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Αθήνα, σήµερα την 1η Φεβρουαρίου, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.09’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 31-1-2012
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΟΓ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 31ης
Ιανουαρίου 2012, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων νόµων:
1. «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015» και
2. «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και
την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό»)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 2 Φεβρουαρίου 2012, το οποίο έχει ως
εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 448/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλικής Τσόνογλου – Βυλλιώτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
την απαλλαγή των δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας από το ειδικό τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών.
2. Η µε αριθµό 451/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεράσιµου Γιακουµάτου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για
τη «ρύθµιση της αγοράς παιγνίων».
3. Η µε αριθµό 460/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε την περικοπή της συνδεδεµένης ενίσχυσης που δικαιούνται
οι πληγέντες παραγωγοί από το πράσινο σκουλήκι.
4. Η µε αριθµό 454/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανίας Παπανδρέου -Παπαδάκη προς τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε την απάλειψη από τους πίνακες του Κανονισµού Εκτίµησης
Βαθµού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ) η πάθηση του Συνδρόµου Down.
5. Η µε αριθµό 456/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Παπαδηµούλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θέση της

Κυβέρνησης για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µε κοινές µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (’Αρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 449/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αθανασίας Μερεντίτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης του κόστους παραγωγής
στις θερµοκηπιακές καλλιέργειες.
2. Η µε αριθµό 452/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευσταθίου Κωνσταντινίδη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την
αποζηµίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων της Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας για τις ζηµιές που υπέστησαν από τις έντονες χιονοπτώσεις.
3. Η µε αριθµό 461/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραϊτη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε την άµεση καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς εσπεριδοειδών της Άρτας για ζηµιές που υπέστησαν
από ισχυρό παγετό.
4. Η µε αριθµό 455/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλου Μαρκάκη προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σχετικά µε την παράταση του χρόνου αποπληρωµής από τους
δανειολήπτες του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ).
5. Η µε αριθµό 457/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επαναλειτουργία Ειδικού Εξεταστικού
Κέντρου στην Κρήτη για τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες
των Επαγγελµατικών Λυκείων.
Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της
Τροποποίησης της Σύµβασης για την Σύσταση Συµβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας» και
2. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της
υπ’ αριθµ. 66-2 Απόφασης του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σχετικά µε τη Δέκατη Τέταρτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων Συµµετοχής και τη Μεταρρύθ-
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µιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου Αττικής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τα δύο νοµοσχέδια ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία στη Διαρκή
Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία και το άρθρο 108 του Κανονισµού της Βουλής. Δηλαδή, µπορούν να λάβουν τώρα το
λόγο, όσοι έχουν αντίρρηση, εάν θέλουν και εάν έχουν αντίρρηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Δεν έχουµε αντίρρηση.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχαµε εκφράσει τις
επιφυλάξεις µας στην «Κύρωση της υπ’ αριθµ. 66-2 Απόφασης
του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
σχετικά µε τη Δέκατη Τέταρτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων
Συµµετοχής και τη Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου
για το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Μαρκάκης, εκ µέρους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Ορίστε, κύριε Μαρκάκη, έχετε το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτή η απόφαση του
Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου έχει
δύο σκέλη:
Η πρώτη είναι η αναθεώρηση των µεριδίων συµµετοχής και η
δεύτερη είναι η µεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου. Για
τη µεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου δεν υπάρχουν
θέµατα, τα οποία απασχολούν τη χώρα µας και εν πάση περιπτώσει, δεν την επηρεάζουν σηµαντικά.
Όµως, η αύξηση και η µεταβολή των µεριδίων συµµετοχής του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, των χωρών-µελών του, επηρεάζει άµεσα τη χώρα µας. Και µάλιστα είναι µία απόφαση, η οποία
έχει παρθεί από το Δεκέµβριο του 2010 στο Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο. Ήδη υπάρχει µία απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
κ. Βενιζέλου από τις 8/12/2011, που την προτείνει για εφαρµογή.
Και βέβαια υπάρχει και ένα θέµα εδώ ότι για να συµµετέχει η Ελλάδα στην αύξηση αυτή του µεριδίου συµµετοχής, έπρεπε να συναινέσει εγγράφως µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του 2011.
Υπήρξε, λοιπόν, µία απορία εκ µέρους µας αν έχουµε πάρει
παράταση από αυτήν την προθεσµία, διότι σήµερα έχουµε 1η
Φεβρουαρίου –καλό µήνα- και δεν ξέρουµε εάν η απόφαση, η
οποία έχει ληφθεί είναι σύννοµη και θα ψηφιστεί σήµερα στην
Ολοµέλεια.
Το δεύτερο είναι ότι η επιβάρυνση για τη χώρα µας, να συµµετέχει δηλαδή, στην αύξηση αυτή του µετοχικού κεφαλαίου
είναι 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ. Και όλοι ξέρουµε ότι αυτά τα
χρήµατα σύµφωνα µε την απόφαση του κ. Βενιζέλου, θα παρθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος σαν αποθεµατικό, γιατί το
ελληνικό δηµόσιο δεν τα έχει αυτά τα χρήµατα να τα συνεισφέρει.
Είχαµε, λοιπόν, ρωτήσει και τον Υπουργό στην επιτροπή αν γι’
αυτά τα χρήµατα είναι δυνατόν να διαπραγµατευθούµε µε την
Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
ώστε να µην δοθούν µέσα στο 2012 –κάτι που είναι δυνατόν, το
Εκτελεστικό Συµβούλιο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου έχει
αυτήν τη δυνατότητα να το κάνει- και αντί να επιβαρυνθεί ο κρατικός µας προϋπολογισµός, που του λείπουν 4,5 δισεκατοµµύρια
το 2012, να επιβαρυνθεί για άλλη χρονιά.
Βέβαια, αυτό θέλει µια διεκδίκηση και µια προσπάθεια στο
Συµβούλιο Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Γι’
αυτό εκφράσαµε την επιφύλαξή µας. Απάντηση δεν πήραµε. Αν
έχει την καλοσύνη ο Υπουργός, θα θέλαµε να µας δώσει αυτές
τις δύο διευκρινίσεις στην Ολοµέλεια, αν δηλαδή κατ’ αρχάς
έχουµε πάρει παράταση για να ψηφίσουµε τώρα αυτήν την αύξηση του 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ και αν υπάρχει η δυνατότητα αυτά τα χρήµατα να µην δοθούν τώρα –ή να δοθεί ένα
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µικρότερο ποσό- ώστε να ξεπεράσουµε την οικονοµική συγκυρία,
στην οποία βρίσκεται η χώρα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών κ. Οικονόµου έχει το λόγο για να δώσει
τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, αυτά τα ζητήµατα τα είχατε θέσει και
στην επιτροπή. Θέµα παράτασης δεν υπάρχει. Είναι αποδεκτό
να γίνει η ψήφιση τώρα και να παραχθούν τα αποτελέσµατα.
Καθ’ όσον δεν αφορά τον τρόπο της καταβολής, υπάρχουν και
αυτοί οι τρόποι που λέτε και πολλοί περισσότεροι, οι οποίοι δεν
µπορεί να προδιαγραφούν νοµοθετικά. Δεν απασχολούν το Νοµοθετικό Σώµα, διότι είτε µε τον έναν είτε µε τον άλλον τρόπο
ασφαλώς καλύπτονται από αυτήν την απόφαση. Μην έχετε καµµία αµφιβολία για το πότε θα γίνει.
Επίσης, κάνατε µια διαπίστωση, επί της οποίας στηρίξατε το
συλλογισµό σας, ότι υπάρχει ταµειακή δυσχέρεια του ελληνικού
δηµοσίου να τα καταβάλει και γι’ αυτό θα γίνει µέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά ας µην εµπλακούµε σε λεπτοµέρειες που δεν έχουν σχέση µε το νοµοθέτηµα.
Εδώ πρόκειται για µία Κύρωση, η οποία απεικονίζει αφ’ ενός
την αλλαγή των συσχετισµών στους κόλπους του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου –δηλαδή την άνοδο αναπτυσσόµενων χωρών
σε σχέση µε τον παλιό δυτικό κόσµο- και αφ’ ετέρου την αύξηση
της δικής µας συµµετοχής και ως ποσοστό παρουσίας και µε το
αντίστοιχο αντίτιµο.
Από εκεί και πέρα, αυτές οι κινήσεις θα γίνουν. Δεν τίθεται
θέµα ούτε για εκπρόθεσµη έγκριση εκ µέρους της Βουλής ούτε
για αδυναµία καταβολής από το δηµόσιο και γι’ αυτό θα κάνουµε
διάφορα περίπλοκα σχήµατα, για να µεταθέσουµε ταµειακά την
καταβολή. Δεν υπάρχει τέτοιο θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας µε επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κάνει γνωστό ότι ειδικός αγορητής για τη συζήτηση των δύο αυτών νοµοσχεδίων είναι ο κ. Απόστολος Νάνος.
Κύριε Νάνο, στην επιτροπή είχατε εκφράσει την αντίρρησή
σας. Θέλετε το λόγο επί του νοµοσχεδίου;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ισχύει η τοποθέτηση
που είχαµε στην Επιτροπή Οικονοµικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μάλιστα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου των σχεδίων
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
«Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης για την Σύσταση
Συµβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας»
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Τροποποίησης
της Σύµβασης για την Σύσταση Συµβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης για την Σύσταση
Συµβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η τροποποίηση της Σύµβασης για τη Σύσταση Συµβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας της 9ης Ιανουαρίου 1951
(α.ν.1923/1951, Α’ 243), που υιοθετήθηκε στις Βρυξέλλες στις 30
Ιουνίου 2007 από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου Τελωνειακής
Συνεργασίας, το κείµενο της οποίας, στην αγγλική και γαλλική
γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:
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1. Το ΑΡΘΡΟ VIII (α) της Σύµβασης τροποποιείται ως εξής:
α) Με την εξαίρεση Μελών που είναι Τελωνειακές ή Οικονοµικές Ενώσεις, για τις οποίες το Συµβούλιο θα θεσπίσει ειδικές διατάξεις, κάθε Μέλος του Συµβουλίου θα έχει µία ψήφο εκτός από
το ότι ένα Μέλος δεν θα έχει ψήφο για ζήτηµα που αφορά στην
ερµηνεία, εφαρµογή ή τροποποίηση οποιασδήποτε εκ των Συµβάσεων που αναφέρονται στο Άρθρο III (δ) που ισχύει και δεν
εφαρµόζεται για εκείνο το Μέλος.
2. Μετά το ΑΡΘΡΟ XVIII (γ) της Σύµβασης, εισάγεται η νέα
υποπαράγραφος (δ) η οποία έχει ως εξής:
(δ) Οποιαδήποτε Τελωνειακή ή Οικονοµική Ένωση µπορεί να
καταστεί, σύµφωνα µε τις παραγράφους (α), (β) και (γ) παραπάνω, Συµβαλλόµενο Μέρος της παρούσας Σύµβασης. Οποιαδήποτε αίτηση Τελωνειακής ή Οικονοµικής Ένωσης να καταστεί
Συµβαλλόµενο Μέρος θα υποβάλλεται πρώτα στο Συµβούλιο για
έγκριση. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, ως Τελωνειακή ή Οικονοµική Ένωση νοείται µία Ένωση που συνίσταται
και αποτελείται από κράτη και έχει αρµοδιότητα να υιοθετεί τους
δικούς τους κανονισµούς, οι οποίοι είναι δεσµευτικοί σε αυτά τα
κράτη για ζητήµατα που διέπονται από την παρούσα Σύµβαση,
και έχει αρµοδιότητα να αποφασίζει σύµφωνα µε τις εσωτερικές
της διαδικασίες, να προσχωρήσει στην παρούσα Σύµβαση.
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Τροποποίησης που
κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου XΧ
παράγραφοι β’ και γ’ της Σύµβασης».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): «Κύρωση της υπ’
αριθµ. 66-2 Απόφασης του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου σχετικά µε τη Δέκατη Τέταρτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων Συµµετοχής και τη Μεταρρύθµιση του
Εκτελεστικού Συµβουλίου».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της υπ’ αριθµ. 66-2
Απόφασης του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σχετικά µε τη Δέκατη Τέταρτη Γενική Αναθεώρηση
των Μεριδίων Συµµετοχής και τη Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Κύρωση της υπ’ αριθµ. 66-2 Απόφασης του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σχετικά µε τη Δέκατη Τέταρτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων Συµµετοχής
και τη Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η υπ’ αριθ. 66-2 Απόφαση του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σχετικά µε τη Δέκατη
Τέταρτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων Συµµετοχής και τη
Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου, που υιοθετήθηκε
από το Συµβούλιο Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στις 15 Δεκεµβρίου 2010, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα
έχει ως εξής:
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Απόφαση No. 66-2 του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου
Δέκατη Τέταρτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων Συµµετοχής και Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου
ΕΠΕΙΔΗ το Εκτελεστικό Συµβούλιο υπέβαλε στο Συµβούλιο Διοικητών Έκθεση µε τίτλο «Δέκατη Τέταρτη Αναθεώρηση των Μεριδίων Συµµετοχής και Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου: Έκθεση του Εκτελεστικού Συµβουλίου στο Συµβούλιο Διοικητών», εφεξής αποκαλούµενη η «Έκθεση» και
ΕΠΕΙΔΗ η Διεθνής Χρηµατοοικονοµική και Νοµισµατική Επιτροπή στο ανακοινωθέν της τον Απρίλιο του 2009 κάλεσε το
Εκτελεστικό Συµβούλιο να συντοµεύσει την προθεσµία ολοκλήρωσης της Δέκατης Τέταρτης Γενικής Αναθεώρησης των Μεριδίων Συµµετοχής κατά δύο έτη, µέχρι τον Ιανουάριο 2011, και
ΕΠΕΙΔΗ το Εκτελεστικό Συµβούλιο πρότεινε αυξήσεις στα µερίδια συµµετοχής των µελών του Ταµείου ως αποτέλεσµα της
Δέκατης Τέταρτης Γενικής Αναθεώρησης των Μεριδίων Συµµετοχής, και
ΕΠΕΙΔΗ το Εκτελεστικό Συµβούλιο πρότεινε την τροποποίηση
των Άρθρων της Συµφωνίας για τη δηµιουργία ενός Εκτελεστικού Συµβουλίου το οποίο θα αποτελείται αποκλειστικά από αιρετούς Εκτελεστικούς Διευθυντές, και
ΕΠΕΙΔΗ το Εκτελεστικό Συµβούλιο πρότεινε ότι µετά την
πρώτη τακτική εκλογή των Εκτελεστικών Διευθυντών αφότου
τεθεί σε ισχύ η προτεινόµενη τροποποίηση των Άρθρων της Συµφωνίας η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 63-2 Απόφασης του Συµβουλίου Διοικητών, ο Εκτελεστικός Διευθυντής ο
οποίος εξελέγη από 7 ή περισσότερα µέλη θα έχει τη δυνατότητα
να διορίσει δύο Αναπληρωτές Εκτελεστικούς Διευθυντές , και
ΕΠΕΙΔΗ ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Διοικητών ζήτησε από
το Γραµµατέα του Ταµείου να θέσει την πρόταση του Εκτελεστικού Συµβουλίου υπ’ όψιν του Συµβουλίου Διοικητών, και
ΕΠΕΙΔΗ η Έκθεση του Εκτελεστικού Συµβουλίου η οποία θέτει
την πρότασή του υποβλήθηκε στο Συµβούλιο Διοικητών από το
Γραµµατέα του Ταµείου, και
ΕΠΕΙΔΗ το Εκτελεστικό Συµβούλιο ζήτησε από το Συµβούλιο
Διοικητών να ψηφίσει την Απόφαση που ακολουθεί χωρίς να συνέλθει, σύµφωνα µε το Εδάφιο 13 των Κανόνων Λειτουργίας του
Ταµείου:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ, το Συµβούλιο Διοικητών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις και την εν λόγω Έκθεση του
Εκτελεστικού Συµβουλίου, αποφασίζει τα εξής:
Αύξηση των Μεριδίων Συµµετοχής των Μελών
1. Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο προτείνει, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, την αύξηση των µεριδίων συµµετοχής των µελών του Ταµείου στα ποσά που αναγράφονται δίπλα στα ονόµατά τους στο Προσάρτηµα Ι αυτής της
Απόφασης.
2. Η προτεινόµενη σύµφωνα µε την παρούσα Απόφαση αύξηση του µεριδίου συµµετοχής ενός µέλους δεν θα τεθεί σε ισχύ
εκτός αν το µέλος έχει συναινέσει εγγράφως στην αύξηση όχι
αργότερα από την ηµεροµηνία που ορίζεται από ή στο πλαίσιο
της παραγράφου 4 κατωτέρω και έχει καταβάλει το συνολικό
ποσό της αύξησης εντός της περιόδου που περιγράφεται από ή
στο πλαίσιο της παραγράφου 5 κατωτέρω, µε την προϋπόθεση
ότι κανένα µέλος µε ληξιπρόθεσµες επαναγορές, επιβαρύνσεις
ή επιβολή εισφορών στο Λογαριασµό Γενικών Πόρων δεν δύναται να συναινέσει ή να πληρώσει για την αύξηση του µεριδίου
συµµετοχής του µέχρι να καλύψει αυτές τις υποχρεώσεις.
3. Καµία αύξηση στα µερίδια συµµετοχής η οποία προτείνεται
σύµφωνα µε την παρούσα Απόφαση δεν θα τεθεί σε ισχύ µέχρι:
i) το Εκτελεστικό Συµβούλιο να πιστοποιήσει ότι τα µέλη που
διέθεταν τουλάχιστον το 70% των συνολικών µεριδίων συµµετοχής στις 5 Νοεµβρίου 2010 έχουν συναινέσει εγγράφως στις αυξήσεις των µεριδίων συµµετοχής τους,
ii) η προτεινόµενη τροποποίηση των Άρθρων της Συµφωνίας
η οποία ορίζεται στο Προσάρτηµα ΙΙ αυτής της Απόφασης να
τεθεί σε ισχύ, και
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iii) η προτεινόµενη τροποποίηση των Άρθρων της Συµφωνίας
η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο της υπ’αριθ. 63-2 Απόφασης του
Συµβουλίου Διοικητών να τεθεί σε ισχύ.
Κάθε µέλος δεσµεύεται να καταβάλλει τη µεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να ολοκληρώσει τα ανωτέρω βήµατα όχι αργότερα
από τις Ετήσιες Συνόδους του 2012. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο
καλείται να παρακολουθεί, σε τριµηνιαία βάση, την πρόοδο που
σηµειώθηκε στην υλοποίηση αυτών των βηµάτων.
4. Οι ειδοποιήσεις σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 2 θα
λάβουν χώρα από έναν δεόντως εξουσιοδοτηµένο αξιωµατούχο
του µέλους και θα πρέπει να παραληφθούν από το Ταµείο πριν
τις 06:00 π.µ., ώρα Ουάσιγκτον, 31 Δεκεµβρίου 2011, µε την επιφύλαξη ότι το Εκτελεστικό Συµβούλιο δύναται να παρατείνει
αυτήν την περίοδο όπως αυτό ορίσει.
5. Κάθε µέλος θα καταβάλει στο Ταµείο την αύξηση του µεριδίου συµµετοχής του εντός 30 ηµερών από τη µεταγενέστερη
ηµεροµηνία µεταξύ: α) της ηµεροµηνίας κοινοποίησης στο Ταµείο της έγγραφης συναίνεσής του στην αύξησης ή β) της ηµεροµηνίας πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων που ορίζονται
στην παράγραφο 3 ανωτέρω, µε την επιφύλαξη ότι το Εκτελεστικό Συµβούλιο δύναται να παρατείνει την περίοδο πληρωµής
όπως αυτό ορίσει.
6. Όταν αποφασίσει την παράταση της περιόδου συναίνεσης
στην αύξηση του µεριδίου συµµετοχής ή πληρωµής της, το Εκτελεστικό Συµβούλιο θα πρέπει να λάβει ειδικώς υπ’ όψιν την κατάσταση των µελών τα οποία δύναται ακόµα να επιθυµούν να
συναινέσουν στην ή να πληρώσουν για την αύξηση του µεριδίου
συµµετοχής τους, συµπεριλαµβανοµένων µελών µε παρατεταµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές στο Λογαριασµό Γενικών Πόρων,
αποτελούµενων από ληξιπρόθεσµες επαναγορές, επιβαρύνσεις
ή την επιβολή εισφορών στο Λογαριασµό Γενικών Πόρων που,
κατά την κρίση του, συνεργάζονται µε το Ταµείο για τη διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων.
7. Για τα µέλη τα οποία δεν έχουν συναινέσει ακόµα στην αύξηση των µεριδίων συµµετοχής τους στο πλαίσιο της Ενδέκατης
Γενικής Αναθεώρησης και της υπ’ αριθ. 63-2 Απόφασης του Συµβουλίου Διοικητών, η προθεσµία για τη συναίνεση στις αυξήσεις
αυτές των µεριδίων συµµετοχής είναι η ηµεροµηνία που ορίζεται
σύµφωνα µε ή στο πλαίσιο της ανωτέρω παραγράφου 4.
8. Κάθε µέλος θα καταβάλει το 25% της αύξησης είτε σε Ειδικά
Τραβηκτικά Δικαιώµατα ή σε νοµίσµατα άλλων µελών που θα ορισθούν, µε τη σύµφωνη γνώµη τους, από το Ταµείο ή σε οποιονδήποτε συνδυασµό Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωµάτων και αυτών
των νοµισµάτων. Το υπόλοιπο ποσό της αύξησης θα πρέπει να
καταβληθεί σε εγχώριο νόµισµα.
Τύπος υπολογισµού των Μεριδίων Συµµετοχής και Δέκατη
Πέµπτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων Συµµετοχής
9. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο καλείται να ολοκληρώσει µια περιεκτική αναθεώρηση του τύπου υπολογισµού των µεριδίων συµµετοχής µέχρι τον Ιανουάριο του 2013.
10. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο καλείται να συντοµεύσει το χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση της Δέκατης Πέµπτης Γενικής
Αναθεώρησης των Μεριδίων Συµµετοχής µέχρι τον Ιανουάριο
του 2014. Οποιαδήποτε αναπροσαρµογή αναµένεται να καταλήξει σε αυξήσεις των µεριδίων συµµετοχής των δυναµικών οικονοµιών σύµφωνα µε τη θέση τους στην παγκόσµια οικονοµία, και
ως εκ τούτου πιθανώς στο µερίδιο των αναδυοµένων αγορών και
αναπτυσσοµένων χωρών στο σύνολο. Βήµατα θα πρέπει να γίνουν για την προστασία της φωνής και της εκπροσώπησης των
φτωχότερων µελών.
Αναθεώρηση των Πιστωτικών Διευθετήσεων των NAB
11. Εν όψει των προτεινόµενων αυξήσεων των µεριδίων συµµετοχής στο πλαίσιο της Δέκατης Τέταρτης Γενικής Αναθεώρησης, το Εκτελεστικό Συµβούλιο και οι συµµετέχοντες στις Νέες
Διευθετήσεις Δανεισµού (NAB) καλούνται να προβούν στην αναθεώρηση των πιστωτικών διευθετήσεων των ΝΑΒ µέχρι το Νοέµβριο του 2011, µε αντίστοιχη µείωση των ΝΑΒ, διατηρώντας τα
σχετικά µερίδια, η οποία θα τεθεί σε ισχύ όταν θα πληρούνται οι
προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 3 της πα-
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ρούσας Απόφασης και οι πληρωµές των µεριδίων συµµετοχής οι
οποίες σχετίζονται µε το όριο συµµετοχής της παραγράφου 3α
της παρούσας Απόφασης έχουν πραγµατοποιηθεί.
Προτεινόµενη Τροποποίηση των Άρθρων της Συµφωνίας
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για τη Μεταρρύθµιση του
Εκτελεστικού Συµβουλίου
12. Η προτεινόµενη τροποποίηση των Άρθρων της Συµφωνίας
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου η οποία προτείνεται στο
Προσάρτηµα ΙΙ αυτής της Απόφασης εφεξής αποκαλούµενη η
«Προτεινόµενη Τροποποίηση για τη Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού» εγκρίνεται.
13. Ο Γραµµατέας θα ρωτήσει όλα τα µέλη του Ταµείου, µε
εγκύκλιο επιστολή ή τηλεγράφηµα ή άλλο µέσο ταχείας επικοινωνίας, εάν αποδέχονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου
XXVIII των Άρθρων, την Προτεινόµενη Τροποποίηση για τη Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου.
14. Η πληροφόρηση που θα σταλεί σε όλα τα µέλη σύµφωνα
µε την παράγραφο 13 αυτής της Απόφασης θα ορίζει ότι η Προτεινόµενη Τροποποίηση για τη Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού
Συµβουλίου θα τεθεί σε ισχύ για όλα τα µέλη την ηµεροµηνία
κατά την οποία το Ταµείο πιστοποιήσει, µέσω επίσηµης επικοινωνίας προς όλα τα µέλη, ότι τα τρία πέµπτα των µελών, τα οποία
κατέχουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου, έχουν αποδεχθεί την Προτεινόµενη Τροποποίηση για
τη Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου.
Πρόσθετοι Αναπληρωτές Εκτελεστικοί Διευθυντές
15. Μετά την πρώτη τακτική εκλογή των Εκτελεστικών Διευθυντών αφότου τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση των Άρθρων της
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Συµφωνίας η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο της υπ’αριθ. 63-2 Απόφασης του Συµβουλίου Διοικητών, ο Εκτελεστικός Διευθυντής ο
οποίος εξελέγη από επτά ή περισσότερα µέλη δικαιούται να διορίσει δύο Αναπληρωτές Διευθυντές.
16. Ως προϋπόθεση για το διορισµό δύο Αναπληρωτών Εκτελεστικών Διευθυντών, ο Εκτελεστικός Διευθυντής απαιτείται να
διορίσει µε γνωστοποίηση στο Γραµµατέα του Ταµείου: (i) τον
Αναπληρωτή ο οποίος θα ενεργεί εκ µέρους του Εκτελεστικού
Διευθυντή όταν αυτός δεν είναι παρών και οι δύο Αναπληρωτές
είναι παρόντες και (ii) τον Αναπληρωτή που θα ασκεί τις εξουσίες
του Εκτελεστικού Διευθυντή σύµφωνα µε το Άρθρο ΧΙΙ, Εδάφιο
3στ. Με γνωστοποίηση στο Γραµµατέα του Ταµείου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής δύναται να αλλάζει αυτούς τους ορισµούς
ανά πάσα στιγµή.
Μέγεθος και Σύνθεση του Εκτελεστικού Συµβουλίου
17. Το Συµβούλιο Διοικητών λαµβάνει γνώση: (i) της δέσµευσης να µειώσει, ως µέσο επίτευξης µεγαλύτερης εκπροσώπησης
των αναδυοµένων αγορών και αναπτυσσοµένων χωρών, τον
αριθµό των Εκτελεστικών Διευθυντών που εκπροσωπούν τις προηγµένες Ευρωπαϊκές χώρες κατά δύο όχι αργότερα από την
πρώτη τακτική εκλογή των Εκτελεστικών Διευθυντών µετά την
πλήρωση των προϋποθέσεων οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 3 της παρούσας Απόφασης και (ii) τη δέσµευση των
µελών του Ταµείου να διατηρήσουν ένα Εκτελεστικό Συµβούλιο
αποτελούµενο από 24 Εκτελεστικούς Διευθυντές και να αναθεωρεί τη σύνθεση του Εκτελεστικού Συµβουλίου κάθε οκτώ έτη
αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία πλήρωσης των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 αυτής της Απόφασης.
