρίδη. Συνεχίστε.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το ανησυχητικό, όπως σας έλεγα, είναι ότι ακόμα και σ’ αυτό
το νομοσχέδιο η Κυβέρνηση βάζει τη θηλιά στο λαιμό των συμπατριωτών μας, που επιμένουν να ζουν στα μικρά νησιά του Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, επαναφέροντας με την
περιβόητη πλέον τροπολογία της τελευταίας στιγμής την απαγόρευση της δόμησης σε οικόπεδα εκτός σχεδίου με κλίση άνω
του 35%.
Το κάνει αυτό χωρίς ουσιαστικό λόγο. Το κάνει, ενώ έχει ενημερωθεί εγκαίρως από τους τοπικούς φορείς, είχε γίνει συνάντηση στην ΚΕΔΚΕ για το θέμα αυτό, αλλά και φαντάζομαι από
τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, οι
οποίοι σας έχουν προτείνει εναλλακτικές λύσεις. Βέβαια, από ό,τι
φαίνεται το ΥΠΕΚΑ με τους Βουλευτές του κυβερνόντος κόμματος δεν έχει και την καλύτερη συνεργασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και μόνο η κατάθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τη νομοθετική διαδικασία.
Δείχνει, όμως, και το πώς αυτή η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται
τους κατοίκους των μικρών νησιών. Ως πολίτες τρίτης κατηγορίας. Δεν έχω την απαίτηση από το ΠΑΣΟΚ να εφαρμόσει τη νησιωτικότητα στα νομοθετήματα του. Δεν την ψήφισε άλλωστε
όταν είχε την ευκαιρία. Αλλά να έχουμε μια ελιτίστικη προσέγγιση στα θέματα δόμησης για τα μικρά νησιά είναι τουλάχιστον
απαράδεκτο.
Όχι, κυρία Υπουργέ και κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ του
ΠΑΣΟΚ, δεν «καίγονται» οι ακρίτες νησιώτες για να χτίσουν τις
τριώροφες και τετραώροφες βίλες τους με τις πισίνες και τα τζακούζι τους. Δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τέτοιες κατασκευές.
Δεν ξέρω αν εσείς είστε. Μιλάμε για μικρά νησιά, για την Τήλο,
τη Νίσυρο, τη Χάλκη, το Καστελόριζο, την Κάσο, την Τέλενδο,
την Ψέριμο, την Κάλυμνο, την Αστυπαλιά, τους Λειψούς, το Αγαθονήσι, τους Αρκιούς και τα άλλα νησάκια των Κυκλάδων και του
βορείου Αιγαίου. Γι’ αυτά τα νησάκια μιλάμε.
Με την τροπολογία αυτή εσείς απαγορεύετε στους κατοίκους
αυτούς να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να συνεχίσουν
να μένουν στον τόπο τους και γιατί όχι να προσελκύσουν και άλλους ακόμη.
Γιατί χρειαζόμαστε ανθρώπους στα νησιά μας. Γιατί είναι απαραίτητη η παρουσία τους, των ενεργών οικονομικά νησιωτών, για
τη χάραξη της ΑΟΖ. Γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να δίνουμε δικαιώματα στον κ. Νταβούτογλου και στην τουρκική πολιτική να
μιλούν εκ του ασφαλούς για το Καστελόριζο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πρόσφατη συνάντηση που
έγινε στην ΚΕΔΚΕ, ο Δήμαρχος Νισύρου είπε ότι δεν ρωτήθηκε
κανένας δήμαρχος νησιώτης. Μίλησε ο ίδιος ο δήμαρχος για λογικές «αποφασίζομεν και διατάζομεν». Και πράγματι, έτσι είναι.
Γι’ αυτόν το λόγο ήρθε και η τροπολογία της τελευταίας στιγμής. Γι’ αυτόν το λόγο το Υπουργείο και ο κ. Σηφουνάκης, δεν
κατέθεσε τη συγκεκριμένη διάταξη στη συζήτηση στην επιτροπή,
γιατί ήθελε να αιφνιδιάσει. Ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός
είπε στην Ολομέλεια ότι έχει εξηγήσει γιατί επανέρχεται σ’ αυτήν
τη ρύθμιση.
Λυπάμαι, αλλά δεν έχει πείσει κανέναν, ούτε μεταξύ άλλων τον
πρώην Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη. Επιμένει ότι έχει
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το αλάθητο. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζει. Αντί λοιπόν, το Υπουργείο
να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως έχουν πει -το
ξαναλέω- οι Βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ
«επειδή πονάει το δόντι, κόβει κεφάλι» και καταδικάζει έτσι τα
νησιά μας σε μαρασμό.
Και επειδή παρατηρώ ότι Βουλευτές, ακόμα και του ΠΑΣΟΚ,
που εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους, κατηγορούνται για στυγνό
λαϊκισμό και εξυπηρέτηση μικροσυμφερόντων, εύχομαι ειλικρινά
η συγκεκριμένη διάταξη να είναι το αποτέλεσμα της άγνοιας της
πραγματικότητας στα νησιά μας και όχι η εξυπηρέτηση άλλων
συμφερόντων, όπως αναφέρουν στις επιστολές τους οι αυτοδιοικητικοί φορείς των μικρών νησιών.
Διαβάζω χαρακτηριστικά από επιστολή δημάρχου προς τον
κύριο Πρωθυπουργό: «Στους συμπολίτες μου είναι διάχυτη η
εντύπωση ότι η συγκεκριμένη τροπολογία έχει σκοπό να επιφέρει
μεγάλη πτώση των τιμών της γης, ώστε να επωφεληθούν μεγάλα
συμφέροντα. Η εντύπωση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι
το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα προβλέπει πολύ μεγάλες
διευκολύνσεις δόμησης για ξενοδοχειακά συγκροτήματα.»
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα που ανακύπτει είναι
στην ουσία το εξής: Όταν οι πολίτες είναι καχύποπτοι και όταν
σε συνθήκες οικονομικής κρίσης η Κυβέρνηση προκαλεί με τέτοιου είδους τροπολογίες, τότε η οποιαδήποτε συζήτηση για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και του φυσικού κάλλους χάνει το νόημα της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, Βουλευτής Φλώρινας της Νέας Δημοκρατίας, έχει το
λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή όντως το θέμα που προέκυψε πριν λίγα λεπτά απασχολεί όλους τους Έλληνες και βέβαια όλους μας εδώ μέσα, θα
ήθελα να κάνω μια ρητορική ερώτηση στον καθένα μας χώρια
και βέβαια στην Κυβέρνηση. Οι Έλληνες είναι φιλόξενος λαός,
άλλωστε από τα αρχαία χρόνια είχαν τον ανάλογο Θεό, τον Ξένιο
Δία και πάντα κοιτούν με συμπάθεια και αγάπη τους ανθρώπους
που έχουν ανάγκη. Αυτό, όμως, συνεπάγεται ότι μπορεί η ελληνική Κυβέρνηση σήμερα να εκβιάζεται; Και θα σας πω την ερώτηση που ήθελα να κάνω και ας τη σκεφτεί ο καθένας μας στο
μυαλό του.
Εάν προχθές που απαγορεύσατε στους αγρότες των Σερρών
τη συνάθροιση, εάν αντί για διαμαρτυρία είχαν κάνει απεργία πείνας, θα είχατε δεχτεί αυτά που ζητούσανε;
Εάν έρθουν μεθαύριο τριακόσιοι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν
δικαιωθεί σε δέκα δικαστήρια για τη συμπεριφορά των τραπεζών
απέναντί τους και αντί να διαμαρτυρηθούν και να πάνε στα δικαστήρια, κάνουν απεργία πείνας, θα τους χαρίσετε τα δάνεια;
Πείτε το στον ελληνικό λαό, για να ξέρουμε τι γίνεται.
Να έρθω και στο νομοσχέδιο που συζητούμε, γιατί και σε αυτό
τα ίδια πράγματα συμβαίνουν. Είναι ένα νομοσχέδιο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό
για τη χώρα μας. Παρά τη σημασία του, επειδή οι αντιδράσεις
και αυτά που προβλήθηκαν ήδη από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είναι μόνο για το άρθρο 9, καταλαβαίνετε ότι το νομοσχέδιο
δεν αντιμετωπίστηκε με τη δέουσα προσοχή από την Κυβέρνηση,
από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και υποβαθμίστηκε με
παλινωδίες και προχειρότητα η σπουδαιότητα αυτού του εγχειρήματος.
Η διατήρηση της βιοποικιλότητας σε μία χώρα όπως η Ελλάδα,
η οποία χαρακτηρίζεται από αυτή, λόγω του πλούτου των οικοσυστημάτων της και των ιδιαιτέρων τοπογραφικών και κλιματικών
χαρακτηριστικών, αποτελεί ευθύνη και αναγκαιότητα. Δεν είναι
μόνο η συνειδησιακή ανησυχία για την προστασία της χλωρίδας
και της πανίδας, αλλά και οι οικονομικές επιπτώσεις από τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας. Πολύ σωστά στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται, ότι το κόστος απώλειας των λειτουργιών που
διεξάγουν και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα, θα ανέλθει στο 7% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2050.
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Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο σίγουρα, όμως, δεν λύνει εφάπαξ τα προβλήματα, ούτε δρομολογεί λύσεις διά παντός. Εκτός
αυτού, υπάρχουν ασάφειες που δεν βοηθούν στην εφαρμογή του
και θα δημιουργήσουν ακόμη περαιτέρω αξεπέραστα προβλήματα γραφειοκρατίας.
Στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι επιτρέπεται η άσκηση ήπιων
ασχολιών και δραστηριοτήτων σε περιοχές προστασίας της
φύσης. Ποιες είναι, όμως, αυτές οι ήπιες ασχολίες και ποιος τις
καθορίζει δεν αναφέρεται πουθενά.
Στο άρθρο 6, παράγραφος 3 ύστερα από αιτιολογημένη
γνώμη του Γενικού Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης δίνεται η δυνατότητα αποχαρακτηρισμού με υπουργική
απόφαση του αντικειμένου το οποίο προστατεύεται. Και σε αυτή
την περίπτωση δεν καθορίζονται, κυρία Υπουργέ, τα κριτήρια.
Στο ίδιο άρθρο η αιρετή περιφέρεια δεν αναφέρεται πουθενά.
Είναι δυνατόν η τοπική κοινωνία να μένει αμέτοχη σε ό,τι την ενδιαφέρει και βέβαια να υποβαθμίζετε για άλλη μία φορά τις αιρετές περιφερειακές αυτοδιοικήσεις;
Το άρθρο 9 πολυσυζητήθηκε και υπήρξαν ισχυρές αντιδράσεις
από Βουλευτές και της Συμπολίτευσης. Υπέστη τόσες ζυμώσεις
και αναθεωρήθηκε τόσες φορές, ώστε τελικά αποδεικνύεται πως
η έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου σε μείζονα ζητήματα, οδηγεί σε
τραγικά λάθη και παραλείψεις.
Πέρα από την αρτιότητα των οικοπέδων, αναφέρεται στα όρια
των περιοχών που εντάχθηκαν στο «NATURA 2000». Θα σας πω
μία περίπτωση στη Φλώρινα. Έχει ενταχθεί η λίμνη Βεγορίτιδα
και η λίμνη Πετρών με δωδεκάμισι χιλιάδες στρέμματα, αλλά δεν
έχουν συγκεκριμενοποιηθεί τα όρια για να ξέρουμε ποια είναι
αυτά τα στρέμματα, γι’ αυτό και δεν μπορεί να δοθεί λύση με τις
αποκαλυφθείσες εκτάσεις της λίμνης Βεγορίτιδας στην περιοχή
του Μανιακίου.
Στο άρθρο 9, παράγραφος 2, ό,τι δεν απαγορεύεται ρητά,
λέτε, επιτρέπεται. Και εάν επιτρέπεται, με ποιες προϋποθέσεις;
Δεν λέτε τίποτε. Ποιο το μέγεθος των επιτρεπόμενων γεωργικών
αποθηκών; Πουθενά δεν αναφέρεται. Και γιατί είναι προτιμότερες οι γεωργικές αποθήκες από ήπιες μορφές αγροτουρισμού;
Στο άρθρο 13, η απαγόρευση κάθε έργου οδοποιίας στις προστατευόμενες περιοχές αποτελεί, απειλή παρά προστατεύει το
οικοσύστημα, γιατί δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση οχημάτων,
όπως για παράδειγμα πυροσβεστικών, για την κατάσβεση πυρκαγιών. Παράλληλα, στο ίδιο άρθρο επιτρέπεται η εκτέλεση
έργων αναδασμού, άρα παράλληλων έργων αναδασμού, όπου
εκεί επιτρέπονται οι δρόμοι.
Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν μπορούν να μας πείσουν ότι
αυτό το νομοσχέδιο σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί με γνώμονα
το συμφέρον της πατρίδος.
Κλείνοντας θα αναφερθώ βέβαια σε ένα άρθρο με το οποίο
συμφωνώ απόλυτα, το άρθρο 28, το οποίο αφορά τη μετεγκατάσταση των οικισμών Ακρινής του Νομού Κοζάνης και Αναργύρων
του Νομού Φλώρινας. Υπήρξε πάγιο αίτημα του Νομού Φλώρινας
εδώ και είκοσι χρόνια η μετεγκατάσταση των Αναργύρων. Η δραστηριότητα της ΔΕΗ στην περιοχή δημιούργησε τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα. Υποχώρηση εδαφών και ρωγμές
απειλούσαν τα σπίτια με κίνδυνο ακόμα και της ζωής των κατοίκων -τα είδατε, κυρία Υπουργέ, με τα μάτια σας- και το χειρότερο
είναι ότι η εξόρυξη του λιγνίτη δίπλα ακριβώς από τον οικισμό
των Αναργύρων αλλά και της Ακρινής, δημιούργησε προβλήματα
υγείας στους κατοίκους και κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου και των θανάτων. Παρά τις αντιδράσεις των φορέων και των κατοίκων, η ΔΕΗ ασκώντας αναβλητική πολιτική
μετέθετε χρονικά τη μετεγκατάσταση.
Ύστερα από επιστημονική μελέτη, η οποία συντάχθηκε και κατατέθηκε αρμοδίως και η οποία υπήρξε αδιαμφισβήτητη, αναγκάστηκε η ΔΕΗ να αποδεχτεί την ευθύνη της και βέβαια και με
την προσπάθεια που κάνατε για να προχωρήσουμε στην ψήφιση
του άρθρου 28, το οποίο ικανοποιεί ως ένα σημείο, γιατί υπάρχει
και εκεί μία μικρή παρατήρηση, που θα την αναφέρω από τους
κατοίκους και τους φορείς της περιοχής.
Βέβαια, αυτό που λέω, δηλαδή ότι υπάρχει ένα σημείο, έχει να
κάνει με το χρονοδιάγραμμα. Αναφέρετε πολύ σωστά ότι πρέπει
να ολοκληρωθεί σε δέκα χρόνια, κυρία Υπουργέ. Τα δέκα χρόνια,
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όμως, όταν δεν υπάρχει εξειδίκευση της πορείας κάθε κομματιού
του έργου -ξέρετε πολύ καλά ότι ζούμε στην Ελλάδα και αύριο,
μεθαύριο, όταν δεν θα έχει υλοποιηθεί ένα κομμάτι, δεν θα μπορεί να ξεκινήσει το άλλο- μπορεί να γίνουν δεκαπέντε ή και ακόμα
χειρότερα. Βέβαια αυτό είναι απευκταίο.
Γι’ αυτό σας ζητώ, εάν γίνεται στο νομοσχέδιο ή με υπουργική
απόφαση να υπάρχει μια εξειδίκευση της πορείας και χρονοδιάγραμμα των εργασιών που πρέπει να γίνουν, από τα προεδρικά
διατάγματα ως την εύρεση χώρου και όλα αυτά τα οποία ανησυχούν σήμερα τους κατοίκους. Και βέβαια ζητώ απ’ όλους τους
συναδέλφους να υπερψηφίσουν αυτό το άρθρο, γιατί είναι ένα
ζήτημα το οποίο ταλανίζει την περιοχή μου και την περιοχή της
Κοζάνης εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Τελικά, όμως, το νομοσχέδιο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι αόριστο, δεν λύνει ζητήματα, ενισχύει τη γραφειοκρατία δυστυχώς και πιστεύω ότι δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας κ. Νικόλαος Τσούκαλης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Δημοκρατική Αριστερά δηλώνουμε την ικανοποίησή μας που το απίστευτο αυτό ανθρωπιστικό δράμα της «Υπατίας» έλαβε τέλος σήμερα. Αυτό το οποίο
θέλουμε να πούμε και να επαναλάβουμε για άλλη μία φορά είναι
ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη απ’ όλα τα κόμματα θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί επί της ουσίας και όχι επί της διαδικασίας, γιατί
είναι γεγονός ότι όλοι θα συμφωνήσουμε πως δυστυχώς η Κυβέρνηση με τις παλινωδίες της στη διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος σε ένα πάρα πολύ απλό θέμα, θα μου επιτρέψετε
να πω, έφτασε στο σημείο με το να λάβει την πλέον συνετή, την
πλέον ρεαλιστική λύση, να φαντάζει ως εκβιαζόμενη.
Εάν η διαχείριση ήταν απ’ την αρχή σωστή και όπως ακριβώς
την διατύπωναν παράγοντες του τόπου, φορείς, κινήσεις, δημοτικά συμβούλια, πανεπιστημιακοί, οι οποίοι δεν εντάσσονται βεβαίως στο πλαίσιο των λεγόμενων συλλήβδην υποστηρικτών των
μεταναστών, τότε η Κυβέρνηση θα είχε απλώς διαχειριστεί ένα
ζήτημα πάρα πολύ απλά και μέσα στο πλαίσιο της σωστής αντιμετώπισής του.
Δυστυχώς η Κυβέρνηση καθυστέρησε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να ακούγονται αυτά τα οποία όλοι λίγο-πολύ γνωρίζουμε
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης περί εκβιασμού, περί πιέσεων,
περί ασκού του Αιόλου κ.λπ..
Είναι προφανές ότι από αυτήν την κρίση αναδείχθηκε το τεράστιο νομοθετικό κενό που υπάρχει στη χώρα μας, το οποίο δεν
εντάσσεται σε καμμία περίπτωση σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο
διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.
Τέλος καλό, όλα καλά. Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις
να αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη περίπτωση επί της ουσίας
και όχι απλώς επί της διαδικασίας.
Όσον αφορά το νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
χθες τοποθετηθήκαμε ως Δημοκρατική Αριστερά επί της ουσίας
του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Φαντάζομαι, κυρία Υπουργέ,
το κείμενο το οποίο αυτήν τη στιγμή επεξεργαζόμαστε και
έχουμε μπροστά μας ότι είναι το τελικό και ότι δεν θα έχουμε
άλλες αλλαγές, για να μην εκτιθέμεθα και εμείς σε όσους απευθυνόμαστε.
Απευθύνομαι σε όλους τους συναδέλφους ως καταληκτική
θέση, διατύπωση, άποψη. Λίγο πολύ όλοι έχετε συμμετάσχει σε
εκδηλώσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος για την προστασία του
περιβάλλοντος. Είμαι βέβαιος ότι λίγο πολύ όλοι έχετε χρησιμοποιήσει τη γνωστή έκφραση, τη γνωστή ρήση, προκειμένου να
εντυπωσιάσετε, ή να εντυπωσιάσουμε, το ακροατήριο μας ότι το
περιβάλλον δεν το κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, αλλά
το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το καταληκτικό συμπέρασμα
όλης της συζήτησης ήταν ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν το έχουμε
κληρονομήσει από τα παιδιά μας, ότι δεν το διαχειριζόμαστε
όπως θα το επέβαλλαν οι συνθήκες, ούτως ώστε να το παραδώσουμε καλύτερο στα παιδιά μας, εκτός εάν εννοούσαμε ότι το
κληρονομήσαμε από τα παιδιά μας με την έννοια να δώσουμε,
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να παραχωρήσουμε στα παιδιά μας ένα κεραμίδι προκειμένου να
βάλουν το κεφάλι τους.
Κάποιοι συνάδελφοι είπαν ότι οι συνεχείς τροπολογίες του νομοσχεδίου είναι μια υγιής διαδικασία, ότι οι πιέσεις, οι οποίες
ασκήθηκαν από τους Βουλευτές όλων των κομμάτων, κυρίως της
Συμπολίτευσης, οδήγησαν την κυρία Υπουργό και το επιτελείο
του Υπουργείου να λάβει τις σωστές αποφάσεις. Αυτό είναι ένα
προηγούμενο. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι ένα θετικό
προηγούμενο. Από αυτό το Βήμα θα ξανασχοληθούμε με το
θέμα. Ξέρετε, έρχονται νομοσχέδια για περαιτέρω μειώσεις μισθών, για περικοπή, για συστολή εργασιακών δικαιωμάτων κ.λπ..
Θα ήθελα πραγματικά να δω αυτήν την αγωνιστική διάθεση από
όλους τους συναδέλφους και σε αυτά τα νομοσχέδια.
Ακούστηκε και ένα άλλο επιχείρημα, το οποίο δεν τιμά το Κοινοβούλιο: ότι η διαχρονική ανεπάρκεια του κράτους, όσον
αφορά τη διαχείριση αυτών των κρίσιμων τομέων, ουσιαστικά δικαιολογεί και τη διαιώνιση της ασυδοσίας. Αυτή η ανεπάρκεια
του κράτους χαρακτηρίστηκε, ονομάστηκε από κάποιους ως συνέχεια του κράτους, ως συνέπεια του κράτους, ως ασφάλεια δικαίου κ.ο.κ.. Θα ήθελα, όμως, να μου πουν κάποιοι συνάδελφοι,
όταν λαμβάνεται μία απόφαση από ένα δήμαρχο ξαφνικά και περιορίζει κατά το ήμισυ ή κατά το 1/3 το συντελεστή δόμησης σε
ένα αστικό κέντρο, τηρουμένων των αναλογιών δεν είναι το ίδιο;
Σας ζητώ να παρακολουθήσετε και να μου πείτε, να φανταστείτε,
εάν δεν υπήρχαν τέτοιες αιφνιδιαστικές αποφάσεις, ποια θα ήταν
η τύχη των ελληνικών πόλεων;
Υπάρχει και η αντίθετη άποψη αυτού του επιχειρήματος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Η κρατική ανεπάρκεια χρησιμοποιείται από πολλούς ως άλλοθι, ως θερμοκήπιο εξυπηρέτησης των
πελατειακών σχέσεων. Γιατί μη μου πείτε ότι αυτή η διαχρονική
ανεπάρκεια δεν είναι ουσιαστικά σκόπιμη, ηθελημένη, ούτως
ώστε πραγματικά να εξυπηρετεί το πελατειακό σύστημα. Έτσι,
λοιπόν, λέμε ότι αυτό το πελατειακό σύστημα βαπτίζεται ασφάλεια δικαίου, βαπτίζεται συνέχεια και συνέπεια του κράτους
κ.ο.κ..
Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το νομοσχέδιο από την επεξεργασία επιδέχθηκε βελτιώσεις. Η τακτική,
όμως, του Υπουργείου ήταν της λογικής «μια στο καρφί και μια
στο πέταλο». Έκανε βελτιώσεις, όπως, παραδείγματος χάριν τις
περιπτώσεις των ΠΟΤΑ, τον κοινωνικό έλεγχο με τη διεύρυνση
των προσώπων, των φορέων που μπορούν να παρασταθούν ως
πολιτικοί ενάγοντες στις ποινικές δίκες, κάτι το οποίο αντιμετωπίσαμε. Χθες όμως τονίσαμε το μεγάλο δομικό πρόβλημα του νομοσχεδίου, ότι δεν θέτει χρονοδιαγράμματα, όρους και προϋποθέσεις της εξειδίκευσης της παραγράφου 4, του άρθρου 15,
όπου ουσιαστικά καθιστά υποχρεωτική την πλήρη ενσωμάτωση
των κανόνων της προστασίας της βιοποικιλότητας σε όλες τις
τομεακές πολιτικές των Υπουργείων, κάτι το οποίο το είχαμε ζητήσει και δεν το έκανε δεκτό.
Έρχομαι στο άρθρο 9, στην περίφημη και περιβόητη αυτή ρύθμιση, η οποία πέρασε από χίλια κύματα προκειμένου να καταλήξει έτσι όπως κατέληξε. Εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά έχουμε
καταθέσει τροπολογία. Έχουμε επαναφέρει την αρχική ρύθμιση
των δέκα στρεμμάτων. Δεν την κάνετε δεκτή, κυρία Υπουργέ. Η
θέση η δική μας είναι ότι θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση
να απαγορευθεί πλήρως η δόμηση.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σας λέω μετά πλήρους γνώσεως, ότι εάν η ρύθμιση εξαρχής
ήταν η πλήρης απαγόρευση, δεν θα είχατε αυτές τις αντιδράσεις
που είχατε στη συνέχεια με τα δέκα στρέμματα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Τσούκαλη, ολοκληρώστε, δεν έχουμε χρόνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τελειώνω με το εξής: Με τη γη υψηλής παραγωγικότητας υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι θετική η τροπολογία. Μάλιστα, τα τμήματα της γης υψηλής παραγωγικότητας που χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία είναι αυτά που
βρίσκονται πλάι στους άξονες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όμως,
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ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα σε σχέση με την Υπουργική απόφαση του Σεπτεμβρίου που έχετε εκδώσει, που χωρίς
επιστημονικά κριτήρια και χωρίς χάρτες, χωρίς να έχετε υλοποιήσει το νόμο του 2008 πλήρως, έχετε ουσιαστικά απαγορεύσει
τη δόμηση στη γη υψηλής παραγωγικότητας αφήνοντας τις υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης ad hoc να κρίνουν. Δυστυχώς,
όμως, για την Αχαΐα σάς πληροφορώ ότι οι ζώνες των λεγόμενων
ροδίτη, μαυροδάφνης, μοσχάτου κ.λπ., είναι τόσο αλλοπρόσαλλες, που ουσιαστικά περιλαμβάνουν ακόμη και περιοχές που βρίσκονται μέσα σε οικισμούς αυτήν τη στιγμή. Αποτέλεσμα είναι
να μη δίνεται η δυνατότητα οικοδόμησης ακόμα και μέσα σε
ζώνες οικισμού.
Σας έχω κάνει σχετική ερώτηση και περιμένω την απάντηση.
Οταν θα την έχετε, θα την επεξεργαστείτε καλύτερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κι εμείς ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νομό Μαγνησίας
κ. Κώστας Καρτάλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τελευταίος ομιλητής, ο αγαπητός συνάδελφος κ. Τσούκαλης ανέφερε ότι είναι κακό προηγούμενο οι αλλαγές που γίνονται κατά τη διάρκεια της
νομοθετικής επεξεργασίας. Προφανώς διαφωνώ απόλυτα και κάθετα μαζί του, γιατί είναι αναγκαία προϋπόθεση του νομοθετικού
έργου να ανταλλάσσονται απόψεις και να συντίθεται τελικά ένα
νομοσχέδιο, το οποίο αποτυπώνει τη συνισταμένη των απόψεων
των Βουλευτών και της κυβερνητικής πλειοψηφίας και των κομμάτων της Αντιπολίτευσης. Αλίμονο, δηλαδή, εάν φθάσουμε στο
σημείο, όπου κάθε νομοσχέδιο να ψηφίζεται, όπως ακριβώς κατατέθηκε στη Βουλή από τα αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο.
Αυτό, όμως, που προκύπτει από τη συζήτηση αυτές τις δύο
ημέρες, αλλά και τις προηγούμενες εβδομάδες για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι ότι υπάρχει μία σοβαρή σύγχυση σε
όλους μας σε ό,τι αφορά την επάρκεια της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και στη δυνατότητα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
που υπάρχει στη χώρα μας σήμερα να στηρίξει τις επενδύσεις
και την ανάπτυξη.
Πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία
αποτελεί εμπόδιο για τις επενδυτικές δραστηριότητες και για την
ανάπτυξη της χώρας, τη στιγμή που η ίδια περιβαλλοντική νομοθεσία υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί
παράγεται από τις ίδιες κοινοτικές οδηγίες και τους ίδιους κοινοτικούς κανονισμούς. Στις άλλες χώρες δουλεύει επαρκώς, παράγονται επενδύσεις, δρομολογούνται ιδιωτικά και δημόσια
έργα, όμως αυτό δεν γίνεται στη χώρα μας.
Κοινός τόπος, λοιπόν, είναι ότι χρειάζεται αυτό που πολλοί συνάδελφοι είπαν, μια ουσιαστική, πολεοδομική και χωροταξική
αναδιοργάνωση της χώρας, μια ουσιαστική αποτύπωση του δασικών νόμων, της δασικής νομοθεσίας, για να μπορέσουμε πρακτικά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για επενδύσεις.
Πρέπει να είμαστε σαφείς ότι όποτε τηρήθηκε η περιβαλλοντική νομοθεσία, μία επένδυση προχώρησε με ταχύτητα. Όποτε
παρεκκλίναμε την περιβαλλοντική νομοθεσία, η επένδυση είτε
βραδύνθηκε είτε σταμάτησε.
Άρα θα πρέπει να διορθώσουμε ζητήματα γραφειοκρατίας, ζητήματα επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, που σήμερα είναι ακόμα πιο
έντονα, υπό την έννοια ότι ο «Καλλικράτης» είναι στα πρώτα βήματα της εφαρμογής του και υπάρχουν συγκεκριμένες αντιφάσεις μεταξύ των επιπέδων της διοίκησης. Και είναι προφανές ότι
όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνουμε, για να αξιοποιήσουμε και τη
δημόσια περιουσία, γιατί άκουγα ότι σήμερα ο Επίτροπος Όλι
Ρεν μας ζήτησε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στο στόχο των
50.000.000.000 ευρώ. Αν δεν έχουμε, όμως, ένα ολοκληρωμένο
χωροταξικό σχέδιο, ένα οργανωμένο πολεοδομικό και δασικό νομοθετικό πλαίσιο, είναι προφανές ότι για να αξιοποιήσουμε με
ταχύτητα τη δημόσια περιουσία, θα προβούμε σε σοβαρές εκπτώσεις σε βάρος του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι κανείς σε αυτή
την Αίθουσα δεν θα το ήθελε αυτό.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
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Άκουσα, επίσης, να γίνεται συζήτηση για το Συμβούλιο της
Επικρατείας και νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το σημαντικό του ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, γιατί το
Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει καταφέρει με συγκεκριμένες και αιτιολογημένες απόψεις να κερδίσει σημαντικά
προβλήματα, τα οποία αναδείχθηκαν στην ελληνική κοινωνία.
Όμως, θα πρέπει να είμαστε σαφείς ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας πρέπει να παρακολουθεί τους χρόνους της κοινωνίας.
Δεν μπορεί μια απόφαση που αφορά ένα χωροταξικό ή πολεοδομικό σχέδιο να εκδίδεται έξι και επτά χρόνια μετά την προσφυγή, γιατί χάνεται ο χρόνος, ο συντονισμός μεταξύ της
εξέλιξης της κοινωνίας από τη μια μεριά και, εάν θέλετε, της
επένδυσης ή του γεγονότος από την άλλη.
Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω συγκεκριμένες παρατηρήσεις στα άρθρα και παρακαλώ να τις ακούσετε.
Η πρώτη μου παρατήρηση είναι στο άρθρο 5. Το άρθρο 5 στην
παράγραφο 7 μιλά για τις περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής
ανάπτυξης. Ξέρω ότι προσθέσατε την παράγραφο 3.1 και αφαιρέσατε την παράγραφο 3 που αναφέρεται στα εθνικά πάρκα. Τα
εθνικά πάρκα θα κηρυχθούν μετά από προεδρικό διάταγμα το
οποίο θα εκδοθεί. Όμως, δεν είναι προφανές πότε θα γίνει αυτό.
Θα σας ζητούσα, λοιπόν, να προσθέσετε εκτός από τις παραγράφους 1 και 2 και τις παραγράφους 3 και 3.1, γιατί το βρίσκω εντυπωσιακά αντιφατικό να δρομολογήσουμε μεγάλα τουριστικά
συγκροτήματα με συνοδές εγκαταστάσεις μεγάλων και πολλών
χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων στους εθνικούς δρυμούς, δηλαδή στον Όλυμπο, στην Πίνδο, στο Βίκο, στον Αώο και σε άλλες
περιοχές της Ελλάδος. Συμπληρώστε, λοιπόν, αυτήν τη διάταξη,
για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε μια ισορροπία στην αντιμετώπιση την οποία δίνουμε στο περιβάλλον και προστατεύουμε
ισόρροπα αυτά τα οποία αφορούν ευαίσθητες οικολογικά περιοχές της χώρας.
Η επόμενη παρατήρησή μου αφορά το άρθρο 5, παράγραφος
8, που έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχει μια επιμονή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χωρίς να υπάρχουν
ειδικότερα κριτήρια σε περιοχές προστασίας της φύσης, εννοώ,
σε περιοχές του δικτύου «NATURA», σε εθνικούς δρυμούς και
εθνικά πάρκα. Έχω προτείνει και στην επιτροπή -και επιμένω σε
αυτό- ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια ενδιάμεση διαδρομή,
να υπάρχει ελάχιστο όριο δόμησης, αρτιότητας για τα συνοδά
έργα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα συνοδό έργο, ένα αιολικό πάρκο που γίνεται σε περιοχή «NATURA» επιτρέπεται να έχει
συνοδά έργα τα οποία καταλαμβάνουν διακόσια στρέμματα και
την ίδια στιγμή να είμαστε πολύ αυστηροί –όπως πρέπει άλλωστε- για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε άλλες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
Επίσης, θα πρέπει να προβλέψουμε ότι δεν θα επιτρέπεται να
χωροθετούνται ΑΠΕ, οι οποίες ξεπερνούν συγκεκριμένους
όρους δόμησης, σε περιοχές υγροτόπων Ραμσάρ και σε περιοχές που είναι πυρήνες εθνικών δρυμών και πάρκων. Νομίζω ότι
δεν θα χάσει τίποτα η προστασία του κλίματος, ούτε και η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, εάν δρομολογήσουμε τέτοιες αυστηρότερες διαδικασίες. Υπάρχουν πολλά
εδάφη τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Τέλος, στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 αναγνωρίζω την πρόθεσή σας να δώσετε μια λύση που είναι χρονίζουσα ως προς τη
λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα χιονοδρομικά κέντρα της
χώρας δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Πρέπει, λοιπόν, να βρούμε
μια λύση για να αποκτήσουν. Η Υπουργός, το Υπουργείο προσπαθεί με αυτήν τη διάταξη να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις.
Επειδή, λοιπόν, από την εποχή του 1979, που υπάρχει ο μητρικός
νόμος 998, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, θα πρότεινα να βάλουμε μια διάταξη η οποία να καλύπτει το γεγονός ότι πολλές
από αυτές τις δασικές εκτάσεις που φιλοξενούν χιονοδρομικά
κέντρα, στην πορεία παραχωρήθηκαν από τον ΕΟΤ στην ΕΤΑ,
από την ΕΤΑ στους δήμους, από τους δήμους στις εφορίες που
έφτιαξαν οι δήμοι, δηλαδή σε εταιρείες ειδικού σκοπού, για να
μπορέσουν να λειτουργήσουν τα χιονοδρομικά κέντρα. Άρα να
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βάλουμε μια διάταξη που να προβλέπει ότι μπορούν να παραχωρούνται οι εκτάσεις αυτές σε φορείς του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και των ΟΤΑ, για να μπορέσουν επιτέλους να
αποκτήσουν άδεια περιβαλλοντικής λειτουργίας και να έχουν μια
νομιμότητα, εάν θέλετε, σε σχέση με την αξιοποίησή τους.
Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου,
θεωρώ ότι περιλαμβάνονται διατάξεις που είναι πραγματικά γενναίες, όπως αυτές για το γενετικό υλικό -όσο και αν δεν είναι
αυτό που απασχολεί την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας- αυτά
που αφορούν τα καταφύγια άγριας ζωής, τις παράκτιες ζώνες,
οι οποίες έχουν κυριολεκτικά βιαστεί τα τελευταία χρόνια από
παράνομες και μη οικοδομικές δραστηριότητες και νομίζω ότι
είναι ένα νομοσχέδιο που κινείται στη θετική κατεύθυνση, με
όλες τις αλλαγές, οι οποίες έγιναν, οι οποίες αποτυπώνουν μια
συναντίληψη η οποία δεν ήταν εύκολη κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, όμως αποτυπώνει με καθαρό τρόπο
ότι υπάρχει η δυνατότητα για βελτιώσεις που εξοικονομούν
χρόνο και δημιουργούν την ισορροπία μεταξύ της προστασίας
του περιβάλλοντος από τη μια μεριά και της προστασίας της ατομικής ιδιοκτησίας από την άλλη. Χωρίς αυτήν την κρίσιμη ισορροπία, οι διατάξεις οι οποίες δρομολογούνται, χωρίς να υπάρχει
ένα υγιές και στέρεο υπόβαθρο χωροταξικής, πολεοδομικής και
δασικής νομοθεσίας δεν θα περπατήσουν. Νομίζω ότι το ειδικό
νομοσχέδιο είναι σύμφωνο με τους κανόνες της προστασίας του
περιβάλλοντος. Θα μπορούσε να είναι αυστηρότερο, αλλά όταν
οργανωθεί το χωροταξικό και πολεοδομικό πλαίσιο, εδώ θα είμαστε, κυρία Υπουργέ, για να συζητήσουμε αυστηρότερες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πριν δώσω το λόγο
στην κ. Φαρμάκη…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Καρατζαφέρη,
θα σας δώσω το λόγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω το λόγο στον κ. Καρατζαφέρη, παρακαλώ να αποφασίσουμε για τη διαδικασία της
ολοκλήρωσης της συζήτησης και της ψηφοφορίας επί των άρθρων, με δεδομένο ότι έχουν υποβληθεί αιτήσεις για ονομαστική
ψηφοφορία επί συγκεκριμένων διατάξεων. Όπως γνωρίζετε, η
διαδικασία είναι ότι η ψηφοφορία γίνεται μετά την ολοκλήρωση
της συζήτησης. Επειδή η συζήτηση θα διαρκέσει ακόμη επί μακρόν απόψε, θα πρότεινα οι διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται
στις προτάσεις ονομαστικής ψηφοφορίας να μην ψηφιστούν
απόψε, αλλά η ονομαστική ψηφοφορία να διεξαχθεί αύριο στις
12.00’ το μεσημέρι και σήμερα, όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση
επί των άρθρων, να ψηφιστούν όλα τα άλλα άρθρα. Μετά από
συνεννόηση που έκανα και με τους εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, υπάρχει ομόφωνη άποψη, για να διεξάγουμε
την ονομαστική ψηφοφορία αύριο στις 12.00’ το μεσημέρι.
Η Βουλή συμφωνεί με την παραπάνω πρόταση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συμφωνεί και η Ολομέλεια ομοφώνως.
Συνεπώς αύριο το μεσημέρι στις 12.00’ θα έχουμε διεξαγωγή
της ονομαστικής ψηφοφορίας.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Αυτό το οποίο σήμερα φάνηκε είναι ότι η
χώρα ζει υπό την υψηλή υπατεία της οδού της «Υπατίας». Κάποιοι μέσα στην Αίθουσα έχουν κάθε λόγο να χαίρονται. Είναι
αυτοί οι οποίοι το μεθόδευσαν και ποντάρισαν σε αυτήν την κακοποίηση της δημοκρατίας. Δεν μπορώ, όμως, να καταλάβω το
ΠΑΣΟΚ γιατί χειροκροτεί, γιατί επικροτεί. Μέχρι χθες, όταν ο αρμόδιος Υπουργός έλεγε ότι «η χώρα πρέπει να υπερασπιστεί τη
νομιμότητα», ήσασταν μαζί του ή είσαστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο που σήμερα είπε «καταπατώ τη νομιμότητα και υποχωρώ
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εις τον εκβιασμό»; Με ποιον είναι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του
ΠΑΣΟΚ; Δεν μπορεί να είσαστε και με τα δύο. Πρέπει να ξέρουμε
με ποιον είστε.
Χθες τα έλεγε ο κ. Ραγκούσης! Χθες ήταν η περίφημη κόντρα
με τον κ. Βενιζέλο. Φώναζε και έλεγε «μη μπαίνετε στα χωράφια
μου, δεν μπορώ να καταργήσω τη νομιμότητα». Ήταν παράλογος
ο κ. Ραγκούσης χθες; Ήταν απάνθρωπος, δεν είχε φιλάνθρωπα
αισθήματα και τα απέκτησε σήμερα; Τι τραγωδία για ένα κόμμα
που έχει κυβερνήσει είκοσι πέντε χρόνια την Ελλάδα! Τραγωδία,
Βατερλώ! Πού είστε γιατροί της Ελλάδος, πού είστε φαρμακοποιοί της Ελλάδος, επιστήμονες, πού είστε μαχόμενοι αγρότες,
που με την κακοκαιρία και το χιονιά είσαστε στα χωράφια;
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Πού είστε οδηγοί των λεωφορείων, που δίνετε τη ζωή σας
στην άσφαλτο, για να δείτε πόσο άτεγκτοι και βαρείς ήταν απέναντί σας και πόσο υποχωρητικοί μπροστά στους παράνομους
λαθρομετανάστες;
Αυτή είναι η σύγκριση. Σκληρή, ποταπή, ιταμή απέναντι στους
επιστήμονες και στους αγρότες και απέναντι στους παράνομους
υποχωρητική. Με αυτήν τη λογική θα πάτε να δώσετε τη μάχη
στις Βρυξέλλες; Τι μπορεί να μας περιμένει; Ερωτώ την Αίθουσα:
Ποια άλλη χώρα το έχει κάνει; Το έκανε η Ισπανία; Το έκανε η
Ιταλία; Το έκανε η Ισπανία των σοσιαλιστών, η Ιταλία των συντηρητικών; Όχι, το έκανε η Ελλάδα του Παπανδρέου, η Ελλάδα του
ΠΑΣΟΚ! Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει δεδικασμένο. Οι οποιοιδήποτε εκατό, διακόσιοι, τριακόσιοι αύριο εκβιάζουν, θα κάνουν τα
ίδια. Και ποιος έδωσε δικαίωμα σε Υπουργούς ή Υφυπουργούς
να καταργούν τη Βουλή;
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Κατάργηση Βουλής; Κατάργηση Βουλής σημαίνει εσχάτη προδοσία για όσους διαβάζουν Σύνταγμα! Για όσους διαβάζουν Σύνταγμα είναι εσχάτη προδοσία!
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Υφαρπαγή αποφάσεως της Βουλής; Ποιος το έκανε αυτό; Ο
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός τηρώντας την υπευθυνότητα
απέναντι στους θεσμούς σκέπτεται εξαιρετικά σοβαρά να καταθέσει μήνυση εναντίον των Υπουργών που το απεφάσισαν.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Και είμαι σίγουρος ότι το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που έχει βασίσει την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια σε
αρχές, αξίες και παραδόσεις, θα συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να απέχει από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες σαν και αυτές
που παίρνει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Οι μάσκες έπεσαν
δύο μέρες αφού έληξε το τριώδιο. Ένα εκατομμύριο λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι δικός μας ο αριθμός. Ένα εκατομμύριο αναλογεί στην Ελλάδα να έλθει από όλους αυτούς που στις
χώρες τους γίνεται η αντάρα. Πέντε εκατομμύρια υπολογίζει η
Ευρώπη, το ένα εκατομμύριο θα έλθει στην Ελλάδα. Τι θα γίνει;
Ποιος θα τους αποτρέψει; Ο φράχτης ο οποίος θα φτιαχτεί; Ή
αυτά που διαβάζουν; Αυτή η απόφαση ότι αυτοί εκεί πέρα στην
Ελλάδα είναι «πήλινοι», αμέσως στην πρώτη απεργία πείνας –
απεργία πείνας βεβαίως που οι γιατροί αντιλαμβάνονται πόσο
προχωρημένη ήταν, δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο την
κουβέντα- υποχώρησαν. Κανείς από εμάς δεν ήθελε το θάνατο!
Κανείς! Από εμάς κανείς δεν ήθελε το θάνατο. Κάποιοι, όμως,
είχαν ποντάρει στο θάνατο και ενέπλεξαν την Κυβέρνηση με
αυτόν το θάνατο για να υποχωρήσει. Μία Κυβέρνηση της παλινωδίας, μια Κυβέρνηση που δεν μπόρεσε να ελέγξει, όταν ξεκίνησε το θέμα, ότι έκαναν την αντίθετη πορεία του Θησέα, ήλθαν
από την Κρήτη στην Αθήνα να την καταλάβουν. Δεν τους σταμάτησε! Υπήρχε έγκλημα ή όχι, κατά τη διακίνηση των λαθρομεταναστών; Πηγαίνετε εις το νόμο να δείτε, έγκλημα, διακίνηση!
Ουδείς διώχθηκε. Πήγαν στη Νομική και δεν είχατε το θάρρος
να τους πετάξετε έξω. Την πρώτη ημέρα, πριν γίνουν «κτήμα»
της πολιτείας, γιατί με την ανοχή σας έγιναν κτήμα της πολιτείας,
μεταφέροντάς τους σε κτήριο, το οποίο υπέδειξε η πολιτεία.
Έτσι, λοιπόν, η οποιαδήποτε διαδικασία, εκβιασμός απεργίας
πείνας είχε άμεσο αντίκτυπο στην πολιτεία, κάτω από τη σκέπη
της οποίας ζούσαν.
Και επειδή δεν μπορείτε να μοιράσετε ούτε δύο γαϊδάρων
άχυρο, κάνατε και το άλλο λάθος. Ξεκίνησαν την απεργία πείνας.

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν ήταν μια διαδικασία άμεση που δεν μπορούσατε να αντιδράσετε. Ημέρες πολλές.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου ομιλίας του Προέδρου του ΛΑΟΣ)
Δώστε μου κάποια λεπτά ακόμη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Δεν έχει εξαντληθεί ο
χρόνος σας, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Δεν μπορούσατε να επωάσετε τη σκέψη
σας και να πείτε «βάλτε τους σε στρατιωτικό νοσοκομείο, να μην
μπορούν να μπαίνουν οι αλληλέγγυοι από κάθε συνιστώσα, για
να παίζουν το παιχνίδι και να φωνάξετε την Ύπατη Αρμοστεία να
στείλει δυο παρατηρητές». Τους αφήσατε στα νοσοκομεία για
να τσακώνονται με τους διευθυντές της παθολογικής κλινικής,
εάν θα τους δώσουν το φαΐ ή όχι που ζητούσαν οι ίδιοι. Ούτε
αυτό δεν μπορείτε να κάνετε, δεν μπορείτε να τους αντιμετωπίσετε. Σήμερα η Ελλάδα καταρρακώνεται. Και εάν δεν μπορείτε
να αντιμετωπίσετε κάποιους λαθρομετανάστες, πως θα αντιμετωπίσετε τον Νταβούτογλου; Λυπούμεθα, αλλά δεν μπορείτε.
Είστε παντελώς ανίκανοι!
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΛΑΟΣ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταμμένα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε συνάδελφε.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης.
Ορίστε, κύριε Σηφουνάκη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο αξιότιμος Πρόεδρος του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερμού ήλθε στη Βουλή και κατέθεσε μία καταγγελία στην ουσία ενάντια στο χειρισμό –υποθέτω, όπως μεταδόθηκε από τα μέσα- που έκανε η Κυβέρνηση στο θέμα των
μεταναστών που εδώ και τρεις ή τέσσερις εβδομάδες βρισκόταν
στην «Υπατία».
Ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ αρκετά αυτές τις μέρες -εγώ τουλάχιστον, κύριε Πρόεδρε, σας είδα στην τηλεόραση- και σωστά εφιστούσε την προσοχή στην Κυβέρνηση να προσέξει, διότι εάν
υπάρξει ένα θύμα, τότε το κόστος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο
για τη χώρα.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Δεν είπε να καταργήσουμε το
Κοινοβούλιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Αν μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν διακόψαμε τον Πρόεδρό σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ, ησυχία, για να τοποθετηθεί ο Υπουργός χωρίς
οχλήσεις και διακοπές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Αυτός ο συλλογισμός του αγαπητού κατά τα άλλα Προέδρου του ΛΑΟΣ, με
τον οποίο συνυπήρξαμε στο Κοινοβούλιο και ζήσαμε πολλές καταστάσεις -και αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια θητεία- προσανατόλισε τους Έλληνες στον κίνδυνο ο οποίος
υπάρχει.
Εγώ, κύριε Πρόεδρε, είμαι υποχρεωμένος να διαβάσω τη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία λέει: «Καμμία νομιμοποίηση δεν έγινε, καμμία άδεια παραμονής δεν δόθηκε. Οι
μετανάστες αποδέχθηκαν να ενταχθούν στο προβλεπόμενο από
το νόμο καθεστώς ανοχής, όπως εξαρχής είχε πει η Κυβέρνηση.
Ό,τι θα γίνει, είναι μέσα στα πλαίσια του ν.3907 και δεν αφορά
τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όπως είναι γνωστό οι μετανάστες ζήτησαν μόνιμη παραμονή». Και προσθέτει στην ανακοίνωσή του ο Υπουργός: «Το 2009 αντίθετα, όταν η Κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε αντιμέτωπη με την ίδια απεργία πείνας, υπέκυψε με έναν ανεύθυνο τρόπο και έδωσε άδειες παραμονής, όπως και νομιμοποίησε μαζικά εκατόν πενήντα χιλιάδες
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παράνομους μετανάστες το 2005». Και καταλήγει ότι: «Η Νέα Δημοκρατία έχασε άλλη μια ευκαιρία να σιωπήσει».
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κατανοήσετε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών χειρίστηκε ένα πολύ λεπτό θέμα, όπως και η Κυβέρνηση.
Αντιλαμβάνεσθε ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η κατάληξη, που εύχομαι να είναι και η τελική και οριστική, μέσα στο πλαίσιο του
ν.3907/2000, τότε δεν ισχύουν αυτά που εσείς ισχυριστήκατε,
κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι, όμως, όπως αντιλαμβάνεται και
ο ελληνικός λαός -είμαι βέβαιος- ότι οι προβληματισμοί οι δικοί
σας που ήταν και προβληματισμοί όλων μας, αυτήν τη στιγμή δίνουν μια ανακούφιση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Καρατζαφέρης
έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Κύριε Υπουργέ, ο κ. Ραγκούσης προσπαθεί
να σταθεί επάνω στο άρθρο 42, το οποίο λέει ότι δίνεται διάρκεια
ενός έτους, εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι
δημόσιας τάξης. Όλη αυτή η ιστορία η οποία έγινε δεν είναι ανησυχητικός λόγος δημόσιας τάξης; Κατέλαβαν ένα δημόσιο κτήριο. Δεν έβγαιναν. Παρατάχθηκαν απέξω τα ΜΑΤ, οι εισαγγελείς.
Πρυτάνεις πηγαίνουν στα δικαστήρια να ενδεχομένως στα εδώλια. Δεν υπήρξε λοιπόν λόγος δημοσίας τάξης; Πώς προσπερνάτε τους νόμους; Και ποιος είπε τα δώδεκα χρόνια να γίνουν
οχτώ; Είναι υφαρπαγή εξουσίας της Βουλής και αυτό θα το
βρούμε μπροστά μας! Κακιά πόρτα ανοίξατε! Είναι η κερκόπορτα
του 2011. Αύριο θα έρχεται ο καθένας θα απειλεί και θα εκβιάζει
και εσείς που τηρήσατε, αν θέλετε, αυτήν τη σκληρή στάση σε
όλες τις κατηγορίες των Ελλήνων που βάλλονται και προσβάλλονται βαναύσως από την πολιτική σας έρχεστε και υποχωρείτε
στους λαθρομετανάστες; Το σηκώνει το ανάστημα κανενός εδώ
μέσα;
Κύριε Σηφουνάκη, εγώ θέλω να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για το επίπεδο με το οποίο αντιμετωπίσατε το θέμα,
όμως θα σας θυμίσω το εξής: Η εκλογική σας περιφέρεια είναι
από τις περιφέρειες που βάλλονται ιδιαιτέρως από τους λαθρομετανάστες. Κάποιοι ψηφοφόροι σας ανησυχούν περισσότερο
απ’ όσο ανησυχούσαν χθες, με τη θέση της Κυβέρνησης.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σηφουνάκης, έχει το λόγο για δύο λεπτά, γιατί ζήτησαν το λόγο και
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, πράγματι περίπου είκοσι πέντε χρόνια εκπροσωπώ τον
ακριτικό νομό της Λέσβου. Πράγματι, η Λέσβος μέχρι πριν από
περίπου ενάμιση χρόνο υποδεχόταν χιλιάδες λαθρομετανάστες,
γύρω τους πεντακόσιους κάθε μέρα. Το ίδιο συνέβαινε όμως και
στη Χίο και στη Σάμο και σε όλα τα παραμεθόρια νησιά. Από τότε
που η δική μας Κυβέρνηση πέτυχε να εμπλέξει την Ευρωπαϊκή
Ένωση και να έρθει η FRONTEX σταμάτησε ουσιαστικά η διέλευση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Εσείς την πετύχατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Βεβαίως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Τι λέτε τώρα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Τι μου λέτε;
Ήμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ξέρω πάρα πολύ καλά τι
σας λέω, πώς ξεκίνησε η προσπάθεια όταν ο Γιώργος Παπανδρέου ως Υπουργός Εξωτερικών υπέγραψε τη συμφωνία επανεπιστροφής με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας
αείμνηστο Τζέμ και την κατήργησε ο κ. Καραμανλής ως κυβέρνηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ αφήστε τον Υπουργό να ολοκληρώσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υποδομών, Μετα-
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φορών και Δικτύων): Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να
δεχθούμε λοιπόν ότι, ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά, κύριε
Πρόεδρε, όπως σας έβλεπα εγώ εκείνες τις ημέρες στην τηλεόραση, το μυαλό μου ξέρετε που πήγαινε; Είναι άσχετο ως γεγονός, δεν ταυτίζεται, δεν έχει καμμία σημασία. Θυμάμαι τις
απεργίες πείνας των Ιρλανδών του ΙΡΑ και τι αντίκτυπο είχε σε
όλο τον κόσμο. Είχαν δίκιο οι αγωνιστές του ΙΡΑ και όμως θυμάστε τι αντίκτυπο είχε σε όλο τον κόσμο.
Ο δικός σας, λοιπόν, φόβος για την Ελλάδα, ήταν όλων μας.
Οι διαβεβαιώσεις που δίνει ο Υπουργός Εσωτερικών νομίζω ότι
καλύπτουν τις ανησυχίες σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μαρκόπουλος, έχει το
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τρεις ώρες τώρα
άλλο αντικείμενο η Βουλή συζητάει. Ο Υπουργός Εσωτερικών
έχει κανένα λόγο να έρθει εδώ να μιλήσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είναι παρούσα η Κυβέρνηση, κύριε συνάδελφε. Είναι δύο Υπουργοί της Κυβέρνησης
και η Κυβέρνηση τοποθετείται πάντα και διά των παρόντων
Υπουργών.
Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η προσπάθεια του αξιότιμου κ. Σηφουνάκη, είναι εξαντλητική στην
προσπάθειά της να είναι επιτυχής. Όμως, δεν καταλαβαίνω για
ποιο λόγο η Κυβέρνηση κατηγορείται, γιατί περί κατηγορίας πρόκειται και μάλιστα πολύ σοβαρής, ότι σε μια συμφωνία παρέβη
και υπερφαλάγγισε και ουσιαστικά άλλαξε στα προφορικά -και
αργότερα θα περιμένουμε και τα γραπτά- το νόμο που η ίδια εισήγαγε και ψήφισε στη Βουλή, το νόμο με τον οποίο έστειλε το
μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο, ότι αυτός ο δημοκρατικός
τόπος, όπου σεβόμαστε τις ελευθερίες και τα συνταγματικά δικαιώματα και τη ζωή όλων των πολιτών, είναι συγχρόνως ένας
τόπος ιδιαίτερα μπόσικος σε πιέσεις και εκβιασμούς.