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Απόφασης που κυρώνεται,
από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 4
αυτής».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος
– Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής
και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/98/
ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 26-1-2012 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής και στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα
άρθρα και οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
Θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπύρος
Χαλβατζής µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ορίζει ως ειδικό αγορητή για τη συζήτηση του συγκεκριµένου νοµο-

σχεδίου τον κ. Ιωάννη Ζιώγα.
Επίσης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, κάνει γνωστό ότι κατά
τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ειδικός αγορητής θα είναι ο κ.
Ηλίας Πολατίδης.
Τέλος, µε επιστολή του ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας ορίζει ειδική αγορήτρια
επί του νοµοσχεδίου τη Βουλευτή Λαρίσης κ. Ηρώ Διώτη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε; Θα ήθελα να κάνω ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Οι περισσότερες από αυτές τις προσθήκες-αναδιατυπώσεις προέκυψαν από
τη συζήτηση στην επιτροπή, στην πρώτη και τη δεύτερη ανάγνωση –κυρίως στη δεύτερη ανάγνωση.
Μία βασική εξ αυτών, στην οποία ίσως θα πρέπει να αναφερθούµε, αφορά τα εξαρτηµένα τοπογραφικά, όπου πράγµατι γίνεται δεκτή η πρόταση της πλειοψηφίας των συναδέλφων στο
να µην είναι αναγκαία, όπου υπάρχουν αναδασµοί ή στα αδόµητα
αγροτεµάχια και κληροτεµάχια, στα οποία υπάρχει το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΔ’ - 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

4079

4080

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΔ’ - 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

4081

4082

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Επίσης, κύριε
Πρόεδρε, για τη διευκόλυνση των συναδέλφων, θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά και αναδιατυπωµένο το κείµενο του νοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το τροποποιηµένο κείµενο του νοµοσχεδίου, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει τώρα η εισηγήτρια της Πλειοψηφίας κ. Θεοδώρα
Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σε µια περίοδο όπου η
έννοια του περιβάλλοντος, υφίσταται ένα τριπλό µετασχηµατισµό. Αυτό αφορά τις σχέσεις παγκοσµίου-τοπικού περιβάλλοντος, αξιοποίησης φυσικών πόρων-προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και πολιτείας-ιδιωτών, σε σχέση πάντα µε το περιβάλλον.
Έτσι, διαπιστώνουµε, πρώτον, ότι το παγκόσµιο περιβάλλον
γίνεται όλο και περισσότερο συστατικό στοιχείο του τοπικού και
αυτό το διαπιστώσαµε και στα πρόσφατα γεγονότα στη Φουκουσίµα και στην εκτεταµένη µόλυνση του Κόλπου του Μεξικού από
διαρροή πετρελαίου, δεύτερον, ότι αυτή η ανάγκη της περιβαλλοντικής προστασίας αναπτύσσει την τεχνολογία και οδηγεί στην
αξιοποίηση νέας ποιότητας πόρων, όπως η ηλιακή και αιολική
ενέργεια και, τρίτον, ακόµα και οι πλέον ισχυρές µορφές κυβερνητικής-θεσµικής ρύθµισης αν δεν συνοδεύονται από ισχυρή
δόση αυτορρύθµισης, δεν µπορούν να εγγυηθούν έστω και ένα
ελάχιστο επίπεδο ποιότητας προστασίας του περιβάλλοντος.
Η διαλεκτική αυτού του τριπλού µετασχηµατισµού δηµιουργεί
νέα πεδία ανάπτυξης για την περιβαλλοντολογική νοµοθεσία και
θα έλεγα ότι το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο κινείται στην πρώτη
γραµµή των σχετικών εξελίξεων. Ο συνδυασµός του ευρωπαϊκού
κεκτηµένου µε τις εµπειρίες που έχουν αποκτηθεί στη χώρα µας,
ιδιαίτερα στα ζητήµατα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης
στερεών απορριµµάτων, αποτυπώνεται µε σαφή και ξεκάθαρο
τρόπο στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Ως πολιτικός νοµίζω ότι πρόκειται για µια σηµαντική και καινοτόµα δράση τόσο στα ζητήµατα της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος όσο και σε αυτά που αφορούν τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων. Η χώρα µας αποκτά επιτέλους ένα αποτελεσµατικό και πλήρες πλαίσιο, για να διαχειριστεί τα περιβαλλοντολογικά ζητήµατα εν συνόλω και ειδικότερα τα ζητήµατα
στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης.
Ως νοµικός θα το χαρακτήριζα αρκετά επαρκές και ως πολίτης
θα έλεγα ότι µε τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου αποκτώ
τη δυνατότητα τόσο να κρίνω αν η πορεία της χώρας ή της περιφέρειάς µου είναι σε αρµονία µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο όσο
και να κινηθώ µε τον κατάλληλο τρόπο σε βάρος της περιβαλλοντολογικής ανοµίας που δυστυχώς ακόµη µαστίζει τη χώρα
µας.
Επί της ουσίας, λοιπόν, το παρόν νοµοσχέδιο περιλαµβάνει την
ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη δύο κοινοτικών oδηγιών, της oδηγίας 2008/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, που αφορά στην ποινική προστασία του περιβάλλοντος και της oδηγίας 2008/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, που αναφέρεται στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εκτός από αυτές τις διατάξεις, το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει και µια σειρά άλλων διατάξεων, που
αποτελούν σηµαντικές ρυθµίσεις αρµοδιότητας του ΥΠΕΚΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η oδηγία 2008/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος
µέσω του ποινικού δικαίου, αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι όλα
τα κράτη-µέλη διαθέτουν µέτρα ποινικού δικαίου για την αντιµετώπιση σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος. Με δεδοµένο, επίσης, το γεγονός ότι το περιβαλλοντικό έγκληµα έχει
συχνά διασυνοριακό χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα οι δράστες να
µπορούν να εκµεταλλεύονται προς όφελός τους τις υφιστάµενες
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διαφορές µεταξύ των διαφόρων εννόµων τάξεων των κρατώνµελών, διαπιστώθηκε η ανάγκη συγκρότησης ενός ενιαίου θεσµικού πλαισίου ποινικής προστασίας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, κάτι που τα κράτη-µέλη δεν θα µπορούσαν να επιτύχουν
ικανοποιητικά, λειτουργώντας ξεχωριστά.
Η oδηγία περιλαµβάνει κατάλογο των παραβάσεων που πρέπει
να θεωρούνται ως ποινικά αδικήµατα σε όλα τα κράτη-µέλη,
όπως είναι για παράδειγµα, η παράνοµη µεταφορά αποβλήτων
ή το εµπόριο απειλούµενων προς εξαφάνιση ειδών. Αναφέρεται,
επίσης και στην προσέγγιση των επιπέδων των προβλεπόµενων
κυρώσεων, µε αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές
κυρώσεις κυρίως όσον αφορά περιβαλλοντολογικά αδικήµατα.
Σηµειώνεται, επίσης, ότι η oδηγία αυτή όφειλε να είχε µεταφερθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µέχρι τις 26 Δεκεµβρίου του
2010. Ωστόσο, δέκα χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της χώρας µας, είχαν καθυστερήσει σηµαντικά σ’ αυτήν την ενσωµάτωση. Στοιχεία που αξίζει να ληφθούν υπ’ όψιν είναι ότι η περιβαλλοντολογική ανοµία και η παραβατικότητα στην Ελλάδα διασχίζει οριζόντια και κάθετα τόσο τον ιδιωτικό όσο και το δηµόσιο
τοµέα, παρά τις προσπάθειες περιορισµού τους που γίνονται τα
τελευταία δύο χρόνια από την Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
Πρέπει, εποµένως, να διασφαλιστεί ότι η επιβολή των ποινικών
κυρώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος θα είναι εξίσου
αποτελεσµατική τόσο για τις επιχειρήσεις, νοµικά πρόσωπα και
ιδιώτες ρυπαντές όσο και για τους δηµόσιους λειτουργούς. Ενσωµατώνεται ένας κατάλογος σοβαρών περιβαλλοντολογικών
αδικηµάτων, ενισχύεται το πεδίο ευθύνης των νοµικών προσώπων και προβλέπεται η επιβολή σε βάρος των βαρύτερων ποινικών κυρώσεων, αυστηροποιούνται οι υφιστάµενες ποινικές
διατάξεις του άρθρου 28 του ν.1650/1986, που µέχρι πρόσφατα
αποτελούσε το µοναδικό θεσµικό πλαίσιο ποινικής προστασίας
του περιβάλλοντος και διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής του Ποινικού Κώδικα και άλλης ποινικής νοµοθεσίας µε διατάξεις περιβαλλοντολογικής προστασίας, όπως η τέλεση περιβαλλοντολογικών εγκληµάτων στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης, η
αποστέρηση από έσοδα που αποκτήθηκαν από παράνοµες δραστηριότητες και η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Θεσπίζονται, τέλος, ειδικές δικονοµικές διατάξεις και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος αποκτούν σοβαρές προανακριτικές αρµοδιότητες, µε σκοπό τη διαλεύκανση των περιβαλλοντολογικών
εγκληµάτων.
Στη δεύτερη ενότητα, στο πολύπαθο θέµα της διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων, περιλαµβάνεται όλο το σχετικό θεσµικό
πλαίσιο που συνοψίζεται στη φράση «Η Ελλάδα προς την κοινωνία της ανακύκλωσης». Ενσωµατώνονται επίσης θετικές και αρνητικές εµπειρίες από τις µέχρι τώρα πρακτικές. Θα µιλήσω
πρώτα επί της ουσίας και στη συνέχεια, θα κάνω µια συνοπτική
αναφορά στις σχετικές θεσµικές ρυθµίσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παραγωγή απορριµµάτων
αποτελεί προνόµιο των τελευταίων γενεών. Όπως η φύση δεν
γνωρίζει τι σηµαίνει απορρίµµατα, έτσι και οι προηγούµενες γενιές επαναχρησιµοποιούσαν, ανακύκλωναν, ανακτούσαν υλικά
από όποιο αντικείµενο ολοκλήρωνε την πρωτογενή του αξιοποίηση. Η εκπληκτική πρόοδος της επιστήµης δηµιούργησε την
ψευδαίσθηση πως ο άνθρωπος θα µπορούσε να απελευθερωθεί
από τα όρια και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της
φύσης. Τρανό παράδειγµα η λειτουργία του συνόλου των φυσικών πόρων ως εκείνοι να είναι ανεξάντλητοι. Καταναλώνουµε τον
πλανήτη µας, αξιοποιώντας τα επιτεύγµατα της ανάπτυξης, σαν
να είµαστε οι τελευταίοι κάτοικοι αυτού.
Στη χώρα µας, πριν περίπου είκοσι χρόνια, γίνεται η πρώτη
προσπάθεια σχεδιασµένης διαχείρισης µε τους ΠΕΣΔΑ, µε πολύ,
όµως, µικρό βαθµό επιτυχίας εξαιτίας του λαϊκισµού και του
φόβου ανάληψης ευθύνης τόσο από την πλευρά της κεντρικής
πολιτείας όσο και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η
ανωριµότητα και η ανεπάρκειά τους οδηγεί στην αναξιοπιστία.
Εξέθρεψε την καχυποψία και την ευεξήγητη άρνηση των τοπικών
κοινωνιών να δεχθούν την οποιαδήποτε οργανωµένη προσπάθεια
διαχείρισης.
Σήµερα, στη χώρα µας ο απολογισµός είναι τραγικός. Σπατα-
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λήσαµε χρόνο, χάσαµε χρηµατοδοτικές ευκαιρίες, επενδύσαµε
ανορθολογικά και αναποτελεσµατικά και σπείραµε παραπληροφόρηση στις τοπικές κοινωνίες και σήµερα θερίζουµε καχυποψία
και εχθρότητα. Όλα αυτά χρειάζονται άµεσα, αποφάσεις και
έργα.
Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων περιλαµβάνει την εφαρµογή προγραµµάτων για τη βελτιστοποίηση των
συστηµάτων συλλογής, τον περιορισµό της παραγωγής αποβλήτων, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση διαχωρισθέντων υλικών και τη χρήση µεθόδων επεξεργασίας, µε στόχο πάντα την
επαναχρησιµοποίηση των υλικών, την ενεργειακή τους αξιοποίηση και τη διάθεση του τελικού υπολείµµατος σε σύγχρονους
χώρους υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων.
Υπάρχουν πολλές κατάλληλες τεχνικές που διασφαλίζουν την
προστασία του περιβάλλοντος. Η εφαρµογή τους, όµως, είναι
θέµα οικονοµίας, κοινωνίας και κατανάλωσης. Για την επιλογή
της κατάλληλης κατά περίπτωση τεχνολογίας πρέπει να λαµβάνουµε υπ’ όψιν τις επικρατούσες τάσεις, καθώς και τη στάση
ζωής στην οποία µας οδηγούν. Δεν υπάρχει βέλτιστη τεχνολογία
για το σύνολο των περιπτώσεων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς
κάθε µία απ’ αυτές περιλαµβάνει τόσο πλεονεκτήµατα όσο και
µειονεκτήµατα.
Κρίσιµη παράµετρος σχεδιασµού είναι η ποιοτική και ποσοτική
σύσταση των αποβλήτων, οι περιβαλλοντολογικοί στόχοι που
συνδέονται µε απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, αλλά και
ο βαθµός ανάπτυξης της αγοράς για την αξιοποίηση των προϊόντων, όπως είναι τα canbus στα ανακυκλώσιµα το δευτερογενέστερο καύσιµο.
Κάθε ολοκληρωµένη πολιτική για τη διαχείριση των απορριµµάτων, όµως, δεν αρκεί να καλύπτει το ζήτηµα της διαλογής στην
πηγή και της ανακύκλωσης των συσκευασιών, αλλά πρέπει να
αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά και το θέµα της επεξεργασίας και
εκτροπής από την ταφή των βιοαποδοµήσιµων υλικών, όπως δεσµευόµαστε από το κοινοτικό δίκαιο.
Αυτό είναι αναγκαίο, γιατί έτσι, αφ’ ενός, περιορίζονται πράγµατι σε πολύ µεγάλο βαθµό τα απορρίµµατα που οδηγούνται για
τελική διάθεση και ταφή και αφ’ ετέρου, τα υπολείµµατα που
πάντα θα προκύπτουν είναι πολύ πιο εύκολα στη διαχείρισή τους.
Για το λόγο αυτό, άλλωστε, η ευρωπαϊκή νοµοθεσία θέτει για τα
κράτη-µέλη συγκεκριµένους στόχους µείωσης των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων που οδηγούνται στην ταφή, όπως επίσης και
ότι δεν ευνοεί τη λειτουργία χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων χωρίς προηγούµενη επεξεργασία των απορριµµάτων
που απευθύνονται σε αυτούς.
Το µέλλον της διαχείρισης των απορριµµάτων βρίσκεται στην
ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών, στο κλείσιµο του κύκλου των
προϊόντων, σε πρακτικές µείωσης και πρόληψης της παραγωγής
αποβλήτων. Χρειαζόµαστε µονάδες επεξεργασίας για να δώσουν
άµεση λύση στα προβλήµατα των χώρων υγειονοµικής ταφής
απορριµµάτων, για να µπορέσουν να λειτουργήσουν ως χώροι
υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων και να κερδίσουµε χρόνο,
ώστε να αλλάξει και η νοοτροπία και η συµπεριφορά όλων µας.
Ας µην ξεχνάµε ότι σε όλες τις χώρες που έχουν υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης έχουν επίσης και πλήρεις υποδοµές διαχείρισης-επεξεργασίας υπολειµµάτων. Με άλλα λόγια, υποδοµές και
ανακύκλωση πάνε µαζί. Οι κοινοτικές επιταγές και οι δεσµευτικές
προθεσµίες ως προς τα απόβλητα συσκευασιών και τη µη αποδοχή βιοαποδοµήσιµων υλικών στους χώρους υγειονοµικής
ταφής καθιστούν απολύτως αναγκαία τη διαµόρφωση ενός νέου
εθνικού σχεδίου δράσης, µε συγκεκριµένες δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο κατά τις κοινοτικές οδηγίες. Ένα τέτοιο σχέδιο
ήδη προωθείται µε το νέο εθνικό σχέδιο δράσης διαχείρισης
αποβλήτων. Θα ακολουθήσει την ενσωµάτωση της οδηγίας, προκηρύσσεται άµεσα µέσω του ΕΠΕΡΑ και ετοιµάζεται να παραδοθεί το πρώτο εξάµηνο του 2012. Θέτουµε ως στόχο τη χωριστή
συλλογή και αξιοποίηση τουλάχιστον του 5% του συνόλου των
βιοαποδοµήσιµων ως το 2015 και του 10% ως το τέλος του 2020.
Η σηµερινή εξάρτηση από τους χώρους υγειονοµικής ταφής,
µε επικουρία της ευθύνης του παραγωγού εµπόρου ως προς τα
υλικά συσκευασίας ή των διαρκών καταναλωτικών αγαθών απέχει σηµαντικά από το ολοκληρωµένο σύστηµα που διαγράφει η
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ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Για να λυθεί το πρόβληµα των αποβλήτων
χρειάζεται και η αλλαγή του καταναλωτικού και παραγωγικού
µοντέλου. Να παράγουµε, δηλαδή, περισσότερα προϊόντα, χρησιµοποιώντας λιγότερους φυσικούς πόρους. Να χρησιµοποιούµε
τους φυσικούς πόρους, παράγοντας λιγότερα απόβλητα για την
παραγωγή των προϊόντων. Να καταναλώνουµε πιο φιλικά προς
το περιβάλλον προϊόντα. Όταν, άλλωστε, αφορά τον πολίτη, τα
δύο προηγούµενα στάδια αφορούν την παραγωγή, τη βιοµηχανία. Η ολοκληρωµένη λύση της διαχείρισης αποβλήτων συνδέεται µε σηµαντικές κοινωνικές αλλαγές. Το πρόβληµα της αλλαγής διαχείρισης αποβλήτων είναι κυρίως κοινωνικό και όχι τεχνικό.
Τέλος, για την πολυπόθητη ανακύκλωση θα ήθελα να επισηµάνω και αναµφίβολα, όλοι κατανοούµε ότι µπορούµε πολύ καλύτερα από ό,τι τώρα ή αλλιώς, η µέχρι σήµερα πορεία είναι
τυπικά και ουσιαστικά ελλειµµατική. Πού οφείλεται αυτό; Κατά
τη γνώµη µου, σε τρεις παράγοντες. Πρώτον, στην ουσιαστική
αδυναµία των διοικητικών µηχανισµών που είναι επιφορτισµένοι
µε τη διαµόρφωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πολιτικής για την ανακύκλωση, δεύτερον, στα σοβαρά ελλείµµατα
αναποτελεσµατικών µηχανισµών υλοποίησης στρατηγικών για
την ανακύκλωση διαφόρων ρευµάτων υλικών και τρίτον, στο σηµαντικότατο έλλειµµα συνεκτικών και αποτελεσµατικών στρατηγικών ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης της κοινής γνώµης,
σχετικά µε τους κινδύνους από τη µη ορθή διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αρχές ορθολογικής διαχείρισης για τις
διαθέσιµες τεχνολογίες.
Εποµένως οι προωθούµενες θεσµικές ρυθµίσεις θα βοηθήσουν σηµαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Η οδηγία-πλαίσιο
2008/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζει πέντε αιτήµατα, τα οποία ιεραρχεί αυστηρά µε βάση το µέγιστο όφελος για
το περιβάλλον. Και αυτά είναι, πρώτον, η πρόληψη και µείωση
παραγόµενων απορριµµάτων, δεύτερον, επαναχρησιµοποίηση,
τρίτον, ανακύκλωση, τέταρτον, ανάκτηση υλικών και ενέργειας
και πέµπτον, περιβαλλοντολογικώς ασφαλής διάθεση των υπολειµµάτων.
Επιπλέον, η οδηγία-πλαίσιο 2008/98 περιλαµβάνει τη θέσπιση
ενιαίων κανόνων διαχείρισης για όλα τα είδη αποβλήτων και οι
διατάξεις του παρόντος, που επιχειρεί την ενσωµάτωσή τους στο
εθνικό δίκαιο, στοχεύει να τους αφυπνιστούν βασικές έννοιες,
όπως οι ορισµοί των αποβλήτων εµπλεκοµένων στην παραγωγή
και διαχείριση αποβλήτων, όπως οι έννοιες «παραγωγός» και «κάτοχος» και διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων, όπως οι έννοιες
«χωριστή συλλογή», «επαναχρησιµοποίηση», «επεξεργασία»,
«ανάκτηση», «διάθεση» κ.λπ.. Να τεθούν σηµαντικά ζητήµατα που
σχετίζονται µε τον κύκλο ζωής των προϊόντων και την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων, παραδείγµατος χάριν, υποπροϊόντα, αποχαρακτηρισµός αποβλήτων, να διατυπωθούν βασικές
κατευθυντήριες αρχές για την ολοκληρωµένη διαχείριση των
αποβλήτων, όπως οι έννοιες «αυτάρκεια και εγγύτητα», να ενισχυθούν τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται µε τα προγράµµατα πρόληψης, να εφαρµοστεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»,
το κόστος διάθεσης των αποβλήτων και να θεσµοθετηθούν ρυθµίσεις που αφορούν στην ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων και τη διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού, να προωθηθεί η
ανάκτηση υλικών από τα απόβλητα και η χρησιµοποίησή τους,
προκειµένου να διαφυλαχθούν οι φυσικοί πόροι, να διευρυνθεί
ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο πλαίσιο οργάνωσης και διαχείρισης των αποβλήτων, εθνικό σχέδιο, περιφερειακό σχέδιο, ειδικά σχέδια διαχείρισης, να τεθούν στόχοι ανακύκλωσης για τα
υλικά, όπως το χαρτί, τα µέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί, αλλά
και χωριστή συλλογή για τα βιολογικά απόβλητα και να θεσµοθετηθεί ειδικό τέλος ταφής ως ένα πρόσθετο µέτρο για την προώθηση της µείωσης της ανακύκλωσης και γενικότερα, της
αξιοποίησης των αποβλήτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θέλω να σταθώ
σε ορισµένες πολύ σηµαντικές και χρήσιµες βελτιώσεις που
επήλθαν µε τη συζήτηση και τη διαβούλευση που προηγήθηκε
στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου.
Κατά τις συνεδριάσεις αυτές και µε την παρέµβαση της πολι-
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τικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ αποσαφηνίστηκε πλήρως ότι µε το
παρόν νοµοσχέδιο καθορίζεται ως το 2015 η χωριστή συλλογή
αποβλήτων, τουλάχιστον για τα υλικά χαρτί, µέταλλο, πλαστικό
και γυαλί και έτσι δηµιουργούνται πολύ καλύτερες προϋποθέσεις
για την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των υλικών αυτών.
Καθορίστηκαν πλήρως οι ρόλοι και οι ευθύνες των διαφόρων
εµπλεκοµένων φορέων στο θέµα των περιφερειακών σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων. Έτσι, η εκπόνηση του περιφερειακού
σχεδίου µεταφέρεται µεν στους περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ, που δεδοµένου ότι έχουν και την ευθύνη υλοποίησης, αποκτούν έτσι
ένα πιο συνεκτικό και ολοκληρωµένο ρόλο. Η έγκριση, όµως, του
ΠΕΣΔΑ είναι πλέον ευθύνη του περιφερειακού συµβουλίου και
µάλιστα µετά από γνώµη της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης.
Αποσαφηνίστηκε πλήρως ότι στα επικίνδυνα απόβλητα συµπεριλαµβάνονται και τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα και προστέθηκε η διαδικασία για τον καθορισµό ειδικών µέτρων και όρων
για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων.
Τέλος, διαµορφώθηκε ολοκληρωµένα το πλαίσιο εφαρµογής
του τέλους ταφής, καθώς προβλέπεται πλέον ως ανώτατο όριο
το ποσό των 60 ευρώ ανά τόνο.
Σε ό,τι αφορά τη Γ’ και τη Δ’ Ενότητα, συνοπτικά ισχύουν τα
ακόλουθα: Στη Γ’ Ενότητα περιλαµβάνονται σηµαντικές ρυθµίσεις αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ, σηµαντικές πολεοδοµικές και χωροταξικές ρυθµίσεις, ενεργειακές και επίσης, διάφορα υπηρεσιακά
θέµατα.
Ειδικότερα θέλω να χαιρετίσω ως ιδιαίτερα σηµαντική την τροποποίηση στην οποία µόλις προέβη ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ.
Σηφουνάκης, στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 49, όπου ουσιαστικά εξαίρεσε από την υποχρέωση προσάρτησης εξαρτηµένου τοπογραφικού τα συµβόλαια που αφορούν κληροτεµάχια
αναδιανοµής, καθώς επίσης και τα αγροτεµάχια που δηλώνονται
στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης, στο ΟΣΔΕ δηλαδή. Αντικαθίσταται η υποχρέωση προσάρτησης εξαρτηµένου τοπογραφικού από την υποχρέωση προσάρτησης αποσπάσµατος του
κτηµατολογικού πίνακα από τις αρµόδιες υπηρεσίες, είτε πρόκειται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε πρόκειται για τις διευθύνσεις γεωργίας όπου τηρούνται οι κτηµατολογικοί πίνακες.
Στο άρθρο 50 γίνονται σηµαντικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις σε
ό,τι αφορά τη νοµοθεσία για τα αυθαίρετα.
Στο άρθρο 51 ρυθµίζεται µια σειρά χωροταξικών και πολεοδοµικών θεµάτων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης για την άρση της υποχρέωσης της διοίκησης να
ανακαλέσει το σχετικό µε το χαρακτηρισµό της περιοχής ως οικιστική και τον καθορισµό των όρων ανάπτυξης αυτής προεδρικό
διάταγµα, αν κατά τη δηµοσίευση τού υπό ψήφιση νόµου έχουν
παρέλθει είκοσι τουλάχιστον έτη από τη δηµοσίευση τόσο του
ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος όσο και αυτού µε το οποίο
εγκρίθηκε η πολεοδοµική µελέτη της Ζώνης Ενεργού Πολεοδοµίας.
Παρέχεται, επίσης, εναλλακτική δυνατότητα στους επενδυτές
που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τουριστικές εγκαταστάσεις
εκτός των οριζοµένων ορίων αντί να παραχωρήσουν ως εισφορά
γης προς τον οικείο δήµο τµήµα της έκτασης, στην οποία προγραµµατίζεται η επένδυση, να επιλέξουν να παραχωρήσουν ενιαία έκταση σε άλλο γήπεδο όµορο ή µη στην έκταση όπου θα
ανεγερθεί η τουριστική εγκατάσταση υπό τους συγκεκριµένους
όρους που προβλέπει η διάταξη αυτή.
Επανακαθορίζεται αυξανόµενος ο συντελεστής δόµησης στην
περιοχή του Φαληρικού Όρµου Αττικής και επιτρέπεται για τη
Ζώνη Ανάπλασης I επιπλέον δόµηση και µάλιστα η χωροθέτηση
κατασκευής παρατηρητηρίου για το πάρκο µε µεγαλύτερο ύψος
µέχρι και είκοσι µέτρα.
Επαναρυθµίζονται οι ειδικοί όροι δόµησης του κτηριακού συγκροτήµατος της Εθνικής Πινακοθήκης και του Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου.
Επιτρέπεται η αναβάθµιση σε ενεργειακά πάρκα ΑΠΕ των
προς αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων που βρίσκονται στη νοτιανατολική Αττική.
Καταβάλλεται µειωµένη εισφορά και στην περίπτωση ακινήτων
στα οποία δεν επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων για θέσεις
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στάθµευσης αυτοκινήτων, λόγω διέλευσης του µετρό.