Αφού, λοιπόν, ψηφίσατε αυτό το νόμο και αφού σήμερα η Κυβέρνησή σας κατηγορείται για το γεγονός ότι παρέβη το νόμο
της, ζητούμε, κύριε Πρόεδρε και κύριοι-μέλη της Κυβέρνησης
από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση και από τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσή, να έρθουν στο ελληνικό
Κοινοβούλιο και να μας πουν τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Διότι το ζήτημα δεν είναι μόνο τυπικό, ούτε καν ένα ζήτημα διευθέτησης ενός θέματος. Είναι βαθύτατα κοινοβουλευτικό, είναι
βαθύτατα δημοκρατικό αλλά είναι και συγχρόνως βαθύτατα ανησυχητικό σαν πρόβλημα μιας Κυβέρνησης που φοβάται να τηρήσει τους νόμους που εισήγαγε στη Βουλή.
Παρακαλώ, λοιπόν, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη να μας εξηγήσουν. Και αν έχουν δίκιο
και η Βουλή ικανοποιηθεί από τις εξηγήσεις, κανένα πρόβλημα.
Εάν όμως, κύριε Σηφουνάκη, τα πράγματα είναι κάπως αλλιώς
και αν εκεί ξεπεράστηκε η λειτουργία του ελληνικού Κοινοβουλίου, τότε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, θα τεθεί σοβαρότατο ζήτημα λειτουργίας πλέον και του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος
και της ίδιας της δημοκρατίας. Διαφορετικά δεν έχουμε κανένα
λόγο να είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να συζητάμε ενδεχομένως πράγματα που η Κυβέρνηση ενώ τα εισήγαγε στη
Βουλή και τα ψήφισε, παρά τις διαφωνίες όλων ότι ανοίξατε την
κερκόπορτα σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, δηλαδή ουσιαστικά στους εκβιασμούς πεινασμένων ανθρώπων.
Εάν, πράγματι, έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα, τότε υπάρχει
θέμα.
Ζητούμε λοιπόν σήμερα, εδώ θα είμαστε μέχρι αργά -δόξα το
θεό έχουμε βαρύ πρόγραμμα ομιλίας συναδέλφων- να έρθει η
Κυβέρνηση επισήμως διά του αρμοδίου Υπουργού και να μας
δώσει εξηγήσεις. Μη διαβάζετε ανακοινώσεις. Μην παίρνετε
πάνω σας αυτό το βάρος, δεν χρειάζεται. Να έρθει ο αρμόδιος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Πρωτόπαπας και θα κλείσουμε αυτόν τον κατάλογο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θέλω όλο το χρόνο μου, κύριε
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Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Δηλαδή, θα μιλήσετε
και επί του νομοσχεδίου.
Έχουν απομείνει στον κατάλογο οκτώ συνάδελφοι, που θα πάρουν μετά το λόγο.
Πριν ξεκινήσει ο κ. Πρωτόπαπας θα ήθελα απλά να υπενθυμίσω ότι η τοποθέτηση του κ. Σηφουνάκη ήταν σαφής με βάση
και την ανακοίνωση του αρμοδίου Υπουργού Εσωτερικών ότι οι
αποφάσεις ελήφθησαν εντός του πλαισίου της κείμενης, της
ισχύουσας δηλαδή, νομοθεσίας.
Ορίστε, κύριε Πρωτόπαπα, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξεκινώ από την
απάντηση στον αξιότιμο Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Καρατζαφέρη.
Κύριε Πρόεδρε, πριν από μερικές ημέρες σε μια αίθουσα του
Κοινοβουλίου, αν δεν κάνω λάθος σε μια Διαρκή Επιτροπή, κάνατε μία παρέμβαση η οποία σχολιάστηκε πολλαπλώς. Είπατε ότι
θα πρέπει να προσέξει παρά πολύ η Κυβέρνηση και να πάρει όλα
τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μην θρηνήσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Σημειώνουμε ιδιαίτερα θετικά την τοποθέτησή σας.
Εσείς το είπατε.
Πράγματι, με τις σημερινές κινήσεις τις οποίες έκανε η Κυβέρνηση, κατάφερε να μην θρηνήσουμε καμμία ανθρώπινη ζωή, ενώ
πολλοί το ήθελαν, όπως εσείς γνωρίζετε –και δεν εννοώ εσάςκαι δεν έπρεπε να το αφήσουμε να γίνει. Καταφέραμε να διαφυλάξουμε την κοινωνική ειρήνη στο κέντρο της Αθήνας και όλα
αυτά χωρίς να παραβιάσουμε και χωρίς να αλλάξουμε το ν. 3907.
Δεν κάναμε βήμα πίσω και μπορούμε να το αποδείξουμε. Ούτε η
Ελλάδα καταρρακώθηκε, ούτε άλλαξε τίποτα. Δεν υπάρχει μαζική νομιμοποίηση, δεν υπάρχει ατομική νομιμοποίηση. Εφαρμόζεται κατ’αρχάς ο ν. 3907. Κάθε άτομο έχει ειδική απόφαση
αναβολής με ισχύ έξι μηνών και δυνατότητα ανανέωσης, όπως
ακριβώς ο ισχύον και ψηφισμένος από τη Βουλή ν. 3907 ορίζει.
Τίποτε περισσότερο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Διαβάστε καλά…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα συμφωνήσουμε. Όπως ορίζει η
ισχύουσα νομοθεσία.
Δεύτερον, κάναμε μία παρέκβαση μόνο. Επιτρέψαμε στους κατόχους της σχετικής βεβαίωσης τη δυνατότητα να πάνε στις
χώρες καταγωγής τους και να γυρίσουν, αν επιθυμούν, για ανθρωπιστικούς λόγους. Μόνο αυτό. Και βεβαίως η Κυβέρνηση θα
προβεί στην μείωση των ετών που απαιτούνται προκειμένου κάθε
μετανάστης να αιτηθεί νομίμως την άδεια παραμονής του από
δώδεκα έτη στην κατεύθυνση των οκτώ ετών. Αυτή είναι μία συγκεκριμένη κίνηση…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τον αλλάξατε το νόμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Γεωργιάδη, με συγχωρείτε, έτσι θα κάνετε διάλογο; Αυθαιρέτως παίρνετε το λόγο και διακόπτετε; Θα πρέπει σώνει και
καλά να συμφωνεί κανείς με αυτά που λέτε εσείς και όταν δεν
συμφωνεί να σας διακόπτει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Να με ακούσετε, όπως ακριβώς
άκουσα τον αξιότιμο Πρόεδρό σας, με τον ίδιο ακριβώς σεβασμό.
Άρα έχουμε μία ξεκάθαρη εικόνα τού τι έγινε σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι δεν κάνουμε μαζική νομιμοποίηση, δεν κάνουμε ατομική νομιμοποίηση, δεν αλλάξαμε τίποτα και δεν δεχτήκαμε τα
συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία είχαν και οι μετανάστες και κάποιοι που ήταν πίσω από αυτούς και οι οποίοι πιθανά δεν ξέρω
που ήθελαν να το φτάσουν.
Θέλω να τονίσω ότι κανένας μας δεν αναλάμβανε σε αυτήν την
Αίθουσα την ευθύνη -και ο κ. Καρατζαφέρης το έχει πει αυτό
πολύ διεξοδικά- να υπάρχουν νεκροί, κανένας δεν θα ήθελε φυσικά να δει να γίνονται επεισόδια και να χύνεται αίμα στο κέντρο
της Αθήνας και κανένας δεν ήθελε να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους που με αυτά τα μέτρα απεγκλωβίστηκαν από εκείνους,
οι οποίοι τους είχαν πιθανά παγιδεύσει και ήθελαν να παίξουν
πολιτικά πίσω από τις πλάτες τους.
Το είχαμε πει από την Παρασκευή αυτό που έγινε σήμερα. Το
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είχαμε προτείνει από την Παρασκευή, από τον κ. Ραγκούση και
τον κ. Λοβέρδο, αυτό το οποίο συμφωνήθηκε σήμερα. Και αν κάποιοι θέλουν να λένε αυτό που νομίζουν, δικαίωμά τους, αλλά η
πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτή που σας καταθέτουμε στην
Αίθουσα.
Θέλω, δε, να επισημάνω προς τον κ. Μαρκόπουλο, ότι η Νέα
Δημοκρατία έχασε μία ευκαιρία να σιωπήσει. Διότι θέλουμε να
θυμίσουμε ότι το 2009 επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας
σε μία απεργία πείνας είκοσι ενός παρανόμων μεταναστών η Νέα
Δημοκρατία, με μέλος της τον κ. Αντώνιο Σαμαρά, το σημερινό
Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, υπέκυψε και διά του αρμοδίου
τότε Υπουργού, του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, έδωσε μαζική
άδεια παραμονής, όπως και νομιμοποίησε μαζικά, όπως τονίζει
ο κ. Ραγκούσης στην ανακοίνωσή του, εκατόν πενήντα χιλιάδες
παράνομους μετανάστες το 2005. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς -και το τονίζω αυτό- έχασε μια
ευκαιρία, την ευκαιρία να σιωπήσει.
Επομένως, η Κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να κρύψει και τίποτα
να φοβηθεί, το είπε κι εδώ ο παριστάμενος Υπουργός. Και θα
έχει την ευκαιρία πιστεύω στις επόμενες μέρες -αύριο εξάλλου
συζητούμε το νομοσχέδιο στο οποίο ένας εκ των συναρμόδιων
Υπουργών θα είναι εδώ, και νομίζω ότι και ο κ. Ραγκούσης αν δεχτεί τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου το ίδιο θα πράξει, όπως και οι άλλοι Υπουργοί, τις διαδικασίες τις ξέρετε κι
ευτυχώς τις αξιοποιείτε και τις αξιοποιείτε πολύ καλά- να αναλύσει τους λόγους που την ώθησαν να κάνει τις κινήσεις που έκανε.
Εκείνο, όμως, που εμείς βγάζουμε ως συμπέρασμα, είναι ότι
κινηθήκαμε αποκλειστικά –και κλείνω με αυτό- με το τρίπτυχο:
προστασία της ανθρώπινης ζωής, ευνομία με βάση το ν. 3907 και
διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης. Και αυτό θέλω να το σημειώσω.
Θέλω, τέλος, να κλείσω με μια παρατήρηση για το νομοσχέδιο,
για να μην ξαναμιλήσω, διότι είναι ενοχλητικό για τους συναδέλφους, αλλά χρειάστηκε να παρέμβουμε σε αυτήν την πιθανότητα.
Έγινε μία πολύ πλούσια κουβέντα για το νομοσχέδιο της βιοποικιλότητας, πάρα πολύ σημαντική. Και δεν είναι τυχαίο ότι γράφτηκαν σαράντα πέντε –πενήντα συνάδελφοι από όλα τα
κόμματα στη διαδικασία της επί της αρχής συζήτησης -το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί επί της αρχής- και πάρα πολλοί συνάδελφοι
επίσης στη διαδικασία επί των άρθρων.
Θέλω να σημειώσω ως ιδιαίτερα θετική την απλή και κατανοητή από όλους και σαφή διατύπωση την οποία έκανε η Υπουργός Περιβάλλοντος και με την οποία λύθηκε αυτό το θέμα που
απασχόλησε και την επιτροπή δύο φορές και την Ολομέλεια με
τη διαδικασία των δέκα και τεσσάρων στρεμμάτων.
Θέλω να τονίσω ότι από αυτήν την ιστορία όλοι μας ανεξαιρέτως πρέπει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, ότι οι διαδικασίες της
Βουλής είναι διαδικασίες ανοιχτού, ειλικρινούς και καθαρού διαλόγου, όπου κανείς δεν έχει τίποτα να κρύψει και τίποτα να φοβηθεί, όπου όλοι πρέπει να ξέρουμε ότι κανείς δεν είναι
διευθυντής πρωτοκόλλου για να υπογράφει προειλημμένες αποφάσεις, θέλει να κουβεντιάσει και όπου όλοι πρέπει να ξέρουμε
ότι ουδείς εδώ μέσα εξυπηρετεί σκοπιμότητες, αλλά θέλει να μιλήσει με βάση αυτό που αισθάνεται, αυτό που πιστεύει και την
εκπροσώπηση των πολιτών της περιοχής του. Αυτά είναι τα μόνα
συμφέροντα που εκπροσωπούν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τα
συμφέροντα των πολιτών, οι οποίοι τους στέλνουν σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα κατά το Σύνταγμα και τους νόμους μας.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Επομένως, με αυτήν τη βάση έγινε ο διάλογος και κατορθώσαμε να πετύχουμε την ισορροπία την οποία επιδιώκαμε μετά
την παρέμβαση και της κυρίας Υπουργού, την οποία χαιρετίζω,
ανάμεσα στην ανάγκη του να προστατεύσουμε το περιβάλλον με
την παρέμβαση για τα δέκα στρέμματα στις περιοχές «NATURA»
και την ανάγκη του να προστατεύσουμε και να φανούμε συνεπείς, όπως οφείλουμε ως ελληνική πολιτεία, απέναντι στους ανθρώπους εκείνους που ακολουθώντας τους νόμους της
ελληνικής πολιτείας είχαν πάρει συγκεκριμένες εκτάσεις, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν, όπως αυτοί πίστευαν, όπως
αυτοί δικαιούνται σε τελική ανάλυση, με βάση το νόμο περί ιδιο-
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κτησίας και το Σύνταγμά μας.
Αυτή η ισορροπία επετεύχθη. Είναι θετικός ο ρόλος των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην επιτυχία αυτής ισορροπίας και νομίζω
ότι καταλήξαμε, πράγματι, στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ,
κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, θέλει το λόγο για να τριτολογήσει.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Έχω την αίσθηση ότι ο αξιότιμος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε πρόβλημα
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Τους είπατε: «Το άλλοθι της κομματικής πειθαρχίας δεν υπάρχει. Ψηφίστε κατά συνείδηση, δηλαδή εκπροσωπείτε το λαό σας». Δηλαδή, αν αύριο
κάποιος ψηφίσει αντίθετα, θα είναι υπόλογος, κύριε Πρωτόπαπα.
Τους βάλατε πολύ δύσκολα, τους στριμώξατε τώρα. Αφήστε
τους να έχουν ένα άλλοθι να λένε στο χωριό: «Εγώ ήθελα να ψηφίσω, αλλά δεν με άφηνε το κόμμα». Τώρα, λοιπόν, θα είναι υπόλογος στον κόσμο του ο καθένας.
Κύριε Πρόεδρε, ο μειοδοτικός διαγκωνισμός μεταξύ ΠΑΣΟΚ
και Νέας Δημοκρατίας πόσο υποχωρητικός ήταν ο μεν και πόσο
υποχωρητικός ήταν ο δε απέναντι στον εκβιασμό, νομίζω δεν
είναι το θέμα της παρούσης θέσεως.
Για άλλη μία φορά, ο Υπουργός πρέπει να έρθει. Τι φοβάται;
Ποιον φοβάται και για ποιον λόγο δεν έρχεται; Να έρθει, να εξηγήσει πώς πήρε την πρωτοβουλία της καταργήσεως του Κοινοβουλίου. Γιατί η απόφασή του είναι υφαρπαγή εξουσίας του
Κοινοβουλίου. Ρεκόρ Γκίνες διεκδικεί πολιτικά η σημερινή μέρα!
Η κυρία Υπουργός με μία διάταξη πέντε λέξεων καταργεί τον
Άρειο Πάγο και τις αποφάσεις του και ο κ. Ραγκούσης καταργεί
το Κοινοβούλιο. Δεν έχει ξαναγίνει δύο διαφορετικές δομές της
δημοκρατίας να καταργούνται μέσα σε μισή ώρα.
Επιτέλους, πρέπει να συνειδητοποιήσει το ΠΑΣΟΚ ότι όλα
αυτά λειτουργούν εις βάρος της δημοκρατίας, εις βάρος του φιλότιμου Έλληνα, εις βάρος της υπάρξεως του έθνους. Αυτό το
οποίο έγινε είναι μεγίστη κατάπτωση και θα έχει συνέπειες!
Εμείς τουλάχιστον ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός δεν θα
το αφήσουμε έτσι. Θα προχωρήσουμε σε κινήσεις, οι οποίες θα
σταθούν ολοκληρωτικό εμπόδιο σε αυτήν την προσπάθεια που
κάνετε υπονομεύσεως του έθνους.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Δρίτσα, δεν δικαιούστε το λόγο. Όπως ξέρετε, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
έχει οριστεί ο κ. Λαφαζάνης και είναι καταγεγραμμένο στο Προεδρείο, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή άνοιξε μία συζήτηση
που έχει ευρύτερο πολιτικό χαρακτήρα, έχετε το λόγο για δύο
λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, είναι δυνατόν; Κανονισμός
δεν υπάρχει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Υπάρχει και αυτόν εφαρμόζουμε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Κανονισμός της Βουλής τι λέει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Δρίτσα,
έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είμαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Δρίτσας είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, αλλά δεν έχει οριστεί σήμερα. Παρακαλώ, για παρεμπίπτον θέμα έχει δικαίωμα να μιλήσει.
Ορίστε, κύριε Δρίτσα, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Κανονισμός είναι Κανονισμός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Υποθέτω ότι έχετε το
δημοκρατικό καθήκον να αντέχετε το διάλογο σε αυτήν την Αίθουσα.
Σας παρακαλώ! Ξέρω πολύ καλά τι λέει ο Κανονισμός και παρακαλώ τον κ. Δρίτσα να ομιλήσει για δύο λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, Κοινοβουλευτικοί Εκ-
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πρόσωποι είμαστε ο κ. Λαφαζάνης κι εγώ. Σήμερα ο κ. Λαφαζάνης έχει ιδιαίτερο λόγο και δεν μπορεί να παραστεί. Μπορώ να
τον αντικαταστήσω. Δεν μπορεί να στερηθεί ένα κόμμα της Βουλής τη δυνατότητα να έχει…
(Παρατεταμένος θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε! Θέλω να μιλήσω και για το νομοσχέδιο.
Κύριε Πρόεδρε, θα το ρυθμίσουμε αυτό και θα ξαναπάρω το
λόγο. Θα το ζητήσω και από τον Πρόεδρο. Εν πάση περιπτώσει,
στο χρόνο που μου δίνετε αυτήν τη στιγμή χρειάζεται να κάνω
την παρέμβασή μου. Θα περιοριστώ σ’ αυτό και για το νομοσχέδιο θα μιλήσω μετά.
Όταν η Μάργκαρετ Θάτσερ με διάγγελμά της προς το βρετανικό λαό βγήκε ένα βράδυ θλιβερό για την ιστορία της Αγγλίας
και της Ευρώπης, και είπε «Το κράτος δεν εκβιάζεται», λίγες
ώρες μετά ο Μπόμπι Σαντς πέθανε. Αυτό είναι στίγμα για την Αγγλία, για την Ευρώπη, για τη Δύση όλη και έχει παραμείνει δεκαετίες τώρα.
Πολλοί επιχειρούν να κάνουν πολιτικές καριέρες με τη μισαλλοδοξία. Ευτυχώς, η δημοκρατική Ελλάδα αντέχει. Ένα πολύ
σπουδαίο κίνημα συμπαράστασης από όλες τις κοινωνικές ομάδες, από το χώρο της τέχνης, από το χώρο του πολιτισμού, από
το χώρο της εργασίας εκδηλώθηκε όλες αυτές τις μέρες σε αναφορά με την απεργία πείνας των εργαζομένων στη χώρα μας,
μεταναστών απεργών πείνας. Tο ερώτημα που ετέθη «Ποιος
εκβιάζει ποιον;» απαντήθηκε με τον καλύτερο τρόπο όχι μόνο
από τους μετανάστες, που από την αρχή έμειναν σταθεροί στη
δική τους στάση και στο απλό τους αίτημα να ακουστούν, γιατί
ζουν στη χώρα μας χρόνια ολόκληρα και δεν μπορούν να αγνοούνται. Έγινε πολύ καθαρό από τη ΓΣΕΕ με τις παρεμβάσεις της,
από τον Συνήγορο του Πολίτη και πιο καθαρά απ’ όλους από την
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το διοικητικό
της συμβούλιο με ονόματα σαν του κ. Νίκου Αλεβιζάτου, σαν του
κ. Νίκου Παρασκευόπουλου, σαν του κ. Δημήτρη Χριστόπουλου,
σαν της κ. Κλειώς Πανταλέων και σαν πολλούς άλλους που δεν
έχουν καμμία σχέση ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τους μετανάστες,
ούτε με κανέναν απ’ όλους που «θέλουν» να φέρουν αναταραχή
σ’ αυτόν τον τόπο, έκανε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Και η
σημερινή λύση που δίνει η Κυβέρνηση είναι πολύ, πολύ πίσω και
από τις προτάσεις της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου και από τις προτάσεις της ΓΣΕΕ και από τις προτάσεις
του Συνηγόρου του Πολίτη.
Ας αφήσουν αυτοί που κάνουν καριέρα με τη μισαλλοδοξία την
επίκληση του νόμου και της τάξης. Όταν ακούγονται αυτές οι λέξεις –η Ευρώπη το ξέρει δεκαετίες τώρα- ανθρώπινο κρέας μυρίζει.
Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε σε μία μέρα που δόθηκε μία
λύση σε έναν αγώνα αξιοπρέπειας. Και αντί να ανοίξουμε τα
αυτιά μας και τα μάτια μας και να καταλάβουμε ότι σ’ αυτήν τη
χώρα δεν είναι δυνατόν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να διαβιούν πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι χρόνια τώρα και
να είναι στην αφάνεια σε συνθήκες εκμετάλλευσης και εξαθλίωσης και αυτό το εκρηκτικό μείγμα που παράγεται απ’ αυτό να το
αγνοούν οι κυβερνήσεις, να το αγνοούν τα κόμματα και να αρνούνται να δώσουν λύσεις, έρχονται τώρα από την ευκολία της
πολιτικής τους μισαλλοδοξίας να ζητούν ακόμη πιο σκληρά
μέτρα.
Εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε προαναγγείλει εντός των ημερών
ότι θα καταθέσουμε την πλήρη πρότασή μας υπό μορφή προτάσεως νόμου. Και ας έρθουν να αναμετρηθούν τα πολιτικά κόμματα και η Κυβέρνηση με τον ορθολογισμό, με τα επιχειρήματα
και να δούμε εκεί ποιος μπορεί να τα βγάλει πέρα με τη δημοκρατία, ποιος μπορεί να τα βγάλει πέρα με τη δικαιοσύνη, ποιος
μπορεί να τα βγάλει πέρα με τον ανθρωπισμό.
Κύριε Πρόεδρε, η δημοκρατική Ελλάδα σήμερα μπορεί να έχει
ψηλά το κεφάλι. Οι μισαλλόδοξοι ας κοιτάξουν να μαζέψουν τα
ψηφαλάκια τους από φοβισμένες συνειδήσεις!
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Πρέπει να ντρέπεστε μ’ αυτά
που λέτε!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα μας απαγορεύσετε και να μιλάμε;
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Καταλύτες της δημοκρατίας
είστε!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θέλετε στρατειές δούλων για να μαζεύουν τις ντομάτες, κύριε συνάδελφε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Να ντρέπεστε!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εθνικόφρονα!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
Το λόγο έχει η κ. Φαρμάκη-Γκέκη, Βουλευτής Νομού Κορινθίας
του ΠΑΣΟΚ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να σεβαστείτε το ελληνικό
Κοινοβούλιο. είναι δικαίωμά μου να μιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μπορείτε παρακαλώ να
ξεκινήσετε, κυρία Φαρμάκη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά, για να μεταφέρω αλλού τη συζήτηση, θα πρέπει όλοι να
καταλαβαίνουμε τις κρίσιμες ώρες τις οποίες περνάει η πατρίδα
και σ’ αυτό να έχουμε εστιάσει πάνω απ’ όλα. Η χώρα μάς καλεί
σήμερα να δώσουμε όλη μας την προσπάθεια, για να μπορέσει
να βγει από την κρίση. Σ’ αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε όλοι μονοιασμένοι και να έχουμε έστω ψήγματα πατριωτισμού πάνω στις
σωστές όμως αρχές και στις ιδέες των Ελλήνων πολιτών, που
σήμερα μας θέλουν μονοιασμένους, για μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Άρα σήμερα μικροκομματικές σκοπιμότητες
από την μία ή από την άλλη πτέρυγα της Βουλής δεν έχουν θέση
εδώ.
Όμως, θέλω να καταθέσω την ικανοποίησή μου ως μία νέα
Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου, γιατί σε όλο αυτό το
διάστημα που συζητάμε για το νομοσχέδιο για τη βιοποικιλότητα
και τις άλλες διατάξεις έγινε πράγματι μία πολύ εποικοδομητική
συζήτηση. Σ’ αυτό διαφάνηκε ότι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν
εξυπηρετούν συμφέροντα, όπως θέλουν κάποιες πτέρυγες της
Βουλής να καταθέτουν, αλλά μεταφέρουν εδώ τη δική τους αγωνία για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Σ’ αυτά εστιάζουν και αυτά πάνω απ’ όλα θέλουν να λύσουν.
Σε όλο αυτό το διάστημα έγινε προσπάθεια να συνδυαστεί η
προστασία του περιβάλλοντος που αποπνέει το νομοσχέδιο για
τη βιοποικιλότητα με την ταυτόχρονη παρουσία σε όλες τις περιοχές «NATURA» της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και της ανάγκης να μπορέσει να διασφαλιστεί αυτός ο μεγάλος φυσικός
πλούτος που είναι και μοναδικός για την Ευρώπη αλλά και για
όλο τον κόσμο.
Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θέλω να
αναπτύξω και το σκεπτικό μιας τροπολογίας που κατέθεσα μαζί
με άλλους Βουλευτές και που σ’ αυτήν την κρίσιμη οικονομική
συγκυρία κατά την οποία ερχόμαστε να περιορίσουμε την εκτός
σχεδίου δόμηση για να βοηθήσουμε και να διασφαλίσουμε τον
φυσικό πλούτο σε περιοχές «NATURA» είναι μία ακτίδα για τους
πολίτες. Είναι μία ακτίδα που δείχνει ότι δεν ερχόμαστε μόνο να
περιορίσουμε αλλά συγχρόνως να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε, να δώσουμε λύση σε προβλήματα που έχουν ανακύψει.
Και μιλάω για το σοβαρό ζήτημα δόμησης στους μικρούς οικισμούς της χώρας, στους οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων που δεν έχουν εγκεκριμένο σχέδιο πόλης. Το ζήτημα που
έχει ανακύψει είναι με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2008 με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές διατάξεις του προεδρικού διατάγματος που διέπει τη δόμηση στους
οικισμούς αυτούς και με τις οποίες μπορούσε κάποιος ιδιοκτήτης
ενός οικοπέδου, το οποίο δεν είχε πρόσωπο σε κοινόχρηστο
χώρο, να μπορέσει να παραχωρήσει εδαφική έκταση και έτσι να
αποκτήσει πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο.
Με αυτήν την τροπολογία ορίζεται μία απλή και έγκυρη διαδικασία, βάσει της οποίας καταγράφεται το δίκτυο των κοινόχρηστων χώρων στους οικισμούς και βάσει αυτής της διαδικασίας
κυρώνεται, με σωστές διαδικασίες και με ανάρτηση στον οικείο
δήμο, το δίκτυο των κοινοχρήστων χώρων.