Επιτρέπεται η δηµιουργία, η συντήρηση και η λειτουργία κέντρου αποτέφρωσης νεκρών από οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης σε χώρο ιδιοκτησίας του, καθώς και η παραχώρηση της
διοίκησης και διαχείρισής του από ιδιώτες.
Επιταχύνονται οι διαδικασίες διενέργειας διαγωνισµών µελετών που προκηρύσσει η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ». Σε αυτό το άρθρο, κύριε Υπουργέ, έχω κάποιες επισηµάνσεις, τις οποίες θα
καταθέσω στη συζήτηση επί των άρθρων.
Παρατείνεται η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του
ειδικού προστίµου για τους ηµιυπαίθριους και δίνεται η δυνατότητα –έχει υποβληθεί ήδη- να συµψηφιστεί το πρόστιµο αυτό µε
το ειδικό τέλος που έχει καταβληθεί µε τη νοµοθεσία για τα αυθαίρετα.
Στο άρθρο 52 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στον ειδικό
συντελεστή για τον καθορισµό της εγγυηµένης τιµής παραγωγής
ενέργειας από CFA, την επέκταση εφαρµογής σχεδίου εφαρµογής του ν.3468/2006, τη διευκόλυνση εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής ενέργειας µε ισχύ µέχρι 1 MW, που
εγκαθίστανται σε ακίνητα κατά µήκος του σιδηροδροµικού διαδρόµου που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, την επιβολή τέλους στην
παραγόµενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικούς
σταθµούς.
Στο άρθρο 53 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε δάση και δασικές
εκτάσεις. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής κάτω
από πάρκα ή άλση έργων που εξυπηρετούν τη λειτουργία του
µετρό µετά από έγκριση δασικής αρχής και κατόπιν εγκεκριµένων µελετών.
Στο άρθρο 54 ρυθµίζονται θέµατα προσωπικού της Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Κατεδαφίσεων Αυθαιρέτων.
Στο άρθρο 55 προσδιορίζεται η σύνθεση του Περιβαλλοντικού
Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.
Το άρθρο 56 προβλέπει ότι τα εγκεκριµένα περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης, εναρµονίζονται στις επιλογές των εγκεκριµένων περιφερειακών σχεδίων
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών, ενώ στις περιπτώσεις
που τα ήδη θεσµοθετηµένα περιφερειακά σχέδια δεν καλύπτουν
τις επιλογές των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης απορροής
ποταµών, η χωροθέτηση των έργων διαχείρισης και αξιοποίησης
υδάτων γίνεται µε άµεση εφαρµογή των προβλεποµένων επιλογών των εγκεκριµένων περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής απορριµµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη Δ’ Ενότητα περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος ρυθµίσεις. Θα αναφερθώ αναλυτικά σε
αυτές στη συζήτηση επί των άρθρων.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι µετά από όλα αυτά δεν νοµίζω
ότι υπάρχει καµµία αµφιβολία επί της αρχής του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, κατά την άποψή µου,
είναι και πολιτικά καινοτόµο και νοµικά επαρκές και οπωσδήποτε
είναι και κοινωνικά αναγκαίο και απαραίτητο. Γι’ αυτόν το λόγο
και εισηγούµαι την υπερψήφισή του επί της αρχής.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πριν δώσω το λόγο
στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, θα ήθελα να κάνω µία
ανακοίνωση προς το Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα
µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού
έτους 2011» και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015» και των
Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρό-
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θεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, δεκαεπτά µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός-συνοδός από το 7ο Γενικό Λύκειο Ν. Σµύρνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα στην Ολοµέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην
ουσία αποτελείται από δύο διαφορετικά τµήµατα. Το πρώτο
τµήµα αφορά στην ενσωµάτωση δύο πολύ σηµαντικών κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό µας δίκαιο και το δεύτερο τµήµα αφορά
σε µια σειρά από διατάξεις περιβαλλοντικού, χωροταξικού, πολεοδοµικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές και θα
υπερψηφιστούν από την Εθνική Αντιπροσωπεία.
Θέλω να τονίσω εξαρχής και επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, ότι το δεύτερο τµήµα του νοµοσχεδίου, το Γ’ Μέρος, το
οποίο συµπεριλαµβάνει εξαιρετικά σηµαντικές διατάξεις, δεν
έτυχε ποτέ να είναι αντικείµενο ουσιαστικής δηµόσιας διαβούλευσης.
Θα ήθελα να καταθέσω και µε αυτήν την ευκαιρία την επιφύλαξή µου για το γεγονός ότι συχνά –δυστυχώς- υιοθετούµε σε
αυτήν την Αίθουσα την πρακτική να νοµοθετούµε αποσπασµατικά διατάξεις οι οποίες µπορεί να είναι σωστές και εξαιρετικά
σηµαντικές, αλλά µε µία διαδικασία που –αν θέλετε- δεν είναι
απολύτως συµβατή µε τα έθιµα αυτής της Αίθουσας.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία του νοµοσχεδίου. Κατ’ αρχάς, θα
ήθελα να αποσαφηνίσω εξαρχής ότι η Νέα Δηµοκρατία υπερψηφίζει επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Είχαµε την ευκαιρία στην επιτροπή, κύριοι Υπουργοί, να κάνουµε µία –πιστεύω- ουσιαστική και γόνιµη συζήτηση για το νοµοσχέδιο αυτό. Ακούστηκαν πολλές ενδιαφέρουσες και ουσιαστικές παρατηρήσεις, αρκετές εκ των οποίων έγιναν αποδεκτές
από το Υπουργείο. Νοµίζω πώς για άλλη µια φορά αποδείξαµε
ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις επιτροπές ως ένα ουσιαστικό και γόνιµο βήµα διαλόγου για τη βελτίωση νοµοθετηµάτων,
όπως αυτά προτείνονται από την Κυβέρνηση.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία του νοµοσχεδίου. Η πρώτη οδηγία,
την οποία καλούµαστε να ενσωµατώσουµε στο Εθνικό µας Δίκαιο
είναι η οδηγία 2008/99, που αφορά την ποινική προστασία του
περιβάλλοντος.
Ανέφερε και η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ ότι είχαµε την υποχρέωση να ενσωµατώσουµε αυτήν την οδηγία στο Εθνικό µας Δίκαιο
από το 2010. Δυστυχώς, για άλλη µια φορά µε διετή καθυστέρηση προβαίνουµε σε αυτήν την ενσωµάτωση. Αυτή, δυστυχώς,
είναι µία πάγια πρακτική, την οποία ακολουθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία. Θέλω να επισηµάνω ότι η προπαρασκευή για την ενσωµάτωση αυτής της οδηγίας είχε ήδη γίνει από την προηγούµενη
κυβέρνηση και από τον τότε αρµόδιο Υφυπουργό κ. Σταύρο Καλογιάννη. Δυστυχώς, όµως, για λόγους που δεν γνωρίζω καθυστερούµε να την ενσωµατώσουµε. Είναι, όµως, µία σηµαντική
οδηγία. Είναι µια οδηγία, η οποία πατάει, αν θέλετε, πάνω στο
σηµαντικό, βασικό νόµο του περιβάλλοντος, το ν.1650/1986, ο
οποίος για πρώτη φορά είχε κατοχυρώσει την αυτοτελή ποινική
ευθύνη νοµικών προσώπων σε περίπτωση που η υποβάθµιση του
περιβάλλοντος προερχόταν ή προέρχεται από δραστηριότητές
τους.
Βέβαια, αυτό που πρέπει να τονίσουµε είναι ότι µέχρι στιγµής
αυτή η αυτοτελής ποινική ευθύνη των νοµικών προσώπων δυστυχώς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει στοιχειοθετηθεί ποτέ στα δικαστήρια. Με άλλα λόγια, σωρεία περιβαλλοντικών εγκληµάτων
έχουν συντελεστεί στη χώρα µας, για τα οποία δυστυχώς, κανείς
δεν έχει ποτέ καταδικαστεί ποινικά. Αυτό θα πρέπει να µας προβληµατίσει ιδιαίτερα: το κατά πόσο δηλαδή, το νοµικό οπλοστάσιο που έχουµε στη διάθεσή µας είναι πραγµατικά επαρκές,
προκειµένου να µπορούµε να εντοπίσουµε και τελικά να καταδι-
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κάσουµε νοµικά πρόσωπα, τα οποία προβαίνουν σε αξιόποινες
περιβαλλοντικές πράξεις.
Ερχόµαστε, λοιπόν, µε την ενσωµάτωση αυτής της οδηγίας να
ενισχύσουµε το νοµικό οπλοστάσιο που έχουµε στη διάθεσή µας
και κάνουµε µια σειρά από παρεµβάσεις. Τις ανέφερε και η εισηγήτρια. Δεν θα σταθώ ιδιαίτερα σε αυτές. Θα αναφέρω µόνο το
γεγονός ότι δίνουµε κάποιες ενισχυµένες ειδικές δικονοµικές
διατάξεις στους επιθεωρητές περιβάλλοντος, οι οποίοι εξοπλίζονται τώρα µε προανακριτικές αρµοδιότητες, προκειµένου να
επιτελέσουν καλύτερα το έργο τους.
Εύχοµαι, κύριοι Υπουργοί, αυτές οι ειδικές δικονοµικές διατάξεις πραγµατικά να αποφέρουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος αποτελούν ένα τµήµα του Υπουργείου, που κάνει µία πολύ καλή δουλειά σε εξαιρετικά δυσχερείς
συνθήκες. Έχουν καταφέρει κι έχουν εντοπίσει αρκετές περιβαλλοντικές παραβάσεις, αρκετά περιβαλλοντικά εγκλήµατα. Μακάρι η βελτίωση, αν θέλετε, της νοµικής υποστήριξης που τους
παρέχουµε να µπορέσει επιτέλους να οδηγήσει και κάποιους ανθρώπους όχι απλά στα δικαστήρια αλλά και σε καταδίκες. Μιλάω
για φυσικά νοµικά πρόσωπα, τα οποία ευθύνονται για σηµαντικές
περιβαλλοντικές ζηµιές. Αυτό βέβαια είναι κάτι που αποµένει,
κύριε Υπουργέ, να αποδειχθεί στην πορεία.
Έρχοµαι τώρα στη δεύτερη οδηγία, την οποία ενσωµατώνουµε στο Εθνικό µας Δίκαιο. Είναι µία πολύ σηµαντική οδηγία
για το νέο πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων.
Είναι η οδηγία 2008/98. Πριν µπω στη λεπτοµέρεια της οδηγίας,
επιτρέψτε µου να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις γι’ αυτό
το εξαιρετικά ακανθώδες ζήτηµα.
Δυστυχώς, η χώρα µας έχει επιδείξει πάρα πολύ σηµαντικές
καθυστερήσεις και µία εξοργιστική αναποτελεσµατικότητα στη
διαχείριση των αποβλήτων όλων των µορφών. Θυµίζω στην
Εθνική Αντιπροσωπεία ότι το ελληνικό κράτος, η ελληνική δηµοκρατία έχει πληρώσει δύο σηµαντικά πρόστιµα στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ιστορικά: Το ένα αφορούσε την πονεµένη περίπτωση
του Κουρουπητού και το άλλο το Κτηµατολόγιο. Και σήµερα, δυστυχώς, ακόµα επικρέµεται πάνω από τη χώρα µας η απειλή της
επιβολής πάρα πολύ σηµαντικών προστίµων, όσον αφορά το µη
κλείσιµο των ανεξέλεγκτων ΧΑΔΑ, οι οποίες δυστυχώς µέχρι και
σήµερα εξακολουθούν και λειτουργούν στη χώρα µας. Έχουµε
πάρει µία τελική προθεσµία µέχρι τον Ιούνιο του 2012, προκειµένου να προβούµε στο κλείσιµο και να δροµολογήσουµε τη διαδικασία αποκατάστασης όλων των ΧΑΔΑ. Προσωπικά έχω αµφιβολίες για το εάν µπορούµε να τηρήσουµε αυτό το χρονοδιάγραµµα. Θα ζητήσω, όµως, από τον Υπουργό στην τοποθέτησή
του να τοποθετηθεί και επ’ αυτού του θέµατος, το οποίο αποτελεί
ένα ζήτηµα εξαιρετικά σηµαντικό για τη χώρα µας.
Το δεύτερο ζήτηµα που θα ήθελα να θίξω πριν µπω στη λεπτοµέρεια της οδηγίας αφορά στην υλοποίηση των περιφερειακών
σχεδιασµών, σχετικά µε τα σηµαντικά έργα επεξεργασίας των
στερεών αποβλήτων στη χώρα µας.
Δυστυχώς και εδώ, κύριε Υπουργέ –το έχω πει πολλές φορές
στην Εθνική Αντιπροσωπεία- παρατηρούνται πάρα πολύ σηµαντικές καθυστερήσεις. Ειδικά στην Αττική τα χρονοδιαγράµµατα
πιέζουν πια απελπιστικά. Και αν τα έργα του περιφερειακού σχεδιασµού δεν δροµολογηθούν πάρα πολύ σύντοµα, κινδυνεύουµε
αφ’ ενός να χάσουµε κοινοτικούς πόρους, αφ’ ετέρου να βρεθούµε αντιµέτωποι µε µία απελπιστική πραγµατικότητα. Διότι
γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι ο ένας χώρος υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στη Φυλή έχει χρονικά όρια πάρα
πολύ καθορισµένα και δεν µπορεί να αντέξει πέραν του 2013 – ή
πέραν του 2014 στην καλύτερη περίπτωση- µε το ρυθµό, µε τον
οποίο αποστέλλουµε απορρίµµατα σε αυτόν το χώρο.
Κατά συνέπεια επαναλαµβάνω ότι είναι επιβεβληµένη η πολύ
γρήγορη δροµολόγηση των σηµαντικών έργων υποδοµής, επεξεργασίας αποβλήτων στην Αττική. Έχουµε ήδη καθυστερήσει
πολύ. Καµµία άλλη καθυστέρηση δεν µπορεί να δικαιολογηθεί
σε αυτό το ζήτηµα, το οποίο είναι πραγµατικά κοµβικής σηµασίας πρωτίστως για τη δηµόσια υγεία τεσσάρων εκατοµµυρίων
κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Δεν θα µπω στις λεπτοµέρειες που αναφέρει η σχετική οδηγία,
την οποία ενσωµατώνουµε σήµερα στο Εθνικό Δίκαιο. Έγινε ανα-
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λυτική συζήτηση στην επιτροπή. Θα σταθώ µόνο σε κάποια
άρθρα, τα οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καινούργια φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων
θέτει µία πάρα πολύ ξεκάθαρη ιεράρχηση, την οποία και η χώρα
µας οφείλει να σεβαστεί: Ξεκινάµε µε την πρόληψη, συνεχίζουµε
µε την επαναχρησιµοποίηση, µετά πηγαίνουµε στην ανακύκλωση, στη συνέχεια στην ανάκτηση και καταλήγουµε ως ύστατο
µέτρο στην ασφαλή εναπόθεση. Η χώρα µας κατά κανόνα έκανε
το πέµπτο, δεν έκανε καθόλου το τέταρτο και έκανε και λίγο από
το τρίτο, δηλαδή λίγη ανακύκλωση.
Κατά συνέπεια, ως αποτέλεσµα αυτής της οδηγίας καλούµαστε να αλλάξουµε συνολικά τη φιλοσοφία µας γύρω από τη διαχείριση των αποβλήτων. Θα χρειαστεί συστηµατική προσπάθεια,
προκειµένου να µπορέσουµε να πετύχουµε τους πολύ συγκεκριµένους στόχους που θέτει η οδηγία, ως προς την ποσοτική µεταχείριση των αποβλήτων. Διότι, η οδηγία θέτει ως δεσµευτικό
στόχο για τη χώρα µας, παραδείγµατος χάριν, τη χωριστή συλλογή µέχρι το 2015 τεσσάρων τουλάχιστον διαφορετικών ρευµάτων αστικών αποβλήτων: του χαρτιού, του µετάλλου, του
πλαστικού και του γυαλιού. Είναι θετικό το γεγονός ότι µετά από
παρατηρήσεις που έγιναν στην αρµόδια επιτροπή, αυτή η χωριστή συλλογή γίνεται υποχρεωτική. Αποτελεί δεσµευτικό στόχο
για την πολιτεία, διότι στην αρχική διατύπωση του σχετικού άρθρου αυτή η χωριστή συλλογή είχε προαιρετικό χαρακτήρα. Με
προαιρετικό χαρακτήρα προφανώς και δεν θα πάµε πουθενά.
Χρειάζονται συγκεκριµένοι δεσµευτικοί στόχοι και µετά ένα πάρα
πολύ ξεκάθαρο κεντρικό σχέδιο για το πώς θα µπορέσουµε να
τους πετύχουµε.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τώρα να έρθω στο τρίτο µέρος του
νοµοσχεδίου και να αναφερθώ σχετικά σύντοµα σε κάποια
άρθρα, τα οποία θεωρώ ιδιαιτέρως σηµαντικά, επιφυλασσόµενος
στη συνέχεια στην αυριανή συζήτηση να επανέλθω σε εκείνα τα
άρθρα που δεν θα µπορέσω να καλύψω σήµερα στην πρωτολογία µου.
Πρώτον, ως προς το άρθρο 50, το οποίο αφορά µια σειρά από
βελτιώσεις στο νόµο που ψηφίσαµε για τη ρύθµιση των αυθαιρέτων.
Κύριε Υπουργέ, έχει κατατεθεί και από συνάδελφο του
ΠΑΣΟΚ, την κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη, µία τροπολογία που αφορά
τους παραπληγικούς, καθώς και τους τυφλούς. Ζητείται µε αυτήν
την τροπολογία να πληρώνει αυτή η συγκεκριµένη κατηγορία
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ένα µειωµένο πρόστιµο ρύθµισης,
ως προς την ένταξή τους στη διάταξη των αυθαιρέτων.
Μία αντίστοιχη πρόταση έχει κατατεθεί και από την Οµοσπονδία των Παλιννοστούντων. Θεωρώ ότι και τα δύο αιτήµατα είναι
λογικά.
Πιστεύω ότι τη σχετική τροπολογία θα πρέπει να την κάνετε
δεκτή και θα αναµένω τις παρατηρήσεις σας στην πρωτολογία
σας, σχετικά µε το ζήτηµα αυτό, το οποίο µας απασχόλησε και
στην αρµόδια επιτροπή. Είχαµε την κατ’ αρχήν προφορική αποδοχή σας ως προς το δίκαιο του αιτήµατος, αλλά θα ήθελα και
την επίσηµη τοποθέτησή σας στην Ολοµέλεια, ώστε αυτή η αποδοχή να πάρει και νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα.
Έρχοµαι στο άρθρο 51. Το άρθρο 51 έχει µια σειρά από πολεοδοµικές και χωροταξικές ρυθµίσεις στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και κάποιες παρεµβάσεις που αφορούν στο Φαληρικό
Δέλτα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Φαληρικός
Όρµος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ναι, έχετε δίκιο, στο Φαληρικό
Όρµο.
Στο ζήτηµα αυτό να θυµίσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι
έχει εκπονηθεί από το διάσηµο Ιταλό Αρχιτέκτονα Renzo Piano
µία πολύ όµορφη, κατά την εκτίµησή µου, ενδιαφέρουσα, καινοτόµα µελέτη για το πώς πρέπει να διαµορφωθεί ο Φαληρικός
Όρµος, σε φυσική συνέχεια του σηµαντικού έργου, το οποίο
δροµολογεί το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», στο χώρο του παλιού
Ιπποδρόµου, µε την κατασκευή µιας καινούργιας Βιβλιοθήκης και
Λυρικής Σκηνής. Η µελέτη αυτή χρηµατοδοτήθηκε από το Ίδρυ-
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µα «Σταύρος Νιάρχος» και αποτελεί τον πιλότο, για µία πάρα
πολύ ουσιαστική παρέµβαση- ανάπλαση, σε µία περιοχή ιδιαίτερης σηµασίας για το Λεκανοπέδιο. Μιλάµε, ίσως, για την πιο σηµαντική παραλία του Λεκανοπεδίου: µιλάµε για το φυσικό επίνειο
της πόλης.
Εδώ πέρα γεννιούνται κάποια ερωτηµατικά, κύριε Υπουργέ,
σχετικά µε µία σειρά από παρεµβάσεις που κάνετε, στους συντελεστές δόµησης και κάλυψης των κατασκευών που θα γίνουν
στη Ζώνη Α’ του Φαληρικού Όρµου. Εγώ δεν έχω επί της αρχής,
αντίρρηση σε αυτό το οποίο πάτε να κάνετε. Αυτό το οποίο θέλω,
όµως, να εξηγήσετε, είναι, γιατί δικαιολογούνται αυτές οι αυξήσεις των συντελεστών. Ενδεχοµένως µπορεί να είναι απολύτως
δικαιολογηµένες, να προκύπτουν από τις σχετικές µελέτες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα συνοδεύεται από
ένα χάρτη. Να το δούµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα µας τα πει αυτά ο κύριος
Υπουργός.
Απλά, επειδή έχουν κατατεθεί κάποιες επιφυλάξεις από τα δηµοτικά συµβούλια των Δήµων Καλλιθέας και Μοσχάτου, θα
ήθελα µε την ευκαιρία αυτή, να εξηγήσετε ακριβώς, γιατί προβαίνετε σ’ αυτές τις αυξήσεις των συντελεστών, έτσι ώστε να
µπορέσουµε κι εµείς να αποφανθούµε κατά πόσο είναι αυτές δικαιολογηµένες και εντάσσονται στη συνολική λογική του έργου.
Εγώ κατανοώ απόλυτα ότι, για να χρηµατοδοτηθεί ένα έργο
σήµερα από το ΕΣΠΑ –και το έργο αυτό θα χρηµατοδοτηθεί από
το ΕΣΠΑ µε σηµαντικά κονδύλια- θα πρέπει να αποδεικνύεται η
οικονοµική βιωσιµότητά του. Θα ήθελα, προκειµένου να µπορούµε κι εµείς τελικά να υποστηρίξουµε αυτές τις αλλαγές, να
αποσαφηνίσετε µε απόλυτη ακρίβεια, γιατί δικαιολογούνται
αυτές οι αυξήσεις των συντελεστών, σε τι χρήσεις αναφέρονται,
έτσι ώστε να µπορέσουν και οι τοπικοί δήµοι να γνωρίζουν επακριβώς, γιατί δροµολογούνται αυτές οι αυξήσεις, ενώ πριν από
ένα χρόνο είχαµε ψηφίσει ένα σχετικό νόµο, που όριζε άλλους
συντελεστές και άλλες καλύψεις. Θα αναµένω µε ενδιαφέρον τις
παρατηρήσεις σας, γύρω από το θέµα αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω ήδη εξαντλήσει το χρόνο µου, θα
σταθώ πολύ σύντοµα, µόνο σε ένα άρθρο ακόµα, στο άρθρο 56.
Εκεί έγινε µεγάλη συζήτηση στην επιτροπή και το Υπουργείο
έκανε δεκτές µία σειρά από παρατηρήσεις συναδέλφων και επαναδιατύπωσε ουσιαστικά, το άρθρο αυτό. Πιστεύω ότι το άρθρο
στην παρούσα του µορφή, είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Αυτό το οποίο λέει µε πολύ απλά λόγια το άρθρο είναι, ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν τα περιφερειακά σχέδια λεκάνης
απορροής και στη συνέχεια, οι οποιεσδήποτε παρεµβάσεις γίνουν, σε επίπεδο ενδεχοµένως κατασκευής σηµαντικών υδροηλεκτρικών έργων, να απορρέουν από τα συµπεράσµατα τα οποία
θα προκύψουν απ’ αυτά τα περιφερειακά σχέδια λεκάνης απορροής, µέχρι που να ολοκληρωθεί η επανεξέταση ή η αλλαγή των
περιφερειακών σχεδίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εδώ υπάρχει ένα µεγάλο θέµα: ότι απουσιάζει η γνώµη της τοπικής κοινωνίας. Μιλάµε απλώς και αορίστως για διαβούλευση, η οποία δεν φαίνεται
πουθενά ότι δεσµεύει προς τα πάνω την κεντρική διοίκηση ή τον
µελετητή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, φαντάζοµαι ότι
κάνετε αυτήν την παρέµβαση ως Βουλευτής Ηπείρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Για να τα ακούσει ο
Υπουργός την κάνω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εγώ θέλω να τονίσω ότι είναι µια
σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε την αρχική διατύπωση. Προφανώς και τα περιφερειακά σχέδια λεκάνης απορροής δεν δροµολογούνται εν κενώ. Κι αυτά δροµολογούνται µε τη συµµετοχή
των τοπικών κοινωνιών και πρέπει να αποτελέσουν τελικά την
αφετηρία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων οποιασδήποτε
περιφέρειας.
Αυτό είναι το εργαλείο το οποίο έχουµε στη διάθεσή µας, αυτό
θα µας υποδείξει, αν θέλετε, το σωστό τρόπο διαχείρισης των
υδάτων κάθε περιφέρειας και πάνω σ’ αυτό –επιτρέψτε µου,
κύριε Πρόεδρε- θα πρέπει να στηριχθούµε, προκειµένου να κά-
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νουµε έναν κεντρικό σχεδιασµό για τη διαχείριση των υδάτων
της κάθε περιφέρειας.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο επί της αρχής. Σας ευχαριστώ
πολύ για την ανοχή σας. Επιφυλάσσοµαι, κύριε Υπουργέ, να επανέλθω αύριο, έχοντας ακούσει τις παρατηρήσεις σας γύρω από
το ζήτηµα της ανάπλασης του Φαληρικού Όρµου, καθώς και να
καταθέσω κάποιες σκέψεις και προτάσεις για τις τροπολογίες
που έχουν κατατεθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννης
Ζιώγας, ο οποίος είναι και Συρρακιώτης και θα µας µιλήσει και
για τον Άραχθο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως τονίσαµε
και στην επιτροπή πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο «σκούπα» χωρισµένο σε τρεις ενότητες, που στοχεύει να διαµορφώσει καλύτερους όρους κερδοφορίας για το κεφάλαιο, σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, σε βάρος του περιβάλλοντος, της υγείας και του
συνεχώς αποµειούµενου λαϊκού εισοδήµατος.
Με το νοµοσχέδιο αυτό της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ εκσυγχρονίζονται οι, ουδέποτε
στην πράξη, εφαρµοσθείσες διατάξεις του άρθρου 28 του ν.
1650/86 -σχετικές µε τις ποινικές κυρώσεις σε βάρος όσων καταστρέφουν το περιβάλλον- µε αυτές της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ.
Η προσαρµογή, όµως, αυτή τίποτε δεν έχει να προσφέρει επί
της ουσίας, στην προστασία του περιβάλλοντος όσο η εξουσία
ασκείται από το πολιτικό προσωπικό της άρχουσας τάξης και
εποµένως, για λογαριασµό της. Τούτο οµολογείται έµµεσα και
από την ίδια την Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθµίσεων,
που συνοδεύει το σχετικό νοµοσχέδιο και στην οποία αναγνωρίζεται -είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, σελίδα
5 παράγραφος 1 υποπαράγραφος 1 ότι - «το γεγονός ότι η ποινικοποίηση της περιβαλλοντικής προστασίας» –εννοεί βέβαια της
περιβαλλοντικής παραβατικότητας- «έχει ξεκινήσει στη χώρα
από το 1986, έχει ως αποτέλεσµα η υφιστάµενη νοµοθεσία να
περιλαµβάνει ήδη στο σύστηµα της ποινικής προστασίας µεγαλύτερο εύρος νοµοθετικών πράξεων από αυτό το οποίο προβλέπει η οδηγία ως υποχρεωτικό για τα κράτη-µέλη».
Και τι έγινε, λοιπόν, µε όλο αυτό το νοµικό οπλοστάσιο υπέρ
της προστασίας του περιβάλλοντος τα τελευταία είκοσι πέντε
χρόνια; Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώµατα της πόλης και του
χωριού το ξέρουν καλύτερα απ’ όλους, γιατί το βιώνουν καθηµερινά: «µηδέν εις το πηλίκον». Με το δικό της τρόπο, το αναγνωρίζει άλλωστε αυτό και η ίδια η έκθεση.
Στην ίδια παράγραφο παραδέχεται ως τελικό αποτέλεσµα ότι
«τις περισσότερες φορές να µην είναι εφικτή ή να δυσχεραίνεται
η αποτροπή των περιβαλλοντικών εγκληµάτων». Εκατοντάδες τα
δηµοσιοποιηµένα αυτά εγκλήµατα, που δεν χρειάζεται να τα
υπενθυµίσουµε, να τα επαναλάβουµε σήµερα.
Μήπως, όµως, υπάρχει περιθώριο να συµβάλουν οι προτεινόµενες ρυθµίσεις, στην ανακοπή της καταστροφικής για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της χώρας, πορείας; Σε
καµµία περίπτωση!
Τις ρυθµίσεις αυτές, γενικόλογες αναφορές στην πλειοψηφία
τους, µε εξαίρεση κάποιες ανέξοδες τροποποιήσεις του άρθρου
28 του ν. 1650/86 -άρθρο 7 στο σχετικό νοµοσχέδιο- θα πρέπει
να τις δούµε σε συνδυασµό και συνέργεια µε άλλες πρόσφατες
νοµοθετικές ρυθµίσεις που υπηρετούν τα κέρδη του κεφαλαίου.
Συγκεκριµένα, οι φιλοµονοπωλιακές διατάξεις των πρόσφατων
νόµων, πρώτον, για την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, ο λεγόµενος fast track, δεύτερον για την προώθηση των
ΑΠΕ, τρίτον για την προστασία δήθεν της βιοποικιλότητας και τέταρτον για την περιβαλλοντική αδειοδότηση –ν. 4014/2011- µε
τους δύο τελευταίους να στρώνουν παραπέρα το δρόµο στη λεηλασία του φυσικού περιβάλλοντος, των ενεργειακών και των
άλλων φυσικών πόρων της χώρας από τους ντόπιους και τους
ξένους διεθνικούς οµίλους.
Με αυτό το µάτι θα πρέπει να δούµε και την ανάδειξη, µε το
άρθρο 9 του νοµοσχεδίου, του ρόλου των -ελάχιστων αριθµητικά
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και από πλευράς εξοπλισµού- Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που
προικίζονται µε καθεστώς ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου και
απολαµβάνουν νοµικά προστατευµένη δικαιοδοσία, για την
απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους και γενικότερα του
ελεγκτικού µηχανισµού κατά των περιβαλλοντικών εγκληµάτων.
Για ποιον όµως, ελεγκτικό µηχανισµό µιλάµε; Μα, για αυτόν
που διαµορφώθηκε µε το ν.4014/2011, ο οποίος ιδιωτικοποιεί βασικές λειτουργίες τής Δηµόσιας Διοίκησης, σε καίριας σηµασίας,
αντικείµενα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, επιθεωρήσεων
και ελέγχων.
Υπενθυµίζουµε σχετικά ότι:
Με το άρθρο 16 «Μητρώο πιστοποιηµένων αξιολογητών µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων», οι ιδιώτες αξιολογητές πιστοποιούµενοι προς τούτο, από το ΥΠΕΚΑ, διεκπεραιώνουν τα
πιο ουσιαστικά αντικείµενα των αρµόδιων, µέχρι σήµερα και ήδη
αναρµόδιων, υπηρεσιών, κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως: Ο ενδελεχής έλεγχος των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι απαιτούµενες επαφές µε τους
φορείς των προβλεποµένων γνωµοδοτήσεων, ακόµη και να συντάσσουν το σχέδιο αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Γενικεύεται η ιδιωτικοποίηση του περιβαλλοντικού ελέγχου,
αφού στους ιδιώτες περιβαλλοντικούς επιθεωρητές των βιοµηχανιών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων του άρθρου 27, προστίθενται οι ιδιώτες περιβαλλοντικοί ελεγκτές της παραγράφου 5
του άρθρου 20, µε εύρος παρέµβασης από τη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων, ακόµη και σε περιοχές «Natura 2000», µέχρι και τη φάση της λειτουργίας των κάθε είδους
έργων και δραστηριοτήτων. Η ιδιότητα του περιβαλλοντικού
ελεγκτή «προσφέρεται» κατά βούληση από τον Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΚΑ µε τη χορήγηση σχετικής άδειας.
Παράλληλα, µε την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του σηµερινού
νοµοσχεδίου, παρέχεται το δικαίωµα αποκάλυψης ή σύλληψης
προσώπου που διαπράττει έγκληµα από τα αναφερόµενα στο
άρθρο 28 του ν.1650/86 και σε ιδιώτες, που ενεργούν ύστερα
από πρόταση των αρµόδιων προανακριτικών υπαλλήλων. Γίνεται
δηλαδή, ένα ακόµη βήµα προς την ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση
της Δηµόσιας Διοίκησης, στον τοµέα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, επιτήρησης και ελέγχου, µε γεύση άσκησης και πράξεων καταστολής.
Είναι δυνατόν η συλλογή πληροφοριακού υλικού προς διερεύνηση της τέλεσης ή µη του συγκεκριµένου περιβαλλοντικού αδικήµατος να αποτελεί αντικείµενο ιδιωτών; Πληρούν αυτοί
εχέγγυα αµεροληψίας, όπως κατηγορηµατικά ισχυρίζεται το
Υπουργείο;
Με την υπ’ όψιν Ενότητα Β’ του νοµοσχεδίου ενσωµατώνεται
-στην ουσία µεταφέρεται αυτούσια- στο Εθνικό Δίκαιο, η αντιλαϊκή, φιλοµονοπωλιακή Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ’
αριθµόν 2008/98/ΕΚ, για τη διαχείριση των αποβλήτων και γίνονται οι παρεπόµενες αναπροσαρµογές στην εθνική µας νοµοθεσία.
Ολοκληρώνεται έτσι το νοµικό πλαίσιο υπέρ του κεφαλαίου,
προκειµένου να δραστηριοποιηθεί απερίσπαστο και υπό όρους
υψηλής και εξασφαλισµένης κερδοφορίας µε τη διαχείριση των
αποβλήτων, σε συνέχεια του «Καλλικράτη», της τροποποίησης
του ν.2939/01 για την ανακύκλωση, του νόµου για τις ΑΠΕ, του
λεγόµενου νόµου fast track για την επιτάχυνση των µεγαλοεπενδύσεων, όπως και του νόµου για τη δήθεν προστασία της βιοποικιλότητας.
Σε όλους αυτούς τους νόµους, που πρόσφατα προώθησε η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µια σειρά διατάξεις άνοιγαν ήδη, το
δρόµο για την αξιοποίηση από τους ντόπιους και τους ευρωενωσιακούς γενικότερα, επιχειρηµατικούς οµίλους, των αποβλήτων,
σε βάρος του περιβάλλοντος, καθώς και της υγείας και του πενιχρού εισοδήµατος των εργαζοµένων.
Πιο συγκεκριµένα, στην ενότητα αυτή που αφορά στην Οδηγία
98:
Θωρακίζεται και νοµοθετικά η ιδιωτικοποίηση σε όλα τα επίπεδα, του τοµέα των δηµοτικών απορριµµάτων και ειδικότερα:
Πρώτον, αφαιρείται από την τοπική διοίκηση το αποκλειστικό
µέχρι σήµερα, της αρµοδιότητας της διαχείρισης των δηµοτικών
αποβλήτων, όχι βέβαια για να περιέλθει αυτή σε ένα κρατικό
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φορέα, αλλά για να κατατµηθεί σε µια σειρά «παραγωγούς» ή σε
«κατόχους» αποβλήτων. Δεύτερον, κατοχυρώνεται η συµµετοχή
ιδιωτικών φορέων και στη συλλογή αποβλήτων, χωρίς να εξαιρούνται από αυτήν τα δηµοτικά απόβλητα.
Αναβαθµίζεται η ενεργειακή καύση από την πέµπτη θέση της
πεντοβάθµιας κλίµακας, όπου βρίσκεται µέχρι σήµερα, ως «διάθεση», στην τέταρτη θέση, δηλαδή «άλλου είδους ανάκτηση
όπως η ανάκτηση ενέργειας», εφόσον επιτυγχάνεται ικανός βαθµός ενεργειακής απόδοσης.
Επαναλαµβάνεται η απόπειρα εξαπάτησης της λαϊκής οικογένειας, µε τον ισχυρισµό ότι το κόστος διαχείρισης των ρευµάτων
των αποβλήτων, για τα οποία ισχύει ο ν.2939/2001, βαρύνει τους
παραγωγούς ή εισαγωγείς των προϊόντων, σε εφαρµογή της ευρωενωσιακής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Οποία υποκρισία,
τη στιγµή που, οι πάντες παραδέχονται το αυτονόητο, ότι το κόστος της διαχείρισής τους µετακυλίεται στα λαϊκά στρώµατα,
µέσω της τιµής των πωλούµενων προϊόντων τους.
Νοµιµοποιείται η ασυδοσία του βιοµηχανικού κεφαλαίου στη
ρύπανση, καθώς µπορεί να επιτρέπεται –αυτή ακριβώς είναι η
διατύπωση στο νοµοσχέδιο- η ανάµειξη των επικίνδυνων µε µη
επικίνδυνα απόβλητα, µε ουσίες και µε υλικά, ακόµη και η αραίωσή τους, υπό κάποιους γενικόλογους όρους, που µόνο, ως ευχολόγια, ακούγονται.
Όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική έκθεση, πέραν της περιβαλλοντικής αδειοδότησης –έκδοση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων- και της άδειας λειτουργίας, καταργούνται
ως ξεχωριστές πράξεις της διοίκησης, όλες οι άλλες εγκρίσεις
και άδειες –µεταξύ αυτών και οι άδειες διαχείρισης των οικείων
φορέων- που απαιτούνταν µέχρι σήµερα, για τις δραστηριότητες
και τις εγκαταστάσεις διαχείρισης των αποβλήτων, προς µεγάλη
βεβαίως ικανοποίηση των µεγαλοεπενδυτών, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται σε βάρος της υγείας των λαϊκών στρωµάτων και του περιβάλλοντος.
Ένα ακόµη δώρο στο κεφάλαιο, προκειµένου να µπει, χωρίς
καθυστερήσεις και ελέγχους, στον ιδιαίτερα κερδοφόρο, για
αυτό, τοµέα της αποκοµιδής των αποβλήτων, των δηµοτικών περιλαµβανοµένων.
Καταργείται η απαίτηση της ΚΥΑ 107017/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ
να υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων, όπως και εκείνο των ειδικών ρευµάτων.
Επιφορτίζεται το περιφερειακό συµβούλιο µε τη διαδικασία έγκρισης του ΠΕΣΔΑ. Εδώ, η πρόταση που κάναµε, έγινε δεκτή,
δηλαδή να µεταφερθεί η αρµοδιότητα από το πρόσωπο του περιφερειάρχη στο περιφερειακό συµβούλιο, χωρίς βέβαια να
έχουµε τις αυταπάτες ότι αλλάζει επί της ουσίας τίποτα. Απλώς,
οι αγωνιστικές ταξικές δυνάµεις θα έχουν τη δυνατότητα στα όργανα που εκπροσωπούνται, να ξεσκεπάζουν µπροστά στους εργαζόµενους του ρόλο τους, να αναδεικνύουν τη φιλοµονοπωλιακή σύµπλευση των κοµµάτων εξουσίας και των συνοδοιπόρων τους, µε τις αντιδραστικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σαν αποτέλεσµα, υποτίθεται της διαβούλευσης ή αλλιώς µε
άλλοθι τη διαβούλευση, εµφανίστηκαν ξαφνικά, στο νοµοσχέδιο,
διατάξεις που ενισχύουν δραστικά τον αντιδραστικό, αντιλαϊκό
του χαρακτήρα.
Έτσι επιβάλλεται από 1-1-2014 –µετά από δυο χρόνια- ένα
εξοντωτικό για τα λαϊκά στρώµατα χαράτσι, το ειδικό τέλος
ταφής για τα σύµµεικτα και άλλα δηµοτικά απορρίµµατα, ύψους
35 ευρώ ανά τόνο, προσαυξανόµενο κατά 5 ευρώ κάθε έτος,
µέχρι τα 60 ευρώ, εφόσον δεν έχουν υποστεί προηγούµενα, ανάδευση ή ανάµειξη ή βιοξήρανση ή άλλη προετοιµασία εν όψει κάποιας εργασίας ανάκτησης.
Σηµειώνουµε ότι σήµερα, το σύνολο της εισφοράς των Δήµων
Αττικής προς τον ΕΔΣΝΑ, ανέρχεται στα 45 ευρώ ανά τόνο, συµπεριλαµβανοµένων και των ληστρικών αντισταθµιστικών τελών.
Προς δόξα της καύσης των αποβλήτων, ορίζονται προκλητικά
χαµηλά κατώτερα όρια για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων: οργανικά κουζίνας και αγορών, κλαδέµατα και άλλα πράσινα απόβλητα. Μόλις το 5% του συνολικού τους βάρους
-αντιστοιχεί περίπου στο 2% του συνόλου των παραγόµενων δη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µοτικών αποβλήτων- για το 2015 και το 10% για το 2020. Και µάλιστα χωρίς να καθίσταται υποχρεωτική η κοµποστοποίησή τους.
Επιτρέπεται µε την απλή επίκληση: Πρώτον, ενός αόριστου και
γενικόλογου γενικότερου δηµοσίου συµφέροντος –για τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου πρόκειται στην πραγµατικότητα- και δεύτερον, ενός σοβαρού κινδύνου για τη δηµόσια υγεία
ή ασφάλεια να εξαιρείται µε απλή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ένα έργο ανάκτησης ή διάθεσης αποβλήτων από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Είναι µια διάταξη που σηµαδεύει κατευθείαν στην καρδιά του Θριάσιου και όχι µόνο.
Η ΟΕΔΑ Φυλής θα εξακολουθήσει να λειτουργεί και µάλιστα
µε επέκταση ή συµπλήρωση των υφιστάµενων υποδοµών, µε
µόνη προϋπόθεση την εκπόνηση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων.
Με την Ενότητα Γ’, προβλέπονται νέες ρυθµίσεις ή τροποποίηση ή αντικατάσταση υφιστάµενων, µε στόχο τη διευκόλυνση
κερδοφόρων για το κεφάλαιο επενδύσεων, σε βάρος του περιβαλλοντικού αποθέµατος της χώρας που αποτελεί λαϊκή περιουσία.
Επιτρέπεται στους επενδυτές τουριστικών εγκαταστάσεων, σε
θέσεις «φιλέτα», αντί να παραχωρήσουν ως εισφορά σε γη προς
τον οικείο δήµο, τµήµα της έκτασης όπου θα γίνει η επένδυση,
να επιλέξουν να παραχωρήσουν άλλη έκταση.
Ολοκληρώνεται και διευκολύνεται η εµπορευµατοποίηση του
φαληρικού όρµου µε τον τελεσίδικο αποκλεισµό της παραλίας,
ως χώρου αναψυχής τής λαϊκής οικογένειας. Δίνεται ένα πλουσιοπάροχο δώρο στα µονοπώλια της ενέργειας καθώς οι ευνοϊκές ρυθµίσεις για τις ΑΠΕ, επεκτείνονται και στα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα άνω των 15 MW, για τα οποία το κεφάλαιο έχει
επιδείξει ένα ιδιαίτερα θερµό ενδιαφέρον.
Επιτρέπεται να ανασκάπτονται πάρκα και άλση µε υψίκορµα,
κατά κανόνα, δέντρα, προκειµένου να κατασκευαστούν έργα που
εξυπηρετούν τη λειτουργία τού µετρό. Προφανώς εδώ, εννοούνται τα υπόγεια γκαράζ. Παραχωρείται στην Ελληνική Εταιρεία
Δηµοσίου ΑΕ, η χρήση και η διαχείριση δηµόσιας γης έντεκα χιλιάδων εκατό στρεµµάτων όπου υπάγεται και το χιονοδροµικό
κέντρο Παρνασσού όπου, ενώ πρόκειται για εγκατάσταση που
βρίσκεται στον πυρήνα του εθνικού δρυµού Παρνασσού, χαρακτηρίζεται πλέον, ως τουριστικό δηµόσιο κτήµα, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης αδειών για την
επισκευή, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση των εγκαταστάσεων του χιονοδροµικού αυτού κέντρου, κατά παρέκκλιση της
υφιστάµενης αναστολής έκδοσης οικοδοµικών αδειών στην ευρύτερη περιοχή.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, απευθυνόµενο στην εργατική τάξη, σ’ όλα τα λαϊκά στρώµατα, σε περίοδο γενικευµένης
επίθεσης, σε βάρος τους, από την πολιτική εξουσία της οικονοµικής ολιγαρχίας, τους καλεί να ακολουθήσουν το δρόµο της
ρήξης µε τα µονοπώλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόµµατα και
τις κυβερνήσεις τους, για τη λαϊκή εξουσία και οικονοµία, προβάλλοντας ταυτόχρονα τη συνολική ρεαλιστική του πρόταση για
τον άλλο δρόµο ανάπτυξης, που θα εξασφαλίζει για το λαό, σταθερή δουλειά υπό ασφαλείς συνθήκες, µε ικανοποιητική αµοιβή,
ανθρώπινη κατοικία σε πόλεις και οικισµούς, µε ολοκληρωµένες
τεχνικές υποδοµές, ισόµετρη ανάπτυξη των περιφερειών και των
κλάδων της οικονοµίας, δωρεάν παιδεία και υγεία, προστασία
του περιβάλλοντος και των οικοσυστηµάτων, φτηνές και ευχάριστες διακοπές για τη λαϊκή οικογένεια, ελεύθερη καθηµερινή
πρόσβαση στις ακτές και σ’ άλλους χώρους αναψυχής, σε αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία πολιτισµού, µε πρόσβαση σε
υποδοµές µαζικού αθλητισµού και ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής
δηµιουργίας.
Ο δρόµος αυτός προϋποθέτει ότι η γη, τα δάση, οι ακτές,
όπως και ο ορυκτός πλούτος, τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, οι υποδοµές και τα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής θα γίνουν κοινωνική, κρατική ιδιοκτησία και θα ενταχθούν στον κεντρικό σχεδιασµό της παραγωγής, µε συνεχή εργατικό έλεγχο, που θα υπολογίζει και την ορθολογική επίδραση του ανθρώπου στη φύση.
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Καλούµε λοιπόν, τους εργάτες, τους αγρότες, τους µικρούς
επιχειρηµατίες που τόσα χρόνια, µας άκουγαν να λέµε πράγµατα
που δεν πίστευαν, που τα θεωρούσαν απίστευτα, που µας είδαν
όµως, να είµαστε στην πρώτη γραµµή του αγώνα, να µην αναγνωρίζουν σε µας µόνο ότι είµαστε οι καλοί, οι έντιµοι, οι ανιδιοτελείς αγωνιστές, αλλά να καταλάβουν ότι πάνω απ’ όλα, πρέπει
να εµπιστευθούν τον εαυτό τους, τη δύναµή τους, την πολιτική
πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και να συµπορευτούν µαζί του.
Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι ως Κοµµουνιστικό Κόµµα,
καταψηφίζουµε επί της αρχής το σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαεπτά µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ηρώ Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί κύριοι της Κυβέρνησης, µετά απ’ αυτήν τη συγκλονιστική επιτυχία τού να µην κυβερνηθούµε από Ευρωπαίο Επίτροπο, την οποία οφείλω να αναφέρω, για να πω πως είναι
τουλάχιστον άκοµψο να τη χρησιµοποιείτε ως νίκη, για να αποδεχθείτε την ήττα του δέκατου τρίτου και του δέκατου τέταρτου
µισθού, θα µπω στο νοµοσχέδιο, λέγοντας ότι, όταν συζητούσαµε το καλοκαίρι, τον αιφνιδιαστικό νόµο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τα αυθαίρετα, τονίζαµε ότι ο νεοφιλελευθερισµός συνεπικουρούµενος από µνηµόνια, θέλει να επιβάλει
την αγορά επί των πάντων, µε τους πιο βάρβαρους όρους. Να
το πούµε κι αλλιώς, όπως το είπε η Ναόµι Κλάιν σε πρόσφατο
ντοκιµαντέρ: «Είναι ο ξεκάθαρος πόλεµος των αγορών µε τη δηµοκρατία». Είπε λοιπόν ότι αυτό που περνάει τώρα η Ελλάδα,
µοιάζει σε κάποιο βαθµό, µ’ αυτό που πέρασε η νότια Κορέα,
κατά την ασιατική οικονοµική κρίση. Στη νότια Κορέα βρίσκονταν
εν µέσω εκλογών και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ανάγκασε
όλους τους υποψήφιους για την προεδρία, να υπογράψουν ότι
θα υποστηρίξουν τη συµφωνία µαζί του και προσθέτει ότι στην
ουσία, ακύρωσαν το νόηµα των εκλογών. Ό,τι και να ψηφιστεί,
δεν έχει σηµασία, η συµφωνία δεν αλλάζει.
Αγαπητοί κύριοι της Κυβέρνησης, η αγορά λοιπόν, πρώτα απ’
όλα, έχει συµφέρον να επιβληθεί επί των συλλογικών δηµόσιων
αγαθών και για να κερδίσει χρήµατα και για να τελειώνει ουσιαστικά, µε την ίδια την έννοια του συλλογικού δηµόσιου αγαθού,
να τα σβήσει από την κοινωνική µνήµη.
Λέγαµε το καλοκαίρι, δηλαδή πριν την καινούργια µνηµονιακή
Κυβέρνηση της τρόικα, ότι, αν εφαρµοστούν όλα αυτά, πάµε
ολοταχώς προς µαύρα σκοτάδια σ’ αυτόν τον τόπο και σε βαριά
πλήγµατα στο κοινωνικό σύνολο, απ’ όλες τις απόψεις. Δυστυχώς επιβεβαιωνόµαστε κάθε µέρα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος
υποστηρίζει αυτόν τον πόλεµο των αγορών του καπιταλισµού,
ενάντια στη δηµοκρατία και στα δηµόσια αγαθά και σχεδόν πρωτοπορεί. Μετά µάλιστα από τις δηλώσεις συναδέλφων του
Υπουργού, που υποστήριξαν ότι δεν είχαν διαβάσει το µνηµόνιο
ή ότι το διάβασαν εν µέρει και τη σαφή µεταστροφή –για να µην
πω κωλοτούµπα- διαφόρων ως προς το αν ήταν αναγκαίο το µνηµόνιο –διότι έρχονται εκλογές βεβαίως-βεβαίως- ο Υπουργός αρθρογραφεί σε εφηµερίδες, υπερασπιζόµενος το έργο του.
Το έργο του συνεχίζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος µετά
το Υπουργείο Οικονοµικών, διότι η αλήθεια είναι, ότι, για να γίνουµε ανταγωνιστικοί έτσι, όπως πιστεύει ο κ. Παπακωνσταντίνου και γενικά η Κυβέρνηση, πρέπει να εξαλειφθούν δύο µεγάλα
εµπόδια, οι µισθοί και οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί και προς
τα εκεί οδεύουν µε την πολιτική τους. Βεβαίως, αν το καταφέρουν, απλά δεν θα υπάρχει κοινωνία και χώρα. Θα υπάρχουν
µόνο εξαθλιωµένοι άνθρωποι τού αναξιοπρεπούς µεροκάµατου
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και της ανεργίας, σε µια κατεστραµµένη χώρα, διότι εκτός των
ανθρώπων, οι φυσικοί πόροι και η δηµόσια περιουσία αποτελούν
τη χώρα και είναι η µόνη ελπίδα ανάπτυξης για την κοινωνία. Αν
αυτά τα αποστερηθούµε, για να τα χωρίσουµε σε επιχειρηµατίες
και για να γίνουµε ανταγωνιστικοί, µε βάση πάντα το δικό σας
σκεπτικό, καταλαβαίνετε ποια θα είναι η συνέχεια.
Εδώ, µπορώ να σας θυµίσω το εντελώς πρόσφατο παράδειγµα
των εταιρειών ενέργειας, που ούτε λίγο ούτε πολύ «βάρεσαν» πιστόλι, κατά το κοινώς λεγόµενο, παρατώντας τους πελάτες τους,
να ψάχνουν ξανά τη ΔΕΗ και κρατώντας τα χρήµατα που είχαν
πληρώσει οι πελάτες τους για το χαράτσι, σύµφωνα πάντα µ’
αυτά που ακούµε και που διαβάζουµε, διότι επίσηµη ενηµέρωση
από τα δικά σας χείλη δεν υπήρξε. Αυτά ονειρεύεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να θησαυρίζουν διάφοροι σε βάρος του ελληνικού λαού, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να προάγουµε την
ιδιωτική πρωτοβουλία, για το καλό του καταναλωτή και του
τόπου.
Πάντως σας διαψεύδει η πραγµατικότητα, αγαπητοί κύριοι.
Αυτό που γίνεται είναι, να θησαυρίζουν διάφοροι στην πλάτη της
ελληνικής κοινωνίας, φυσικά µε τις δικές σας ευλογίες. Τέλος
πάντων, ίσως ακούσουµε και την άλλη πλευρά, κάποια στιγµή και
την άποψη του Υπουργείου, πάντως για την ώρα, υπάρχει µία γελοιότητα που την πληρώνουν οι καταναλωτές, µε ταλαιπωρία και
οικονοµικό κόστος και χωρίς καµµία παρέµβαση από την πολιτεία.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται να συµπληρώσει προηγούµενα ως προς το «ξήλωµα» της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Εξάλλου οι πάντες που έχουν τοποθετηθεί δηµόσια,
δηλαδή οι φορείς που ασχολούνται µε το περιβάλλον, σας τα
έχουν πει αυτά.
Για να περάσω σε πιο συγκεκριµένα ζητήµατα, όπως είπε και
η συναδέλφισσα Λίτσα Αµµανατίδου στην επιτροπή, το νοµοσχέδιο καταργεί την περιβαλλοντική αδειοδότηση, για έργα ανάκτησης ή διάθεσης αποβλήτων, άρα και για εργοστάσια καύσης,
ανοίγοντας πολύ επικίνδυνους δρόµους. Δίνει τη δυνατότητα
στον εκάστοτε Υπουργό Περιβάλλοντος, να καταργεί τις µελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Αναφέροντας µε το άρθρο 47 το γενικόλογο, αφηρηµένο και
έξω από το πνεύµα της οδηγίας όρο «γενικότερο δηµόσιο συµφέρον», κύριε Υπουργέ, επιχειρείτε να καταργήσετε κάθε νόµο
και έλεγχο και να αποφασίζει µόνος του ο εκάστοτε Υπουργός
όπου µε άνεση «θα κόβει και θα ράβει» το δηµόσιο συµφέρον
στα δικά του µέτρα.
Ανεξαρτήτως τού ποιος θα είναι αυτός ο Υπουργός και ποιες
θα είναι οι πεποιθήσεις του, αυτό είναι επί της αρχής απαράδεκτο. Θα ήθελα να µου πείτε ποια σκέψη και ποια ανάγκη, ποιου
τύπου έργα και για ποιες περιπτώσεις σάς οδήγησαν στη διατύπωση αυτού του άρθρου. Μήπως η σκέψη ότι ένα δηµόσιο
αγαθό, όπως είναι η υγεία, χρησιµοποιείται µε βάση αυτό το
νόµο, ως πρόσχηµα για να προχωρήσουν νύχτα, τα εργοστάσια
καύσης σκουπιδιών ή έργα που έχουν γενικά, πολλές κοινωνικές
αντιδράσεις είτε είναι σκουπίδια είτε είναι φράγµατα είτε είναι
ενεργειακά µεγαθήρια, ονοµαζόµενα ΑΠΕ;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο ανοίγει διάπλατα
τις πύλες στην αυθαιρεσία και στην καταπάτηση, όπως τονίστηκε
από τη µεριά µας και στην επιτροπή.