Μέσα από αυτό, όμως, το δίκτυο, το οποίο γίνεται και κατα-
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γράφεται για κάθε δήμο, είναι φανερό ότι δίνεται η ευκαιρία στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος να δει ποιες βελτιώσεις πρέπει να
κάνει σε κάποιους οικισμούς, οι οποίοι αναπτύσσουν μία δυναμική και ποιες προτάσεις πρέπει να δώσει για την προστασία κάποιων άλλων οικισμών, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη σημασία να
προστατευθούν.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι εγκρίνουμε περιοριστικές διατάξεις
για την εκτός σχεδίου δόμηση έστω και εάν είναι μόνο για περιοχές «NATURA» σε συνδυασμό με τις μεγάλες καθυστερήσεις
στην επέκταση και έγκριση των σχεδίων πόλεως, την αδυναμία
της σημερινής διοίκησης να προχωρήσει γρήγορα στην προστασία κάποιων περιοχών, τα διαθέσιμα προς οικοδόμηση οικόπεδα
λιγοστεύουν δραματικά. Όλο αυτό το πλέγμα έχει οδηγήσει σε
άνοδο των τιμών, η οποία πλήττει πρωτίστως τις μικρομεσαίες
τάξεις, στερώντας τους ουσιαστικά τη δυνατότητα της αγορά οικοπέδων.
Θεωρώ ότι αυτή η τροπολογία λύνει το πρόβλημα αυτό. Ανοίγει το δρόμο στο να καταγραφούν οι δυνατότητες του κάθε οικισμού για να μπορέσει μέσα από αυτήν την «πολεοδόμηση» το
Υπουργείο να φέρει εκείνες τις βελτιώσεις, που θα κάνουν πραγματικά τους οικισμούς να μην είναι υπερδομημένοι, αλλά να συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος, με την ανθρώπινη
παρουσία, αλλά και με την ανάπτυξη που χρειαζόμαστε σήμερα
για να ξεπεράσουμε την κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο, την κ. Φαρμάκη-Γκέκη.
Ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θέλει να κάνει μία παρέμβαση επί του παρεμπίπτοντος θέματος που άνοιξε στη Βουλή.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά ή αν χρειαστείτε περισσότερο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Αν χρειαστεί, θα το ζητούσα προκαταβολικά. Νομίζω ότι είναι
απαραίτητο να μιλήσω για κάποια πράγματα λίγο αναλυτικά,
ώστε, δικαιολογημένα όπως το ζητούν, οι συνάδελφοι Βουλευτές
να έχουν πλήρη ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη σε ένα
θέμα, το οποίο -όπως είναι πολύ γνωστό σε όλους- απασχόλησε
τους Έλληνες πολίτες, την πολιτεία, όλους σας, όλους μας εδώ
και περίπου ενάμιση μήνα.
Μιλώντας για ένα πραγματικά πολύ δύσκολο και πολύ σύνθετο
θέμα, από την πρώτη στιγμή νομίζω ότι έγινε φανερό πως η μεγάλη μας έννοια ήταν να πετύχουμε ταυτόχρονα τρεις πολύ δύσκολους στόχους:
Ο πρώτος στόχος ήταν, βεβαίως -και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς να το ιεραρχήσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο- από όλη
αυτήν τη διαδικασία να αποφύγουμε πάση θυσία το ενδεχόμενο
να υπάρξει κάποια απώλεια ανθρώπινης ζωής. Νομίζω ότι σε καμμία ζυγαριά, καμμία κοινωνία που πιστεύει στις βασικές αρχές
του ανθρωπισμού, καμμία κοινωνία πολιτών που πιστεύει στον
εαυτόν της και κυρίως με αυτοπεποίθηση πιστεύει στο μέλλον
της, δεν μπορεί να μη θεωρεί ως υπέρτατο αγαθό, το αγαθό της
ανθρώπινης ζωής.
Το δεύτερο και ταυτόχρονα πολύ σημαντικό που επιδιώκαμε
σ’ αυτήν την υπόθεση, σε μία πολύ δύσκολη, ευαίσθητη και κοινωνικά όχι ήρεμη περίοδο για τη χώρα, ήταν να μην υπάρξουν
προϋποθέσεις, συνθήκες, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
ανεξέλεγκτες καταστάσεις, σε καταστάσεις οι οποίες θα δημιουργούσαν περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυναν.
Σας θυμίζω δε ότι ακόμη και την κρίσιμη νύχτα, όπου τελείωνε η
κατάληψη της Νομικής και ενώ οι πρυτανικές αρχές είχαν αποφασίσει, ενώ ο εισαγγελέας είχε δώσει την εντολή, ενώ η αστυνομία βρισκόταν σε πλήρη ανάπτυξη στη Νομική Σχολή, η τελική
πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης ήταν να εξαντλήσει όλα τα
περιθώρια, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση. Θα ήταν
μία σύγκρουση για την οποία δεν θα μπορούσε κανείς να προεξοφλήσει ότι θα είχε ένα τέλος απολύτως αναίμακτο, απολύτως
ειρηνικό.
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Όμως, το τρίτο και ταυτόχρονα πολιτειακά, θεσμικά, πολιτικά,
κοινωνικά και οικονομικά, επίσης, πολύ σημαντικό, που αποτέλεσε και τον τρίτο ταυτόχρονο και πολύ δύσκολο στόχο μας,
ήταν να αποτρέψουμε την επανάληψη μιας συνεχόμενης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα πολύ κακής εξέλιξης τέτοιων θεμάτων, μιας πολύ κακής διαχείρισης. Ήταν ο τρίτος στόχος που
έλεγε ότι έπρεπε πάση θυσία αυτήν τη φορά η Ελλάδα να μη
στείλει το σήμα και στο εσωτερικό της, αλλά και διεθνώς ότι
αρκεί κάποιοι να αποφασίσουν να κάνουν μία απεργία πείνας,
αρκεί κάποιοι να αποφασίσουν να πιέσουν για να αποκτήσουν
άδειες παραμονής.
Αυτό σας θυμίζω δεν έγινε πριν από δέκα χρόνια, ούτε πριν
από είκοσι χρόνια. Έγινε πριν από δύο χρόνια. Ήταν επιλογή της
προηγούμενης κυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2009. Ήταν το
κακό προηγούμενο που -κατά τη γνώμη μας- έπαιξε καθοριστικό
ρόλο να φθάσουμε εδώ που φθάσαμε και ήταν να δώσει δεκαοκτώ άδειες παραμονής μαζικά σε δεκαοκτώ Μαροκινούς, που ξεκίνησαν από τα Χανιά τον Ιανουάριο του 2009 απεργία πείνας,
την οποία και σταμάτησαν μόνο αφού απέσπασαν τις άδειες παραμονής. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι πάλι από τα Χανιά -αυτήν
τη φορά όχι δεκαοκτώ, αλλά τριακόσιοι- ξεκίνησαν ως μέσο πίεσης μια απεργία πείνας και διεκδίκησαν τις άδειες παραμονής
τους; Προφανώς και όχι, γιατί είχαν το προηγούμενο.
Αυτά τα τρία ταυτόχρονα και πολύ δύσκολα μεταξύ τους να
τα ταιριάξει και να τα πετύχει κανείς δεδομένα και στόχοι ήταν
που στον έναν ή στον άλλο βαθμό, τη μία ή την άλλη μέρα, με
τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ως αιτήματα διατυπώθηκαν σχεδόν από το σύνολο και των κομμάτων της Αντιπολίτευσης.
Ποιος ξεχνάει την αναφορά του κ. Καρατζαφέρη στην -αν δεν
κάνω λάθος σε συγκεκριμένη επιτροπή του Κοινοβουλίου- ότι
«κάντε επιτέλους κάτι, αρκεί να μην πεθάνει κανένας».
Ποιος ξεχνά, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι μέχρι και
σήμερα το πρωί ένα ήταν το κυρίαρχο και μοναδικό αίτημα των
απεργών πείνας: «Δώστε μας άδειες παραμονής, αλλιώς δεν
σταματάμε, αλλιώς δεν φεύγουμε». Αυτό έλεγαν. Το δήλωναν
στα κανάλια. Λέγανε ότι θα πάνε τριακόσια φέρετρα έξω από το
Μέγαρο Μαξίμου, αν δεν πάρουν άδειες παραμονής.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγα λεπτά, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Από την πρώτη
στιγμή τους είχαμε ξεκαθαρίσει ότι εμείς έχουμε ένα πλαίσιο
μέσα στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε. Είναι το πλαίσιο του ν.
3907, που ψηφίστηκε στο ελληνικό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο
του 2011. Τη νύχτα, όπου τερματίστηκε η κατάληψη της Νομικής
στην επίσημη ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, η
μνεία που έγινε ήταν μία από την Κυβέρνηση, ότι λύση μπορεί να
βρεθεί μόνο στο πλαίσιο του ν. 3907.
Όλοι, λοιπόν, θυμούνται ότι από τη μια οι μετανάστες-απεργοί
πείνας μέχρι και σήμερα το πρωί έλεγαν «ή μας δίνετε άδειας
παραμονής ή εμείς πεθαίνουμε, συνεχίζουμε την απεργία πείνας» και από την άλλη η Κυβέρνηση που έλεγε «ό,τι θέλετε στο
πλαίσιο του ν. 3907, άδειες παραμονής δεν μπορούμε να σας δώσουμε».
Αυτό, λοιπόν, που θέλω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο να σας πω και να σας ενημερώσω είναι ότι ούτε μία άδεια παραμονής δεν δώσαμε, ούτε μία
υπόσχεση ότι θα δώσουμε άδεια παραμονής, επίσης, δεν δώσαμε. Αυτό το οποίο είπαμε και το οποίο έχει διανεμηθεί και με
τη μορφή ενός κειμένου, το οποίο συνοδεύει τις θέσεις τις δικές
μας είναι ως προς το υπό ανοχήν γνωστό καθεστώς η εξής διατύπωση, κατά άτομο: «Ειδική απόφαση αναβολής επιστροφής
στη χώρα του με ισχύ έξι μηνών και δυνατότητα να ανανεώνεται,
όπως προβλέπεται από το ν. 3907/2011».
Έχω φέρει μαζί μου το ν. 3907 και το άρθρο 24 και αν δεν κάνω
λάθος, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, διαψεύστε
με, είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε και με τη δική σας…
ΚΑΠΟΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: … (Δεν ακούστηκαν)
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κάνω λάθος; Εγώ
ρώτησα. Η πρώτη πληροφορία που έχω είναι ένας νόμος, που
έχει ψηφιστεί και από εσάς, αλλά το λέω με επιφύλαξη.
Δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι το
άρθρο 24 αυτού του νόμου του ελληνικού Κοινοβουλίου, το
οποίο αναφέρει στην παράγραφο 2 ότι οι αρμόδιες για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής αστυνομικές αρχές μπορούν με
αιτιολογημένη απόφασή τους να αναβάλουν την απομάκρυνση
για εύλογο χρόνο.
Στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου 24 του ν. 3907 αναφέρεται ότι η βεβαίωση αυτή έχει εξάμηνη ισχύ και μπορεί να ανανεώνεται μετά από νέα κρίση σχετικά με την εξακολούθηση του
ανέφικτου της απομάκρυνσης, από την Αστυνομία και μόνο από
την Αστυνομία.
Αυτό, λοιπόν, είναι που στην πραγματικότητα είπαμε εμείς για
μια ακόμη φορά σήμερα στους απεργούς πείνας. Είναι αυτό το
οποίο δεν είναι σε καμμία περίπτωση εκείνο που ζητούσαν. Ναι,
ζητούσαν άδειες παραμονής. Δεν πήραν. Είναι αυτό το οποίο
προσπαθούσαμε να τους εξηγήσουμε ότι παίρνουν, αλλά στην
πραγματικότητα έχουν ήδη από το συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος
έχει μία αξία –αγαπητοί συνάδελφοι, να σας δώσω και αυτήν την
πληροφορία- καθώς είναι ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας. Οι
συγκεκριμένες διατάξεις που σας διάβασα δεν είναι μία πρωτογενής νομοθετική παραγωγή του ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι
ενσωμάτωση Ευρωπαϊκού Δικαίου που ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις.
Αυτό, λοιπόν, είναι το ένα και μείζον, το οποίο από την πρώτη
στιγμή ξεκαθαρίσαμε και σήμερα για πρώτη φορά το αποδέχθηκαν. Σήμερα για πρώτη φορά οι απεργοί πείνας αποδέχθηκαν να
φύγουν από το –κατά τη γνώμη μας ανέφικτο να εκπληρωθεί- αίτημά τους, να τους δώσουμε άδειες παραμονής.
Το δεύτερο που επίσης τους είπαμε είναι ότι πράγματι με
υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη η
Αστυνομία έχει το δικαίωμα, εάν το κρίνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως μας επικαλέσθηκαν, να δώσει αυτήν τη δυνατότητα. Μας είπε ένας «πέθανε
η μητέρα μου, θέλω να πάω να την κηδέψω, είναι τόσο απάνθρωπο να μου δώσετε τη δυνατότητα να μπορέσω να πάω μέχρι
εκεί;».
Είπαμε, λοιπόν, ότι αφού η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει στον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με δική του απόφαση να δώσει
αυτή τη δυνατότητα, έχουμε την πρόθεση σε αυτές τις ανθρωπιστικές περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση αυτό να δίνεται στους κατόχους του εγγράφου υπό ανοχή παραμονής του στη χώρα μας.
Το τρίτο το οποίο επίσης προκύπτει και υπάρχει όχι μόνο στο
ν. 3907 αλλά και στο ν. 3386 της προηγούμενης κυβέρνησης,
είναι ότι για κάθε μετανάστη –και αυτό με απόφαση του ελληνικού Κοινοβουλίου και με συγχωρείτε πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι
και παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε του ΛΑΟΣ, αυτό το πράγμα να το
ξεκαθαρίσετε στο νου σας ότι όλα αυτά που σας λέω είναι εφαρμογή του νόμου, δεν νομοθετήσαμε εμείς στη φάση αυτή που
συζητήσαμε με τους οικονομικούς μετανάστες- ο νόμος προβλέπει διαδικασίες εξαιρετικής απόδοσης άδειας παραμονής.
Ο ν. 3907 που τον τροποποίησε προβλέπει ότι πρέπει κανείς
να συμπληρώσει δώδεκα χρόνια, για να μπορέσει να κάνει αίτηση, αίτηση ατομικά, ως άτομο, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση μας
ζητά για να σταματήσουμε –τι, αγαπητοί συνάδελφοι;- τη φάμπρικα των μαζικών νομιμοποιήσεων.
Η Ελλάδα έκανε τρεις. Η τελευταία μαζική νομιμοποίηση μεγάλης έκτασης έγινε το 2005-2007, όπου νομιμοποιήθηκαν εκατόν πενήντα χιλιάδες νόμιμοι μετανάστες συν οι δεκαπέντε
Μαροκινοί από τα Χανιά –που σας είπα- τον Ιανουάριο του 2009.
Αυτή, λοιπόν, η καθ’ όλα διεθνής πρακτική, να υπάρχει δηλαδή
σε ένα κράτος δικαίου η διαδικασία ενός ανθρώπου να υποβάλει
αίτηση, είναι κάτι που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Εκείνο το οποίο είπαμε εμείς είναι ότι, πράγματι, μπορούμε να
δούμε στην κατεύθυνση –δεν έχουμε δεσμευθεί ούτε έχουμε
πάρει απόφαση για τα οκτώ χρόνια- μείωσης των δώδεκα ετών
για το δικαίωμα να κάνει ένας και μόνος –αν το εκτιμά και αν έχει
τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις- αίτηση για να
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αποκτήσει άδεια παραμονής.
Με συγχωρείτε πολύ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
εκτός αν κανείς θέλει ή έχει μεγάλη ευκολία να βγει εκτός λογικής, αλλά έχει γίνει μια απεργία πείνας στην Ελλάδα σαράντα
τέσσερις ημέρες διαρκώς! Περάσαμε από την κατάληψη της Νομικής. Περάσαμε από το παρ’ ολίγον αυτό σκηνικό, που θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να δημιουργηθεί ένα εύφλεκτο σκηνικό
στη χώρα.
Περάσαμε από εκκλήσεις –επαναλαμβάνω- όπως του κ. Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού του τύπου: «Κάντε
κάτι, αρκεί να μην πεθάνει κανείς». Περάσαμε σαράντα τέσσερις
ημέρες όπου οι απεργοί πείνας ζητούσαν ένα και μοναδικό
πράγμα: άδειες παραμονής.
Και καταλήγουμε να μη δώσει το ελληνικό κράτος ούτε μία
άδεια παραμονής, να μη δώσει το ελληνικό κράτος, η ελληνική
πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση ούτε μία υπόσχεση ότι θα δώσει
άδεια παραμονής ή τώρα ή στο μέλλον.
Τρίτον, περάσαμε και φθάσαμε να τερματισθεί αυτή η απεργία
πείνας χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή κανενός ανθρώπου,
άρα και κίνδυνος για την τάξη και την ηρεμία στη χώρα, στην κοινωνία μας, στην οικονομία μας, σε αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο.
Μα, αν αυτά, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, είναι παράλογα, αν
αυτά δεν είναι η συνεπής στάση μιας Κυβέρνησης, που είπε από
την αρχή «ένα πράγμα δεν μπορώ να κάνω, να στείλω το μήνυμα
διεθνώς ότι, παιδιά, ακόμα μια φορά, ελάτε και εσείς εδώ στην
Ελλάδα, αρχίστε τις απεργίες πείνας, πιέστε και κάποια στιγμή
θα νομιμοποιηθείτε, θα πάρετε άδεια παραμονής», τότε τι είναι;
Πρώτη φορά που το ελληνικό κράτος άντεξε και δεν το έκανε,
ήταν τώρα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)
Γι’ αυτό, λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα
όλα αυτά –και ήταν υποχρέωσή μας- να τα ξεκαθαρίσουμε, για
να αποσαφηνιστεί ότι δεν υπάρχει περιθώριο για καμμία πρακτική σύγχυσης, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για να μπερδέψουμε ή να μπερδέψουν κάποιοι τον ελληνικό λαό. Οι εξελίξεις
είναι καθαρές. Η Κυβέρνηση κράτησε μία στάση, η οποία αρμόζει
σε μία ευνομούμενη πολιτεία. Είναι μία στάση που απορρέει από
την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
Τέλος, θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε –και αμέσως τελειώνωότι το τελικό αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας είναι
πραγματικά και άδειες παραμονής να μην έχουν δοθεί και να έχει
τερματισθεί η απεργία πείνας και οι ανθρώπινες ζωές να μην
έχουν κινδυνεύσει και να μην έχουμε δώσει αυτό που ζητούσαν
οι μετανάστες, αλλά να έχουν πάρει αυτό που το ελληνικό Κοινοβούλιο και η ελληνική νομοθεσία έτσι και αλλιώς τους έδινε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ζητά το λόγο και πάλι –
και ορθώς- ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και
στη συνέχεια οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα τριτολογήσουν.
Παρακαλώ να ληφθεί υπ’ όψιν το εξής, για να τηρήσουμε μια
διαδικασία και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και το νομοσχέδιο. Ο Υπουργός κλήθηκε μετά από αίτημα και νομίζω ότι
έδειξε απόλυτο σεβασμό και προσήλθε ενώπιον του Κοινοβουλίου. Του έδωσα άνεση χρόνου για να μπορέσει να μας ενημερώσει.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού,
έχετε το λόγο –και παρακαλώ να είστε σε εκείνα τα όρια του χρόνου που θα μας δώσουν τη δυνατότητα, όπως προείπα, να ολοκληρώσουμε το νομοσχέδιο- για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ το μισό
χρόνο απ’ όσο μίλησε ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα δώσετε το καλό παράδειγμα και ευχαριστώ ιδιαιτέρως, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Κατ’ αρχάς, νομίζω ότι αυτό το οποίο είπατε πρέπει να καταγραφεί στα Πρακτικά, ότι οι Βουλευτές του
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΣΟΚ, του ΛΑΟΣ και της Νέας Δημοκρατίας κάλεσαν τον κύριο
Υπουργό εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όμως, δεν είναι προς
ψόγον. Είναι υπέρ του Υπουργού και υπέρ του Κοινοβουλίου να
υπάρχει άμεσα ενημέρωση και διάλογος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Βεβαίως, να μεταφερθεί όμως και η δυσανασχέτηση Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αίτηση ενημέρωσης,
κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Κύριε Υπουργέ, αυτά τα οποία είπατε σήμερα συμφωνούν με αυτά τα οποία λέγατε προχθές εις τον κ.
Βενιζέλο, όταν του απαντήσατε ενοχλημένος γι’ αυτά που ελέχθησαν στην επιτροπή μεταξύ μας; Συμφωνούν; Έχω εδώ την
ανακοίνωσή σας, όπου του λέτε «το γενικό συμφέρον και η αρχή
της ευνομίας».
Νομίζετε ότι έχουμε ευνομία τώρα; Όλα αυτά τα οποία κάνετε
υπηρετούν την ευνομία; Εδώ μας είπατε σήμερα ότι θα «πουλήσετε χονδρικά», στη λιανική δώδεκα χρόνια στη χονδρική οκτώ.
Αυτό μας είπατε σήμερα, αυτό βγήκε.
Ως προς αυτό το οποίο λέγατε, κύριε Ραγκούση, στις 28 Ιανουαρίου «δεν πρόκειται να γίνει καμμία νομιμοποίηση, καμμία
μαζική ή μεμονωμένη νομιμοποίηση», δεν είναι δρομολόγηση νομιμοποίησης αυτή; Δεν είναι δρομολόγηση; Όταν έχετε αρχίσει
και δίνετε εξάμηνα-εξάμηνα, θα συμπληρώσουν τα οκτώ χρόνια
και θα είναι. Ο Χασάν θα γίνει πρωταγωνιστής σε σίριαλ –θα το
δείτε- σε λίγο καιρό, κύριε Υπουργέ.
Αυτήν τη στιγμή, κύριε Υπουργέ, εμπαίζετε τον εαυτό σας.
Αυτά λέγατε προχθές, πριν δυο μέρες. «Σκοτωθήκατε» με τον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Σκοτωθήκατε! Και έρχεστε σήμερα και
καταπίνετε αυτά τα οποία λέγατε μέχρι χθες; Γιατί;
Και, εν πάση περιπτώσει, το αποφασίσατε σήμερα; Το αποφασίσατε δηλαδή μεταξύ 16.00’-16.20’; Αυτό μου λέτε, κύριε
Υπουργέ; Δεν έχει υπάρξει επώαση, δεν είχατε καταλήξει; Αν είχατε καταλήξει, γιατί χθες ο Πρωθυπουργός δεν είπε στους πολιτικούς Αρχηγούς ότι αυτό επίκειται να γίνει; Για ποιο λόγο; Δεν
είναι πραξικόπημα της λογικής αυτό; Να μας πει: «Κοιτάξτε, τα
πράγματα έχουν φθάσει στο μη παρέκει, θα κάνω αυτό αύριο».
Γιατί δεν μας το είπε;
Άρα, λοιπόν, δεν μας είπε τέτοια πράγματα ο Πρωθυπουργός.
Δεν μας είπε. Τουλάχιστον σε εμένα δεν είπε και κάναμε πολλή
ώρα συζήτηση. Πολλή ώρα συζήτηση.
Και επειδή παραποιήσατε, κύριε Υπουργέ, αυτά που είπα εγώ
προχθές στην επιτροπή, εγώ είπα ότι «προσέξτε μην σας βγάλουν κάποιο νεκρό κάποιοι που έχουν επενδύσει για να χρησιμοποιηθεί για άλλοθι». Αυτό το είπα.
Κύριε Υπουργέ, μεταξύ άλφα και ωμέγα, μεταξύ του φόβου
και της άτακτης νομιμοποιήσεως που την κάνατε όπως την κάνατε, υπάρχουν είκοσι δύο γράμματα και μεταξύ άσπρου και
μαύρου υπάρχουν εκατό τόνοι του γκρι. Μην κοροϊδεύετε, λοιπόν, τον εαυτό σας. Αφήστε εμάς. Μην κοροϊδεύετε τον εαυτό
σας. Χθες λέγατε άλλα, σήμερα λέτε άλλα και αυτό είναι πολύ
επικίνδυνο.
Είπατε ότι εσείς αντέξατε σαράντα τέσσερις ημέρες και ότι η
Νέα Δημοκρατία άντεξε είκοσι δύο ημέρες στο εκβιασμό εκείνης
της φοράς. Τι είναι αυτό; Δικαιολογία είναι; Είναι άλλοθι; Επειδή
δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν είχε αντοχές τότε, όπως δεν είχε
αντοχές γιατί είχε ελάχιστη πλειοψηφία, εσείς τι θέλετε να πείτε;
Ότι με περισσότερους Βουλευτές αντέξατε περισσότερες ημέρες; Και ποιο είναι το μήνυμα που παίρνουν οι κακοποιοί στον
Κορυδαλλό; Αν ξεσηκωθούν οι βαρυποινίτες και κάνουν μια
απεργία πείνας, εσείς πάλι θα φοβηθείτε μήπως οι άλλοι που
είναι απέξω κάνουν κακό; Μα, τι κάνετε; Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι η χώρα μας είναι «ανοχύρωτη πόλη» με την Κυβέρνησή
σας. Αυτό σημαίνει. Σημαίνει: «Ελάτε, μπείτε, μπουκάρετε»! Αυτό
το οποίο έκανε ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος που ευχαρίστησε
δημοσίως τους λαθρομετανάστες που επιλέγουν τη χώρα μας,
εσείς το κάνετε πρακτικά. Εκείνος το είπε λεκτικά, εσείς το κάνετε πρακτικά. «Ελάτε στην Ελλάδα, τραβήξτε μία απεργία πεί-
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νας και αμέσως θα λύσουμε το θέμα». Αυτό είπατε. Δεν θα ξαναγίνει μεθαύριο; Δεν το είπατε σαν επιχείρημα, «έγινε την
πρώτη φορά, θα γίνει και τώρα»; Αυτό είναι το επιχείρημά σας.
Φοβηθήκατε, δεν έχετε αντοχές και το κάνατε.
Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε μία φοβική Κυβέρνηση. Αυτό δεν
σημαίνει «πονάει κεφάλι, κόβω κεφάλι». Βρεθήκατε προ ενός
εκβιασμού τον οποίο συζητήσατε σε υπουργικό επίπεδο, δημοσίως μάλιστα, συνεζητήθη και σε άλλα υψηλότερα επίπεδα και
βεβαίως καταλήξατε στο ότι δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε.
Είναι μεγάλος ο φόβος σας και γι’ αυτό έρχεστε να παρανομήσετε.
Μόνοι σας, αφ’ εαυτού, κύριε Υπουργέ, είπατε «τα δώδεκα θα
γίνουν οκτώ». Ποιος το είπε το οκτώ; Από πού προκύπτει το
οκτώ; Εν αγνοία του Κοινοβουλίου ή είστε σίγουρος ότι θα το
ψηφίσει το Κοινοβούλιο; Πήγατε έξω στο περιστύλιο να δείτε τι
λένε οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, πάρα πολλοί Βουλευτές, όχι ένας
και δύο;
Κύριε Υπουργέ, αυτό που κάνατε σήμερα αδικεί πρώτα-πρώτα
την πατρίδα, εσάς και όλους εμάς που είμαστε εδώ. Να σέβεστε
άλλη φορά πιο πολύ το νόμο, να σέβεστε πιο πολύ το Κοινοβούλιο, να σέβεστε πιο πολύ τους θεσμούς.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο δι’ ολίγον.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ειλικρινά, κύριε
Καρατζαφέρη, εγώ δεν περίμενα να αναλάβετε την ευθύνη και
να επιμείνετε στην ανάληψη μιας τέτοιας ευθύνης, η οποία βασίζεται πάνω στην απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
Όλα αυτά που είπατε θα είχατε στοιχειώδες έρεισμα να τα υποστηρίξετε εάν στο τέλος αυτής της απεργίας πείνας η τελική
λύση –σας το είπα μ’ έναν τρόπο πριν, τώρα θα σας το πω μ’ έναν
διαφορετικό τρόπο- συνεπαγόταν παροχή άδειας παραμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους, όπως υπήρχαν προτάσεις για λίγους
μήνες. Τότε θα είχατε ένα έρεισμα να πείτε αυτά τα πράγματα.
Αυτό σας το λέω τώρα μ’ ένα διαφορετικό τρόπο.