Και όπως είπε και στη διαβούλευση η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δηµοσίων Υπαλλήλων -διαβάζω από τα Πρακτικάυπάρχει έντονος προβληµατισµός για τη σκοπιµότητα που εξυπηρετεί η κατάθεση αποσπασµατικών, διάσπαρτων σε διάφορα
νοµοσχέδια διατάξεων, που όχι µόνο είναι νοµοτεχνικά ατελείς,
κάτι που διαπιστώνεται στη συνέχεια και καλείστε ως Κυβέρνηση,
να το αποκαταστήσετε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, αλλά και
διατάξεων που ουσιαστικά, αποδυναµώνουν το πλαίσιο δασοπροστασίας και τη λειτουργία του ελεγκτικού µηχανισµού του
ίδιου του κράτους.
Εµείς, αγαπητοί κύριοι και κυρία Βουλευτές, λέµε ότι αυτό που
διαπιστώνει η Ένωση Δασολόγων δεν οφείλεται σε παράβλεψη
ή ανικανότητα µόνο, αλλά σε ένα συγκεκριµένο σχέδιο γι’ αυτό
και αρνείται το Υπουργείο να δεχτεί διατυπώσεις, που ενισχύουν
τη δασική νοµοθεσία, όπως το άρθρο 53 για τις αντιρρήσεις που
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αναλυτικά θα αναφερθούµε αύριο ή το άρθρο 55 που καταργεί
την έγκριση επέµβασης, που χρειαζόταν για τα έργα σε δάση και
δασικές εκτάσεις, λέγοντας ότι αντικαθίστανται από ΑΕΠΟ, απαράδεκτο και σκανδαλώδες εδάφιο, που ουσιαστικά, καταργεί αρµοδιότητες, που δεν επιτρέπεται να καταργηθούν.
Όπως σας επισήµανα και στη διαβούλευση µε την απόφαση
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, την ΑΕΠΟ δηλαδή, δεν έχει οριστεί η επιφάνεια χρήσης και επέµβασης, επί των δηµοσίων και
ιδιωτικών, δασικού χαρακτήρα, εκτάσεων, δεν έχει καθοριστεί το
αντάλλαγµα χρήσης, στην περίπτωση που η έκταση είναι δηµοσίου χαρακτήρα, δεν έχει εξεταστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς
της έκτασης, δεν υπάρχουν στοιχεία για τη συναίνεση του ιδιοκτήτη, στην περίπτωση ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεων.
Όπως γνωρίζουµε -και όπου µπορεί το Υπουργείο ας µας διαψεύσει- αίτηση για τη χορήγηση άδειας επέµβασης σε δάση και
δασικές εκτάσεις τής αρµοδιότητας του Δασαρχείου Αρναίας,
έχει υποβάλει η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» για έκταση µεγαλύτερη από τρεις χιλιάδες τριακόσια στρέµµατα, διπλάσια
σχεδόν από την ήδη εγκεκριµένη µε την ΚΥΑ 201745/2011.
Συνεχίζοντας, να πω ότι στο παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι, εκτός από τα θέµατα που ήδη θίξαµε, σταχυολογώ και µια
σειρά άλλες σκανδαλώδεις, κατά τη γνώµη µας, ρυθµίσεις µε την
οικονοµική, νοµική και ηθική έννοια του όρου «σκάνδαλο». Κατ’
αρχάς, καταργείται η συνταγµατικά κατοχυρωµένη εισφορά σε
γη, για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων. Δίνεται πλέον η δυνατότητα τής εξαίρεσης από την εισφορά, σε γη, σε περιπτώσεις
προώθησης τουριστικών εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που
επενδυτής επιλέξει να κάνει εισφορά σε γη, αλλά σε άλλη έκταση
εντός των διοικητικών ορίων του ίδιου δήµου, του δίνεται δώρο
επιπλέον χρήση της γης. Όλα αυτά µε πρόσχηµα τη διευκόλυνση
επενδύσεων, οι οποίες εµποδίζονται από το Σύνταγµα, το οποίο
το Υπουργείο ονοµάζει γραφειοκρατία.
Επίσης, ξεθεµελιώνονται τριάντα δύο θεσµοθετηµένες ζώνες
οικιστικού ελέγχου, για να πάρουν το πράσινο φως µεταξύ άλλων
κτήρια και εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας, ΧΥΤΑ,
εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, σταθµοί µεταφόρτωσης
απορριµµάτων.
Για παράδειγµα µε το άρθρο 51, για να ενισχύσω την κριτική
µας, ενώ δεν έχει προηγηθεί καµµία διαβούλευση, τροποποιούνται οι έτσι και αλλιώς υψηλοί όροι δόµησης στην έκταση του παραλιακού µετώπου και αυξάνεται ο συντελεστής δόµησης κατά
70%, από 0,01% σε 0,17%, τριπλασιάζεται η επιτρεπόµενη κάλυψη από 2,1% σε 6,3 % και αυξάνεται το συνολικό επιτρεπόµενο
ποσοστό κάλυψης από 5,3% σε 8,8%, τροποποιήσεις µε τις
οποίες έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους και οι εµπλεκόµενοι
δήµοι και θα αναφερθούµε λεπτοµερέστερα αύριο επί των άρθρων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Επιπλέον, δίνεται πράσινο φως για τη νοµιµοποίηση αυθαιρέτων εντός αρχαιολογικών ζωνών. Νοµιµοποιείται και επεκτείνεται
µάλιστα το χιονοδροµικό του Παρνασσού, του παλαιότερου εθνικού δρυµού της χώρας τη στιγµή που το προεδρικό διάταγµα
του Παρνασσού βρίσκεται υπό επεξεργασία και τη στιγµή που η
παραχώρηση δασικής έκτασης έχει κριθεί παράνοµη από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή την
ενσωµάτωση δύο οδηγιών, τις οποίες µεταχειρίζεται το Υπουργείο όπως επιθυµεί, αλλού παραλείποντας και αλλού διαστρεβλώνοντας το πνεύµα τού νοµοθέτη όπου υπήρχε κάτι θετικό.
Είπαµε και κάποια πράγµατα στην επιτροπή.
Για παράδειγµα, η ποινική θωράκιση της προστασίας του περιβάλλοντος θα είναι ένα γράµµα κενό, ένα νοµοθέτηµα παντελώς άχρηστο, αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική που καταδικάζει το
περιβάλλον της χώρας µας στην καταστροφή. Για του λόγου το
αληθές, δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει τις επόµενες ενότητες
του νοµοσχεδίου, για να πειστεί, γιατί όσον και πούµε ότι κάτι
παραπάνω προσφέρει η ποινικοποίηση τής υποβάθµισης του περιβάλλοντος, κυρίως όσον αφορά την ευθύνη νοµικών προσώπων, δηλαδή επιχειρήσεων, βιοµηχανιών, κ.λπ., καταλαβαίνουµε
όλοι ότι δεν ήταν αυτή η έλλειψη που τόσο καιρό το απειλούσε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η αλήθεια είναι πως η απουσία ελέγχων, η ολιγωρία στην επιβολή απαγορευτικών προστίµων, η ολιγωρία στην άρση αδειών
ήταν και παραµένουν κανόνας, παρ’ όλο που υπήρχαν χρήσιµα
θεσµικά εργαλεία. Αν είναι να συνεχιστεί η ίδια ιστορία, τι να την
κάνουµε την ενσωµάτωση µιας οδηγίας; Τι να την κάνουµε, πολύ
περισσότερο που κάθε τρεις και λίγο, έρχεται το Υπουργείο σας
και νοµοθετεί πότε για την νοµιµοποίηση της αυθαιρεσίας, πότε
για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων σε βάρος της περιβαλλοντικής προστασίας;
Κανείς δεν µας διασφαλίζει για µια ακόµη φορά, πού θα διατεθούν οι πόροι που θα προκύψουν από τα πρόστιµα, που θα επιβληθούν, ως κυρώσεις των παραβάσεων. Λέτε ότι θα πηγαίνουν
στο πράσινο ταµείο. Χαίρω πολύ, από το πράσινο ταµείο πού θα
πηγαίνουν; Θα διατίθενται για την αποκατάσταση της ζηµιάς που
έχει γίνει ή θα πηγαίνουν «υπέρ πατρίδος» στην αποπληρωµή τού
χρέους της χώρας; Ρητορικό, βέβαια, το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ.
Επιπλέον, θα πω µόνο κάτι για τα απόβλητα. Οι αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας µεταφέρονται µε ένα τόσο γενικό
τρόπο στο άρθρο 16, που κάθε άλλο παρά ευνοείται η λύση των
αποκεντρωµένων εγκαταστάσεων διαχείρισης µικρής κλίµακας
κοντά στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων. Επίσης, ο κατ’
εξαίρεση περιορισµός της εισαγωγής αποβλήτων που προορίζονται για αποτεφρωτήρες ταξινοµηµένους ως ανάκτηση, άρθρο
16, παράγραφος 1, δεν εµποδίζει το ενδεχόµενο µαζικής εισαγωγής αποβλήτων, για καύση, σε µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός του δικτύου διαχείρισης αποβλήτων, όπως
επιχειρείται να γίνει µε το σχέδιο εισαγωγής από την Ιταλία, επτά
εκατοµµυρίων τόνων αποβλήτων ετησίως, για καύση σε τρεις τέτοιες µονάδες: Βόλος, Αστακός, Έβρος και µάλιστα, µε καθεστώς ανανεώσιµων πηγών ενεργείας, για το οποίο είχαµε
καταθέσει και σχετική ερώτηση στο παρελθόν στο ΥΠΕΚΑ.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι ζητήσαµε στην επιτροπή και το επαναφέρουµε στον κ. Σηφουνάκη,
να ξεκαθαριστούν και κάποια πράγµατα για τον Υµηττό. Μιας και
είπε στην επιτροπή ότι θα τον αναβαθµίσει τον Υµηττό και θα τον
κάνει ενεργειακό κέντρο ανανεώσιµων πηγών, ζητάµε να µας πει
και λίγα περισσότερα πράγµατα γι’ αυτό το σχέδιο, αλλά να αναφερθεί συγκεκριµένα στην Ολοµέλεια, όχι γενικόλογα και αφηρηµένα, δηλαδή: πού, σε πόση έκταση, τι είδους ΑΠΕ, τι θα
κάνετε µε το προεδρικό διάταγµα.
Αγαπητές κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η γνώµη µας συνολικά
για το νοµοσχέδιο είναι, ότι είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να
αποσυρθεί. Εµείς καταγγέλλουµε αυτήν την τακτική ξηλώµατος
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας προς όφελος κάποιων επιχειρήσεων και επενδυτών ασχέτως µάλιστα, των υποχρεώσεων που
επικαλούνται, οι οποίες προκύπτουν από το µνηµόνιο. Ας µη µιλήσουµε για το επιθυµητό, ας µην πούµε για νοµοθεσίες που ευνοούν την κοινωνία και τους εργαζόµενους, όπως θα κάναµε
εµείς ως Αριστερά, για παράδειγµα, ας πούµε τουλάχιστον για
µια ευνοµούµενη κοινωνία µέσα στο αστικό πλαίσιο, πρόκειται
περί κατάφωρη καταστρατήγηση, ακόµα και αυτής. Δηλαδή,
αστική δηµοκρατία δεν υπάρχει πια και έχουµε διολισθήσει δίχως
πολλές αντιρρήσεις, σε ένα έκτακτο καθεστώς εξαίρεσης όπου
νοµοθετούν οι επιχειρήσεις, οι αγορές, οι τρόικες, οι δανειστές,
εναντίον της ελληνικής κοινωνίας και εναντίον του δηµοσίου
πλούτου.
Η ελπίδα που είναι σε όλα αυτά; Αυτό αναρωτιόµαστε. Φυσικά
στη δική σας πολιτική από ό,τι είναι φανερό δεν υπάρχει. Υπάρχει
όµως, κύριε Υπουργέ, στις διαθέσεις του κόσµου που πυκνώνει
τις αντιδράσεις του, που στηρίζει κινήµατα ανυπακοής σε άδικους νόµους, που φτιάχνει δοµές αλληλεγγύης, για να στηρίξει
το διπλανό του και ας µη θέλει το Υπουργείο Υγείας, που δίνει
στην Αριστερά την εντολή, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
και να εµποδίσει, όπως µπορεί, την πολιτική αυτή.
Το κόµµα που έχει αυτήν τη στιγµή, εκατόν πενήντα Βουλευτές, σε όλες τις δηµοσκοπήσεις, κοντεύει µονοψήφιο ποσοστό,
γι’ αυτό λέω για άλλη µια φορά, ότι δεν έχετε καµµία νοµιµοποίηση, να ψηφίσετε όλους αυτούς τους νόµους και καλώ και τους
συναδέλφους, να µην το κάνουν. Φυσικά, καταψηφίζουµε αυτό
το νοµοσχέδιο.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Ηρώ Διώτη, ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι έξι
µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών. Το λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ, για
επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις διατάξεις στο πρώτο
µέρος του νοµοσχεδίου -Α’ και Β’ ενότητα όπως το λέει- ενσωµατώνονται στο Εθνικό Δίκαιο δύο Κοινοτικές Οδηγίες του 2008,
η 99 και η 98, η µια για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος
και η άλλη για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Πέραν
αυτών στην τρίτη ενότητα, το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου,
περιλαµβάνονται διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Για την ποινική προστασία θεσπίζεται µεταξύ άλλων, η ευθύνη
νοµικών προσώπων, διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής του Ποινικού Κώδικα σε διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας και ενισχύεται ο ρόλος των επιθεωρητών περιβάλλοντος -αυτό το
θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό- που αποκτούν και προανακριτικές
αρµοδιότητες.
Στη χώρα µας είχαµε τον πρωτοποριακό νόµο πλαίσιο, το ν.
1650/1986, του οποίου η ισχύ πραγµατικά κράτησε µέχρι σήµερα. Είχα την τιµή τότε ως Υφυπουργός µαζί µε τον Βαγγέλη
Κουλουµπή, που ήταν Υπουργός, να εισηγηθούµε αυτόν το νόµο
στη Βουλή. Από τότε πρωτοποριακά προέβλεπε πραγµατικά ποινικοποίηση περιβαλλοντικών αδικηµάτων, ιδιαίτερα µε το άρθρο
28. Σήµερα, µε την εναρµόνιση µε την Οδηγία αυστηροποιούνται
οι κυρώσεις και γενικά ενισχύεται το ποινικό οπλοστάσιο προστασίας του περιβάλλοντος.
Όσον αναφορά την Οδηγία για τη διαχείριση των αποβλήτων,
αξίζει να επισηµάνουµε ότι προωθεί µια νέα αντίληψη για την ευρωπαϊκή κοινωνία, την κοινωνία της ανακύκλωσης. Η αναθεώρηση της ιεράρχησης εµένα µε καλύπτει, όπως γίνεται, ως προς
τις προτεραιότητες στη διαχείριση των αποβλήτων, δηλαδή πρόληψη για λιγότερα απόβλητα, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων. Όλη αυτή η αναθεώρηση της ιεράρχησης είναι σηµαντική. Σηµαντική είναι επίσης και
η σύνταξη Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.
Επίσης, θεωρώ κλειδί και βήµα προς τα εµπρός, βήµα δηλαδή,
προς ένα σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης των αποβλήτων
την καθιέρωση εθνικού και περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης.
Κοντολογίς, µε τις οδηγίες αυτές αναβαθµίζεται, εκσυγχρονίζεται και εµπλουτίζεται –θα έλεγα- το θεσµικό οπλοστάσιο για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, όµως ξέρουµε
ότι στην Ελλάδα αλλού πονάµε. Πονάµε συνήθως στην πράξη. Η
πράξη από τη νοµοθεσία απέχει παρασάγγας. Απτό παράδειγµα
είναι οι καθυστερήσεις, οι παλιµβουλίες και η αναποφασιστικότητα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Αττική, αλλά
και σε όλη τη χώρα. Σπαταλήσαµε χρόνο, χρήµατα, χάσαµε ευκαιρίες. Κρατώ βέβαια τη δήλωση του Υπουργού στην επιτροπή
–το είδα στα Πρακτικά- ότι τον επόµενο µήνα προβλέπεται προκήρυξη της πρώτης φάσης του διαγωνισµού για τη διαχείριση
απορριµµάτων στην Αττική.
Ένα ακόµη χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα επικίνδυνα
απόβλητα, όπου εκεί όλο το θέµα της διαχείρισης είναι στα
σπάργανα. Ειδικότερα, µιλώντας για τα επικίνδυνα απόβλητα
θέλω να µιλήσω για τα νοσοκοµειακά απόβλητα. Εδώ, υπάρχει
ένα κανονιστικό πλαίσιο. Για όσους δεν το γνωρίζουν, υπάρχει
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µια κοινή υπουργική απόφαση, που υπεγράφη το 2003 πριν τους
Ολυµπιακούς Αγώνες, η οποία καθορίζει το πλαίσιο συγκοµιδής,
διαλογής και διάθεσης των νοσοκοµειακών αποβλήτων. Άρα
έχουµε κανονιστικό πλαίσιο. Σήµερα, όµως, εξακολουθεί να
υπάρχει το πρόβληµα και στη συγκοµιδή, ιδιαίτερα όµως στη διαλογή στα νοσοκοµεία και στις άλλες δοµές της υγείας, αλλά και
της ανεξέλεγκτης, εν πολλοίς, διάθεσης. Πηγαίνουν στα ΧΥΤΑ,
αντί να πηγαίνουν στον αποτεφρωτήρα. Υπάρχει ένας αποτεφρωτήρας, στον οποίο πηγαίνει ένα ποσοστό.
Εποµένως, σε κάθε περίπτωση, το πρόβληµα της προστασίας
του περιβάλλοντος και ειδικότερα το θέµα που συζητάµε, εκείνο
της διαχείρισης των αποβλήτων, είναι θέµα πράξης και θα πρέπει
πια στην Ελλάδα, να κινηθούµε µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα και αποτελεσµατικότητα.
Έρχοµαι τώρα στα τρία λεπτά που µου αποµένουν, κύριε
Υπουργέ, στις ρυθµίσεις του δεύτερου µέρους, στην τρίτη ενότητα, όπως τη λέτε. Αυτές οι ρυθµίσεις έτσι, όπως είναι διάσπαρτες –µια πανσπερµία ρυθµίσεων- αδικούν όλα τα προηγούµενα
κεφάλαια του νοµοσχεδίου, διότι εγώ θεωρώ ότι οι δυο προηγούµενες ενότητες, στις οποίες αναφέρθηκα, είναι σηµαντικές. Και
το αδικεί, διότι έχουµε, όπως είπα, πανσπερµία διατάξεων και περιπτωσιολογία. Και εγώ που έχω κάνει δυο θητείες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι αδύνατο να παρακολουθήσω όλες
αυτές τις αλλαγές που γίνονται. Δικαιολογηµένα είδα τις αντιδράσεις των συναδέλφων –διάβασα τα Πρακτικά της επιτροπήςόπου διαφάνηκε και µια καχυποψία για φωτογραφικές διατάξεις.
Αυτό συµβαίνει, όταν τακτοποιούνται θέµατα σοβαρά µε αποσπασµατικές διατάξεις!
Για του λόγου το αληθές αυτών που λέω, θα αναφερθώ στα
δυο λεπτά που µου αποµένουν σε ορισµένα παραδείγµατα. Στο
άρθρο 50 παράγραφος 6, γίνεται ειδικά υπαγωγή στις διατάξεις
περί ρύθµισης αυθαιρέτων, κτισµάτων σε σχέση µε το ύψος τους
από την κορυφογραµµή. Δεν κατάλαβα, αυτή είναι η µόνη περίπτωση που µας έλειπε από τις ειδικές περιπτώσεις; Πώς δηµιουργήθηκε αυτή η ανάγκη, να έχουµε σε αυτό το νοµοσχέδιο µια
τέτοια ειδική ρύθµιση; Πείτε µου. Είναι µείζον το πρόβληµα; Για
ποια κτίσµατα πρόκειται; Πρόκειται για κτίσµατα σε λόφους, σε
βουνά;
Έρχοµαι στο άρθρο 51 και στις παραγράφους 5 και 10 για το
Φαληρικό Όρµο. Έχουν ξεσηκωθεί αντιδράσεις από την τοπική
αυτοδιοίκηση. Εκεί είχαµε βρει µια ισορροπία µε το παλιό διάταγµα του 2002 και µε το άρθρο 11 του ν. 3843/2010. Έρχεστε
σήµερα και το αλλάζετε αυτό. Αλλάζετε χρήσεις γης, αλλάζετε
συντελεστές δοµήσεως -σε κάποια περίπτωση ο συντελεστής
δόµησης αυξάνει 70%- µε ένα νόµο χωρίς να έχει γίνει καµµία
διαβούλευση. Εγώ δεν καταλαβαίνω προς τι η βιασύνη. Λέτε ότι
η γενεσιουργός αιτία είναι η νέα µελέτη Piano. Έχει γίνει γι’ αυτή
διαβούλευση µε τους φορείς της περιοχής; Παρακαλώ να αποσύρετε αυτήν τη διάταξη, να γίνει διαβούλευση και να την επαναφέρουµε έτσι, ώστε να ξέρουµε τι επιπτώσεις έχουν στην
περιοχή οι αλλαγές. Εγώ δεν µπορώ να αντιληφθώ τι σηµαίνει η
αύξηση του συντελεστή δόµησης σε ολόκληρη την περιοχή, στο
µέτωπο του Φαληρικού Όρµου από 0,10 σε 0,17; Είναι συν 70%.
Αυτό µπορεί να είναι δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα δοµηµένης επιφάνειας. Δεν µπορούµε, λοιπόν, έτσι, στην προκειµένη
περίπτωση να προχωρήσουµε. Καλό είναι να αποσυρθεί αυτή η
διάταξη και να έρθει πάλι µετά από µια µελέτη και µετά από σχετική διαβούλευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα ακόµη παράδειγµα. Στο
άρθρο 51, παράγραφος 11 προβλέπεται εισαγωγή παρεκκλίσεων
στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων της
Εταιρείας Κτηµατολογίου ΑΕ. Αναφέρεται συγκεκριµένα για «παρεκκλίσεις, σύµφωνα µε τις κοινοτικές διατάξεις». Μα, αν έχω
έστω και παρεκκλίσεις σύµφωνες µε τις κοινοτικές διατάξεις,
τότε έχω νόµιµες διαδικασίες. Γιατί τότε µιλάµε για παρεκκλίσεις;
Δεν µπορώ να το αντιληφθώ αυτό. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα
για όλα τα έργα, τις αναθέσεις µελετών, προµηθειών, για τα
πάντα, ισχύει ύστερα από την ενσωµάτωση το Κοινοτικό Δίκαιο.
Αυτό ουσιαστικά ισχύει. Δεν µπορώ, λοιπόν, να αντιληφθώ τι εν-
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νοείτε µε την έννοια «παρέκκλιση» και τι θέλετε να επιτύχετε.
Αναφέρθηκα σε αυτά, κύριε Πρόεδρε, για να επαναλάβω αυτό
που είπα και στην αρχή, ότι το τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου µε
την πανσπερµία των διατάξεων, τις σποραδικές διατάξεις για σοβαρά θέµατα ουσιαστικά υποβαθµίζει την προσπάθεια που κάνουµε για αναβάθµιση του νοµοθετικού έργου και εν πάση
περιπτώσει, αδικεί και τα δυο πρώτα κεφάλαια του νοµοσχεδίου
που εισάγουν σηµαντικές και µε προστιθέµενη αξία για την προστασία του περιβάλλοντος, διατάξεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Γείτονα, Βουλευτή Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας στο Νοµό Καρδίτσας για επτά λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί της αρχής, όπως ανέφερε
και ο εισηγητής µας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ψηφίζουµε το
σχέδιο νόµου. Θα ήθελα, όµως, να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις, κύριοι Υπουργοί, επί του άρθρου 49.
Με το άρθρο 49 του σχεδίου νόµου, όπως διαµορφώθηκε µε
την τροπολογία του Υπουργού στην αρµόδια επιτροπή κατά τη
δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου νόµου, για τα διατηρητέα και
τους παραδοσιακούς οικισµούς, επιχειρείται ουσιαστικά, η αναρµόδια ρύθµιση επαγγελµατικών δικαιωµάτων, πτυχιούχων των
ΤΕΙ, µε αποτέλεσµα να τίθενται ουσιαστικά, εκτός άσκησης επαγγέλµατος οι µηχανικοί των ΤΕΙ των αντιστοίχων ειδικοτήτων. Με
αυτήν τη ρύθµιση έρχεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και υποκαθιστά το Υπουργείο Παιδείας, αφού ουσιαστικά ρυθµίζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα
των πτυχιούχων αναρµοδίως.
Επί παραδείγµατι, µε την τροπολογία αυτή, ο µηχανολόγος µηχανικός των ΤΕΙ δεν θα µπορεί να µελετήσει την εγκατάσταση
θέρµανσης σε έναν παραδοσιακό οικισµό. Μέχρι σήµερα µπορούσε. Ο µηχανικός ανακαίνισης και αποκατάστασης κτηρίων
των ΤΕΙ, αποκλείεται από τη µελέτη ανακαίνισης και αποκατάστασης διατηρητέων κτηρίων, παρ’ ότι σπουδάζει σε ένα µοναδικό στο είδος του τµήµα, αυτό της τεχνολογικής εκπαίδευσης
της ανώτατης εκπαίδευσης.
Όµως και άλλες ειδικότητες των ΤΕΙ, όπως οι µηχανικοί και οι
ηλεκτρολόγοι, ουσιαστικά αποµονώνονται, αποκλείονται και τίθενται στο περιθώριο.
Θα ήθελα να αναφερθώ στη νοµοθεσία που υφίσταται σήµερα,
την οποία έρχεται αυτή η τροπολογία να την αντικαταστήσει και
να τη θέσει εκτός. Σύµφωνα µε αυτήν τη νοµοθεσία, µε βάση το
ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.2916/2001 και το
ν.3974/2009, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα απορρέουν από τα
προγράµµατα σπουδών των οικείων τµηµάτων των αντίστοιχων
σχολών. Η έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων γίνεται από το
Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από εισήγηση του Επιστηµονικού
Συµβουλίου του οικείου τµήµατος, το οποίο γνωρίζει καλύτερα
από οποιονδήποτε άλλον το περιεχόµενο σπουδών, επί τη βάσει
του οποίου θα πάρει ο φοιτητής το πτυχίο του και τη θετική
γνώµη του Συµβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
που υπάγεται στο Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας.
Τα συναρµόδια παραγωγικά Υπουργεία καθορίζουν τους κανόνες άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, όχι όµως
αυτά καθεαυτά τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Και τούτο, γιατί
δεν εποπτεύουν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα -αυτά τα εποπτεύει
το Υπουργείο Παιδείας- και ως εκ τούτου, δεν έχουν γνώση για
τις επαγγελµατικές δυνατότητες των πτυχιούχων της ανώτατης
εκπαίδευσης. Οι κανόνες που θέτουν τα παραγωγικά Υπουργεία
δεν µπορούν σε καµµία περίπτωση να συνδεθούν µε επαγγελµατικά δικαιώµατα και ισχύουν για όλους όσοι ασκούν ορισµένη
επαγγελµατική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το ίδρυµα αποφοίτησης ή τη βαθµίδα εκπαίδευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη σηµερινή νοµοθετική ρύθµιση ακυρώνεται όλη αυτή η διαδικασία έκδοσης προεδρικών
διαταγµάτων. Τίθενται στον αέρα και ακυρώνονται τα πτυχία
αυτών των τµηµάτων. Τίθεται στο περιθώριο η τεχνολογική εκπαίδευση, ένας σηµαντικός κλάδος της ανώτατης εκπαίδευσης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της πατρίδας µας. Φοβούµαι ότι αυτή η ρύθµιση, εάν βεβαίως
γίνει αποδεκτή από τη Βουλή, θα οδηγήσει τους πτυχιούχους µηχανικούς του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης
εκτός επαγγελµατικής δραστηριότητας. Θα βρεθούν οι άνθρωποι στο δρόµο, ακυρώνοντας τις τετραετείς τους σπουδές, τα
πτυχία τους.
Έχω καταθέσει, κύριε Υπουργέ, σχετικές τροπολογίες και παρακαλώ θερµά να τις εξετάσετε, µε κατεύθυνση να αποσυρθεί η
τροπολογία που κατατέθηκε στη δεύτερη ανάγνωση στην αρµόδια επιτροπή, γιατί έτσι τίθεται σε κίνδυνο, εάν γίνει δεκτή αυτή
η ρύθµιση που έχετε προτείνει, όλη η τεχνολογική εκπαίδευση
της ανώτατης εκπαίδευσης στον κλάδο των µηχανικών. Πρέπει
να αποσυρθεί η ρύθµιση, για να µπορέσουν να προχωρήσουν οι
πτυχιούχοι σωστά και τα ιδρύµατα στο δρόµο τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ταλιαδούρο, Βουλευτή Καρδίτσας της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Λεβέντης, Ανεξάρτητος Βουλευτής Νοµού Αττικής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
αποτελεί στην ουσία, τρία ξεχωριστά νοµοσχέδια. Όλοι κατανοούµε τη σηµασία της ενσωµάτωσης δύο σηµαντικών κοινοτικών
οδηγιών, αυτής περί ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και
αυτής για το πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων.
Παρά τις ενστάσεις και επισηµάνσεις που µπορεί να έχει ο καθένας µας, έρχεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος κοντά σε αυτές
τις δύο βασικές κοινοτικές οδηγίες να περάσει και µία σειρά από
άλλες διατάξεις άσχετες µεταξύ τους. Πολλές, µάλιστα, απ’
αυτές αναιρούν πρόσφατα ψηφισµένους νόµους, κάτι που δείχνει και την προχειρότητα µε την οποία νοµοθετούµε.
Όσον αφορά την πρώτη ενότητα σχετικά µε την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και την εναρµόνιση µε την Οδηγία
2008/99, εµείς την κρίνουµε θετικά. Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η
Οδηγία 2008/99 περί ποινικού δικαίου, όφειλε να είχε µεταφερθεί
στο Εθνικό Δίκαιο των κρατών-µελών µέχρι τις 26-12-2010. Παρ’
όλα αυτά, δέκα χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας,
έχουν καθυστερήσει σηµαντικά.
Σαφώς, ενσωµατώνει αυτή η οδηγία καινούργια στοιχεία, όσον
αφορά τα αδικήµατα για την προστασία του περιβάλλοντος και
προσπαθεί να δηµιουργήσει µία ενιαία ευρωπαϊκή αντιµετώπιση.
Αυτό, όµως, που προβληµατίζει εµάς, όπως και πολλούς άλλους
Βουλευτές, είναι ότι σχετική νοµοθεσία υπήρχε και υπάρχει στην
Ελλάδα, αλλά δεν έχει γίνει καµµία εφαρµογή ή δεν γίνονται
έλεγχοι -αυτό είναι µία πικρή αλήθεια- αφού οι υπηρεσίες είναι
υποστελεχωµένες ή όπου γίνονται έλεγχοι, δεν βλέπουµε να
υπάρχει αποτέλεσµα.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να έχω την προσοχή σας για το θέµα
των ελέγχων που λέµε ότι πρέπει να γίνονται. Για παράδειγµα,
γίνεται σωρεία παραβάσεων στην περιοχή του Θριασίου. Από τις
τρεις χιλιάδες επιχειρήσεις, οι µισές δεν έχουν καµµία άδεια. Απ’
όσες έχουν άδεια, κάποιες την καταστρατηγούν συστηµατικά.
Ερώτηµα: Πόσα πρόστιµα έχουν επιβληθεί και πόσα έχουν εισπραχθεί στην Ελευσίνα, στον Ασωπό, στον Ασπρόπυργο, στην
Κοζάνη και σε τόσα άλλα µέρη; Το θέµα δεν είναι µόνο να επιβάλλονται τα πρόστιµα, αλλά και να εισπράττονται. Το θέµα δεν
είναι µόνο να έχουµε τα νοµοθετικά εργαλεία, αλλά να εφαρµόζουµε κιόλας τους νόµους, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται.
Υπάρχει και ένα άλλο θέµα, κύριε Υπουργέ. Εκτός από τους
ελέγχους, ξέρουµε ότι πολύ συχνά γίνεται και το εξής: Ειδοποιούνται οι παραβάτες εκ των έσω, ότι αύριο θα γίνει έλεγχος και
λαµβάνουν τα µέτρα τους. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις;
Ποιος τιµωρεί αυτούς που λειτουργούν µε αυτόν τον τρόπο;
Όσον αφορά τη δεύτερη οδηγία σχετικά µε το πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων και την εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2008/98, ως Δηµοκρατική Αριστερά, εµείς την κρίνουµε
θετική. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία θέτει για τα κράτη-µέλη συγκεκριµένους στόχους µείωσης των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων
που οδηγούνται σε ταφή. Επίσης δεν νοείται λειτουργία χώρου
υγειονοµικής ταφής µε απορρίµµατα, για τα οποία δεν προηγή-
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θηκε καµµία µορφή επεξεργασίας.
Κύριε Υπουργέ, πρώτα και κύρια µιλάµε εδώ για όλα αυτά,
όπως και για τα βιοµηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα. Το βασικό
στοιχείο, όµως, είναι πού θα πάνε αυτά, γιατί έως τώρα, έχει νοµοθετήσει το κράτος –βέβαια η κοινοτική οδηγία λέει ότι πρέπει
να συµµετέχουν και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι πολίτες, αλλά
αυτό έχει αγνοηθεί παντελώς –όµως αυτά που έχουν θεσµοθετηθεί, δεν τηρούνται και εξακολουθούν να συγκεντρώνονται όλα
τα σκουπίδια της Αττικής και της µισής Ελλάδας στη Φυλή. Δεν
υπάρχει τόλµη, αποφασιστικότητα, θέληση ούτε σύστηµα, ώστε
να αντιµετωπίσουµε αυτό το θέµα. Έχουµε ακόµη χωµατερές και
θα αρχίσουν να «τρέχουν» τώρα οι ποινές και τα πρόστιµα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για την ανακύκλωση και τα βιοαποδοµήσιµα θα µπορούσε να
γίνει αυτό που έχει γίνει στην Ελευσίνα. Κάθε σπίτι µπορεί να ξεχωρίζει τα βιοαποδοµήσιµα, τα υλικά από τις τροφές κ.λπ..
Έχουν το σκουπιδοφάγο και αυτά βιοαποδοµούνται στο ίδιο το
σπίτι και δεν χρειάζεται καν να τα πάρει το σκουπιδιάρικο, ούτε
να πάνε στη Φυλή. Θα µπορούσαµε, απ’ αυτήν την άποψη, να
εξοικονοµήσουµε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Καταστρέφονται οι βιολογικοί καθαρισµοί από τους σκουπιδοφάγους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Υπάρχουν πολλοί τρόποι που µπορούν να εφαρµοστούν και να ελαττώσουµε έτσι, τον όγκο των
σκουπιδιών.
Κύριε Υπουργέ, λέµε για ανακύκλωση και για διαλογή. Εάν γυρίσετε στην Αθήνα, σε πόσα µέρη υπάρχουν κάδοι για ξεχωριστά
υλικά, ώστε να γίνεται ο διαχωρισµός στην πηγή; Εάν πάτε στο
εργοστάσιο ανακύκλωσης των Άνω Λιοσίων, θα δείτε τι γίνεται.
Τα περισσότερα απ’ αυτά τα σκουπίδια που υποτίθεται ότι ανακυκλώνονται εκεί, ανακατώνονται, γίνονται ένα χαρµάνι και απ’
αυτό προσπαθούµε να ανασύρουµε το χαρτί ή οτιδήποτε άλλο,
ενώ το µεγαλύτερο µέρος, αφού γίνει αυτή η επεξεργασία και
ξοδέψουµε πάµπολλα, στο τέλος το πετάµε στη χωµατερή.
Επίσης δεν υπάρχει κανένας σχεδιασµός για τα νοσοκοµειακά
απόβλητα ή µάλλον υπάρχει, αλλά δεν τηρείται. Έτσι τα περισσότερα νοσοκοµειακά απόβλητα καταλήγουν στις χωµατερές.
Επίσης ένα αρνητικό που βλέπουµε στη συγκεκριµένη ενσωµάτωση οδηγίας, είναι ότι στο σχέδιο νόµου µεταφέρονται ελάχιστες απαιτήσεις ανακύκλωσης που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση
και δίνει κάποιους στόχους, αλλά οι στόχοι αυτοί είναι χαµηλά
τοποθετηµένοι. Δηλαδή, λέµε ότι το 5% κατά βάρος µέχρι το
2015 και το 10% µέχρι το 2020, θα πρέπει να έχουν αντιµετωπιστεί µε αυτήν την ανακύκλωση. Εµείς πιστεύουµε ότι θα έπρεπε
να ήταν πολύ µεγαλύτερο το ποσοστό.
Αναφέρεται, επίσης, επανειληµµένα το Πράσινο Ταµείο. Αλήθεια, τι γίνεται µε αυτό το Πράσινο Ταµείο; Υποτίθεται ότι θα πήγαιναν αυτά τα χρήµατα που συγκεντρώνει το Πράσινο Ταµείο
για την προστασία του περιβάλλοντος. Όταν, όµως, το 95%
αυτών των χρηµάτων πάει στον κρατικό προϋπολογισµό, βλέπουµε ότι δεν µπορεί να γίνει τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά τα άρθρα, θα µιλήσουµε αύριο αναλυτικότερα.
Εµείς, λοιπόν, θα ήθελα να πω, ότι επί της αρχής, το νοµοσχέδιο αυτό το καταψηφίζουµε, γιατί έχει µια σειρά διατάξεις οι
οποίες δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο υποτίθεται ότι
εµφανίζεται αυτό το νοµοσχέδιο. Τις δύο κοινοτικές οδηγίες τις
ψηφίζουµε. Όσον αφορά τα άρθρα, θα τοποθετηθούµε.
Θέλω, όµως, κύριε Υπουργέ, να τονίσω και κάτι. Επειδή υπάρχει εδώ και σχετικό άρθρο και για ρυθµίσεις αυθαιρέτων και
λοιπά, νοµίζω ότι η αυθαιρεσία είναι κάτι που θα πρέπει κάποτε
να µπει τέλος. Πλην, όµως, υπάρχουν δεδοµένες καταστάσεις.
Ειδικότερα ήθελα να αναφερθώ στους Πόντιους που ήρθαν µετά
την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού και που παροτρύνθηκαν από την ελληνική πολιτεία να έρθουν και που βολεύτηκαν
όπως-όπως, όπως είναι στις εκτεταµένες περιοχές Ασπροπύργου, Μενιδίου, Άνω Λιοσίων κ.λπ., ώστε να υπάρξει κάποια µέριµνα, γιατί υπάρχει ένας νόµος, ο 2790/2000, ο οποίος καλύπτει,
αν ισχύουν και οι εφαρµοστικοί του νόµοι και ο οποίος πάει τώρα,
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να τροποποιηθεί.
Αυτό ας ληφθεί υπ’ όψιν και υπάρχει και σχετικό υπόµνηµα της
Παµποντιακής και του Δήµου Ασπροπύργου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Λεβέντη, Ανεξάρτητο Βουλευτή Νοµού Αττικής.
Προχωρούµε στον κ. Δηµήτριο Κουσελά, Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, κύριε Κουσελά, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν νοµοσχέδιο είναι ένα
σηµαντικό νοµοσχέδιο, καθώς προχωρεί από τη µια πλευρά στην
ενσωµάτωση δύο ευρωπαϊκών οδηγιών που στοχεύουν στην ποινική προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στη θέσπιση ενός
αποτελεσµατικού πλαισίου διαχείρισης των αποβλήτων, που
αποτελούν γάγγραινα σήµερα για τις σύγχρονες κοινωνίες.
Ταυτόχρονα, περιλαµβάνει σηµαντικές ρυθµίσεις που αφορούν σε θέµατα χωροταξίας, πολεοδοµίας, αλλά και ενέργειας.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να µην αναφερθώ αναλυτικά σ’ αυτά,
γιατί έχω καλυφθεί αρκούντως από την εισηγήτριά µας κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
Θέλω να αναφερθώ σε µια τροπολογία, που µαζί µε άλλους
έξι συναδέλφους µου, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΛΑΟΣ, έχουµε καταθέσει εµπρόθεσµα.
Αφορά, όπως γνωρίζετε κύριε Υπουργέ, την υπαγωγή της
Μάνης στο άρθρο 62 του ν. 998/1979. Με το άρθρο αυτό καθιερώθηκε η ύπαρξη τεκµηρίου κυριότητας δασικών εκτάσεων υπέρ
του ελληνικού δηµοσίου. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται οι περιφέρειες των πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, οι
Νοµοί Λέσβου, Σάµου, Χίου και τα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα και
Κυκλάδες, οι οποίες είτε δεν κατακτήθηκαν ποτέ είτε δεν κατακτήθηκαν διά των όπλων, αλλά προσχώρησαν στην Οθωµανική
Αυτοκρατορία διατηρώντας την ιδιοκτησία επί των εκτάσεων των
περιφερειών τους.
Από τη ρύθµιση αυτή, δυστυχώς, είχε µείνει απ’ έξω η περιοχή
της Μάνης, αν και είναι σε όλους γνωστό ότι η Μάνη ουδέποτε
υποδουλώθηκε και ουδέποτε ενσωµατώθηκε στην Οθωµανική
Αυτοκρατορία.
Στην περιοχή της Μάνης κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας ίσχυσε ένα ιδιότυπο νοµικό καθεστώς, µε βάση το
οποίο η Μάνη διοικείτο από Έλληνα µπέη και πλήρωνε φόρους
στο σουλτάνο. Εποµένως, στη Μάνη, που ήταν αυτοδιοίκητη, δεν
ίσχυσαν οι οθωµανικοί νόµοι και δεν υπήρχαν περιουσίες που να
ανήκουν στους Τούρκους υπηκόους ή στο οθωµανικό δηµόσιο.
Παρόλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκατοντάδες κάτοικοι και ιδιοκτήτες γης στη Μάνη έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, για να αποδείξουν το αυτονόητο, ότι δηλαδή οι Μανιάτες
και όχι οι Οθωµανοί είχαν κυριαρχία στη γη τους, ότι το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, που προέκυψε από την απελευθέρωση,
δεν βρήκε οθωµανικά ακίνητα και οικόπεδα στη Μάνη για να θεωρηθούν στη συνέχεια κρατική ιδιοκτησία.
Κύριε Υπουργέ, αυτήν την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας ζητάµε κι εµείς ως Βουλευτές αλλά και οι Μανιάτες εδώ
και χρόνια.
Για το ζήτηµα αυτό έχει τοποθετηθεί θετικά η αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όταν
αυτό είχε τη συγκεκριµένη αρµοδιότητα και υπάρχουν πολλές
εφετειακές αποφάσεις, αποφάσεις του Αρείου Πάγου, αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, αλλά και τοποθετήσεις
ακαδηµαϊκών, όπως αυτή του Απόστολου Γεωργιάδη κι ένας µεγάλος όγκος υποστηριχτικού υλικού, που έχει δοθεί, κύριε
Υπουργέ, στο Υπουργείο σας.
Μας δόθηκε η δυνατότητα στις συναντήσεις που είχαµε να
σας ενηµερώσουµε ενδελεχώς γι’ αυτά τα ζητήµατα κι εσάς και
τον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα κ. Αµουριανιώτη.
Σας καλούµε, λοιπόν, σήµερα να υιοθετήσετε αυτήν την τροπολογία, προκειµένου ένα πρόβληµα που ταλαιπωρεί χρόνια
τους Μανιάτες να βρει επιτέλους τη λύση του, αλλά το σηµαντικότερο, να αποκατασταθεί το κοινό περί δικαίου αίσθηµα. Δεν
είναι το αίτηµα αυτό ένα κοµµατικό αίτηµα. Είναι ένα αίτηµα που
εκφράζει σύσσωµους τους Μανιάτες, είναι ένα αίτηµα που αγ-
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καλιάζει πολλές πτέρυγες της Βουλής. Έχει, όπως γνωρίζετε,
διακοµµατική στήριξη.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι έχουν ωριµάσει σήµερα οι συνθήκες,
προκειµένου το ζήτηµα αυτό να βρει τη λύση του και σας καλούµε να προχωρήσετε στην υιοθέτηση αυτής της τροπολογίας.
Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, εικοσιπέντε
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 7ο Γυµνάσιο
Χαλανδρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε στον κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα άλλο νοµοσχέδιο για το περιβάλλον, το οποίο ενσωµατώνει δύο οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου στο Εθνικό
Δίκαιο.
Η χώρα µας διαθέτει σηµαντικό νοµοθετικό οπλοστάσιο, ίσως
και ευρύτερο από αυτό που προβλέπουν κατά καιρούς οι διάφορες οδηγίες ως υποχρεωτικό για τη θωράκιση της προστασίας
του περιβάλλοντος, όπως ο ν. 1650/86, που είχε προβλέψει και
την ποινική προστασία από ενέργειες που ζηµιώνουν το περιβάλλον.
Το πρόβληµα δεν εντοπίζεται στο θεσµικό πλαίσιο -άλλωστε
το οικιστικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε συνταγµατικώς προστατευόµενη αξία- αλλά εντοπίζεται στη συχνά παρατηρούµενη έλλειψη πολιτικής βούλησης για την εφαρµογή του, µε αποτέλεσµα
σε αρκετές περιοχές της χώρας το περιβάλλον, αλλά ακόµα και
η δηµόσια υγεία, να έχουν εκτεθεί σε κινδύνους.
Όταν αναφέροµαι στην έλλειψη πολιτικής βούλησης, έχω υπ’
όψιν µου το γεγονός ότι µέχρι σήµερα σχεδόν κανένας δεν έχει
καταδικαστεί για περιβαλλοντολογικές παραβάσεις. Έχω υπ’
όψιν µου, επίσης, την έλλειψη οποιασδήποτε προετοιµασίας από
την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου για την προληπτική
λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των επερχόµενων κλιµατικών
αλλαγών.
Στο συγκεκριµένο θέµα η χώρα µας αγνοεί πλήρως τη λευκή
βίβλο που εξέδωσε το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονός ότι είναι µία από τις δεκαοκτώ πιο τρωτές χώρες του πλανήτη σύµφωνα µε στοιχεία του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
Για δε το Πράσινο Ταµείο, πέρα από τις υποσχέσεις, είχε προσωρινά κατοχυρωθεί και νοµοθετικά ότι τα έσοδα του ταµείου
αυτού από τα τέλη που θα πληρώνονταν από την τακτοποίηση
των ηµιυπαίθριων χώρων θα αποτελούσαν επιπλέον πόρους για
τους ΟΤΑ, προκειµένου να προβούν σε παρεµβάσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Και µιλούµε για το Πράσινο Ταµείο για το οποίο οι δεσµεύσεις των Υπουργών του ΠΑΣΟΚ είχαν
ελάχιστη αξία, διότι γρήγορα αποδείχθηκε η απροθυµία τους να
συµβάλουν στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος µε χρήση των εσόδων του ταµείου αυτού. Και αυτό είναι γεγονός, γιατί µετά από δύο-τρεις µήνες ο νόµος, που είχε έρθει,
τροποποιήθηκε και καθορίστηκε ότι το ποσοστό των χώρων του
Πράσινου Ταµείου θα περιοριζόταν µόνο στο 5% της αρχικής
πρόβλεψης µε το υπόλοιπο 95% να χάνεται στους κωδικούς του
Υπουργείου Οικονοµικών ξεχνώντας για πάντα την προστασία
του περιβάλλοντος. Αυτή η ενέργεια είναι απαράδεκτη, δεδοµένου ότι η εξάρτηση της πατρίδας µας από το φυσικό περιβάλλον
είναι πολύ σηµαντική και δεν µπορούµε να το αγνοούµε αυτό.
Ακόµα, όµως και για τις ίδιες τις οδηγίες δεν έχει αποδοθεί
σωστά το πνεύµα τους και δεν έχουν ενσωµατωθεί µε το σωστό
τρόπο. Για παράδειγµα, στο άρθρο 27 προβλέπεται απλή ενθάρρυνση των προσπαθειών αντί υποχρεωτικότητα εφαρµογής της
διαδικασίας χωριστής επιλογής σε ό,τι αφορά το χαρτί, το µέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί. Η συνειδητή αυτή επιλογή του
Υπουργείου να παρεκκλίνει από την οδηγία ενέχει κινδύνους,
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διότι έτσι είναι δυνατόν να πριµοδοτηθούν άλλες µέθοδοι, όπως
η λεγοµένη σύµµεικτη διαχείριση αποβλήτων, που απαιτούν πιο
δαπανηρές µονάδες και εργοστάσια µε ό,τι αυτό σηµαίνει. Ο δε
χαµηλός στόχος του 50% αύξηση των σχετικών ποσοτήτων µέχρι
το 2020 που αναφέρεται στο νοµοσχέδιο ουσιαστικά ναρκοθετεί
κάθε προοπτική σοβαρής πολιτικής ανακύκλωσης.
Η προτίµηση άλλωστε των συντακτών του σχεδίου νόµου προς
τη συγκεκριµένη δαπανηρή µέθοδο είναι εµφανής και στο άρθρο
16, όπου ρητά προβλέπεται µόνο αυτή η µέθοδος αγνοώντας
επιδεικτικά ότι η πρωταρχική υποχρέωση της χώρας είναι η προώθηση της ξεχωριστής διαλογής στην πηγή. Βέβαια, είναι γνωστό ότι όποιας µορφής διαχείριση απορριµµάτων και αν επιλεγεί,
το τελικό κόστος θα είναι πολύ µεγαλύτερο από την απλή εναπόθεση τους σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων
για υγειονοµική ταφή όπως πράττουµε σήµερα, τουλάχιστον
όµως θα είναι περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον.
Ένα άλλο σηµείο που θέλω να επισηµάνω είναι ότι µε το
άρθρο 35 αποµακρύνεται ο σχεδιασµός και ο έλεγχος της διαχείρισης αποβλήτων από τις τοπικές κοινωνίες και τα αιρετά όργανα και µεταφέρεται στους λεγόµενους φορείς διαχείρισης
στερεών αποβλήτων για τους οποίους πλην της Αττικής δεν έχει
προσδιοριστεί ακόµα ο τρόπος της συγκρότησης τους.
Ακόµη, εισάγεται µια σειρά ρυθµίσεων που δηµιουργούν ένα
καθεστώς παρεκκλίσεων και εξαιρέσεων στη συνήθη περιβαλλοντολογική αδειοδότηση, όπως για παράδειγµα στο άρθρο 47,
µε τη δυνατότητα που δίνεται στον Υπουργό να το πράττει.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε ένα θέµα που ταλαιπωρεί επί είκοσι πέντε χρόνια τους παλιννοστήσαντες οµογενείς ποντιακής
καταγωγής από την πρώην Σοβιετική Ένωση παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις της ελληνικής πολιτείας, το ζήτηµα δηλαδή της
νοµιµοποίησης των εκτός σχεδίου κατοικιών τους. Γι αυτό το
σκοπό πρέπει άµεσα να εγκριθούν από τον Υπουργό τα πολεοδοµικά ή τοπικά ρυµοτοµικά σχέδια για όλες εκείνες τις περιοχές
στις οποίες έχουν δοµηθεί αυθαίρετες κατοικίες, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρµογή του σχετικού νόµου 2790 του 2000.
Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί για όσους παλιννοστούντες
έχουν εγκατασταθεί µόνιµα στη χώρα την τελευταία εικοσιπενταετία: Πρώτον, η διαγραφή των εισφορών που τους επεβλήθησαν υποχρεωτικά από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς για
εργασίες που εκτέλεσαν οι ίδιοι σε οικοδοµικά έργα ιδιοκτησίας
τους και, δεύτερον, να εξαιρεθούν οι αυθαίρετες κατοικίες τους
από την υπαγωγή τους στο γενικό νόµο 4014/2011 για την τακτοποίηση µε πληρωµή των αυθαιρέτων. Άλλωστε η πολιτεία
είναι αυτή που αποφάσισε να καλέσει επίσηµα τους οµογενείς
αυτούς να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και τους υποσχέθηκε
προγράµµατα υποδοµής και αποκατάστασης. Στη Θεσσαλονίκη
έχουµε τέτοιο στο Δήµο του Κορδελιού και του Παύλου Μελά.
Μετά από είκοσι πέντε χρόνια, λοιπόν, είναι καιρός για οριστική
και δίκαιη αποκατάσταση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά την καθυστέρηση στην
ενσωµάτωση των οδηγιών και τους προβληµατισµούς που εύλογα µπορεί να δηµιουργηθούν στον κάθε καλόπιστο ψηφίζω επί
της αρχής το νοµοσχέδιο. Καλώ όµως τον κύριο Υπουργό να εξετάσει εκ νέου τα ζητήµατα που προκύπτουν από τη µέθοδο που
προκρίνεται στο νοµοσχέδιο για τη συλλογή και επεξεργασία των
απορριµµάτων, ώστε να µπορέσουµε να µιλήσουµε για πραγµατική προστασία του περιβάλλοντος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, Βουλευτή της Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Ευάγγελος Αργύρης, Γ’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής και Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µία σοβαρή εναρµόνιση δύο οδηγιών για σηµαντικά θέµατα καθυστερηµένα βέβαια. Είναι όµως σηµαντικό αν πράγµατι συνεχίσουµε
µία προσπάθεια ακόµα να εναρµονίσουµε και τις ανάγκες τις ελληνικές µε βάση αυτές τις οδηγίες οι οποίες καθορίζουν τους κανόνες ιδιαίτερα για τα απορρίµµατα και την ανακύκλωση. Κάνο-
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ντας έναν απολογισµό είµαστε πολύ καθυστερηµένοι και νοµίζω
ότι πρέπει να το οργανώσουµε έτσι ώστε να του δώσουµε τη δυνατότητα να λειτουργήσει προς όφελος της προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, η οδηγία αυτή λύνει ή προσπαθεί να λύσει
θέµατα στα ενεργειακά.
Υπάρχει πάντα µια φοβία της τοπικής κοινωνίας ή ακόµα και
εξουσίας µε την κεντρική εξουσία. Είναι µία αντίπαλη διαδικασία
την οποία βιώνουµε χρόνια πολλά. Δεν υπάρχει εµπιστοσύνη και
αυτό που µπορεί να άρει αυτήν την καχυποψία είναι οι κανόνες.
Γι αυτό δεν θα µιλήσω για τα υπόλοιπα. Οι συνάδελφοι που ασχολούνται έχουν µεγαλύτερη γνώση και εξειδίκευση και µίλησαν
αναλυτικά στις επιτροπές και εδώ στην ολοµέλεια.