Κύριε Καρατζαφέρη, σας παρακαλώ. Έχετε ευθύνη με το μήνυμα που εσείς στέλνετε που είναι διαφορετικό από το μήνυμα
που στέλνουν η ελληνική Κυβέρνηση και η επίσημη ελληνική πολιτεία. Αυτό που τελικά έγινε δεν αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι άνθρωποι αυτοί από αύριο το πρωί δεν θα έλθουν στις
υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα πάνε στην Αστυνομία, κύριε Καρατζαφέρη. Η αρμόδια αρχή βάσει του νόμου να
τους υπαγάγει σε καθεστώς υπό ανοχή είναι η Αστυνομία. Αν είχαμε άδεια παραμονής, αν είχαμε νομιμοποίηση, οι άνθρωποι
αυτοί αύριο θα ήταν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Σας παρακαλώ, λοιπόν.
Πριν τις εξηγήσεις είχατε κάποιο περιθώριο να έχετε ακούσει
κάτι διαφορετικό, να έχετε μάθει κάτι διαφορετικό. Από τη στιγμή
που η ρητή και κατηγορηματική δήλωση της Κυβέρνησης είναι
ότι δεν δώσαμε άδειες παραμονής, δεν δώσαμε υπόσχεση ότι θα
δώσουμε άδειες παραμονής, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να
έλθουν στο Υπουργείο Εσωτερικών αύριο το πρωί. Στην Αστυνομία μόνο θα πάνε. Δεν μπορείτε να συνεχίζετε τη διαστρέβλωση
της πραγματικότητας και το χειρότερο –γιατί αυτό, εν πάση περιπτώσει, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός- να στέλνετε ένα μήνυμα
το οποίο δεν είναι το πρέπον για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή,
κύριε Καρατζαφέρη, γιατί το μήνυμα που η επίσημη ελληνική πολιτεία στέλνει και έξω και μέσα είναι ότι δεν νομιμοποιείται πια
κανένας στην Ελλάδα, είτε εκβιάζει είτε δεν εκβιάζει.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαικού Ορθόδοξου Συναγερμού): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Καρατζαφέρης έχει
το λόγο για ένα λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Κύριε Πρόεδρε, για μισό λεπτό.
Κύριε Υπουργέ, είναι παράνομοι ή δεν είναι παράνομοι αυτοί
οι άνθρωποι; Θα δώσετε μία απάντηση; Δεύτερον, στο χρόνο
επάνω, στα δύο εξάμηνα, του χρόνου σαν και σήμερα, αναλαμβάνετε τη δέσμευση ότι θα τους διώξετε; Περιμένω λοιπόν να το
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δούμε. Του χρόνου που θα είστε Βουλευτής θα σας θυμίσω την
υπόσχεση που θα δώσετε σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Καρατζαφέρη, ζητήσατε δύο απαντήσεις. Να μην παραλείψω να πω και
κάτι άλλο γιατί κάτι είπατε για τον Πρωθυπουργό προηγουμένως.
Πρώτον, ναι, είναι παράνομοι, γι’ αυτό και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αστυνομίας. Ναι, του χρόνου τέτοια εποχή η μόνη,
βάσει του νόμου, αρμόδια αρχή να τους ανανεώσει για ακόμα
ένα εξάμηνο το υπό ανοχή καθεστώς και όχι τη νομιμότητά τους
-που δεν την έχουν- είναι μόνο η Αστυνομία και αυτό δεν μπορεί
να το προεξοφλήσει κανένας παρά μόνο το γεγονός ότι αν συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις και δεν έχουν καταπέσει σε αδικήματα, προφανώς με την ίδια αιτιολογία η Αστυνομία, αν το
κρίνει, θα μπορεί βάσει του νόμου που ήδη υφίσταται όπως τον
διάβασα προηγουμένως, το ν.3907, να ανανεώσει το υπό ανοχή
καθεστώς.
Επειδή είπατε κάτι για τον Πρωθυπουργό και το παρέλειψα
προηγουμένως, μα τι να σας πει ο Πρωθυπουργός; Θα είχε
νόημα αυτό που λέτε να σας έλεγε ο Πρωθυπουργός αν πηγαίναμε να αλλάξουμε την απόφασή μας και να δώσουμε άδειες παραμονής. Αυτό που κάναμε, κύριε Πρόεδρε –και γι’ αυτό δεν είχε
νόημα να σας πει τίποτα ο Πρωθυπουργός- είναι η εφαρμογή του
νόμου και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούμε τον κύριο
Υπουργό.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι δεν έχω κάνει καν χρήση της πρωτομιλίας μου για τη συζήτηση στα άρθρα, αλλά εν πάση περιπτώσει
δεν νομίζω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε τοποθετηθεί επί
του θέματος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα τρίλεπτο μόνο θα
χρειαστώ.
Κύριε Υπουργέ, αυτό δεν ήταν τοποθέτηση, ήταν «παραμορφωτικός καθρέφτης» της πολιτικής διότι εσείς υποκαταστήσατε
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε αναλάβει και αυτό το χαρτοφυλάκιο;
Έγινε νυχτερινός ανασχηματισμός; Πώς προεξοφλείτε εσείς κάτι
το οποίο θα κάνει η Αστυνομία; Με ποιο δικαίωμα εσείς ως
Υπουργός των Εσωτερικών προεξοφλείτε τις αποφάσεις των οργάνων της πολιτείας; Με ποιο δικαίωμα εκ μέρους της Κυβέρνησης και εκ μέρους ενός άλλου Υπουργού που έχει τις δικές του
αρμοδιότητες -ο οποίος δεν ήλθε σήμερα εδώ- προεξοφλείτε ότι
η Αστυνομία θα υπογράψει το 6 συν 6, στη συνέχεια…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αν…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει «αν», κύριε
Υπουργέ. Αυτά τους είπατε και αυτά μας είπατε ότι τους είπατε
διότι αν δεν τους τα είχατε πει, προφανώς δεν θα είχε λυθεί η
απεργία πείνας, εκτός αν οι άνθρωποι από την πείνα τρελάθηκαν,
αλλά επειδή αυτό δεν προβλέπεται εις την ιατρική –την οποία πιστεύω ότι κατέχω ικανοποιητικά- σας λέω ότι τα πράγματα
κάπως αλλιώς είναι, αλλά εσείς μας τα παρουσιάζετε παραμορφωμένα.
Υποκαταστήσατε, λοιπόν, την Ελληνική Αστυνομία. Στη συνέχεια υποκαταστήσατε τα όργανα του κράτους τα οποία πρέπει
να τους δώσουν εκείνη την άδεια μετά το εξάμηνο για την αναχώρηση ή την παραμονή για ανθρωπιστικούς λόγους και στη συνέχεια υποκαταστήσατε και τους συναδέλφους σας της Πλειοψηφίας διότι ουσιαστικά, για να μπορέσετε να λύσετε αυτό το
πρόβλημα που έχετε σαν Κυβέρνηση, προεξοφλήσατε ότι ενδεχομένως –ξέρετε, το «ενδεχομένως» είναι σαν το λάστιχο- αυτά
τα δώδεκα χρόνια θα γίνουν οκτώ.
Σας ερωτώ: Μ’ αυτό τον τρόπο θα κυβερνήσετε τον τόπο; Μ’
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αυτή τη φοβία θα έλθετε αντιμέτωποι με τριακόσιους ανθρώπους
που σήμερα τους λέτε ότι είναι παράνομοι, αλλά από την Κρήτη
μέχρι τη Νομική και από τη Νομική μέχρι την «Υπατία» τους συνοδεύσατε με τα αστυνομικά όργανα και τις ΜΚΟ; Πότε είναι παράνομοι; Όταν ξεκίνησαν από την Κρήτη ή είναι τώρα; Και πότε
είναι νόμιμοι; Τώρα που τους κάνατε εσείς ή τότε που ήταν παράνομοι και δεν τους πιάσατε; Εσείς δημιουργήσατε το πρόβλημα και εσείς το λύσατε κατά τον χειρότερο τρόπο και λέτε
ότι δεν στέλνετε μήνυμα; Σαφέστατο μήνυμα. Το στείλατε με το
νόμο πρώτα –τον οποίο εσείς ψηφίσατε μόνοι σας μέσα σ’ αυτήν
τη Βουλή, σας το υπενθυμίζω- και τώρα έρχεστε να αλλάξετε το
νόμο, να μιλήσετε βεβαίως βάζοντας μπροστά το φόβο τού να
χαθεί μια ζωή. Συμφωνούμε μαζί σας, να αποφευχθεί να χαθεί
μια ζωή. Μπορεί όμως να αποφευχθεί η αποτυχία της πολιτικής;
Αυτό είναι το ζητούμενο σ’ αυτήν την Αίθουσα τουλάχιστον, διότι
περί απόλυτης αποτυχίας πρόκειται και περί απόλυτα φοβικής
Κυβέρνησης.
Ερωτώ: Μ’ αυτόν το φόβο θα πάτε στις Βρυξέλλες να διαπραγματευθείτε για τα οικονομικά ζητήματα του τόπου; Μ’ αυτόν το
φόβο θα κυβερνήσετε τον τόπο;
Δεύτερον. Κύριε Υπουργέ, δεν έχετε κάνει μόνο αυτά ως Κυβέρνηση, έχετε κάνει και κάτι ακόμα χειρότερο. Στις 24/02, όταν
συμφωνήσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επανεισδοχή στην
Τουρκία των λαθρομεταναστών, δεν φροντίσατε δύο πράγματα.
Πρώτον, η FRONTEX να μπορεί να περιπολεί και εντός των συνόρων της Τουρκίας. Δεν το ζητήσατε καν.
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Το ζητήσαμε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το χειρότερο, όμως, είναι
ότι δεν προβλέψατε το δεύτερο. Στις 25 Φεβρουαρίου, την επόμενη ημέρα, η Τουρκία αρνήθηκε τη διαδικασία επανεισδοχής,
βάζοντας μπροστά το δικαίωμα βίζας, παραβιάζοντας τη Σένγκεν. Στις 25/02 αυτής της χρονιάς. Για ποια μεταναστευτική πολιτική μας μιλάτε;
Γι’ αυτό μετά ανακαλύψατε τα τείχη στον Έβρο. Τώρα ανακαλύψατε την «Υπατία» και μεθαύριο τι θα ανακαλύψετε, Κύριος
οίδε, για να κλείσετε τις μαύρες τρύπες της πολιτικής σας.
Λυπάμαι πολύ, κύριε Υπουργέ, είσαστε απόλυτα αποτυχημένοι
στο μεταναστευτικό. Δεσμευτείτε τουλάχιστον εδώ, τώρα, ότι
δεν θα κάνετε τα δώδεκα χρόνια οκτώ. Κάντε το τώρα. Αν δεν το
κάνετε, σημαίνει ότι το έχετε υποσχεθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα το λόγο για να πω δύο κουβέντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Τώρα, κύριε Μαρκόπουλε, προφανώς εσείς υπηρετείτε
τηλεοπτικές ανάγκες και ανάγκες απλώς να πείτε κάποια πράγματα, τα οποία όχι μόνο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μην με προσβάλλετε. Επί
της ουσίας τοποθετηθείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): …δεν στηρίζονται
στην πραγματικότητα, όχι μόνο δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι σε καμμία περίπτωση δεν σας βγάζουν,
έτσι και αλλιώς, από τη δύσκολη θέση, κύριε Μαρκόπουλε.
Γιατί ο δικός σας ο ρόλος αυτήν τη στιγμή θα ήταν να
εξηγήσετε τη δική σας εμπειρία, την εμπειρία της δικής σας
κυβέρνησης, όταν Υπουργός Εσωτερικών, τότε, ήταν ο κ.
Παυλόπουλος, σημερινός Βουλευτής σας, όταν Υπουργός
εκείνης της κυβέρνησης ήταν ο σημερινός Αρχηγός της Νέας
Δημοκρατίας, ο κ. Σαμαράς, και όταν λάβατε την απόφαση τον
Ιανουάριο του 2009 να δώσετε δεκαοκτώ άδειες παραμονής σε
δεκαοκτώ απεργούς πείνας από τα Χανιά, μαροκινής καταγωγής.
Αυτό είναι που αν κάνατε, κύριε Μαρκόπουλε, θα ήσασταν,
πράγματι, κατά την ταπεινή μου γνώμη σε μια κατεύθυνση
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συμβολής και ενίσχυσης του προβληματισμού του ελληνικού
Κοινοβουλίου.
Μία διευκρίνιση σας την οφείλω, γιατί πράγματι και σωστά
επισημάνατε κάτι στην αρχή. Δεν έχω κανέναν ρόλο υποκατάστασης. Ίσως δεν γνωρίζετε ότι σήμερα στο κτήριο της ΓΣΕΕ το
κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούνταν από τέσσερις Υπουργούς.
Εννοείται, λοιπόν, η παρουσία του κ. Παπουτσή, Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, όπως και του κ. Λοβέρδου και της κ.
Νταλάρα. Κάθε ένας, ο οποίος εκπροσωπούσε ένα συγκεκριμένο
χαρτοφυλάκιο αρμοδιοτήτων, ήταν και ο καθοριστικός για τη
διατύπωση όλων αυτών που σας είπα, ήταν ο εγγυητής ότι όλα
αυτά είναι σύμφωνα με το νόμο, σύμφωνα με την πολιτική
βούληση, αλλά και το σχεδιασμό κάθε πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου.
Αυτό, πράγματι, σας το όφειλα, γιατί διαφορετικά πιθανότατα
να νομίζατε ότι ήταν εξαγγελίες, οι οποίες έγιναν μονομερώς από
ένα Υπουργείο.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Μαρκόπουλε, το θέμα είναι
δύσκολο. Δεν ήταν για να πω κάτι αρνητικό, ειλικρινά πιστέψτε
το. Το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ιδίως μια πολιτική δύναμη που το έχει χειριστεί, μια πολιτική δύναμη που έχει η ίδια
βιώσει τα δικά της αδιέξοδα και τα δικά της αρνητικά αποτελέσματα, θα έπρεπε σήμερα να έχει τη ψυχική δύναμη να αναγνωρίσει ότι όταν μια διάδοχη Κυβέρνηση καταφέρνει σε συνθήκες,
που η ίδια υπέκυψε σε εκβιασμό -η δική σας, δηλαδή, εννοώ κυβέρνηση- να μην υποκύψει στον εκβιασμό, αλλά ταυτόχρονα να
σώσει και τη ζωή των τριακοσίων αυτών ανθρώπων και να μη
φέρει τη χώρα σε κίνδυνο, έπρεπε αυτή η πολιτική δύναμη να
έχει τη ψυχική δύναμη να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να
μη στείλει ψεύτικα μηνύματα, πολύ περισσότερο σ’ ένα λαό που
και μνήμη έχει, κύριε Μαρκόπουλε, και κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να συνεχίσουμε επί του
νομοσχεδίου. Είναι εγγεγραμμένοι για να πρωτομιλήσουν επί των
άρθρων άλλοι τέσσερις Βουλευτές και ολοκληρώνουμε τις πρωτομιλίες για να προχωρήσουμε μετά στις δευτερολογίες.
Ο κ. Αθανάσιος Λεβέντης, ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής
έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να επανέλθουμε στη πεζή πραγματικότητα της συζήτησης του
νομοσχεδίου για τη βιοποικιλότητα. Συζητήσαμε και χθες και
είπαμε επί της αρχής ότι η Ελλάδα είναι μια ευλογημένη χώρα,
προικισμένη με ιδανικές προϋποθέσεις για να έχει -και έχει- μια
πλούσια βιοποικιλότητα, η οποία, όμως, έχει υποστεί, όπως και
το περιβάλλον μεγάλες καταστροφές τις τελευταίες δεκαετίες
από την ανεξέλεγκτη κακοποίηση εν ονόματι του κέρδους και με
βάση την εμπορευματοποίηση της γης.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους δεν προστατεύονται και
εξαφανίζονται, ενώ συχνά παρόμοια τύχη έχουν και ανεκτίμητοι
πολιτιστικοί θησαυροί και μνημεία. Όλα αυτά, λοιπόν, στο βωμό
του κέρδους και υπό τη διακριτική ανοχή του κράτους που κάνει
αρκετές φορές τα στραβά μάτια.
Ποιος είπε ότι η περιβαλλοντική προστασία δεν μπορεί να συνδυαστεί με την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής προστασίας
των φυσικών οικοσυστημάτων; Γιατί να μην κινηθούμε σ’ ένα αυστηρό πλαίσιο προστασίας, το οποίο μεσομακροπρόθεσμα θα
βοηθήσει και την ανάπτυξη;
Το Πρωτόκολλο του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα έχει θέσει ως
στόχο το 10% των υδάτων της Μεσογείου να έχει ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας ως το 2020. Τι κάνουμε εμείς προς αυτήν
την κατεύθυνση;
Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι ο γιός του Ζακ Κουστώ, ο
Πιερ-Υβ, ο οποίος ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του και προτείνει λύσεις για την αναγέννηση της θάλασσάς μας σε πρόσφατη εκδήλωση επ’ ευκαιρία παρουσίασης ντοκιμαντέρ με τίτλο
«Τα μυστικά στη Μεσόγειο» δήλωσε: Δυστυχώς, για τη Μεσόγειο
μόνο το 1% των υδάτων της έχουν, κυρία Υπουργέ, ενταχθεί σε
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καθεστώς προστασίας, ενώ μόλις το 0,01% διαφυλάσσεται αποτελεσματικά. Πρόκειται για μια μεγάλη παρεξήγηση. Πολλοί πιστεύουν ότι θέλουμε να διώξουμε τον κόσμο από τη θάλασσα,
λέει ο Κουστώ. Να στερήσουμε από τους ψαράδες τη πηγή του
βιοπορισμού τους. Μα, μέχρι σήμερα η υπεραλίευση τους υποχρεώνει να πηγαίνουν όλο και πιο βαθιά και όλο και πιο συχνά
για να μη γυρίσουν με άδεια χέρια. Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος.
Παραδείγματα προστατευόμενων περιοχών στη Χιλή και στο
Μεξικό έχουν δείξει ότι από την αναγέννηση του πληθυσμού
επωφελούνται και οι περιοχές έξω από τις προστατευόμενες
ζώνες και οι νόμιμοι αλιείς έχουν δει τα εισοδήματά τους να πολλαπλασιάζονται.
Δεν είμαστε, λοιπόν, όσοι λέμε κατάργηση της εκτός σχεδίου
δόμησης και όλων αυτών των κακοποιήσεων του περιβάλλοντος
σε στεριά και θάλασσα κάποιοι οπισθοδρομικοί που δεν θέλουμε
να πειραχτεί τίποτα, δεν θέλουμε την ανάπτυξη. Υπάρχει και ανάπτυξη με σχέδιο και με στόχο, όχι ανεξέλεγκτα, όπως γίνεται
τόσα χρόνια στην Ελλάδα.
Θα περιμέναμε από την κυρία Υπουργό, η οποία διακρίνεται
για τη περιβαλλοντική της ευαισθησία, να είναι πιο αποφασιστική
εδώ και να μην υποκύψει στην επανάσταση των Βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για το άρθρο 9, την παράγραφο 2, που ζητάμε
την επαναφορά του αρχικού άρθρου, 10 στρέμματα, χωρίς καμμία παρέκκλιση.
Εδώ, κυρία Υπουργέ, θα ήθελα την προσοχή σας και στο εξής:
Στο άρθρο 9 στην παράγραφο α, απαγορεύεται, λέτε, η εγκατάσταση ιδιαιτέρως οχλουσών και επικινδύνων βιομηχανικών
εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 96/82
της ΕΟΚ με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 στις περιοχές του
δικτύου «NATURA». Λοιπόν, ισχύουν οι εξής περιορισμοί. Αυτός
που ανέφερα. Δηλαδή, μπορούν σε περιοχές «NATURA» να εγκατασταθούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δεν θα είναι ιδιαιτέρως οχλούσες και επικίνδυνες. Δηλαδή, οι άλλες, οι μεσαίας
όχλησης, κυρία Υπουργέ, και οι μικρότερες μέσα στις περιοχές
«NATURA» θα εγκαθίστανται;
Στην παράγραφο β, κυρία Υπουργέ. Απαγορεύεται η εγκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης, όπως
αυτές ορίζονται στο παράρτημα της κοινής υπουργικής απόφασης κ.λπ.. Δηλαδή, απαγορεύεται η εγκατάσταση αυτών των βιομηχανιών, όπως ορίζεται στο παράρτημα. Επομένως εδώ τι θα
ισχύει; Είναι λιγάκι δύσκολο να το καταλάβουμε.
Επιπλέον, όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος ξέρει ότι στις αναδασωτέες περιοχές δεν επιτρέπεται καμμία δόμηση. Έτσι λέει ο
νόμος. Ο λαός ξέρει, όμως, ότι όλο και μπορεί να βρει κάποια
παραθυράκια. Και αυτό το έχει δείξει η εμπειρία. Όλοι οι νόμοι
που ψηφίστηκαν δημιουργούν την προσδοκία για αποχαρακτηρισμό των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και στα καμένα, προκειμένου να αποδοθούν στην οικιστική αξιοποίηση. Άλλωστε,
πολλές περιοχές και τεράστιες εκτάσεις εξαιρούνται από αυτό
που λένε υποχρεωτική αναδάσωση.
Έτσι και εδώ ενώ αρχικώς κάνατε ένα βήμα μπροστά, ώστε να
κόψετε τις προσδοκίες, τώρα υπό τις πιέσεις κάνατε πίσω. Πρέπει επιτέλους να μπει στην κουλτούρα του Έλληνα ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ύψιστο αγαθό και ζήτημα ζωής.
Επιπλέον, το νομοσχέδιο δεν λύνει μια σειρά από προβλήματα.
Και βέβαια –το είπαμε και χθες- ποιος θα εφαρμόσει αυτό το νομοσχέδιο, ποιες δασικές υπηρεσίες, ποιες διευθύνσεις περιβάλλοντος, ποιες πολεοδομίες, ποιο Λιμενικό;
Στο άρθρο 7 για το διορισμό των προέδρων των φορέων, θα
επιθυμούσαμε εμείς τουλάχιστον και προτείνουμε ο διορισμός
να μην είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, αλλά να συμβαίνει ό,τι γίνεται και με τους Προέδρους των άλλων φορέων που
έρχονται στη Βουλή και γίνεται επιλογή ύστερα από συζήτηση
και ψηφοφορία.
Στο άρθρο 16 θα μπορούσαν οι ποινές να ήταν πιο αυστηρές,
ώστε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Ένα σημείο στο οποίο θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι δεν γίνεται καμμία
αναφορά στην οικονομική διάσταση της βιοποικιλότητας στο σύνολο του σχεδίου νόμου. Δεν αναφέρεται ούτε καν στο άρθρο
17, που αφορά την επιστημονική έρευνα.
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Στο άρθρο 18 σαφώς συμφωνούμε με την ενημέρωση της κοινωνίας και ότι θα πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί περιβαλλοντική παιδεία, απλώς επισημαίνουμε ότι δράσεις πρέπει να
αναλάβει όχι μόνο το ΥΠΠΕΚΑ, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας.
Με το άρθρο 25 για το πάρκο Τρίτση, το οποίο χρηματοδοτείται εκτός των άλλων και από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΚΑ, συμφωνούμε, αλλά θα θέλαμε αντίστοιχη χρηματοδότηση
και για άλλα πάρκα.
Επίσης, κυρία Υπουργέ, είπα και χθες ότι υπάρχουν σε όλη την
Ελλάδα αλλά και ειδικότερα στην Αττική, περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, υγροβιότοποι οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις
περιοχές «NATURA».
Εδώ, λοιπόν, στο άρθρο 13, λέτε στην παράγραφο 3 ότι οι μικροί υγρότοποι που βρίσκονται στο νησιωτικό ή το ηπειρωτικό
τμήμα της χώρας και έχουν επιφάνεια έως ογδόντα στρέμματα,
προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας και καταρτίζεται κατάλογος αυτών. Η ύπαρξη των
υγροτόπων αυτών πιστοποιείται με βάση κριτήρια.
Δηλαδή, για τους άνω των ογδόντα στρεμμάτων τι γίνεται;
Μόνο όσοι είναι μικρότεροι των ογδόντα στρεμμάτων; Δεν
μπορώ να το καταλάβω. Έτσι όπως είναι διατυπωμένο, είναι σαν
να λέμε ότι εάν είναι κάτω από ογδόντα στρέμματα ναι, θα μπουν
στην προστασία, ενώ εάν είναι παραπάνω, τα αγνοούμε.
Επίσης, λέτε ότι θα γίνει καταγραφή. Θα γίνει απλώς καταγραφή; Από εκεί και πέρα, θα μπουν σε κάποιο κατάλογο, ώστε
να πούμε ότι όπως για παράδειγμα για τον κατάλογο «NATURA
2000», κάτι αντίστοιχο θα υπάρχει και για τους υγροτόπους;
Σας λέω για όλη την Ελλάδα, ειδικότερα, όμως, κυρία
Υπουργέ, θα επιμείνω για την Αττική, όπου υπήρχαν δεκάδες, να
μην πω εκατοντάδες, υγρότοποι. Ο Πειραιάς ήταν υγρότοπος
παλαιότερα. Θα μου πείτε, εκεί θα μείνουμε, πριν από εκατόν πενήντα χρόνια; Όμως, ήταν πάρα πολλοί υγρότοποι, υπήρχαν
πάρα πολλά πουλιά, που τώρα έχουν εξαφανιστεί. Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, ιδιαίτερα σε ορισμένους υγροτόπους,
όπως επίσης και στα δάση της δυτικής Αττικής, για τα οποία πρέπει κάτι να γίνει, ώστε να μπουν υπό καθεστώς προστασίας.
Γιατί ανάμεσα στα άλλα, κυρία Υπουργέ, είναι και αυτό που
διανείματε χθες, δηλαδή ότι μέσα στα φυσικά πάρκα με την εξαίρεση τμημάτων τους που αποτελούν περιοχές των παραγράφων
1 και 2, είναι δυνατόν να επιτρέπονται λατομικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες, εφόσον συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική
οικονομία και δεν προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος
ασυμβίβαστη με τον χαρακτήρα των περιοχών αυτών.
Μα, στα φυσικά πάρκα όταν κάνετε λατομείο, δεν τα υποβιβάζετε αυτομάτως; Αυτομάτως τα υποβιβάζετε και με την αισθητική
καταστροφή, αλλά και με τις σκόνες, την κίνηση και όλα αυτά.
Επίσης, οι υφιστάμενες βιομηχανικές δραστηριότητες είναι δυνατόν να επιτρέπονται, λέτε στο άρθρο 5, εφόσον συμβάλουν
σημαντικά στη τοπική οικονομία και δεν προκαλούν υποβάθμιση
του περιβάλλοντος ασυμβίβαστη με το χαρακτήρα των περιοχών
αυτών. Είναι νομίζω και σ’ αυτήν την περίπτωση κάτι που πρέπει
να το ξαναδείτε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ. Λεβέντη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ κ. Μαρία Μίχου.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα να εκφράσω πραγματικά την ικανοποίησή μου για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση
από τον Υπουργό Εσωτερικών, αλλά πάνω από όλα για τη σοβαρή επίλυση ενός πολύ σημαντικού θέματος που απασχόλησε
την Κυβέρνηση, αλλά και όλη την ελληνική κοινωνία.
Κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα στη Βουλή για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις. Θεωρώ πολύ σημαντική τη προσαρμογή μιας νομοθεσίας που αναφέρεται στην προστασία του περιβαλλοντικού
πλούτου μας στα δεδομένα του σήμερα.
Ο προηγούμενος νόμος μετράει είκοσι πέντε χρόνια ζωής με
την εισαγωγή ενός πλαισίου για τη βιοποικιλότητα, που εξειδικεύτηκε μόνο από το νόμο 2204/1994. Μέσα σε αυτά τα χρόνια
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αφ’ ενός έχουν αλλάξει οι ανθρώπινες δραστηριότητες που
έχουν αφήσει τα σημάδια τους στο οικοσύστημα της χώρας και
αφ’ ετέρου έχει βελτιωθεί η γνώση που διαθέτουμε. Έχει αλλάξει
ακόμη και η αντίληψή μας για την ανάπτυξη, αφού έχουμε καταλάβει πια την σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης
που μπορεί να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους, χωρίς να
τους καταστρέφει δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενσωμάτωση της προστασίας
της βιοποικιλότητας σ’ όλες τις πολιτικές θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς είναι βασική
προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη. Άρα είναι απαραίτητη η από
κοινού χάραξη πολιτικής με τα συναρμόδια Υπουργεία.
Θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα που προκύπτουν από τα αίτια για την απώλεια της βιοποικιλότητας.
Πρώτον, η χάραξη και η κατασκευή μεγάλων οδικών αξόνων
μπορεί να περιλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όμως, οι επιπτώσεις στα είδη της περιοχής δεν μας ενδιέφεραν –ας το αποδεχθούμε- ουσιαστικά
ποτέ μέχρι τώρα.
Δεύτερον, η εντατική γεωργία σε ορισμένες περιοχές ελάχιστα
μας απασχόλησε σε επίπεδο ρύπανσης του εδάφους, στρεφόμενοι κυρίως στη ρύπανση του αέρα και του νερού, παρ’ ότι τα
περισσότερα φυτικά και ζωικά είδη ζουν και κινούνται πάνω στο
έδαφος.
Τρίτον, σε επίπεδο αδειοδότησης και χρήσης μεγάλης κατηγορίας τοξικών, αλλά και για πολλά είδη γεωργικών φαρμάκων,
μπορεί να περάσουν ακόμη και δέκα χρόνια για την απαγόρευσή
τους από την εθνική νομοθεσία. Αναφέρομαι σε τοξικά που σε
άλλες χώρες απαγορεύονται για λόγους εκτός της ανθρώπινης
βλάβης, για επιπτώσεις σε φυτά, σε έντομα, εκτός των καλλιεργούμενων.
Τέταρτον, οι διενεργούμενοι αναδασμοί τεράστιων κάμπων άλλαξαν εκτός από το τοπίο, ολόκληρα οικοσυστήματα και εξαφάνισαν είδη χωρίς την πρόβλεψη διατήρησης και δημιουργίας
φυσικών καταφυγίων γι’ αυτά.
Πέμπτον, από την άλλη πλευρά μεγάλος όγκος πληροφοριών
και γνώσεων που αφορά παραδοσιακές τεχνικές και πρακτικές
αειφορικής διαχείρισης της βιοποικιλότητας, έχει συγκεντρωθεί
από την ανθρωπολογική έρευνα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα παραμένει στο σύνολό του διάσπαρτος και ανεκμετάλλευτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι περισσότερες επιστημονικές
μελέτες στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος επισημαίνουν ότι για να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι, σε διαφορετική
περίπτωση οδηγούμαστε σε παραβατικές συμπεριφορές της διοίκησης, που ναι μεν θέλει, αλλά στην ουσία αδυνατεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά το νόμο.
Η ανάγκη αυτή γίνεται εντονότερη, όταν η διοίκηση μεταβιβάζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, η
οποία έχει αρκετά περιορισμένες οργανωτικές δυνατότητες.
Όλοι γνωρίζουμε στις περιφέρειες ότι η υποστελέχωση των υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην επιτελείται το
έργο που έχουν επωμιστεί και να μην ελέγχονται και οι επιχειρήσεις, οι οποίες ρυπαίνουν το περιβάλλον, γιατί δεν υπάρχει το
ανθρώπινο δυναμικό.
Η επανασύσταση της Επιτροπής «ΦΥΣΗ 2000» κινείται κατά
την άποψή μου προς τη σωστή κατεύθυνση και θεωρώ ότι θα
συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των στόχων που έχουν
τεθεί για την προστασία της βιοποικιλότητας. Ένας απ’ αυτούς,
που κατά τη γνώμη μου είναι και ο πιο σημαντικός, είναι η εξισορρόπηση εν τέλει δύο αντίρροπων τάσεων: της ανάγκης αφ’
ενός για οικονομική ανάπτυξη και αφ’ ετέρου της ανάγκης για
την προστασία του περιβάλλοντος από τη διαρκή υποβάθμιση.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια η οικονομική ανάπτυξη υποσκέλιζε τα
πάντα. Μπροστά στη δυνατότητα για γρήγορη δημιουργία πλουτισμού, γίνονταν εύκολα εκπτώσεις στην προστασία των οικοσυστημάτων, πολλά από τα οποία σήμερα απειλούνται με εξαφάνιση.
Φτάσαμε να μιλάμε σήμερα για προστατευόμενα είδη, κλιματική αλλαγή και την ανάγκη εξοικονόμησης φυσικών πόρων, οι
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οποίοι ξέρουμε πολύ καλά ότι στα επόμενα χρόνια θα βρεθούν
σε έλλειψη.
Λύση βέβαια, δεν είναι να φτάσουμε και στο άλλο άκρο, περιορίζοντας οριζόντια κάθε αναπτυξιακή διαδικασία. Αυτό που
χρειάζεται είναι ο προσανατολισμός στην πράσινη ανάπτυξη, η
οποία σέβεται το περιβάλλον και δεν αναπτύσσεται εις βάρος
του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με βάση τα παραπάνω θεωρώ
πολύ σημαντικό την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νομοσχεδίου, που θέτει με σαφήνεια το σκοπό των ρυθμίσεων. Αυτός δεν
είναι άλλος από την αειφόρο διαχείριση και αποτελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας, το πολύτιμο και αναντικατάστατο
εθνικό μας κεφάλαιο. Το ζητούμενο, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου
είναι πώς θα εξασφαλίσουμε ότι το πολύτιμο γενετικό υλικό της
Ελλάδος δεν θα χαθεί και στη συνέχεια πώς το τεράστιο αυτό
κεφάλαιο θα αποδώσει στην ελληνική οικονομία. Όπως πολύ
σωστά περιγράφεται στο νόμο, σε περιπτώσεις που κάποιο είδος
απειλείται, μπορεί να γίνει εισαγωγή στη φύση του απειλούμενου
είδους. Αυτό βέβαια, δεν είναι εφικτό με μια απλή καταγραφή.
Πρέπει να υπάρξει συλλογή του απειλούμενου είδους πριν την
καταστροφή, διατήρηση εκτός του φυσικού του περιβάλλοντος
και μαζική αναπαραγωγή, εάν χρειαστεί.
Πιστεύω ότι η διαφοροποίηση διατήρηση είδους στο περιβάλλον, διατήρηση είδους εκτός του φυσικού τόπου, που υπάρχει
στο ν.2204/1994, πρέπει να παραμείνει και στον παρόντα νόμο.
Είναι ιδιαίτερα σημαντική η προστασία του φυσικού οικοσυστήματος, την οποία σωστά περιλαμβάνετε στο παρόν νομοσχέδιο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην επίμαχη διάταξη του
άρθρου 9 για τη δόμηση στις περιοχές του δικτύου «NATURA
2000». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου
με τις νέες ρυθμίσεις, οι περιοχές αυτές θα καλύπτουν το 25%
της συνολικής επικράτειας. Είναι γεγονός ότι η καθολική ισχύς
του μέτρου για τα δέκα στρέμματα θα περιόριζε την αναπτυξιακή
διαδικασία σε μια κρίσιμη εποχή για τη χώρα μας στην οικονομική κρίση που βιώνουμε. Κάτι τέτοιο, σε μία οικονομική περίοδο
όπως τη σημερινή δεν θα ήταν καθόλου επιθυμητό. Βέβαια, κατά
την άποψή μου, θα ήταν και άδικο για όσους κατέχουν οικόπεδα
τεσσάρων στρεμμάτων και μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Για το
λόγο αυτό θεωρώ ότι η αλλαγή που φέρατε σαφώς είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα επίσης να τονίσω, ότι είναι σωστή η τροπολογία και
η απόφασή σας να παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία
για την τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά
ότι οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες δεν μπορούσαν ήδη να
σηκώσουν το βάρος που είχαν μέχρι τώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε την κ.
Μίχου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό
Ηλείας, κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν ασχοληθώ με τα άρθρα τού υπό συζήτηση νομοσχεδίου,
αισθάνομαι υποχρέωση να σχολιάσω -θα έλεγα- επαινετικά την
ανταπόκριση του Υπουργού Εσωτερικών στο κάλεσμα της Βουλής για να έρθει ενώπιόν μας και να παράσχει εξηγήσεις.
Οφείλω, όμως, επίσης, να παραδεχθώ ότι οι εξηγήσεις του δεν
ήσαν πειστικές. Θυμίζουν τη ρήση του Αποστόλου Παύλου: «Και
εν τοις ανόμοις ως άνομος, ίνα τους ανόμους κερδίσω». Αυτό
μας είπε ο κ. Ραγκούσης.
Προσποιήθηκε, λοιπόν, ότι διαθέτει όπλα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, γιατί αναφέρονταν στις μελλοντικές αποφάσεις που θα πάρουν, είτε τα
όργανα της Αστυνομίας, που με βάση την αρχή της νομιμότητας
κανένας δε δικαιούται να προεξοφλεί το τι θα αποφασίσουν σε
κάθε περίπτωση, είτε από την άλλη πλευρά τις αποφάσεις του
Κοινοβουλίου, που βεβαίως όντας μέλος της Κοινοβουλευτικής
Πλειοψηφίας που πολιτικά και ιδεολογικά στα κοινοβουλευτικά
καθεστώτα συμπίπτει με την Κυβέρνηση, δεν δικαιούται να προ-
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εξοφλεί την απόφαση της Βουλής, γιατί αυτή ακριβώς η περίπτωση θα τον οδηγούσε στο δημοκρατικό ατόπημα να ταυτίζει
τις αποφάσεις του ανωτάτου οργάνου, μέσω του οποίου ασκείται
η λαϊκή κυριαρχία, με τις ανάγκες του κόμματός του να ξεφύγει
από τη δυσκολία της στιγμής.
Είναι, πράγματι, από εκείνες τις περιπτώσεις που επί των ημερών της Κυβέρνησης αυτής έχουμε και πάλι γνωρίσει με τη
μορφή του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε την εντολή που
πήρε από το Κοινοβούλιο ο Υπουργός Οικονομικών που ακόμα
περιμένουμε να φέρει προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο τη δανειακή σύμβαση που κατήρτισε ως πληρεξούσιος του ελληνικού δημοσίου με βάση το ν.3845. Πλην, όμως, παρ’ όλο που το σχετικό
νομοσχέδιο έχει κατατεθεί από τις 3 Ιουνίου του 2010, μέχρι σήμερα δεν το έχει φέρει προς συζήτηση στη Βουλή. Αυτή είναι η
ευαισθησία μιας παράταξης πολιτικής, που βαυκαλίζεται ή έχει
τουλάχιστον την πολυτέλεια για τον εαυτό της να λέει ότι είναι η
μόνη δημοκρατική παράταξη σε αυτόν τον τόπο.
Ξεκινώντας την κατ’ άρθρον εξέταση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, θα ήθελα να κάνω και μία γενική παρατήρηση: Κανένας από εκείνους, οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία να
εισηγηθούν ένα νομοσχέδιο ή μία πρόταση νόμου στο Κοινοβούλιο δεν έχει το δικαίωμα να παραγνωρίζει μία αυτονόητη υποχρέωση, την τήρηση της γλωσσικής ευπρέπειας, την τήρηση της
νοηματικής επάρκειας αυτών των κειμένων τα οποία οδηγεί στη
Βουλή προς συζήτηση. Δυστυχώς, είναι ένα μνημείο κακοποίησης της ελληνικής γλώσσας το νομοσχέδιο αυτό.
Δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Αρκεί μόνο να πω τούτο: Τελευταία σε αυτήν τη Βουλή και υπό τις πρωτοβουλίες της συγκεκριμένης Κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ πληθαίνουν τα κρούσματα
της απαράδεκτης νομοθέτησης ή τουλάχιστον -θα έλεγα- των
απαραδέκτων κειμένων με τα οποία εισάγονται νομοσχέδια.
Θεωρώ πλέον πολύ δικαιολογημένη την άποψη που διακινδυνεύω και τολμώ να πω ενώπιόν σας, ότι ζούμε υπό το καθεστώς
νομογράφων, οι οποίοι αγνοούν στοιχειωδώς την ορθή χρήση
της ελληνικής γλώσσας.
Πώς αλλιώς, κυρία Υπουργέ, να εξηγήσω το γεγονός ότι στο
άρθρο 1 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, εκεί όπου έχει τεθεί
ως προμετωπίδα ο σκοπός του νομοσχεδίου, λες και χρειάζεται
στους νόμους του κράτους, να έχουμε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να αφιερώνουμε μια ολόκληρη διάταξη για να λέμε
ποιος είναι ο σκοπός του νομοθέτη. Ο σκοπός του νομοθέτη, είτε
αναγράφεται στην αιτιολογική έκθεση είτε τουλάχιστον αποτελεί
πρώτη ύλη για τον ερμηνευτή και τον εφαρμοστή του δικαίου.
Και λέτε εκεί πραγματικά, κατά τρόπο που δεν μπορώ να καταλάβω -μάλιστα, τις εκφράσεις αυτές άκουσα να τις επαναλαμβάνουν και πολλοί συνάδελφοι- ότι σκοπός αυτού του νομοσχεδίου είναι η αειφόρος διαχείριση. Αλήθεια, τον καταλαβαίνετε
αυτόν τον όρο; Γιατί τουλάχιστον εγώ προσωπικά ήξερα ότι
υπάρχει αειφόρος ανάπτυξη. Αειφόρο διαχείριση δεν έχω συναντήσει, αλλά και ούτε μπορώ να κατανοήσω τι σημαίνει διαχείριση με τις προϋποθέσεις της αειφορίας. Εννοείτε μία διαχείριση, η οποία αποβαίνει ως αιώνια ωφέλεια εκείνου, ο οποίος
είναι ο φορέας της, πλην όμως, δεν είναι ο σκοπός της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αυτός, όταν αναφέρει την υποχρέωση του νομοθέτη να σέβεται την αρχή της φέρουσας
ικανότητας των οικοσυστημάτων.
Μάλιστα, λέτε ότι επίσης σκοπός του νόμου είναι η αποτελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας. Άραγε, αγνοεί κανένας
σε αυτήν την Αίθουσα ότι το ουσιαστικό «διατήρηση» είναι το
αποτέλεσμα της ενέργειας που σημαίνει το ρήμα «διατηρώ»; Τι
χρειαζόταν αυτό το «αποτελεσματική», όταν η διατήρηση είναι
αποτέλεσμα ακριβώς του γεγονότος ότι κάποιος εμποδίζει την
αλλαγή στο χώρο της βιοποικιλότητας;
Όμως, αυτά είναι απλώς κάποια μαργαριτάρια τα οποία αναφέρω και τα επισημαίνω. Δεν το λέω για πρώτη φορά, θα το λέω
συνέχεια ότι το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής έχει την
υποχρέωση τουλάχιστον, εάν το αποφασίσει ποτέ αυτή η Βουλή,
να κήδεται ή να μεριμνά και για τη γλωσσική ευπρέπεια αυτών
των κειμένων. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, όταν αυτά τα ψηφισμένα πλέον νομοσχέδια φεύγουν από τη Βουλή, αυτό που
κάνει ο εφαρμοστής του δικαίου είναι, πρώτον, να προσλαμβάνει
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το νόημά τους με βάση τη γραμματική και το συντακτικό, τα
οποία εσείς φαίνεται ότι δεν έχετε τόσο καλά υπ’ όψιν σας να
χρησιμοποιείτε.
Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις για τις οποίες θα ήθελα πραγματικά να ασκήσω έντονη κριτική. Η πρώτη είναι η περίπτωση που
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1. Ο τίτλος αυτού του
άρθρου είναι: «Ευθύνη της προστασίας της βιοποικιλότητας».
Όταν διαβάσουμε όμως στη συνέχεια το κείμενο, προσπαθούμε
να βρούμε ποια είναι η μορφή της ευθύνης στην οποία αναφέρεστε και φυσικά αυτός που προσπαθεί να κατανοήσει το νόημα
της διατάξεως καταλήγει να δεχθεί ότι με τη λέξη «ευθύνη» προφανώς εννοείτε την αρμοδιότητα.
Όμως, κυρία Υπουργέ, ευθύνη και αρμοδιότητα δεν είναι το
ίδιο. Τουλάχιστον στο ισχύον σύστημα δικαίου. Υπάρχουν τρία
είδη ευθυνών: Η ποινική, η αστική και η διοικητική. Σε καμμία από
τις διατάξεις του άρθρου 15 δεν αναφέρεστε σε κάποιο από αυτά
τα είδη της ευθύνης. Λέτε, όμως, ότι η προστασία ανήκει στο
τάδε όργανο του κράτους ή τουλάχιστον το κράτος είναι εκείνο
το οποίο θα πρέπει να φροντίζει για να αποτρέπονται οι κίνδυνοι
που προσβάλλουν τη δομή του οικοσυστήματος. Αυτά τα ελληνικά πραγματικά, όση προσπάθεια και να κάνει κάποιος, δεν μπορεί να τα κατανοήσει.
Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι εξίσου σοβαρό.
Στο άρθρο 9, παράγραφος 4, εισάγετε μια πολύ περίεργη διάταξη, με την οποία λέτε ότι δάση και δασικές εκτάσεις, από αυτές
που αναφέρουν και προστατεύουν οι διατάξεις του άρθρου 19,
μπορούν να διατίθενται με βάση την παράγραφο 5 των άρθρων
46 και 51 του ν.998/1979, προκειμένου δηλαδή, όπως λένε οι συγκεκριμένες διατάξεις, σε αυτές τις προστατευόμενες περιοχές
να εγκαθίστανται, είτε ποιμνιοστάσια είτε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 46, είτε
ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις στην περίπτωση του
άρθρου 51. Αλήθεια, αυτή είναι η έγνοια σας για την προστασία
της βιοποικιλότητας, ο αφανισμός μέσω αυτών των μεθόδων, με
τις οποίες εκποιείτε ουσιαστικά σε επιχειρηματίες;
Υπάρχει επίσης, και ένα τρίτο πολύ σοβαρό θέμα. Είναι η περίπτωση του άρθρου 16, παράγραφος 5. Εκεί πλέον τα όρια της
ορθής νομοθέτησης έχουν διαρραγεί, γιατί δίνετε το δικαίωμα
να παρίσταται…
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε Τζαβάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε,
τριάντα δευτερόλεπτα ακόμα θέλω.
Δίνετε το δικαίωμα να παρίσταται ως πολιτικός ενάγον το δημόσιο, καθώς επίσης και μια σειρά νομικά πρόσωπα, όπως είναι
μη κυβερνητικές οργανώσεις, ο δικηγορικός σύλλογος, τεχνικά
επιμελητήρια, γεωτεχνικά επιμελητήρια, φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποστεί ζημιά και να ασκούν πολιτική
αγωγή εναντίον του κατηγορουμένου για εγκλήματα του
ν.1650/1986. Έλεος! Κανένας από τους συμβούλους σας δεν
σας είπε ότι ο κάθε κατηγορούμενος δεν μπορεί, τουλάχιστον
σύμφωνα με την Ποινική Δικονομία, άρθρο 63, και τον Αστικό Κώδικα, άρθρο 914 και επόμενα, να αντιμετωπίσει άλλον πολιτικώς
ενάγοντα, εκτός από εκείνον ο οποίος έχει αμέσως ζημιωθεί από
την πράξη ή είναι παθών από την εγκληματική πράξη ή τουλάχιστον είναι φορέας του εννόμου αγαθού το οποίο έχει προσβληθεί; Μα, αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή! Κανείς στο
Υπουργείο σας δεν βρέθηκε να σας πει ότι επιτέλους εδώ παραβιάζεται η αρχή του κράτους δικαίου, η αρχή της νομιμότητας, η
αρχή του σεβασμού στα δικαιώματα του κατηγορουμένου; Κανένας από όλους αυτούς τους οποίους χρησιμοποιείτε για να
παίρνετε τις γνώσεις τους δεν βρέθηκε για να σας συμβουλέψει;
Προφανώς, η επιστήμη την οποία υπηρετούν δεν έχει καμμία
σχέση με τη δημοκρατική υποχρέωση που πρέπει να αισθάνεται
ότι έχει ένας Υπουργός μιας κυβέρνησης που θέλει πραγματικά
να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και μάλιστα στη μορφή
της αρχής της τήρησης της βιοποικιλότητας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειρoκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ. Τζαβάρα.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Σήμερα, μετά από σαράντα τέσσερις ημέρες απεργίας πείνας,
δόθηκε μια λύση εκτόνωσης -όχι κάτι άλλο- στο και πέντε για την
προστασία ζωής, η οποία ζωή δεν μπορεί να εξετάζεται με κριτήρια κατά το δοκούν και προτάσσοντας την ιθαγένεια, το θρήσκευμα, τη γλώσσα, το χρώμα και να ξεχνιέται ο παράγοντας
άνθρωπος.
Κινδύνευσε σοβαρά η ζωή περίπου τριακοσίων ανθρώπων που
ήρθαν στη χώρα μας οι περισσότεροι εδώ και πολλά χρόνια.
Αυτοί δούλεψαν στα χωράφια, στις οικοδομές και αλλού και τελικά λόγω της κρίσης δεν κατάφεραν να παραμείνουν με νόμιμα
χαρτιά.
Ξέρετε κάτι, κύριοι συνάδελφοι; Δεν πρέπει να ξεχνάμε ή να
αποκρύπτουμε τεχνηέντως ότι στη μεταπολεμική Ελλάδα και αργότερα τα ρεύματα Ελλήνων μεταναστών προς την Ευρώπη,
αλλά και τις υπόλοιπες ηπείρους δεν ήταν όλα μέσω διακρατικών
συμφωνιών ή μέσω συμφωνιών με κάποιες εταιρείες. Πολλοί Έλληνες έφευγαν είτε ως τουρίστες, όσοι μπορούσαν, είτε χωρίς
χαρτιά –παράνομοι, λέει- και για πολλά χρόνια ήταν μετανάστες
χωρίς νόμιμα χαρτιά. Άρα τι ήταν; Ήταν άνθρωποι αόρατοι, άνθρωποι-φαντάσματα.
Κάποια στιγμή οι συμπατριώτες μας Έλληνες στις χώρες που
πήγαν, για να βρουν μια καλύτερη τύχη, κατάφεραν να αποκτήσουν νόμιμα χαρτιά. Πολλοί από αυτούς, πολύ αργότερα, διέπρεψαν επαγγελματικά, επιστημονικά και σήμερα είναι μέλη της
απανταχού ελληνικής ομογένειας και τους τιμούμε. Τους χρησιμοποιούν, μάλιστα, κάποιοι που βρίσκονται και εδώ μέσα, κάποιοι
που φωνάζουν σήμερα και όχι μόνο, αλλά εδώ και πολύ καιρό.
Έφυγαν, λοιπόν, και αυτοί οι Έλληνες από την εξαθλίωση,
όπως και οι μετανάστες που φτάνουν στη χώρα μας, για μια καλύτερη ζωή. Οι περισσότεροι δεν θέλουν να μείνουν εδώ, αλλά
να συνεχίσουν στην Ευρώπη. Όμως, εγκλωβίζονται στη χώρα
μας, διότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή μεταναστευτική ενιαία πολιτική, κάτι που όλοι ξέρουμε, αλλά δεν το λέμε.
Ας πάψουμε, λοιπόν, να μιλάμε για αφορισμούς και με απίστευτες κορώνες ως οι καθαρόαιμοι. Ας γυρίσουμε πίσω, στις
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, στη δική μας ιστορία και
στους πρόσφυγες που ήρθαν από τον Πόντο, από την Κωνσταντινούπολη, από τη Μικρασία, από την Ανατολική Θράκη. Η αντιμετώπιση εδώ των τότε κατοίκων της Ελλάδας προς αυτούς δεν
ήταν πολύ καλή.
Οι πρόσφυγες ποιοι ήταν; Τι είχαν; Ιθαγένεια είχαν ελληνική.
Στο θρήσκευμα ήταν Χριστιανοί. Χρώμα είχαν λευκό και ως
γλώσσα πολίτικα, σμυρναίικα, θρακιώτικα, ποντιακά με βάση την
αρχαία ελληνική γλώσσα. Δυστυχώς, όμως, αρκετοί Έλληνες
τότε της αστικής τάξης είχαν έναν περισσό ρατσισμό προς τους
πρόσφυγες και δεν το έκρυβαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και εγώ έχω ρίζες από τον
Πόντο και έχω ακούσει ιστορίες από τους παππούδες μου και
από άλλους ανθρώπους και για την πατρίδα στον Πόντο αλλά και
για τη νέα πατρίδα. Γνωρίζω όλη την αντιμετώπιση, όλη την ιστορία και αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Οι άνθρωποι
δεν μπορούν να είναι λαθραίοι, γιατί δεν είναι εμπορεύματα.
Όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη έχουν δικαίωμα στην αξιοπρεπή
ζωή και η μετανάστευση, η προσφυγιά δεν γίνεται με μεθόδευση,
αλλά μόνο κάτω από πραγματική ανάγκη. Οι ανθρώπινες ζωές
είναι πάνω απ’ όλα. Το όποιο πολιτικό κόστος ωχριά μπροστά
στον κίνδυνο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή.
Στο σχέδιο νόμου της βιοποικιλότητας -δυο μήνες για το
παρόν σχέδιο νόμου- οι διατάξεις έρχονταν και παρέρχονταν. Το
άρθρο 9 άλλαξε. Πόσες φορές, δεν μπορώ να θυμηθώ. Η εισηγήτριά μας, Ηρώ Διώτη, εμπεριστατωμένα τοποθετήθηκε για το
τόσο σοβαρό ζήτημα που υποθηκεύει το περιβαλλοντικό μέλλον
της χώρας μας. Οι θέσεις μας είναι γνωστές. Χωρίς Δασολόγιο,
Κτηματολόγιο και χρήσεις γης, όλα τα προηγούμενα χρόνια με
ευθύνες διαχρονικές και δικομματικές, δημιουργήθηκε ένα στρε-
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βλό αναπτυξιακό μοντέλο με αυθαίρετη και άναρχη δόμηση. Δεν
πρέπει αυτό να αναστραφεί; Κάποια στιγμή, πρέπει να υπάρξει
μια αρχή, όσο μπορούμε να πούμε ότι προλαβαίνουμε πράγματα.
Οι προστατευόμενες περιοχές μένουν απροστάτευτες εδώ και
χρόνια, διότι τα μεγάλα συμφέροντα τις αφανίζουν. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Υφυπουργό –η κυρία Υπουργός λείπει- αν γνωρίζει την περίπτωση της νότιας Σκύρου που είναι προστατευόμενη περιοχή και αν θα επιτρέψει το Υπουργείο και η Κυβέρνηση στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, μέσα από αναπτυξιακή εταιρεία, να αντικαταστήσει στα τριάντα εννέα χιλιάδες στρέμματα
που κατέχει με χρυσόβουλα, εκατόν έντεκα ανεμογεννήτριες, σε
μία περιοχή η οποία είναι προστατευόμενη σε διεθνές δίκτυο
προστασίας με σαθρά εδάφη, που αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται
εκατοντάδες κυβικά τσιμέντου για να εγκατασταθούν οι εκατόν
έντεκα ανεμογεννήτριες και αν αυτό εντάσσεται στην πράσινη
ανάπτυξη και στην αειφορία και δεν είναι μια ολική καταστροφή
ενός νησιού αλλά και της βιοποικιλότητάς του. Εκεί είναι το σκυριανό αλογάκι και διαβιούν απίστευτα είδη πουλιών. Αλλά δεν
είναι μόνο αυτό. Θα καταστραφεί και ο τουρισμός και όλο το νησί
θα είναι κάτω από τη σκιά εκατόν έντεκα ανεμογεννητριών. Μιλάμε για ΑΠΕ, αλλά όχι γι’ αυτήν την υπερσυσσώρευση σε περιοχές προστατευόμενες.
Θα μιλήσω για το άρθρο 28, το οποίο αναφέρεται στη μετεγκατάσταση της Ακρινής και των Αγίων Αναργύρων -Κοζάνη,
Φλώρινα- περιοχές οι οποίες δέχθηκαν για πάρα πολλά χρόνια
τα λιγνιτικά εργοστάσια της ΔΕΗ. Βεβαίως, από την άλλη μεριά
υπήρχαν οι θέσεις εργασίας, όμως χωριά τα οποία ήταν όμορα,
ειδικά η Ακρινή που τη γνωρίζω πολύ καλά με το νότιο πεδίο της
Πτολεμαΐδας, εδώ και χρόνια ταλαιπωρούνταν, τρώγανε την
τέφρα, πεθαίνανε από καρκίνους, αλλά δεν μπορούσαν να μετεγκατασταθούν. Έρχεται αυτή η διάταξη η οποία είναι θετική και
θα την ψηφίσουμε και αναφέρει ότι θα γίνει μετεγκατάσταση,
μέχρι δέκα έτη. Γιατί; Στην πρώτη διάταξη ήταν μέχρι οκτώ έτη.
Γιατί αλλάζει; Γιατί επιμηκύνεται;
Τα χρήματα θα μπουν 50% από τη ΔΕΗ και 50% από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί; Δεν είναι υποχρέωση της ΔΕΗ; Άλλωστε τα κτήματα που θα απαλλοτριωθούν υπέρ του δημοσίου,
θα δοθούν στη ΔΕΗ για να τα χρησιμοποιεί. Νομίζω ότι θα πρέπει
να το ξαναδείτε και έστω την ύστατη στιγμή να βάλετε εκείνη τη
διάταξη που θα υποχρεώνει τη ΔΕΗ να βάλει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό.
Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου της βιοποικιλότητας επί της
αρχής το καταψηφίσαμε. Θα συνεχίσει μετά στη δευτερολογία
της η εισηγήτριά μας να πει ποια άρθρα ψηφίζουμε και ποια όχι,
αλλά το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι όταν μιλάμε για τη βιοποικιλότητα να έχουμε στο νου μας και τις επόμενες γενιές. Πολλές
φορές μένουμε στο βραχυπρόθεσμο και ξεχνάμε το μακροπρόθεσμο.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε την κ. Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Φθιώτιδας του ΠΑΣΟΚ, κ. Νικόλαος Τσώνης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την αίσθηση ότι σήμερα όλες οι πτέρυγες της Βουλής περίμεναν στη γωνία την Κυβέρνηση, για το τι θα κάνει με τους λαθρομετανάστες. Όποια
κίνηση και αν έκανε, θα διαμαρτύρονταν και τούτο γιατί απ’ ό,τι
φαίνεται νόμιζαν πως κάτι θα εισπράξουν από αυτό. Δεν νομίζω
ότι αυτό το θέμα είναι θέμα για πολιτική εκμετάλλευση και δεν
αναφέρομαι βέβαια στη διαφορά απόψεων που μπορεί να έχει
κάποιος στο μεταναστευτικό. Αναφέρομαι στο χειρισμό αυτού
του θέματος, αυτό της απεργίας πείνας. Πιστεύω δε ότι ο Έλληνας έχει υποχρέωση πάνω απ’ όλα να βάζει τη ζωή, την ύπαρξη
και τον άνθρωπο και γι’ αυτό επαιρόμαστε ότι διαφέρουμε από
άλλους λαούς.
Θέλω, όμως, να θέσω και δυο ερωτήματα σε όλους εδώ τους
συναδέλφους. Όταν σκεφτόμαστε και δημιουργούμε άποψη γι’
αυτό το θέμα, πάντα πρέπει να έχουμε στο νου μας τι είναι αυτό
που οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους εδώ, μήπως και οι δικές
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μας πολιτισμένες κοινωνίες έχουν τις ευθύνες τους, μήπως δημιουργούν πολέμους διαφόρων ειδών και ένα δεύτερο, ποιοι
είναι αυτοί που τους κρατούν εδώ, ποιοι τους δίνουν δουλειά και
γιατί, αφού δεν τους θέλουν; Πάντως, για να εκφράσω και την
άποψή μου, η οποία θα είναι καθησυχαστική προς όλους αυτούς
που ανησύχησαν ότι θα έλθουν και άλλοι λαθρομετανάστες, η
άποψή μου είναι ότι όχι μόνο δεν θα έλθουν, αλλά θα μειωθούν
κιόλας, γιατί η πείνα θα τους διώξει, αρκεί να τους πληρώσουμε
τα εισιτήρια και θα φύγουν και θα δείτε ότι θα μειωθεί αυτό το
φαινόμενο.
Στο νομοσχέδιο τώρα, κύριε Υπουργέ, αν θέλει κάποιος να μιλήσει για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,
θα πρέπει νομίζω πρώτα να αναφερθεί στο ποια είναι τα αίτια
που καταστρέφουν τη βιοποικιλότητα, το περιβάλλον και σε τι
βαθμό το καθένα από αυτά. Κάνοντας μια τέτοια καταγραφή
μπορεί κάποιος να πει ότι η μεγάλη ζημιά γίνεται από αυτούς
τους οποίους εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Την κάνουν
οι πυρηνικές και όχι μόνο δοκιμές, την κάνουν οι μεγάλες βιομηχανίες, οι πολιτικές των μεγάλων επάνω στους ρυπογόνους παράγοντες και όπως είπαμε αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα
επηρεάσουμε. Ζημιά κάνουν, όμως, και τα μικρά και αυτά με το
σημερινό νομοσχέδιο προσπαθούμε να τα επιλύσουμε.
Κύριε Υπουργέ, και το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού το γνωρίζουμε για το περιβάλλον, καθώς και το ενδιαφέρον όλης της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σας. Γνωρίζουμε ότι έχετε παραλάβει μια κατάσταση πολύ άσχημη και όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι το κράτος πηγαίνει πίσω από την κοινωνία, κάνει τα
στραβά μάτια και μετά έρχεται να νομιμοποιήσει τις παραβάσεις.
Για να είμαι σύντομος, θα αναφερθώ στο περιβάλλον της
Φθιώτιδος. Θέλω να υπενθυμίσω ότι πριν από δύο χρόνια η Φθιώτιδα υπέστη μια μεγάλη καταστροφή, την καταστροφή του Μαλιακού που ως αιτία πρώτη θεωρήθηκαν τα λιπάσματα, ο
εκτροφισμός και κάποια μικροφύκη, αλλά υπάρχουν τόσα άλλα
που επιβάρυναν την καταστροφή αυτή, όπως είναι οι ΧΥΤΑ που
δεν υπάρχουν, οι ΒΙΟΚΑ των πόλεων και στη θάλασσα αλλά και
στον Σπερχειό ποταμό που δεν υπάρχουν, τα ελαιοτριβεία, η ανεξέλεγκτη κατάσταση, οι βόθροι και άλλα.
Η αντίδραση της πολιτείας σε αυτά τα τρία χρόνια τώρα δεν
είναι ικανοποιητική. Έχουμε ζητήσει δε, κύριε Υπουργέ, να ενταχθούμε στο πρόγραμμα της απονιτροποίησης γι’ αυτό το λόγο
και παρ’ όλο που ξέρω ότι συμφωνείτε, αυτό δεν έχει προχωρήσει και θα θέλαμε να το φροντίσετε. Να ενταχθούμε και εμείς
μαζί με τις άλλες περιοχές –αυτή η περιοχή του Σπερχειού- στο
πρόγραμμα της απονιτροποίησης.
Τι ζητάνε οι πολίτες της Φθιώτιδας σχετικά με το περιβάλλον,
αυτοί που αγαπούν τη φύση, αυτοί που ζουν τη φύση, αυτοί που
έχουν ζήσει εκεί και λένε ότι είναι οικολόγοι; Ζητάνε μία καλή διαχείριση του νερού. Όλοι ξέρουμε –και εγώ το έχω ζήσει, κύριε
Υπουργέ- ότι όπου υπάρχει νερό δημιουργείται βιότοπος, δημιουργείται ζωή. Ζητάνε μία συνετή χρήση των φυτοφαρμάκων. Η
μεγάλη καταστροφή, στα τελευταία χρόνια που εγώ μπορώ να
παρακολουθήσω τη φύση, στον τόπο μας έχει συμβεί από αυτά
τα δύο, δηλαδή από την κακή διαχείριση του νερού και τα φυτοφάρμακα. Ζητάνε χωροταξία, πού θα εγκατασταθεί το καθένα,
ιχθυοκαλλιέργειες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ΧΥΤΑ κ.λπ..
Ζητάνε να γίνουν οι ΧΥΤΑ, να γίνουν οι ΒΙΟΚΑ, να υπάρξει τάξη
στα ελαιοτριβεία και στους βόθρους, να γίνουν δασικοί χάρτες,
αναδασμοί, οργανωμένοι χώροι δόμησης. Το κράτος, όπως είπαμε, πηγαίνει πίσω πάντα. Δομούν και μετά τους νομιμοποιεί.
Και κυρίως –ένα πράγμα που και αυτό δεν λειτουργεί- αυστηροί
έλεγχοι σε αυτά που λειτουργούν τώρα –δεν γίνονται και αυτοίεργοτάξια, βιομηχανία κ.λπ..
Πρόβλημα, γιατί όλοι επικροτούμε αυτό το νομοσχέδιο το
οποίο είναι ένα μεγάλο νομοσχέδιο και πράγματι δείχνει ενδιαφέρον για τη φύση, έχουμε και εμείς με το άρθρο 9. Και τούτο,
κύριε Υπουργέ, γιατί εμείς έχουμε πέντε προστατευόμενες περιοχές στη Φθιώτιδα. Οι τέσσερις ορεινές, περίπου πενήντα χιλιάδες στρέμματα και η μία η κύρια, η μόνη που στο γεωγραφικό
χάρτη τη βλέπεις με πράσινο –αν θα πάρετε έναν τέτοιο χάρτη
της Φθιώτιδας, μόνο αυτό το σημείο θα δείτε ότι είναι πράσινο,
γόνιμο δηλαδή- είναι η κοιλάδα του Σπερχειού με τη «NATURA».
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Εκεί έχουμε πρόβλημα, γιατί δυσκολεύεται η ανάπτυξη σ’ αυτή
την περιοχή. Ακόμη και ένας αγρότης που θέλει αν κάνει μία κάθετη παραγωγή, να αξιοποιήσει το προϊόν του, έχει δυσκολίες
στην εγκατάσταση αυτής της μονάδας.
Επίσης, το κομμάτι της «NATURA», για το οποίο μιλάμε και την
περιοχή της κοιλάδας του Σπερχειού-Μαλιακού, περιλαμβάνει
εβδομήντα χιλιόμετρα παραλία. Έτσι λοιπόν, όποιος θα θέλει
πλέον να χτίσει και δεν έχει, θα αναγκαστεί ίσως να πουλήσει
κάτι άλλο για να αγοράσει εκείνο που ονειρεύτηκε. Ζητάμε από
το κράτος να τρέξει μπροστά αυτήν τη φορά, κύριε Υπουργέ, να
κάνει διαχειριστικές μελέτες και να ορίσει ζώνες οικιστικού ελέγχου. Έτσι να μπορεί εύκολα ο μέσος και φτωχός πολίτης να χτίσει όταν το επιθυμεί και όταν έχει χρήματα.
Το τελευταίο, κύριε Υπουργέ είναι το θέμα της «NATURA»,
αυτό που είπαμε με αυτήν την τελευταία ζώνη. Η «NATURA» στη
Φθιώτιδα έγινε το 2001 και την έκαναν κάποιοι που ούτε καταλάβαμε πώς την έκαναν. Χωροθέτησαν με το μάτι, απ’ ό,τι ξέρουμε.
Και να τους δώσω μία δικαιολογία. Σε αυτήν τη ζώνη, κύριε
Υπουργέ, τότε δεν υπήρχε ούτε η ΕΡΓΟΣΕ, που πέρασε τώρα,
ούτε η ΠΑΘΕ, που πέρασε τώρα, ούτε η Ε65, που θα περάσει,
ούτε ένα κομμάτι που κρατάνε τώρα για να κάνουν το ΣΑΕ.
Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε
από την αρχή το θέμα της «NATURA» σ’ αυτό το σημείο της
Φθιώτιδας.
Τέλος, κλείνοντας θέλω να πω ότι πέρα από τους νόμους χρειάζεται και η παιδεία από μικρή ηλικία πάνω σε αυτό το καίριο
θέμα της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον Βουλευτή Φθιώτιδας, κ. Νικόλαο Τσώνη.
Παρακαλώ την κ. Μαρία Σκραφνάκη, Βουλευτή Ηρακλείου του
ΠΑΣΟΚ, να λάβει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προστασία
του περιβάλλοντος και η βιοποικιλότητα αποτελεί σήμερα μία
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ανθρωπότητα.
Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως σήμερα επιβάλλεται να δώσουν
προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος, παράλληλα
με την οικονομική ανάπτυξη, διότι περιβάλλον και ανάπτυξη πρέπει να συνυπάρξουν. Είναι βέβαιο ότι κανένα μοντέλο ανάπτυξης
δεν πρόκειται να επιτύχει, εάν βασίζεται στην επιδείνωση και την
καταστροφή του φυσικού πλούτου και του περιβάλλοντός μας.
Τον τελευταίο καιρό γίνεται διάλογος σε όλον τον πλανήτη για
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν απ’ όλες τις χώρες για την προστασία του περιβάλλοντος. Δυστυχώς όμως, οι πιο αναπτυγμένες οικονομικά χώρες του κόσμου που έχουν και βαριά
βιομηχανία, όπως για παράδειγμα η Αμερική και η Κίνα, αντιδρούν και δεν εφαρμόζουν τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για
τη σωτηρία του πλανήτη.
Η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, δεν αντιμετωπίζει πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα διότι δεν είναι βιομηχανική χώρα. Όμως,
πρέπει να ολοκληρώσει τις υποδομές που χρειάζονται για την
προστασία του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα τους βιολογικούς καθαρισμούς, τα έργα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση. Επίσης, πρέπει να
προστατεύσει τις περιοχές «NATURA» και τη σπάνια βιοποικιλότητα που διαθέτει.
Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, έχει
εξαιρετικό κλίμα, πλούσια βιοποικιλότητα, διαθέτει όμορφα φυσικά τοπία και είναι από τις χώρες που διαθέτουν τεράστια πολιτιστική κληρονομιά και σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους και
μνημεία. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι η βάση του ευρωπαϊκού
πολιτισμού, όπως είχε πει από αυτό το έδρανο της Βουλής και ο
Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί. Τα μνημεία μας, τους αρχαιολογικούς μας χώρους και το φυσικό μας περιβάλλον πρέπει να
τα προστατεύσουμε και να τα αναδείξουμε, διότι αυτά αποτελούν τη βάση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που χρειάζεται η
χώρα μας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το παρόν νομοσχέδιο ερχόμαστε να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας, να επανακαθορίσουμε το εθνικό σύστημα προστα-
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τευόμενων περιοχών και για πρώτη φορά, εκτός από το χαρακτηρισμό των προστατευόμενων βιοτόπων στα διάφορα επίπεδα
προστασίας να δώσουμε τη δυνατότητα χαρακτηρισμού σημαντικών περιοχών ως θαλάσσια καταφύγια ή προστατευόμενα θαλάσσια τοπία.
Επίσης, με το παρόν νομοσχέδιο επιτυγχάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εναρμόνιση του εσωτερικού μας δικαίου
με την κοινοτική νομοθεσία, διότι έχουμε πάρα πολλές ανοικτές
υποθέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Απλοποιούμε επίσης, τις διαδικασίες χαρακτηρισμού
των προστατευόμενων περιοχών και της αδειοδότησης κάποιων
επιτρεπόμενων έργων. Καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο κενό στην
προστασία των μικρών υγροτόπων, αλλά και στη διαχείριση και
προστασία των περιοχών του κοινοτικού δικτύου «NATURA
2000».
Επίσης, με το παρόν νομοσχέδιο αποσαφηνίζεται το καθεστώς
και οι επιτρεπόμενες χρήσεις στις περιοχές προστασίας, έτσι
ώστε να μπορεί ο καθένας να γνωρίζει πού μπορεί να επενδύσει,
κάτω από ποιους όρους μπορεί να επενδύσει, ενώ γίνονται σαφείς και οι κόκκινες γραμμές υψηλής προστασίας.
Επίσης, με το παρόν νομοσχέδιο στις περιοχές του δικτύου
«NATURA» απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιαιτέρως οχλουσών
και επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η χρήση μη φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων γεωργίας κτηνοτροφίας και
αλιείας και ενθαρρύνονται οι φιλικές με το περιβάλλον δραστηριότητες.
Είμαι υπέρ του νομοσχεδίου, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες
ρυθμίσεις που φέρατε στη Βουλή, κυρία Υπουργέ, και αυτό αποδεικνύει την ευαισθησία σας και τη συναινετική σας διάθεση
στους δίκαιους προβληματισμούς και στα αιτήματα των συναδέλφων Βουλευτών όλων των κομμάτων.
Σήμερα, κυρία Υπουργέ, παίρνουμε οριζόντια μέτρα για τις
προστατευόμενες περιοχές και ιδιαίτερα για τις περιοχές
«NATURA». Κατά την άποψή μου σωστά πράττουμε, διότι υπήρχε
εγκληματική καθυστέρηση δεκαετιών της πολιτείας και αν περιμένουμε και άλλο χρόνο να γίνουν ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για κάθε περιοχή «NATURA», θα καθυστερούσαμε ακόμη
περισσότερο και όλο αυτό θα ήταν σε βάρος του περιβάλλοντος.
Πρέπει, όμως, από αύριο, κυρία Υπουργέ, να προχωρήσουμε
στην εκπόνηση των ειδικών περιβαντολογικών μελετών για τις
περιοχές «NATURA» που θέλουμε να προστατεύσουμε και να εκδοθούν για κάθε μία από αυτές ειδικά προεδρικά διατάγματα και
βεβαίως θα πρέπει να γίνουν και οι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι
πρέπει να λειτουργούν.
Πρέπει να γίνει από αυτό το Βήμα σαφές, κυρία Υπουργέ, ότι
το νομοσχέδιο που ψηφίζουμε σήμερα αφορά μόνο τις περιοχές
«NATURA», όπου η αρτιότητα των οικοπέδων γίνεται δέκα στρέμματα, αλλά ισχύει και η αρτιότητα των τεσσάρων στρεμμάτων
για όσους μέχρι σήμερα έχουν οικόπεδο έκτασης μέχρι τεσσάρων στρεμμάτων.
Επίσης, καταργούνται και σωστά οι παρεκκλίσεις για τις περιοχές «NATURA» και μόνο. Αυτό διότι πάρα πολύς κόσμος μας
παίρνει και μας ρωτάει για αυτό το νομικό καθεστώς, αν ισχύει
και σε ποιες περιοχές.
Κυρία Υπουργέ, τον τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλη συζήτηση
για την κατάργηση της δόμησης στα εκτός σχεδίου πόλης ακίνητα. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με αυτό, διότι έτσι γίνεται σε
όλον τον κόσμο. Όμως στα άλλα κράτη υπάρχει ο χωροταξικός
και πολεοδομικός σχεδιασμός, που δυστυχώς στη χώρα μας δεν
υπάρχει. Πρέπει άμεσα, λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τα υπάρχοντα σχέδια πόλης, τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, τα ρυθμιστικά
σχέδια, τα ειδικά χωροταξικά, για να φθάσουμε στο σημείο να
κόψουμε την εκτός σχεδίου δόμηση.
Πριν από ένα χρόνο από αυτό εδώ το Βήμα σας είχα ζητήσει
να γίνουν αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία, ώστε να επισπευσθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η ένταξη περιοχών στα
σχέδια πόλης. Σήμερα δεν μπορούν να γίνουν επενδύσεις, διότι
λείπει ο χωροταξικός σχεδιασμός και για να ενταχθεί ένα ακίνητο
στο σχέδιο πόλης χρειάζεται είκοσι με είκοσι πέντε χρόνια. Αυτή
είναι η αιτία που έχουμε αυθαίρετα στη χώρα και άρα έχουμε και
υποβάθμιση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Στο Υπουργείο σας, κυρία Υπουργέ, είναι κολλημένα περίπου
τετρακόσια πολεοδομικά σχέδια που αφορούν όλη τη χώρα.
Μόνο για το νομό μας, το Νομό Ηρακλείου, μπορεί να είναι σε
εκκρεμότητα τουλάχιστον είκοσι πολεοδομικές μελέτες. Στις πολεοδομικές μελέτες, στα πολεοδομικά σχέδια, στα ρυθμιστικά
σχέδια, πρέπει να δώσετε προτεραιότητα εσείς η ίδια, διότι ξέρω
ότι εργάζεστε για να προχωρήσουν οι επενδύσεις, για να χτίζουν
οι άνθρωποι νόμιμα και να πάρει μία ανάσα η οικοδομή, που απασχολεί τόσα επαγγέλματα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, κυρία Υπουργέ, ζητώ την προσωπική σας παρέμβαση
για να προχωρήσουν άμεσα οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, όπου
υπάρχει ΠΕΡΠΟ, διότι θα έχουμε τουλάχιστον οργανωμένη δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές με την κατασκευή όλων των
έργων υποδομής και των κοινοχρήστων χώρων που θα βοηθήσουν στην κίνηση της αγοράς και της οικοδομικής δραστηριότητας. Στο νομό μας τουλάχιστον υπάρχουν αιτήματα για τους
δεκαέξι οικοδομικούς συνεταιρισμούς, που είναι κολλημένοι στο
ΥΠΕΧΩΔΕ δέκα χρόνια.
Επίσης, θα πρέπει να απλοποιηθεί ο τρόπος έκδοσης των οικοδομικών αδειών και επίσης, πρέπει να δοθεί επιτέλους λύση
στο πρόβλημα των αυθαιρέτων. Οι άνθρωποι αυτοί είναι για
πολλά χρόνια τώρα όμηροι και δεν μπορούν να μεταβιβάσουν
ούτε καν την περιουσία τους στα παιδιά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι καιροί είναι δύσκολοι και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία,
να δουλέψουμε πιο σκληρά και υπεύθυνα όλοι, πολιτικοί, υπάλληλοι, πολίτες, για να βγούμε από την κρίση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, αν
έχετε την καλοσύνη, κυρία Σκραφνάκη.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι
μας ότι η περιουσία μας είναι το περιβάλλον μας, το οποίο πρέπει
όλοι μας να φροντίσουμε να προστατευθεί. Το παρόν, λοιπόν,
νομοσχέδιο προστατεύει το περιβάλλον γι’ αυτό και το ψηφίζω.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε, την
κ. Μαρία Σκραφνάκη, Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.
Εισερχόμαστε στις δευτερολογίες. Το λόγο έχει ο κ. Γιώργος
Λιάνης, Βουλευτής Φλώρινας του ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, κύριε Λιάνη, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ: Φαντάζομαι θα μου δώσετε λίγο χρόνο
περισσότερο. Είμαι και ο τελευταίος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν είστε ο τελευταίος. Την ημέρα ακολουθεί ένας μακρύς κατάλογος επίσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ: Άλλωστε αυτή είναι μία από τις τελευταίες μου ομιλίες μου στη Βουλή και νομίζω ότι θα έχω την ανοχή
σας.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, «των οικιών ημών εμπιπραμένων, ημείς άδομεν». Έξω καίγονται τα σπίτια μας, καίγεται ο
λαός μας και εμείς τραγουδάμε. Είμαι τρεις ώρες στο Κοινοβούλιο και βλέπω παράλληλους μονόλογους, όπως έλεγε ο Σεφέρης. Είμαστε η χώρα των παράλληλων μονολόγων. Ο καθείς και
το τροπάριό του. Δικαιώνουμε απόλυτα τον ορισμό του Χάρολντ
Πίντερ όταν πήρε το βραβείο Νόμπελ και έστειλε απάντηση
στους Σουηδούς ότι: δεν είμαστε οι γιατροί, είμαστε η ασθένεια.
Αυτό μπορώ να πω για τους πολιτικούς «δεν είμαστε οι γιατροί,
είμαστε η ασθένεια», για τα κόμματα «δεν είμαστε οι γιατροί, είμαστε η ασθένεια».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο και αν φαίνεται περίεργο,
ήρθα να μιλήσω για να πω τα λιγοστά μου λόγια για τη μετεγκατάσταση των Αγίων Αναργύρων, ενός προσφυγικού χωριού στο
Δήμο Αμυνταίου. Ήρθα εδώ σε μία περίοδο γενικευμένης κρίσης,
γενικευμένης πολιτικής απαξίωσης για να κάνω κάτι διαφορετικό
από αυτό που συνηθίζουμε όλοι μας. Ήρθα να πω τον καλό λόγο.
Σε αυτήν τη δύσκολη καμπή όλοι πλέον έχουμε στα χείλη μας
εύκολο τον κριτικό και τον πικρό λόγο, τόσο ώστε και τις λίγες
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φορές που έχουμε μία ευλογημένη πραγμάτωση, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, σιγούμε και την αποσιωπούμε.
Αυτό συμβαίνει γιατί χάνουμε το σωστό μέτρο, γιατί η χώρα
μας -και το έχουν πει υπέροχα οι ποιητές μας- ζει με πανικούς. Η
Ελλάδα ζει με πανικούς. Και ένας από τους πανικούς αυτούς,
που αυτήν τη φορά δεν είναι αδικαιολόγητος έχει πλήξει και το
Κοινοβούλιο. Η κρίση, λοιπόν, μας έφερε πολιτικούς πανικούς,
οικονομικούς πανικούς, κοινωνικούς πανικούς, που δεν είναι καθόλου αδικαιολόγητοι για το λαό μας και τελευταία και εδώ συναδελφικούς πανικούς. Μοιραία η χώρα γέμισε από μικρούς
εμφύλιους.
Γυρίζω, λοιπόν, στο θέμα. Οι Άγιοι Ανάργυροι σύμφωνα με τις
τελευταίες έρευνες της «GREENPEACΕ» και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι η πιο μολυσμένη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Στο χωριό αυτό παρατηρήθηκε το 2010 η μεγαλύτερη τιμή
συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων. Υπάρχουν πενήντα
τέσσερα μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Δολοφονικά! Την
ώρα που η επιτρεπόμενη μέγιστη τιμή στην Ευρωπαϊκής Ένωση
είναι σαράντα μικρογραμμάρια…
Εκτός του ότι είναι το πιο μολυσμένο χωριό, χρόνια τώρα η
ΔΕΗ έσκαβε τα ορυχεία με πελώρια μηχανήματα, τους φοβερούς
«δεινόσαυρους» όπως τους λένε και προκάλεσε στα σπίτια των
κατοίκων πελώριες ρωγμές πέντε μέτρων, με συνέπεια να κινδυνεύει η ζωή τους. Είκοσι χρόνια θυμάμαι να μιλάμε γι’ αυτό το
θέμα στη Βουλή. Αλλά στην Ελλάδα «ήμουν νιος και γέρασα».
Δεν θέλω να ασκήσω κριτική, καθώς η πολιτική μου κλεψύδρα
λιγοστεύει. Έφθασε στα όριά της. Μόνο κριτική δεν θέλω να
ασκώ. Θέλω να έχω στραμμένη τη ματιά μου στο πώς θα βγούμε
όλοι από το δίχτυ του «Εγώ», κόμματα και Βουλευτές και να περάσουμε το Μακρυγιαννικό «Εμείς», σε βασικά τουλάχιστον θέματα. Ας μου επιτραπεί να ανάψω τη φαντασία μου.
Το χωριό Άγιοι Ανάργυροι είναι πλάι στη Χειμαδίτιδα λίμνη. Η
λίμνη αυτή δίνει πολύ μεγάλους σεισμούς. Ακόμα και η Κοζάνη
δίπλα έχει σημαντικούς σεισμούς. Σε περίπτωση μίας τέτοιας, ο
μη γένοιτο, σεισμικής καταστροφής οι Άγιοι Ανάργυροι θα ισοπεδωθούν. Χρειάστηκε μία έρευνα καταπέλτης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να μπουν τα πράγματα στη
θέση τους. Κανένας δεν πίστευε ότι το χωριό κινδυνεύει.
Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη, γιατί την είχα παρακαλέσει να ξεστρατίσει από το δρόμο
της, όταν είχε έρθει στη δυτική Μακεδονία και να επισκεφθεί στο
χωριό αυτό, για να δει με τα μάτια της την καταστροφή. Και
ήρθε. Δεν χρειάστηκε να μείνει πολύ ώρα μέσα στα σπίτια των
κατοίκων. Είδε ακριβώς τις ρωγμές και είπε: «Δεν χρειάζεται να
δω περισσότερα. Θα κοιτάξω να βρω τα χρήματα για να γίνει η
μετεγκατάσταση». Και έγινε με το άρθρο 28 για τους Νομούς
Φλώρινας και Κοζάνης και για τα χωριά Ανάργυροι και Ακρινή.
Έγινε για λόγους «δημόσιας ωφέλειας» και για λόγους προστασίας της ανθρώπινης ζωής.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι αυτό χαρίζει στην κυρία Υπουργό,
αλλά και στη Διοίκηση της ΔΕΗ, υπό τον Πρόεδρό της κ. Αρθούρο Ζερβό -και δεν έχω λόγο να κρύβω αυτό που αισθάνομαιτον καλύτερο που έχω δει στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
τα τελευταία είκοσι χρόνια, δύο σημαντικές λέξεις: Ευθυκρισία
και ανιδιοτέλεια.
Τώρα για το ποιος θα πληρώσει την μετεγκατάσταση, θα
έλεγα και εγώ, κυρία Υπουργέ, ότι θα έπρεπε να πληρώσει το
κράτος και η ΔΕΗ και αν συμφωνεί η περιφέρεια, όπως το βάλατε, να αναλάβει και αυτή ένα μέρος της ευθύνης. Αυτό, όμως,
είναι μία ουτοπία και σε εποχές σαν τη δική μας η ουτοπία αναζητείται.
Η απόφασή σας αυτή –και αυτό θέλω να τονίσω- είναι μία ξαφνική λιακάδα μέσα σε ένα γενικό καταχείμωνο στη Φλώρινα, που
δοκιμάζεται όσο καμμιά άλλη περιοχή στην Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε. Δοκιμάζεται, όχι μόνο από την κρίση, αλλά κυρίως από τη
φύση. Αλλά και από τις πράξεις μας και από τις αναβολές μας
και από τις αναστολές μας πενήντα χρόνια τώρα.
Η Φλώρινα έχει «διπλά δοκιμαζόμενα» σύνορα, ψυχροπολεμικά σύνορα. Είναι εκτός Εγνατίας. Δεν θεωρήθηκε άγονη
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γραμμή και το τρένο δεν φθάνει μέχρι εκεί. Και θεωρούνται άγονες γραμμές ο προαστιακός, η Αθήνα-Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη. Τέτοια ισότητα στη χώρα!
Τέλος, είχε ένα πανεπιστήμιο, που από τέσσερις χιλιάδες φοιτητές, έχει σήμερα δύο χιλιάδες σπουδαστές. Συρρικνώθηκε. Οι
τράπεζες έγιναν θυρίδες και είμαστε εκτός Εγνατίας. Ο μόνος
νομός στη βόρεια Ελλάδα που είναι εκτός Εγνατίας και η Εγνατία
περνούσε μέσα από τη Βεγορίτιδα. Για την ιστορία αυτό.
Δώσατε, λοιπόν, νόημα, κυρία Υπουργέ, στη φράση της Μελίνας Μερκούρη «Τα σύνορα δεν είναι ποινή. Τα σύνορα είναι
τιμή». Και δώσατε και νόημα στη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου ότι η Ελλάδα δεν τελειώνει στα σύνορα, αλλά η Ελλάδα
αρχίζει από τα σύνορα. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον
κ. Γιώργο Λιάνη, Βουλευτή Φλώρινας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Γιουματζίδης για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Ήθελα να πω με έκπληξη –πιθανόν να είναι η δεύτερη φορά στο μικρό χρονικό διάστημα που
βρίσκομαι στο Κοινοβούλιο- ότι ενώ συζητάμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με την ίδια την ύπαρξή μας και
την ίδια μας τη ζωή, τη βιοποικιλότητα, ουσιαστικά τη διατήρηση
του γενετικού υλικού, έντεχνα για την τηλεόραση αποπροσανατολίζεται η κουβέντα και παίζονται διάφορα πολιτικά παιχνίδια
και τελικά δεν μιλάμε επί της ουσίας, αλλά φροντίζουμε να δημιουργούμε την προσωπική εικόνα ή την εικόνα του κόμματός μας.
Κανείς δεν σκέφτεται την Ελλάδα, την πατρίδα στην προσπάθεια
να κερδίσει το κομματικό του συμφέρον.
Ώρες-ώρες νιώθω –και είναι η δεύτερη φορά που το λέω στο
Κοινοβούλιο- ότι κάνουμε ομιλίες και ό,τι θυμόμαστε χαιρόμαστε,
όπως λέμε στην πατρίδα μου και τελικά δεν μιλάμε πάρα πολλές
φορές επί της ουσίας με μονότονους λόγους. Αυτή είναι η γενική
παρατήρηση που ήθελα να κάνω στη συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο που πάρα πολλές φορές και από εμένα προσωπικά και συνολικά από τους συναδέλφους μου ξέφυγε από
την ουσία του.
Θα ήθελα, όμως, εδώ να τονίσω την αδήριτη ανάγκη να βρίσκουμε εδώ κάθε φορά τη χρυσή τομή. Και κατά την άποψή μου,
χρυσή τομή είναι αναγκαία να βρεθεί, όταν συγκρούονται δύο
συμφέροντα και μάλιστα συμφέροντα, όπως ορίζει και η έννοια
σε έναν καπιταλιστικό κόσμο και συμφέροντα, όπως ορίζεται και
σε μια μαρξιστική προσέγγιση.
Ήθελα, λοιπόν, να πω ότι είναι φανερό ότι σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο συγκρούεται η συνταγματική επιταγή για την αξία και για
την προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα συγκρούεται
η συνταγματική επιταγή για την αξία και την προστασία της ιδιοκτησίας, μιας ιδιοκτησίας στο συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα,
στο οποίο βρισκόμαστε. Είμαστε υποχρεωμένοι, λοιπόν, να φροντίζουμε σε τέτοια ζητήματα να βρίσκουμε τη χρυσή τομή, ούτως
ώστε να προστατεύονται και οι δύο αξίες. Να μην τραβάμε ο
ένας προς τη μία μεριά και ο ένας προς την άλλη. Είναι μια αναγκαιότητα για την πολιτική ζωή της χώρας και είναι μία προσπάθεια πάρα πολύ σημαντική στο χειμαζόμενο αυτήν την περίοδο
ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον
εισηγητή του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλειο Γιουματζίδη.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας κ. Διονυσία
Αυγερινοπούλου για δύο λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η πρωτοβουλία για τη μετεγκατάσταση των οικισμών είχε ληφθεί επί της διακυβέρνησης της
Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα με πρωτοβουλία της Επιτροπής
Περιβάλλοντος, της οποίας Πρόεδρος ήταν τότε ο συνάδελφος
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Θα ήθελα να συνοψίσω μερικές νομοθετικές προτάσεις, στις
οποίες κρίνουμε χρήσιμο να προβεί η Κυβέρνηση: τη θέσπιση
ενός κώδικα περιβαλλοντικού δικαίου, έναν αυτοτελή νόμο για
την περιβαλλοντική βιοασφάλεια, ένα νόμο και πρόταση για τη
θαλάσσια στρατηγική, καθώς και νόμο, αλλά και την ανάπτυξη
πολιτικής για την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Περιβάλλο-
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ντος, το οποίο και διατύπωσε σαν πρόταση κοινή των κρατώνμελών ο Ευρωπαίος Επίτροπος πριν από δύο εβδομάδες στο
Ναϊρόμπι. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε την
κ. Διονυσία Αυγερινοπούλου, εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας.
Το λόγο έχει η κ. Διαμάντω Μανωλάκου, ειδική αγορήτρια του
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για δύο λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σημερινή συζήτηση κατ’ άρθρον μπορεί να ήταν για τη βιοποικιλότητα, όμως, είχε και μεταναστευτικό. Άρα, είχε δύο θέματα στην κυριολεξία. Βέβαια, συνηθίζεται στη Βουλή, αν θέλει
κάποιος να προβάλλει κάτι, επειδή υπάρχει και το κανάλι, να το
χρησιμοποιεί.
Ωστόσο εγώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Εχθρός δεν είναι
ο μετανάστης, ο πρόσφυγας, ο απελπισμένος άνθρωπος, αλλά
αυτή η πολιτική που γεννά και τους μετανάστες και τους απελπισμένους. Είναι το εκμεταλλευτικό σύστημα, ο ιμπεριαλισμός που
απομυζά τις πλουτοπαραγωγικές πηγές ακόμα και με πόλεμο
από λαούς και χώρες, σκορπώντας δυστυχία. Και ας μην παίζουμε, ούτε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, ούτε να παίζουμε στην πλάτη των μεταναστών και ειδικά για τη λύση των
μεταναστών στην «Υπατία». Και συζητήσαμε και ζητήσαμε συναντήσεις και λύσεις και δεν θα επαναλάβω ό,τι είπε ο εκπρόσωπός
μας κ. Θανάσης Παφίλης. Θα ξεκαθαρίσω, όμως, ότι όσο ισχύουν οι αντιμεταναστευτικές, ευρωκοινοτικές οδηγίες και κανονισμοί, λύσεις δεν θα δίνονται παρά μόνο προσωρινοί διακανονισμοί και μεθοδεύσεις.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, τοποθετήθηκα εκτός από μία,
την 318/20 για έγκριση πολεοδομικών ρυθμίσεων. Εμείς θα την
καταψηφίσουμε. Τη θεωρούμε απαράδεκτη, γιατί με το πρόσχημα της τακτοποίησης εκκρεμοτήτων διευκολύνει ακόμα περισσότερο τα σχέδια εμπορευματοποίησης, καταπάτησης
δημόσιας γης, αλλαγών χρήσης και νομιμοποίησης χαριστικών
–φωτογραφικών θα έλεγα- διατάξεων. Και μιλάω και για τις τέσσερις παραγράφους. Είμαστε κατά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε την
κ. Διαμάντω Μανωλάκου, ειδική αγορήτρια του Κομμουνιστικού
Κόμματος Ελλάδος.
Το λόγο έχει ο κ. Αστέριος Ροντούλης, ειδικός αγορητής του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν θα κάνω κριτική. Έχει εξαντληθεί νομίζω επί των άρθρων.
Θα κάνω τρεις απλές προτάσεις, κυρία Υπουργέ, που ελπίζω
στο μέλλον να τις υιοθετήσετε.
Πρώτον, όσον αφορά τα ειδικά πρόστιμα διατήρησης των
ημιυπαίθριων χώρων, πρότασή μας είναι όταν έχουμε να κάνουμε
με μία υπερπολύτεκνη οικογένεια, έναν υπερπολύτεκνο ιδιοκτήτη, δηλαδή, με έξι παιδιά και πάνω, να υπάρχει πλήρης κατάργηση του προστίμου, ενώ όταν έχουμε να κάνουμε με μία
πολύτεκνη οικογένεια, με τέσσερα παιδιά και πάνω, να έχουμε
μία μείωση κατά 50% του προστίμου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι
οι πολύτεκνες οικογένειες έκλεισαν έναν ημιυπαίθριο χώρο ή μετέβαλαν τη χρήση ενός υπογείου σε δωμάτια για να ικανοποιήσουν βασικές στεγαστικές τους ανάγκες και όχι για λόγους
πολυτέλειας.
Δεύτερον, όσον αφορά τα τυφλά οικόπεδα, γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά ότι χιλιάδες οικόπεδα, άρτια και οικοδομήσιμα, έχουν
μετατραπεί σε απλά χωράφια λόγω της απόφασης 1828/2008
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Προτείνουμε, λοιπόν, να δοθεί ένα νομοθετικό έναυσμα, ένα
νομοθετικό έρεισμα, από την πλευρά της Κυβέρνησης στους δημάρχους, ούτως ώστε να προχωρήσουν σε αλλαγή του τοπικού
ρυμοτομικού σχεδίου για να ικανοποιηθούν οι ιδιοκτήτες αυτοί
που βλέπουν την περιουσία τους να απομειώνεται με απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2008.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, σας έκανα και μια άλλη πρόταση στην επιτροπή. Ο
ν.3208/2003 δίνει τη δυνατότητα στα δασαρχεία να παραχωρούν
σε φυσικά πρόσωπα δασικές εκτάσεις για τη δημιουργία εκτρο-
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φείων θηραμάτων. Περιμένουμε μια ανάλογη ρύθμιση σε ένα
μελλοντικό νομοσχέδιο, δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα στα δασαρχεία να παραχωρούν δασικές εκτάσεις σε φυσικά πρόσωπα,
προκειμένου να δημιουργηθούν περιβαλλοντικά, κτηνοτροφικά
πάρκα για την περισυλλογή και τη διάσωση και την αναπαραγωγή σπανίων φυλών γηγενών αγροτικών ζώων. Πρόκειται για
μια δράση που χαρακτηρίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
ιδιαιτέρως φιλοπεριβαλλοντική. Είναι μια δράση που έχει μεγάλη
σχέση με τη διατήρηση του γενετικού υλικού, άρα και της βιοποικιλότητας.
Θεωρούμε, λοιπόν, ότι θα προχωρήσετε σε μια τέτοια κατεύθυνση, διότι δεν έχει μόνο οικονομική βαρύτητα η πρόταση αυτή,
αλλά έχει και πολιτισμικό βάθος. Οι ντόπιες αυτές φυλές αγροτικών ζώων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιστορία, την παράδοση, τη ζώσα οικονομική πραγματικότητα του έθνους μας και
αποδεικνύουν κατά αυτόν τον τρόπο τη διαχρονική συνέχεια του
ελληνισμού.
Θεωρούμε ότι θα λάβετε πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν τις τρεις
αυτές προτάσεις που καταθέσαμε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κλείνουμε τη συζήτηση με την τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής κ. Σηφουνάκη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα μπορούσα να μιλήσω ακόμη δυο
δεύτερα, κύριε Πρόεδρε, ώστε να δώσω το έναυσμα στον κύριο
Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει δυνατότητα, όσον αφορά την Ακρινή
ή τους Αγίους Αναργύρους στην Κοζάνη και στη Φλώρινα αντιστοίχως, να περάσουν από τα δέκα έτη στα έξι ή στα οκτώ, όσον
αφορά τη μετεγκατάσταση; Υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή η βούληση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Δεν νομίζω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Θα μπορούσα να έχω το
λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Βούληση υπάρχει, κύριε
Ροντούλη, και το έχουμε αποδείξει. Απλά θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που λέμε, μπορεί να γίνει. Και σε συνεννόηση με
το Υπουργείο Οικονομικών, η δεκαετία είναι απαραίτητη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Σηφουνάκη,
έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μιλήσω ολοκληρώνοντας,
αν και αργά, για τις τροπολογίες και κάποιες φραστικές αλλαγές
-και όχι μόνο- οι οποίες γίνονται.
Το πρωί έκανα μια ιστορική αναδρομή. Επίσης, ανέλυσα πάρα
πολύ την έννοια της οριζόντιας πολιτικής απόφασης για την οικοπεδική αρτιότητα ως προς την δυνατότητα δόμησης και την
ανάγκη, το μονόδρομο που είχε η Ελλάδα να είναι συνεπής προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις περιοχές NATURA και να
βάλει τις προϋποθέσεις προστασίας. Και πολύ σωστά κατακρίθηκε γιατί είναι μια γενική διάταξη οριζόντια. Αλλά, δεν μπορείς
να χάσεις άλλα δυο-τρία-τέσσερα χρόνια, όταν έχεις χάσει δεκατρία χρόνια, γιατί όταν, εν τω μεταξύ, θα σου έρθουν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σου πουν: «ωραία τις προσδιόρισες,
τι έχεις κάνει;», τουλάχιστον θα πεις: «έχω κάνει αυτό».
Είπαν, λοιπόν, οι συνάδελφοι ότι έπρεπε το κράτος κ.λπ.. Tο
κράτος είναι η κεντρική Κυβέρνηση. Είναι, όμως και η τοπική αυτοδιοίκηση και πρώτου και παλιού δεύτερου βαθμού, όπως τώρα
η περιφέρεια, γιατί από εκεί ξεκινάνε και ανεβαίνουν προς τα
πάνω οι πρωτοβουλίες και εκεί, δυστυχώς, έχουμε μια μεγάλη
απόσταση σε σχέση με το πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Γι’ αυτό και
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στην Ευρώπη, όχι μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά πολύ
πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ανύπαρκτη η έννοια της
εκτός σχεδίου δόμησης. Σε πολλούς, λοιπόν, συναδέλφους αναλύσαμε γιατί τα διατάγματα των είκοσι τεσσάρων νησιών, των είκοσι έξι νησιών έγιναν με αυτόν τον τρόπο. Ήταν ειδικά
διατάγματα και κατισχύουν του γενικού διατάγματος περί ΓΟΚ.
Κάποιος συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας ήρθε λάβρος
εδώ και κατήγγειλε με έναν τρόπο που δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω -όχι για τους χαρακτηρισμούς του στην οικογένεια Παπανδρέου, γιατί είπε ότι είναι γνωστό τι έχει πει για τον Ανδρέα
Παπανδρέου και ότι αυτός θα ντρέπεται σε όλη του τη ζωή- και
δεν απάντησε σε αυτό. Έκανε, όμως, κριτική για τα προεδρικά
διατάγματα εκείνης της εποχής και ουσιαστικά αμφισβητούσε
και το Συμβούλιο της Επικρατείας που τα έκρινε νόμιμα και απέρριψε τις προσφυγές της Κύθνου και της Σερίφου πριν δέκα χρόνια, το 2005 κι έκανε δεκτό το διάταγμα γιατί είχε ακολουθήσει
τις διαδικασίες. Ήταν μελέτη του Πολυτεχνείου.
Αυτές τις μελέτες για τα νησιά δεν τις στείλαμε στους δήμους
των είκοσι τεσσάρων νησιών, αλλά πήγαμε με τους μελετητές,
με τους καθηγητές του Πολυτεχνείου, την κ. Κρεμέζη και την κ.
Αποστόλου και όλο το team και εγώ και τις παρουσιάσαμε σε όλα
τα δημοτικά συμβούλια, στην Κύθνο, στη Σέριφο, στη Σίφνο, στην
Αστυπάλαια, στην Αμοργό, στο Καστελόριζο, παντού. Και στη συνέχεια συντάχθηκαν τα σχέδια των προεδρικών διαταγμάτων και
εστάλησαν και στους δήμους, προκειμένου να εκφέρουν γνώμη,
όπως προβλέπει ο νόμος, στο φως της ημέρας. Μας κατήγγειλε,
λοιπόν, ο κ. Καμμένος το πρωί για τα «καμώματά» μας.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά και θα μοιράσω και στους εκπροσώπους των κομμάτων -και σήμερα και αύριο- το διάταγμα των
είκοσι τεσσάρων νησιών, το οποίο το έχω καταθέσει και πριν.
Λέει ο λαός ότι αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και το νοικοκύρη και εκείνον, τουλάχιστον, που δεν ψεύδεται και λέει την
αλήθεια. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2005 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στο φύλλο 171, προεδρικό διάταγμα
για τον Άη-Στράτη, την εκλογική μου περιφέρεια, από το Υπουργείο Αιγαίου με υπογραφή του κ. Παυλίδη. Αυτός ήταν Υπουργός. Όπως θα θυμάστε, Υφυπουργός υπήρξε, επίσης, ο κ.
Καμμένος στο ίδιο Υπουργείο. Δεν θυμάμαι αν συνυπήρξε με τον
κ. Παυλίδη. Στο άρθρο 8, λοιπόν, αυτού του διατάγματος –ακούστε- λέει: «Άρθρο 8. Οι διατάξεις του παρόντος κ.λπ.». Και πάει
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στην παράγραφο 3: «Για τους λοιπούς λόγους και περιορισμούς
δόμησης για τις εκτός σχεδίου περιοχές εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, καθώς και οι διατάξεις του π.δ.
10-5/17.05.2002», δηλαδή το διάταγμα των είκοσι τεσσάρων νησιών.
Το καταθέτω και παρακαλώ -αν μπορούν- να βγουν φωτοτυπίες και να δοθούν και στους εκπροσώπους των κομμάτων.
(Στο σημείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο χαρακτηρισμός των νησιών ήταν, δηλαδή του προεδρικού
διατάγματος –Κίμωλος, Δονούσα, Άνω Κουφονήσια, Ηρακλειά,
Σχοινούσα, Αμοργός, Ανάφη, Σίκινος, Φολέγανδρος, Κάσος κ.λπ.
–ως περιοχών που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία και
καθορισμό περιορισμών και ειδικών όρων δόμησης εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχές.
Καταλάβατε; Αυτοί οι κύριοι -αυτό που κατήγγειλε σήμερα ο
κ. Καμμένος- ήρθαν και το υπέγραψαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο
και για να είναι σίγουροι έβαλαν όλη τη διάταξη του νομοσχεδίου
του διατάγματος για τα είκοσι τέσσερα νησιά του 2002.
Το καταθέτω, λοιπόν, και αυτό.
(Στο σημείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα πω και το αστείο της ιστορίας, της στιγμής. Ο Άη-Στράτης
είναι η εκλογική μου περιφέρεια.
Έρχομαι τώρα στις τροπολογίες. Η πρώτη βελτίωση αφορά το
άρθρο 9 παράγραφος 2 και αφορά την παρέμβαση που έκανε ο
εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
Στην πρώτη σειρά, μετά τη λέξη «άρτια» θα υπάρξει προσθήκη
της φράσης «και οικοδομήσιμα».
Κατατίθεται στα Πρακτικά.
(Στο σημείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει την προαναφερθείσα νομοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει
ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Η δεύτερη νομοτεχνική βελτίωση αφορά τα χιονοδρομικά κέντρα. Έτσι,
λοιπόν, στο άρθρο 9 –επειδή διαπιστώθηκε ένα πρόβλημα ότι καλύπτουν τα χιονοδρομικά κέντρα που λειτουργούν από τον ΕΟΤ,
αλλά δεν καλύπτουν εκείνα των δήμων και άλλων- μετά τη λέξη
«διατίθενται», θα υπάρξει προσθήκη της φράσης «σε φυσικά και
νομικά πρόσωπα».
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Επίσης, μετά τη φράση «σύμφωνα με» θα υπάρξει διαγραφή
της φράσης «την προβλεπόμενη διαδικασία» και αντικατάσταση
με τη φράση «διαδικασία ανάλογη με την προβλεπόμενη».
Κατατίθεται στα Πρακτικά.
(Στο σημείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει την προαναφερθείσα νομοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει
ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Έρχομαι σε
ένα άλλο θέμα που επίσης ετέθη και αφορά προσθήκη στην τροπολογία με γενικό αριθμό 318 και ειδικό αριθμό 20.
Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Επιτρέπεται η δόμηση κάθε άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές των
νησιών που αναφέρονται στα από 17.5.2002 (ΦΕΚ Δ’ 402),
24.10.2002 (ΦΕΚ Δ’ 930) και 24.10.2002 (ΦΕΚ Δ’ 931) προεδρικά
διατάγματα και σε γήπεδα, των οποίων η κλίση, σύμφωνα με τις
διατάξεις των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων, απαγορεύει
τη δόμηση, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η μέση κλίση του γηπέδου να μην υπερβαίνει το 40%.
β) Το κτίσμα να είναι μονόροφο και να μην υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα.
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γ) Το υπόγειο, όπου προκύπτει, να μην υπερβαίνει τα τριάντα
τετραγωνικά μέτρα.
δ) Το ύψος του κτηρίου να μην υπερβαίνει τα τεσσεράμισι
μέτρα. Το ύψος μετριέται από τη φυσική στάθμη του εδάφους
σε κάθε σημείου του περιγράμματος του κτηρίου, έτσι ώστε η
προβολή του ύψους του κτηρίου σε καμμία περίπτωση να μην
υπερβαίνει το ανωτέρω επιτρεπόμενο ύψος».
Αυτές οι διατάξεις στην πλειοψηφία τους υπάρχουν και στα
άλλα διατάγματα, άρα ουσιαστικά έχουν περίπου τις ίδιες διατάξεις.
Κατατίθεται στα Πρακτικά.
(Στο σημείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει την προαναφερθείσα νομοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει
ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ε’ - 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Τέλος, στην
τροπολογία με γενικό αριθμό 343 και ειδικό 26 συναδέλφων Βουλευτών –της κ. Φαρμάκη, του κ. Γιουματζίδη, του κ. Ζωίδη και
του κ. Σπηλιωτόπουλου- γίνονται οι εξής νομοτεχνικές βελτιώσεις:
1. Στον όγδοο στίχο της παραγράφου 3 μετά τη λέξη «αναθεωρούνται» προστίθεται η φράση «μέχρι την κύρωση του δικτύου
των κοινόχρηστων χώρων».
2. Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής ορίζονται ο τρόπος και οι διαδικασίες καθορισμού των
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επιτρεπόμενων χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης
ή ειδικότερων προϋποθέσεων και περιορισμών που αφορούν
στις επιτρεπόμενες χρήσεις ή τη δόμηση των ακινήτων, ανάλογα
με την κατηγορία και τη θέση του οικισμού, ο τρόπος δημιουργίας νέων κοινόχρηστων χώρων ή τροποποίησης των υφισταμένων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την
πολεοδομικά λειτουργική και βιώσιμη αναμόρφωση και ανάπτυξη
των οικισμών αυτών.».
Κατατίθεται στα Πρακτικά.
(Στο σημείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει τις προαναφερθείσες νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Αυτές ήταν,
κύριε Πρόεδρε, εν ολίγοις οι νομοτεχνικές βελτιώσεις και σας
ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Είχα πει στην ομιλία μου
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ότι θα κατέθετα τον προγραμματισμό του Υπουργείου για το
2011-2012 για τα προεδρικά διατάγματα στις περιοχές προστασίας.
Έχει γίνει ένας τέτοιος προγραμματισμός. Προφανώς, καταλαβαίνετε ότι με πολλή επιείκεια θα ήθελα να τον ελέγξουμε στο
τέλος του χρόνου. Πιστεύουμε όμως ότι για τις περιοχές που ήδη
έχουμε δρομολογήσει και που εδώ και ένα χρόνο δουλεύουμε
στα προεδρικά τους διατάγματα, μέσα στο 2011 μπορεί να έχουν
κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Καταθέτω το σχετικό έγγραφο στα Πρακτικά.
(Στο σημείο αυτό η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη καταθέτει τον
προαναφερθέντα προγραμματισμό, ο οποίος έχει εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, οι άλλες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από πλευράς
Υπουργείου είναι ως έχουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Διατήρηση
της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή
τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): 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: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 9 έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 29 έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτή η υπ’ αριθμόν 289/19 τροπολογία όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η υπ’ αριθμόν 289/19 τροπολογία έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Για την τροπολογία 318/20 έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής
ονομαστικής ψηφοφορίας.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτή η υπ’ αριθμόν 319/21 τροπολογία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η υπ’ αριθμόν 319/21 τροπολογία έγινε δεκτή ομοφώνως και εντάσσεται
στο νομοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτή η υπ’ αριθμόν 347/28 τροπολογία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρούσα.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η υπ’ αριθμόν 347/28 τροπολογία έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτή η υπ’ αριθμόν 341/25 όπως
τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρούσα.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η υπ’ αριθμόν 341/25 τροπολογία έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτή η υπ’ αριθμόν 343/26 όπως
τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρούσα.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η υπ’ αριθμόν 343/26 τροπολογία έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 0.38’ λύεται η συνεδρίαση για σήμερα Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 9.30’ με
αντικείμενο εργασιών του Σώματος: α) κοινοβουλευτικός έλεγχος, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, β) νομοθετική εργασία: 1)
συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Διατήρηση
της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και 2) μόνη συζήτηση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Σύσταση Γραφείου
Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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