Θέλω να αναφερθώ σε ένα θέµα που αναφέρεται στο άρθρο
56. Η πρώτη µου παρατήρηση είναι γενική πολιτική. Έχω έναν
περιφερειακό σχεδιασµό. Έχω αποφασίσει µε βάση αυτόν πώς
θέλω να αναπτύξω µια περιφέρεια και ενώ είναι αυτό είναι ήδη
προεδρικό διάταγµα, έρχεται κάποιος και λέει ότι µε µία ειδική
εξειδικευµένη µελέτη των λεκανών απορροής των ποταµών και
αν διαφορετικά λέει το γενικό χωροταξικό, θα πρέπει να εναρµονιστεί µε το ειδικό. Θέλει µία εξειδίκευση, γιατί το γενικό χωροταξικό, το περιφερειακό, είναι πολιτικό πρωτίστως. Έχουν
αποφασίσει µετά από διαβούλευση οι τοπικοί φορείς, οι περιφέρειες, πώς ακριβώς θέλουν να κάνουν τον αναπτυξιακό τους σχεδιασµό. Και θα περίµενα από µία ειδική µελέτη να έρχεται να
παίρνει εντολή από το γενικό χωροταξικό για να έρθει να εξειδικεύει και να εναρµονίζεται µε το γενικό και όχι να ανατρέπει η ειδική µελέτη το γενικό. Η µία παρατήρηση είναι αυτή.
Επειδή γνωρίζω τη διαδροµή αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει
να πω ότι ήρθα σε πολύ µεγάλη αντίθεση όταν συζητιόταν αντίστοιχο νοµοσχέδιο παλιότερα επί υπουργίας του κ. Σιούφα. Τότε
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζήτησαν την αρµοδιότητα που
είχαν οι περιφέρειες, οι τοπικές κοινωνίες. Ενώ έχουν µια ευαισθησία γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, θέλουν να κινούν
τα νήµατα από το κέντρο έχοντας αυτήν την περιβαλλοντική
ευαισθησία και παίρνοντας την αρµοδιότητα από τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι βρισκόµαστε σήµερα, λοιπόν, η κεντρική εξουσία
ξανά να αποφασίζει για τις τοπικές κοινωνίες. Θεωρώ ότι πολιτικά είναι ανεπίτρεπτο και έχει να κάνει και µε όλα τα ζητήµατα
της αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης. Δεν µπορεί να δίνουµε τις αρµοδιότητες στην αυτοδιοίκηση. Τις δίνουµε συνήθως
και σε εκείνες που δεν έχουν και τους πόρους για να ασκήσουν
τις αρµοδιότητες. Εδώ που είναι, στο σχεδιασµό πώς θέλουν να
αναπτυχθούν, δεν µπορεί, ερχόµαστε και να το ανατρέπουµε και
θέλουµε να το κρατήσουµε αυτό στο κέντρο.
Εγώ θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι κάνατε ένα βήµα. Αφαιρέσατε µία φωτογραφική διάταξη που φαινόταν στο άρθρο 56 και
κάνατε ένα βήµα να προσαρµόσετε αυτό το άρθρο. Αλλά λέτε
για µία διαβούλευση γενικώς και αορίστως. Δεν µου λέει τίποτα.
Ήµουν τέσσερα χρόνια στο Υπουργείο Γεωργίας και είχα την ευθύνη να υπογράφω τις ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες στο
φορέα, αλλά είχα µέσα µου µία αρχή. Έλεγα: «Εάν έχω σύµφωνη
γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου, την υπογράφω. Εάν δεν
έχω σύµφωνη γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου, δεν την υπογράφω». Δεν µε υποχρέωνε κανένας όµως να υπογράφω ή να
µην υπογράφω. Ήταν µία θέση η οποία ήταν πρωτίστως πολιτική.
Δεν µε δέσµευε κάτι. Έπρεπε να είναι δεσµευτικό: Όταν έχω
γνώµη των τοπικών κοινωνιών, να έρχεται προς τα πάνω και να
είναι δεσµευτική και προς το κέντρο. Δεν µπορεί, λοιπόν, να καθόµαστε να µιλάµε για διαβούλευση, να συζητάµε, να αρνούµαστε, να συµφωνούµε και όταν φθάνει στο κέντρο, να αποφασίζει
η κεντρική εξουσία. Θεωρώ ότι αυτά τα πράγµατα είναι αντικρουόµενα, αντιφατικά. Γι’ αυτό πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι
πρέπει το άρθρο 56 να αλλάξει ή -αν θέλετε- να δεσµευθεί η κεντρική εξουσία από τη γνώµη της τοπικής κοινωνίας.
Και επειδή έχουµε πρόσφατα τον «Καλλικράτη», όπου έχουµε
-αν θέλετε- καινούργια όργανα και έχουν και µία δοµή και αρµοδιότητες, θα πρέπει να γίνεται µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου περιφερειακού συµβουλίου. Μάλιστα, επειδή κάποιος
µπορεί να πει «όχι απλά πολιτική απόφαση», παρ’ ότι ο «Καλλικράτης» λέει «καµµία απόφαση περιφερειακού συµβουλίου δεν
πρέπει να λαµβάνεται, αν πρώτα δεν υπάρχει εισήγηση των υπη-

4095

ρεσιών» και επειδή οι υπηρεσίες εν προκειµένω έχουν την επιστηµονική γνώση, θα µπορούσε και εδώ να ακολουθηθεί η διαδικασία που έχετε και σε άλλα άρθρα, η διαδικασία των αντίστοιχων υπηρεσιών της χωροταξίας να φέρουν εισήγηση, για να
έχουµε έτσι και την επιστηµονική κάλυψη, να µην πάµε σε µία γενική πολιτική απόφαση που µπορεί να παίρνει το περιφερειακό
συµβούλιο. Πιστεύω ότι µε αυτό, όχι απλά θα διασκεδάσουµε τα
πράγµατα, αλλά θα τα βάλουµε σε τάξη για να µην ανατρέπονται
ευθύνες και να µη φαίνεται ότι θέλει το κέντρο να αναπτύξει την
περιφέρεια χωρίς την περιφέρεια.
Εγώ θα σας ευχαριστήσω, αλλά θα ήθελα να αφήσετε εµάς να
αποφασίσουµε πώς θέλουµε να αναπτύξουµε την περιφέρεια.
Πρέπει να σεβαστούµε εµείς εδώ στο Κοινοβούλιο ότι οι τοπικές
κοινωνίες µε τις εκφράσεις τους τις συλλογικές θα πρέπει να
έχουν γνώµη, η οποία θα δεσµεύει και την κεντρική εξουσία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ευάγγελο Αργύρη, Βουλευτή Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ και Γ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου για δεκαοκτώ
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, την εποχή που διανύουµε οι
Υπουργοί αυτής της Κυβέρνησης οφείλουµε να µιλάµε αποκλειστικά για τη δουλειά µας ή τουλάχιστον σχεδόν ουσιαστικά για
τη δουλειά µας. Οφείλουµε να µιλάµε µε συγκεκριµένα έργα, µε
πράξεις για το τι έχουµε κάνει και τι σκοπεύουµε να κάνουµε.
Πράξεις µε τις οποίες επιχειρούµε σε µία δύσκολη συγκυρία για
τον Έλληνα πολίτη να κάνουµε τη ζωή του καλύτερη, πράξεις µε
τις οποίες επιχειρούµε να ξαναδώσουµε πνοή στην οικονοµία, να
δηµιουργήσουµε επενδύσεις, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, να
προστατεύσουµε τον φυσικό πλούτο της χώρας µας, να αναβαθµίσουµε την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Σήµερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής φέρνει στην Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων
ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο. Το φέρνει µετά από µία πολύ
εποικοδοµητική συζήτηση που έγινε στην πρώτη και δεύτερη
ανάγνωση στις επιτροπές, µία συζήτηση στη διάρκεια της οποίας
έγιναν πολλές αλλαγές, ακούστηκαν πολλές απόψεις και ενσωµατώθηκαν στις αναδιατυπώσεις που ανακοινώσαµε σήµερα το
πρωί και εκκρεµούν -αν θέλετε- και ενσωµατώσεις σε άλλα ζητήµατα στη συζήτηση που θα κάνουµε στην κατ’ άρθρον συζήτηση
αύριο. Είναι ένα σχέδιο νόµου το οποίο θεωρούµε ότι υπηρετεί
τους στόχους της βελτίωσης των συνθηκών ποιότητας της ζωής
του πολίτη, αλλά και ταυτόχρονα προωθεί µε πολύ συντεταγµένο
τρόπο την ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον, αλλά και µία
ανάπτυξη που βασίζεται στην αξιοποίηση νέων τοµέων που υστερούν στη χώρα µας και κλασικός τοµέας παρόµοιου είδους είναι
η διαχείριση των αποβλήτων.
Ερχόµαστε µε το νοµοσχέδιο αυτό να εκσυγχρονίσουµε και να
µεταρρυθµίσουµε το θεσµικό πλαίσιο για δύο βασικά ζητήµατα
στην περιβαλλοντική πολιτική, την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων, ενσωµατώνοντας µε τον τρόπο αυτό δύο Οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που θα έπρεπε να είχαµε υιοθετήσει εδώ και καιρό. Στο
νοµοσχέδιο περιλαµβάνουµε και µια τρίτη ενότητα µε διατάξεις
που ρυθµίζουν σειρά θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου και
πιστεύουµε ότι όλες αυτές είναι στην κατεύθυνση του να λύσουν
προβλήµατα.
Μία λέξη πάνω στην τρίτη ενότητα, στην οποία θα επανέλθω
στην κατ’ άρθρον συζήτηση. Επειδή ακούστηκαν ορισµένες εκφράσεις περί πανσπερµίας διατάξεων, η τρίτη ενότητα είναι δοµηµένη µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο. Έχει µέρη τα οποία
αναφέρονται σε συγκεκριµένα ζητήµατα, τα οποία επιχειρεί να
λύσει. Δεν είναι διατάξεις διευθετήσεων, είναι διατάξεις επίλυσης
προβληµάτων. Μακάρι να βρισκόµασταν σε µία χώρα στην οποία
θα µπορούσε κανένας να νοµοθετήσει γενικά για όλα τα ζητή-
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µατα και δεν θα αναγκαζόταν να επανέρχεται για να κάνει σηµειακές διορθώσεις. Όσοι από εσάς είστε στο Κοινοβούλιο -και πολλοί από εσάς είστε πολύ περισσότερο από εµένα- ξέρετε πολύ
καλά ότι δυστυχώς, δεδοµένης της πολυπλοκότητας της νοµοθεσίας στη χώρα µας, αναγκαζόµαστε να επανερχόµαστε για να
βελτιώνουµε, να τροποποιούµε και να το κάνουµε σε χρόνους αν θέλουµε- που δεν είναι σχετικοί µε ένα συγκεκριµένο νοµοσχέδιο για να µπορέσουµε να επιλύσουµε προβλήµατα που
υπάρχουν. Και αυτό επιχειρούµε να κάνουµε στην τρίτη ενότητα.
Θα υποστηρίξουµε τις διατάξεις αυτές αύριο στην κατ’ άρθρον
συζήτηση, βεβαίως ενσωµατώνοντας παρατηρήσεις που έχουν
γίνει, γιατί όλες αυτές οι διατάξεις συζητήθηκαν µε εξαντλητικό
τρόπο στην πρώτη και δεύτερη ανάγνωση της Βουλής και ακόµα
και σήµερα το Υπουργείο δείχνει την απόλυτη διάθεσή του, δεδοµένου ότι ξεκινάει από µία πολύ καλή αφετηρία που είναι ότι
επί της αρχής και επί των περισσοτέρων άρθρων υπάρχει ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία γι’ αυτό το νοµοσχέδιο. Θέλουµε αυτήν την ευρύτατη πλειοψηφία να την διαφυλάξουµε σε
όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου, συµπεριλαµβανοµένων και των
άρθρων της τρίτης ενότητας, αλλά και των δύο τροπολογιών που
έχουµε καταθέσει.
Γιατί είναι µία πολύ σηµαντική νοµοθετική παρέµβαση αυτή
που κάνουµε; Κατ’ αρχάς, εάν η παρέµβαση αυτή ήταν από µόνη
της, εάν ερχόταν χωρίς να συνυπολογίζει και να συµπληρώνει
ό,τι έχει γίνει τα δύο τελευταία χρόνια, θα ήταν απολύτως εύλογο
για τον πολίτη ο οποίος παρακολουθεί και για εσάς οι οποίοι µας
κρίνετε να πείτε ότι είναι άλλη µία νοµοθεσία σε µία χώρα, όπου
ο νόµος δεν εφαρµόζεται. Θέλω να πιστεύω όµως ότι η πορεία
του Υπουργείου αυτού τα τελευταία δύο χρόνια δείχνει τη σοβαρότητα µε την οποία επιχειρεί να αντιµετωπίσει τα πολύ µεγάλα
περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχει η χώρα.
Καλό είναι όλοι να έχουµε µνήµη και να ανατρέχουµε στο παρελθόν και να θυµόµαστε το πόσο χαµηλή προτεραιότητα αποτελούσαν στην πολιτική ζωή της χώρας, στη θεµατολογία του
ίδιου αυτού του Υπουργείου προτού µετασχηµατιστεί και δώσει
έµφαση στα ζητήµατα περιβάλλοντος, τα ζητήµατα αυτά τα
οποία συζητάµε σήµερα. Γιατί είναι προφανές ότι δεν είναι αρκετό να έχει κανένας νοµοθετήσει πρωτοποριακά, όπως κάναµε
το 1986 για τη νοµική προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά αν
δεν έχεις στη συνέχεια επιβάλει το νόµο, αν δεν έχεις φροντίσει
να τιµωρείται ο ρυπαίνων και να πληρώνει, τότε απλώς η νοµοθεσία είναι ένα γράµµα κενό και δεν δείχνει µία πραγµατική αντίληψη για το περιβάλλον.
Όµως εδώ θέλω να πιστεύω ότι το Υπουργείο έχει καταφέρει
να βελτιώσει δραστικά το πλαίσιο και κυρίως τους µηχανισµούς
για την προστασία του περιβάλλοντος τα τελευταία δύο χρόνια
µε πράξεις και έργα. Για πρώτη φορά δηµιουργήθηκε ένα ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού πλούτου της χώρας.
Καταφέραµε τους τελευταίους µήνες µε πόρους από το
Πράσινο Ταµείο και από το ΕΠΕΡΑ να διασφαλίσουµε χρηµατοδότηση για τους φορείς διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών.
Και επειδή έχει γίνει µια πολλαπλή αναφορά στο Πράσινο Ταµείο, να θυµίσω ότι είναι ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο µε αποθεµατικό πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, το οποίο έχει ήδη
ανακοινώσει προγράµµατα 400.000.000 ευρώ για τα επόµενα
τρία χρόνια. Αυτό σε απάντηση όσων σπεύδουν να µιλήσουν για
εξαφάνιση του Πράσινου Ταµείου ή µη ύπαρξη πόρων.
Και αντίστοιχα µε το ΕΠΕΡΑ, που είναι το βασικό χρηµατοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου, το οποίο στους τελευταίους έξι
µήνες έχει τριπλασιάσει τις απορροφήσεις του και έχει φτάσει
στο 25% και χρηµατοδοτεί εξαιρετικά σηµαντικά έργα στο χώρο
της διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, στη στήριξη του
περιβάλλοντος, των προστατευόµενων περιοχών, κ.ο.κ..
Για πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια δηµιουργήθηκε µια
ολοκληρωµένη πολιτική πρόταση, αλλά και µια στρατηγική για
την κλιµατική αλλαγή µε σχεδιασµό και υποστήριξη τοµεακών
πολιτικών για την υποστήριξη των στόχων του 20-20-20, µε την
εκπόνηση θεσµικού πλαισίου και πλατφόρµα σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο Αθηνών για τη δηµοπράτηση των αδιάθετων
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ρύπων, που βοηθούν τη στήριξη της ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Απλοποιήθηκε δραστικά –και το ψήφισε η Βουλή µε διευρυµένη πλειοψηφία- η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
έργων, για να ξεφύγουµε από µια λογική στην οποία απλώς, η
πολιτεία αποδεχόταν την επανάληψη περιβαλλοντικών µελετών
χωρίς αντικείµενο, αλλά αγνοούσε και δεν ακολουθούσε τη διαδικασία παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ενός έργου, αφότου γινόταν. Περάσαµε, λοιπόν, σε µια εντελώς
διαφορετική διαδικασία, η οποία είναι πολύ πιο συµβατή µε τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα και η οποία µπορεί στην πράξη να προστατεύσει το περιβάλλον και όχι το εισόδηµα των µελετητών, που
έκαναν τις µελέτες.
Αναπτύχθηκε για πρώτη φορά µια ολοκληρωµένη πολιτική
προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων στη χώρα µας,
κάτι, το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ µέχρι τώρα. Και ξέρετε πολύ
καλά ότι η Ελλάδα διαχειρίζεται τους υδατικούς της πόρους,
τους σπάνιους αυτούς πόρους, πολύ χειρότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην περιοχή, χωρίς να κάνει επαναχρησιµοποίηση, αφήνοντας τη δυνατότητα µεγάλων διαρροών στα δίκτυα
της και µη εκµεταλλευόµενη τεχνολογίες που υπάρχουν και είναι
δοκιµασµένες σε άλλες χώρες, όπως αυτές των αφαλατώσεων
στα νησιά.
Για πρώτη φορά ξεκίνησε η ετοιµασία των σχεδίων διαχείρισης
των λεκανών απορροής. Και εδώ, επειδή έγινε και µια αναφορά
θέλω να διαβεβαιώσω ότι αυτά τα σχέδια λεκανών απορροής θα
γίνουν σε διαβούλευση -και παίρνοντας υπ’ όψιν τις τοπικές κοινωνίες- και είµαστε έτοιµοι να αποτυπώσουµε κάτι τέτοιο και σε
µια αναδιατύπωση.
Βέβαια, στις επόµενες εβδοµάδες προχωρούµε το θεσµικό
πλαίσιο και ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα µέτρων για την κατ’
οίκον εξοικονόµηση νερού, επίσης ένα µεγάλο ζήτηµα.
Προστασία του περιβάλλοντος χωρίς προστασία των δασών,
δεν νοείται. Είναι αδιανόητο ότι η χώρα µας, για πρώτη φορά κύρωσε φέτος δασικούς χάρτες, κάτι το οποίο έχει τελειώσει στις
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Εµείς για πρώτη φορά κυρώσαµε φέτος δασικούς χάρτες. Επιταχύναµε τη διαδικασία αυτή
ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών, παρά τα µεγάλα προβλήµατα. Και ταυτόχρονα, επιταχύναµε τη διαδικασία κατάρτισης
του Κτηµατολογίου, έχοντας προκηρύξει επτά εκατοµµύρια δικαιώµατα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το στόχο που είχε τεθεί για
το τέλος του 2011. Και θα είµαστε σε θέση τις επόµενες εβδοµάδες µε βάση και την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας, η οποία ενσωµατώνεται σε αυτό το άρθρο, σε αυτό το
νοµοσχέδιο, να µπορέσουµε να έρθουµε και να ανακοινώσουµε
την προκήρυξη όλων των υπολοίπων κτηµατολογικών δικαιωµάτων στη χώρα, για να µπορέσει επιτέλους η χώρα µας να κάνει
το αυτονόητο, που είναι να έχει ένα ολοκληρωµένο Κτηµατολόγιο, όπως οι υπόλοιπές χώρες της Ευρώπης.
Παράλληλα, µε τα ζητήµατα αυτά διαµορφώνουµε µε το νοµοσχέδιο αυτό το πιο αυστηρό πλαίσιο για την τιµωρία σε περίπτωση παραβίασης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Ακόµα και µε όλα αυτά, στα οποία αναφέρθηκα, εάν δεν µπορούσαµε να στηριχθούµε στη δουλειά που έχουν κάνει τα τελευταία δύο χρόνια οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, το νοµοσχέδιο
αυτό θα ήταν γράµµα κενό. Όµως, έχουµε τα τελευταία δύο χρόνια, παρά την ανεπάρκεια πόρων και ανθρώπινου δυναµικού,
παρά τη δυσκολία, για πρώτη φορά µια συντεταγµένη πολιτεία,
η οποία ελέγχει, η οποία επιβάλλει πρόστιµα, τα οποία εισπράττονται -η εισπραξιµότητα ξεπερνάει το 80%, των προστίµων που
µπαίνουν από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος- και η οποία επιχειρεί σε δύσκολες περιοχές, όπως είναι ο Ασωπός, όπως είναι
το Θριάσιο, να κάνει παρεµβάσεις ουσίας, όχι µόνο τιµωρητικά
και, προφανώς, χωρίς να µπορεί να λύσει µέσα σε ένα µικρό χρονικό διάστηµα, ζητήµατα δεκαετιών, αλλά να το κάνει µε έναν
τρόπο που να συµµετέχει ο ιδιωτικός τοµέας, να αναλαµβάνει τις
ευθύνες του, να κάνουµε σχέδια αποκατάστασης.
Είχα την ευκαιρία πριν από µερικές ηµέρες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να µιλήσω για τα ζητήµατα αυτά σε συγκεκριµένες
περιοχές της χώρας, όπου έχουν πολύ µεγάλο πρόβληµα. Στις
επόµενες ηµέρες θα παρουσιάσουµε τον απολογισµό των δύο
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τελευταίων ετών, του 2010 και του 2011, όσον αφορά, ακριβώς,
το έργο των επιθεωρητών περιβάλλοντος.
Άρα στο βασικό κορµό του νοµοσχεδίου έχουµε την ενίσχυση
του πλαισίου για τη νοµική προστασία του περιβάλλοντος εναρµονιζόµενη µε το Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και ταυτόχρονα, στο δεύτερο του µέρος έχουµε το πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Και εδώ βεβαίως, είναι κάτι όπου η χώρα µας έχει µείνει
πολύ πίσω. Και εδώ έχουµε επίσης, να δείξουµε διαδροµή, παρεµβάσεις και πράξεις.
Το ίδιο το νοµοσχέδιο αναφέρεται σε ένα θεσµικό πλαίσιο, που
θεωρεί τα απόβλητα πόρους, που µπορεί να επαναξιοποιηθούν
και που για να γίνει αυτό πράξη χρειάζεται σίγουρα αλλαγή νοοτροπίας, συµµετοχή του πολίτη, ευθύνη από τους παραγωγούς
και σηµαντικά έργα για την δηµιουργία των αναγκαίων εγκαταστάσεων.
Ξέρετε το ζήτηµα των αποβλήτων υποφέρει από το γεγονός
ότι έχει διεσπαρµένες αρµοδιότητες. Το ΥΠΕΚΑ έχει τη συνολική
πολιτική ευθύνη, αλλά τα σκουπίδια τα µαζεύουν οι δήµοι. Και το
Υπουργείο Εσωτερικών είναι υπεύθυνο για να επιβλέπει τη διαδικασία αυτή.
Όµως εµείς έχουµε πάρει επάνω µας µια διαδικασία, όχι
απλώς εκπόνησης της στρατηγικής, αλλά και συντονισµού των
αρµοδίων φορέων και εκπροσώπησης της χώρας µας απέναντι
στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτηµα αυτό. Και θέλω να πω
ότι αυτή η συνεργασία έχει αποδώσει αποτελέσµατα. Και έχει
αποδώσει αποτελέσµατα τόσο στο κλείσιµο των ΧΑΔΑ στη χώρα
µας -όπου από τους εκατό ΧΑΔΑ που έχουν αποµείνει καταλήγουµε στους περίπου είκοσι που είναι ο σκληρός πυρήνας, ο
οποίος είναι δύσκολο να κλείσει χωρίς νέα έργα, τα οποία θα πάρουν κάποιο χρόνο- αλλά και στη δηµιουργία των µεγάλων
έργων διαχείρισης απορριµµάτων, ειδικά στη Αττική αλλά όχι
µόνο, σε υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασµού. Μέσα στο
Φεβρουάριο θα προχωρήσει η προκήρυξη των έργων αυτών στην
Αττική. Θα προχωρήσει µέσα από µια απόλυτα διαφανή διαδικασία συζήτηση µε όλους όσους εµπλέκονται. Και µε µια διαδικασία, η οποία θα είναι χωρίς ιδεολογικές παρωπίδες, όντας
απόλυτα ανοιχτοί στις νέες τεχνολογίες, αντιλαµβανόµενοι ότι η
διαχείριση απορριµµάτων χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση δεν έχει
κανένα απολύτως νόηµα και δεν µπορεί να γίνει, και ταυτοχρόνως χρησιµοποιώντας την καλή πρακτική που υπάρχει σε όλες
τις πρωτεύουσες της Ευρώπης.
Δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί πολλές φορές στη συζήτηση αυτή
αντιδιαστέλλουµε τη διαλογή στην πηγή, την οποία θέλουµε και
µπαίνουν δεσµευτικοί στόχοι µε αυτό το νοµοσχέδιο για το 2015,
µε την απολύτως απαραίτητη διαχείριση των στερεών αποβλήτων από οργανωµένες µονάδες, µε ενεργειακή αξιοποίηση, όπως
γίνεται παντού στην Ευρώπη. Δεν µπορεί κανένας να αντιδιαστείλει τα δύο αυτά ζητήµατα και να λέει: «Θα έχουµε διαλογή στην
πηγή και δεν θα χρειαστεί να κάνουµε µεγάλα εργοστάσια αξιοποίησης και µε ενεργειακή χρήση των υπολειµµάτων αυτών».
Είναι προφανές ότι και τα δύο χρειάζονται. Το νοµοσχέδιο
κάνει πολύ ξεκάθαρη την πυραµίδα, στην οποία αναφέρθηκαν
και πολλοί οµιλητές. Πιστεύουµε στη διαλογή στην πηγή. Πιστεύουµε στη ενίσχυση της ανακύκλωσης και έχουµε κάνει σηµαντικές ενέργειες για την καλύτερη λειτουργία αυτού του
µηχανισµού, ο οποίος έχει προβλήµατα, αλλά ταυτοχρόνως, όχι
µόνο στο µεγάλο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας, αλλά
και σε άλλες περιοχές της χώρας, είναι προφανές ότι χρειάζονται
και λύσεις για την τελική αξιοποίηση.
Τέλος, θέλω να κάνω µια αναφορά στην ανάγκη να δώσουµε
περισσότερη έµφαση στα καθαρά αναπτυξιακά ζητήµατα γύρω
από τα απόβλητα. Τα απόβλητα είναι ένας αναπτυξιακός πόρος.
Εµείς έτσι τα βλέπουµε. Προφανώς η διαχείρισή τους βελτιώνει
τη ζωή του πολίτη. Αλλά η διαχείριση τους µε τον σωστό τρόπο
δηµιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και βοηθά τις τοπικές
κοινωνίες.
Γι’ αυτό έχουµε προχωρήσει µε προσπάθεια συνεννόησης µε
τις τοπικές κοινωνίες για τη χωροθέτηση των αποβλήτων. Έτσι
επιχειρούµε να λύσουµε προβλήµατα που υπήρξαν στο πρόσφατο παρελθόν και µε αυτή τη λογική προχωρούµε, γιατί θεωρούµε ότι είναι µια νέα πηγή εισοδήµατος µέσα από επενδύσεις
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ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε
µια δύσκολη εποχή, σε µια εποχή όπου οι πόροι λείπουν, σε µια
εποχή όπου το στελεχικό του δυναµικό δεν µπορεί να ανταποκριθεί όσο θα ήθελε στις προκλήσεις των καιρών, επιχειρεί µε
αυτό το νοµοσχέδιο να κάνει µια πολύ µεγάλη τοµή δίνοντας
νέες βάσεις στο ζήτηµα της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος, στη διαχείριση των απορριµµάτων και ταυτοχρόνως να
επιλύσει συγκεκριµένα προβλήµατα που υπάρχουν στη χωροταξία, στο χώρο της ενέργειας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Γ’
µέρος του νοµοσχεδίου.
Θα έχουµε την ευκαιρία αύριο να συζητήσουµε στα επιµέρους
άρθρα. Όµως, θέλω να πιστεύω –και αυτό εκφράστηκε ήδη από
τη Βουλή στη µεγάλη της πλειοψηφία- ότι οι βασικές παρεµβάσεις που κάνει αυτό το νοµοσχέδιο είναι παρεµβάσεις που βρίσκουν σύµφωνη όλη τη Βουλή και την ελληνική κοινωνία, γιατί
–σε µια συγκυρία που η χώρα χρειάζεται καλά νέα- καταφέρνουν
να παντρέψουν δυο µείζονα ζητήµατα: την ανάπτυξη µε την απασχόληση που φέρνει µαζί, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και του µεγάλου φυσικού πλούτου της χώρας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.
Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα
δύο µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Ρόδου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω να κάνω µια διαπίστωση. Οι αρχικές προσδοκίες από την ίδρυση του Υπουργείου Περιβάλλοντος
όσο περνά ο χρόνος µειώνονται. Το αντιλαµβάνοµαι –εξάλλου το
είπατε: «σε µια δύσκολη περίοδο, µε έλλειψη πόρων πόσα πράγµατα άραγε µπορούµε να κάνουµε;»- οφείλω όµως να κάνω κάποιες διαπιστώσεις στις «παρυφές» του σχεδίου νόµου, για το
οποίο εξάλλου επί της αρχής έχουµε συµφωνία και αύριο επί των
άρθρων ελπίζω να συµφωνήσουµε και στις µικρές ενστάσεις, τις
οποίες έχει βάλει η Νέα Δηµοκρατία, ο εισηγητής κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης σας είπε µερικές και αύριο θα γίνει η ευρύτερη κουβέντα.
Στις παρυφές, λοιπόν, του σχεδίου νόµου πρέπει να κάνουµε
κάποιες διαπιστώσεις θετικές ως επί το πλείστον, ότι δηλαδή το
Υπουργείο Περιβάλλοντος από ένα αµυντικό Υπουργείο όπως ξεκίνησε από δύο και πλέον χρόνια –αµυντικό και πολλές φορές
ανασταλτικό- τείνει να γίνει παραγωγικό.
Όµως, ένα Υπουργείο για να γίνει παραγωγικό στον ευαίσθητο
τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος, δηλαδή να δικαιώσει
την αποστολή του αλλά και να παράγει έργα και πλούτο µέσα
από τη διαχείριση της περιβαλλοντικής προστασίας, πρέπει να
συντηρήσει τους πόρους του.
Βεβαίως, µας είπατε πριν από λίγο ότι έχει εισπραχθεί περίπου
το ένα δισεκατοµµύριο για το Πράσινο Ταµείο και σέβοµαι απολύτως αυτό που είπατε ότι περίπου 400 εκατοµµύρια έχουν προετοιµαστεί σαν έργα ή και προκηρυχθεί, όµως, κύριε Υπουργέ,
εκείνη η τροπολογία, σύµφωνα µε την οποία το 95% του Πράσινου Ταµείου το απορροφά σε περίπτωση δυσκολίας ο δηµόσιος
προϋπολογισµός, είναι ακόµα εν ισχύι.
Εποµένως θα θέλαµε να ξέρουµε αν αυτό το ένα δισεκατοµµύριο παραµένει στο Πράσινο Ταµείο ή αν είναι θεωρητικά στο
Πράσινο Ταµείο, διότι καταλαβαίνετε ότι πρέπει σε αυτήν την Αίθουσα να πάψουµε να συζητάµε στη θεωρητική βάση των χρηµάτων. Είµαστε πλέον στην εποχή του αποτελέσµατος και η
αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος και ενός νέου ακόµα
Υπουργείου που συστάθηκε έχει να κάνει µε το αποτέλεσµα.
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Άρα, λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξέρουµε και –ει δυνατόν- να
το περιφρουρήσουµε, διότι αν το Πράσινο Ταµείο –το οποίο το
χαιρετίσαµε όλοι σε αυτή την Αίθουσα- και ο τοµέας των δηµοσίων επενδύσεων καταστούν τα µαλακά υπογάστρια του προϋπολογισµού του κράτους, τότε δεν µένει καµµία αναπτυξιακή
πνοή στον προϋπολογισµό και βεβαίως χωρίς αναπτυξιακή πνοή
δεν υπάρχουν και ιδιαίτερες ελπίδες. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα ζητούµενο.
Ένα δεύτερο ζητούµενο είναι ότι το Υπουργείο δεν πρέπει να
χαίρεται µόνο για τα πρόστιµα που µπαίνουν, αλλά για την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής και την αποτροπή. Αυτό σηµαίνει
ότι µπορεί η κεντρική υπηρεσία να νοµοθετεί και εµείς εδώ να
νοµοθετούµε και να βγαίνουν νόµοι και ντιρεκτίβες, αλλά πρέπει
να τηρούνται και πρέπει και οι περιφέρειες να µπουν σε αυτόν
το σχεδιασµό σε ό,τι αφορά την πρόληψη παρά περισσότερο την
υποβολή προστίµων, κάτι που οφείλουµε να σας πούµε –και νοµίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι θα συµφωνήσουν- πως δεν
υπάρχει. Άρα µένει πολλή δουλειά.
Παραδείγµατος χάριν, στη διαχείριση των αποβλήτων και στο
σχεδιασµό όπου έχουµε καθυστερήσει πάρα πολύ –και νοµίζω
ότι όλοι το σεβόµαστε- πρέπει να κάνουµε µια διαπίστωση, ότι
εκείνη η επιµονή του κ. Ραγκούση ως Υπουργού Εσωτερικών και
στης κ. Μπιρµπίλη στη θέση σας, κόστισε πάρα πολύ σε επίπεδο
εµπιστοσύνης προς τους πολίτες και σε επίπεδο αποτελέσµατος.
Έφερε µια ακόµη καθυστέρηση σε ένα καίριο ζήτηµα, για το
οποίο και οι προηγούµενες κυβερνήσεις έχουν και εκείνες σηµαντικό βάρος ευθύνης, ώστε σήµερα να βρισκόµαστε –αν όχι
«στο και πέντε», πάντως όχι «στο παρά πέντε»- «στο ακριβώς».
Πρέπει δηλαδή να τελειώνουµε.
Βεβαίως, αυτό σηµαίνει ότι –όπως και εσείς είπατε- τώρα πάλι
ξεκινά ένας διάλογος και µια διαβούλευση για τον περιφερειακό
σχεδιασµό και θα γίνουν οι προκηρύξεις και οι προσκλήσεις.
Ποιος εγγυάται ότι µε τους ρυθµούς που κινείται το κράτος το
2013 θα το έχουµε τελειώσει; Και µιλάω για το σχεδιασµό, όχι
για την υλοποίηση. Κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί. Άρα, είµαστε
πίσω από τις εξελίξεις και θα βρεθούµε πάλι στον ίδιο παρανοµαστή –ενδεχοµένως η επόµενη κυβέρνηση µετά τις εκλογές- και
βεβαίως τα προβλήµατα θα είναι τα ίδια.
Το τρίτο θέµα που βάζει σοβαρές ενστάσεις είναι το εξής: Ψηφίσαµε –το µεγαλύτερο κοµµάτι της Βουλής- το ν. 4030 για την
τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Μπήκαν κάποια πρόστιµα. Νοµίζω
ότι το Υπουργείο έχει επισήµως ανακοινώσει –και µάλιστα σε επίκαιρη ερώτησή µου εδώ, αλλά και άλλων συναδέλφων- ότι από
τα 300 εκατοµµύρια προσµονής είσπραξης, αλλά και τακτοποίησης αντίστοιχα αυθαιρέτων το 2011, µόνο το 1/3 έγινε κατορθωτό να εισπραχθεί και σήµερα λιγότερο από το 10% αυτών που
έπρεπε να εισέλθουν σε αυτήν τη διαδικασία έχουν ήδη µπει.
Τουλάχιστον από το δικό µου νοµό και τη Στερεά Ελλάδα σας
λέω ότι είναι 8%. Να είναι το 15% σε όλη την Ελλάδα;
Αν ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και οι ίδιες συνθήκες, θα πέσουν έξω τα έσοδα και το 2012. Τα έσοδα, όπως καταλαβαίνετε
–και το ξέρουµε όλοι- δεν αποτελούν έσοδα του Υπουργείου,
αλλά είναι έσοδα του προϋπολογισµού. Όλα αυτά θα προκαλέσουν ως ντόµινο νέα µέτρα, για να καλυφθεί η περαιτέρω µαύρη
τρύπα και την ίδια στιγµή χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κατοικιών δεν θα µπορούν ούτε να µεταπωλήσουν, ούτε να µεταβιβάσουν ούτε βεβαίως να τακτοποιήσουν αυτήν τους την υποχρέωση.
Έχει ήδη τεθεί το θέµα από πάρα πολλούς συναδέλφους και
για τη βάση αυτών των προστίµων και για την αυξηµένη έκπτωση
στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης, αλλά και της επέκτασης
των δόσεων από τριάντα έξι, σε πενήντα σε εξήντα, ακριβώς για
να µπορέσουν να διευκολυνθούν και τα δύο: και οι εισπράξεις
και οι τακτοποιήσεις. Θέλω, δηλαδή, να σας πω ότι βεβαίως οι
προθέσεις είναι καλές και τις στηρίζουµε και η συζήτηση που γίνεται στη Βουλή είναι καλή, αλλά και η κοινωνία αλλά νοµίζω ότι
και εσείς προσωπικά και όλοι µας θέλουµε αποτελέσµατα.
Τα αποτελέσµατα στην πολιτική για να ικανοποιηθούν µερικές
φορές είµαστε υποχρεωµένοι να αλλάξουµε τις συνθήκες, να είµαστε λιγότερο αυστηροί σε µια διαδικασία µιας βαθιάς οικονοµικής κρίσης που υπάρχει στους πολίτες, αλλά και οι ίδιοι οι
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πολίτες να αισθάνονται ότι το κράτος δεν τους τιµωρεί ούτε τους
διευκολύνει, αλλά ότι, εν πάση περιπτώσει, εδώ γίνεται µια συµφωνία.
Σας ζητώ, λοιπόν και εγώ -υποθέτω ότι πολλοί συνάδελφοι θα
το κάνουν- να αλλάξουµε µαζί, µε την ευκαιρία αυτού του σχεδίου νόµου, επειδή έχετε εισάγει και ένα άρθρο για τα αυθαίρετα, όλη αυτήν τη διαδικασία επί το καλύτερο και για τους δύο
και για τους πολίτες και για τα έσοδα. Εύχοµαι το Υπουργείο των
Οικονοµικών να συµφωνήσει σ’ αυτό, διότι µόνο κέρδος µπορεί
να έχει και πάντως, σε καµµία περίπτωση δεν θα έχει χασούρα.
Χασούρα θα έχει, αν παραµείνουµε στον ίδιο σχεδιασµό, στις
ίδιες δόσεις και στις ίδιες τιµές.
Τέλος, θέλω να κάνω ένα σχολιασµό για το ΔΕΣΜΗΕ, τον
οποίο, επίσης, περιλαµβάνεται µέσα. Πλέον βρισκόµαστε σε µια
διαδικασία εισαγγελικής εντολής για τις δύο ιδιωτικές εταιρείες,
τις ανταγωνιστικές προς τη ΔΕΗ, για τη µη εξόφληση των υποχρεώσεών τους, όπως επίσης βρισκόµαστε και σε ένα παράλογο,
ότι δηλαδή ο ΔΕΣΜΗΕ, ενώ έχει -αν έχει- εισπράξει από τις ΑΠΕ
το τέλος το οποίο του ανήκει, δεν έχει αποδώσει στις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα στα αιολικά πάρκα εκείνη την έκπτωση στα νοικοκυριά, στους λογαριασµούς της ΔΕΗ που όλοι περίµεναν, η
οποία έκπτωση είναι, αν θέλετε, η ανταπόκριση της ωφέλειας της
τοπικής κοινωνίας από την αποδοχή των ΑΠΕ. Το θεσµοθετήσατε, είχε θεσµοθετηθεί παλιά, το αλλάξατε εσείς, ούτως ώστε
να πάρουν και οι δήµοι και οι λογαριασµοί της ΔΕΗ, δηλαδή, τα
τοπικά νοικοκυριά. Και αυτό δεν έχει εφαρµοστεί. Είχατε πει ότι
στο τέλος Ιανουαρίου θα γινόταν µια διευθέτηση. Προφανώς δεν
έχει γίνει ούτε αυτό.
Τι σηµαίνουν όλα αυτά; Σηµαίνουν για µια ακόµα φορά ότι πολλές φορές νοµοθετούµε και συµφωνούµε σ’ αυτήν την Αίθουσα,
αλλά στην πραγµατικότητα στον πολίτη δεν φτάνει το αποτέλεσµα είτε σαν συνέργεια είναι σαν απόδοση, είτε σαν κέρδος περιβαλλοντικό είτε σαν κέρδος οικονοµικό.
Εποµένως, ενώ στις προθέσεις συµφωνούµε και ενώ στο σχεδιασµό συµφωνούµε, πρέπει -και αυτό αποτελεί δική σας ευθύνηνα δούµε και το αποτέλεσµα είτε αφορά αυτό τις λεκάνες απορροής και το τεράστιο πρόβληµα της διαχείρισης των υδάτινων
πόρων, είτε αφορά τα σκουπίδια ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο,
αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε αφορά το θέµα των αυθαιρέτων.
Εµείς συµφωνούµε επί της αρχής σ’ αυτό το σχέδιο νόµου. Θα
συζητήσουµε αύριο. Νοµίζω ότι θα γίνει µια µακρά συζήτηση για
τα άρθρα. Εφιστούµε, όµως, την προσοχή σε ένα θέµα: Η αποτελεσµατικότητα αποτελεί τη δικαίωση και τη θετική αξιολόγηση
και του πολιτικού συστήµατος, αλλά και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι θετικό το γεγονός ότι από αποτρεπτικό τείνει
να γίνει παραγωγικό, αλλά χρειάζεται πολύς ακόµη δρόµος για
να µπορέσουµε να πούµε ότι αυτό το Υπουργείο θα κερδίσει την
εµπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό θα γίνει µόνο µε τα αποτελέσµατα. Μέχρι τώρα απτά αποτελέσµατα για τους πολίτες δεν
έχουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπύρος Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και αυτό το νοµοσχέδιο που συζητάµε, όπως και πολλά άλλα,
κινείται στη λογική της εναρµόνισης, της προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας µε τις ισχύουσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πραγµατικότητα είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των µονοπωλίων προωθήθηκαν και προωθούνται γοργά η ιδιωτικοποίηση, η στήριξη των µονοπωλιακών οµίλων, η εξασφάλιση και
διασφάλιση της κερδοφορίας τους µακρόχρονα. Ειδικά στο
χώρο του περιβάλλοντος, αυτή η διαδικασία προωθείται γοργά.
Ήθελα να κάνω ορισµένα σχόλια σχετικά µε αυτά που είπε ο
κύριος Υπουργός. Είπε ότι «µέληµά µας και πράξεις µας είναι να
ευνοούµε, να διευκολύνουµε τη ζωή του πολίτη, να αναβαθµίζουµε το περιβάλλον».
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Ας δούµε µερικά συγκεκριµένα παραδείγµατα και απ’ αυτό το
νοµοσχέδιο. Πρώτον: Αλήθεια, η ανάµειξη επικίνδυνων και µη
επικίνδυνων αποβλήτων αναβαθµίζει το περιβάλλον; Ο διαχωρισµός ή µη διαχωρισµός να γίνεται, εάν και εφόσον -λέει το νοµοσχέδιο- είναι εφικτό από τεχνικοοικονοµική άποψη και εφόσον
απαιτείται για την τήρηση των διατάξεων και λόγω προστασίας
της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Δηλαδή, εάν και
εφόσον συµφέρει στον επιχειρηµατία, θα διαχωρίζονται τα επικίνδυνα από τα µη επικίνδυνα. Και σε πάρα-πάρα πολλές περιπτώσεις, όχι µόνο ακίνδυνα και επικίνδυνα, αλλά και τοξικά και
νοσοκοµειακά πηγαίνουν συνολικά στην ίδια κατεύθυνση.
Δεύτερον: Μίλησε ο Υπουργός για τους δασικούς χάρτες και
για το Κτηµατολόγιο και ότι εδώ έχουν γίνει τεράστια βήµατα.
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι και αυτή η διαδικασία, που τελευταία προωθήθηκε, είναι κολοβή, αλήθεια ποιος φταίει για το
γεγονός ότι είµαστε η µόνη σχεδόν χώρα στην Ευρώπη που δεν
έχει Κτηµατολόγιο; Τριάντα οκτώ χρόνια πέρασαν από τη Μεταπολίτευση. Πάνω από είκοσι ένα χρόνια κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ. Τι
έκανε, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ; Τι έκαναν όλες οι κυβερνήσεις προς
αυτήν την κατεύθυνση;
Και, βεβαίως, να θυµηθούµε πολλές εξαγγελίες, υποσχέσεις,
αλλά και πολλά δισεκατοµµύρια παλιών ελληνικών δραχµών δαπανήθηκαν και πολλά απ’ αυτά ενθυλακώθηκαν, χωρίς να γίνει
το Κτηµατολόγιο και τώρα είναι ακόµη «παγωµένο».
Τρίτον: Μίλησε για την ανακύκλωση στην πηγή. Αλήθεια, στην
πράξη γιατί δεν προωθείται παντού σε όλη τη χώρα; Ποιος
φταίει; Γιατί δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδοµές που θα βοηθήσουν σ’ αυτό; Γιατί οι εκστρατείες που γίνονται, γίνονται τις
πιο πολλές φορές για να διανεµηθούν κάποια διαφηµιστικά κονδύλια;
Τέταρτον: Μίλησε ο Υπουργός για µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης. Στα απλά ελληνικά αυτό λέγεται εργοστάσιο καύσης.
Γιατί δεν λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, για να τα καταλαβαίνει και ο κόσµος;
Ναι και αυτό το κρύβετε, κύριε Υπουργέ. Δεν το λέτε ανοιχτά.
Γιατί δεν µας λέτε ότι στα τελευταία δέκα-δώδεκα χρόνια υπάρχουν συγκεκριµένες µελέτες, που τα εργοστάσια καύσης µειώνονται σε χώρες και της Κεντρικής και κυρίως της Βόρειας
Ευρώπης; Διότι, εκτός όλων των άλλων, είναι και πολύ-πολύ δαπανηρά και αυτό το κόστος το πληρώνουν οι εργαζόµενοι. Τη
θέση αυτών των εργοστασίων παίρνουν χώροι υγειονοµικής
ταφής των απορριµµάτων, αφού βεβαίως γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και η ανακύκλωση στην πηγή, και η κοµποστοποίηση, όπου µπορεί, αλλά και όλες εκείνες οι διαδικασίες που
σήµερα υπάρχουν όλα τα τεχνικά µέσα για να µειωθούν πάραπάρα πολύ τα απορρίµµατα, αυτά που τελικά θα πάνε για ταφή.
Ας µιλήσουµε, λοιπόν, κάπως πιο συγκεκριµένα επί του νοµοσχεδίου. Ο εισηγητής µας, ο σύντροφός µου, ο κ. Γιάννης Ζιώγας, αναλυτικά περιέγραψε την κατάσταση και διατύπωσε την
άποψή µας.
Θέλω να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις. Δεν υπήρξαν στο παρελθόν διατάξεις, αποφάσεις, νόµοι που αφορούσαν στην προστασία του περιβάλλοντος; Δεν εφαρµόστηκαν ποτέ. Άλλωστε,
πολύ συχνά ακούγονται και σε αυτή την Αίθουσα και αλλού πολύ
όµορφα λόγια για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά στην
πράξη συνέβαινε και συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δεν είναι
τυχαίο. Οι δυνάµεις του κεφαλαίου και τα κόµµατα που στηρίζουν την πολιτική του κεφαλαίου -χθες το ΠΑΣΟΚ, προχθές η
Νέα Δηµοκρατία, σήµερα η συγκυβέρνηση- έχουν µια συγκεκριµένη λογική. Και η κυριαρχούσα λογική είναι η εµπορευµατοποίηση των πάντων, µε πρώτο παράγοντα τη γη.
Εµπορευµατοποιείτε τη γη, αλλά και τον αέρα που αναπνέουµε. Και αυτή, λοιπόν, η εµπορευµατοποίηση της γης είναι η
βασικότερη αιτία που όχι απλά έρχεται να θέσει το περιβάλλον
σε τρίτη ή σε τέταρτη προτεραιότητα, αλλά συνειδητά το καταστρέφει. Και καταστρέφεται το περιβάλλον στο όνοµα του κέρδους. Όλες οι σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις δεν κάνουν άλλο
από το να υπηρετούν άµεσα και έµµεσα την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γιατί, τι άλλο εξυπηρετεί η διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, όπως ακριβώς περιγράφεται στο νοµοσχέδιο; Και
τι µπορεί να κάνουν και πού µπορεί να στρέφονται οι ιδιώτες πε-
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ριβαλλοντικοί ελεγκτές; Ποιον θα πιάσουν απ’ το αυτί; Θα πιάσουν καµµιά πολύ µεγάλη επιχείρηση η οποία καταστρέφει το
περιβάλλον ή θα πιάσουν κανέναν σαλεπιτζή ή κανέναν που έχει
καµµιά καντίνα και πετάει τα σκουπίδια του εδώ και εκεί;
Πιστεύετε ότι αυτή η πορεία ιδιωτικοποίησης της Δηµόσιας Διοίκησης και στον τοµέα του περιβάλλοντος, της αδειοδότησης,
επιτήρησης και ελέγχου, θα έχει αποτελέσµατα και σε πράξεις
καταστολής; Η αντιµετώπιση αδικηµάτων µπορεί να αποτελέσει
αντικείµενο δράσης ιδιωτών; Τελικά, αυτή η λογική, η πολιτική
πρακτική της ιδιωτικοποίησης κοινωνικών αγαθών, υπηρεσιών,
αλλά και δράσεων αποκλειστικής ευθύνης του κράτους µέχρι
πού νοµίζετε ότι θα φτάσει;
Ιδιωτικοποιείτε τα πάντα και όλα αυτά για το µεγάλο κεφάλαιο
και την ίδια στιγµή ακρωτηριάζετε εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των εργαζοµένων. Τώρα, βέβαια, κάνετε
ένα βήµα συνειδητό για την παραπέρα καταστροφή του περιβάλλοντος. Και δεν είναι µια αφηρηµένη έννοια. Καταστροφή του περιβάλλοντος σηµαίνει επιδείνωση, χειροτέρευση των όρων ζωής
της εργατικής λαϊκής οικογένειας.
Σχετικά µε την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων, αυτό
είναι µια λειτουργία που σήµερα µπορεί να έχει αποτελέσµατα
ουσιαστικά προς όφελος του λαού. Ωστόσο, το νοµικό οπλοστάσιο που υπάρχει στηρίζει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Δεν θα
σταµατήσουµε να το λέµε. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παλιά αυτοδιοίκηση, η οποία έχει µετατραπεί σε διοίκηση, χάνει σήµερα
τη µέχρι σήµερα αποκλειστικότητα στη διαχείριση των δηµοτικών
αποβλήτων. Και εδώ ιδιώτες, έµποροι, µεσίτες, κάτοχοι αποβλήτων διαχειρίζονται τα δηµοτικά απόβλητα. Και αυτή, η κρατική
πλέον διοίκηση δεν θα έχει κανένα ρόλο.
Θα πει κάποιος -το υπογράµµισε ο εισηγητής µας- το εξής:
Αφού και αυτή η διοίκηση αποδέχεται αυτή την πολιτική, τι την
υποστηρίζετε;
Εµείς υποστηρίζουµε το γεγονός ότι µέσα από τις διαδικασίες
της λειτουργίας των περιφερειακών συµβουλίων, των δηµοτικών
συµβουλίων µπορεί το εργατικό κίνηµα, το λαϊκό ταξικό κίνηµα
να παλεύει, να διεκδικεί, να αγωνίζεται και σε όχι λίγες περιπτώσεις να πετυχαίνει τη βελτίωση των όρων ζωής του.
Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι σε αυτήν την περιλάλητη
λογική, «Ο ρυπαίνων πληρώνει». Θυµίζω αυτό που λέει ο λαός
και στα καφενεία: «Με τον παρά µου τι µπορώ να κάνω». Διότι
και αν κάποιος ρυπαντής πληρώνει, πληρώνει ελάχιστα σε σχέση
µε την καταστροφή που προξενεί. Και, βεβαίως, µετακυλίει αυτή
τη δαπάνη στους εργαζόµενους. Φυσικά η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν µπορεί να αποκατασταθεί. Έχουµε συχνά, όπως
είπαµε, ανάµειξη επικίνδυνων και ακίνδυνων αποβλήτων.
Με την καταστροφή του περιβάλλοντος -κρούουµε ανοιχτάς
θύρας- επηρεάζεται η υγεία του λαού και επιδεινώνονται οι όροι
ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Οι εργάτες, τα λαϊκά
στρώµατα, οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν να περιµένουν τίποτε θετικό από την αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης.
Υπογραµµίζουµε ότι συνολικά οι πολιτικές των προηγούµενων
κυβερνήσεων, της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και µία σειρά
αντεργατικά και αντιλαϊκά µέτρα, καταβαράθρωσαν µέχρι σήµερα το επίπεδο ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας πλατιών
λαϊκών στρωµάτων. Τη σκυτάλη πήρε απ’ αυτές τις πολιτικές η
συγκυβέρνηση του µαύρου µετώπου, όπως τη χαρακτηρίσαµε.
Συγκροτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δηµοκρατία και το ΛΑΟΣ.
Συνεχίζει να παίρνει αντεργατικά, αντιλαϊκά οικονοµικά, µισθολογικά, συνταξιοδοτικά µέτρα εναντίον του λαού.
Την ίδια ώρα οι αυξήσεις στις τιµές ειδών πρώτης ανάγκης συνεχίζονται. Οι αυξήσεις στις τιµές υπηρεσιών της ΔΕΗ, των διοδίων, µειώνουν παραπέρα το ισχνό εργατικό εισόδηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Η πολιτική σας είναι εχθρική απέναντι στους εργαζόµενους,
απέναντι στο λαό. Και, βεβαίως τη λύση θα δώσει, µία άλλη πολιτική, ριζικά διαφορετική, µία πολιτική η οποία θα είναι αποτέλεσµα µιας άλλης εξουσίας και η οποία θα προέλθει µέσα από
τη διαµόρφωση ενός λαϊκού µετώπου –ενός µετώπου της εργατικής τάξης, της φτωχοµεσαίας εργατιάς, των αυτοαπασχολουµένων, της νεολαίας- µια άλλη πολιτική η οποία όχι απλά θα
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στηρίξει το εργατικό λαϊκό εισόδηµα, όχι απλά θα βελτιώσει τους
όρους ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας, αλλά θα είναι µία
άλλη πολιτική, και µία άλλη εξουσία, η οποία θα αποδεσµεύσει
τη χώρα από την «τανάλια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διαγράψει µονοµερώς το χρέος και θα βελτιώσει ριζικά το επίπεδο ζωής
της εργατικής λαϊκής οικογένειας, του συνόλου του λαού και βέβαια, θα αναβαθµίσει, θα προστατεύσει και θα βελτιώσει το περιβάλλον.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θεωρώ ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα ιδιαίτερα θετικό νοµοσχέδιο. Και γι’ αυτό ίσως και οι τόνοι οι οποίοι κρατιούνται σε
όλη τη διάρκεια της συζήτησης είναι χαµηλοί.
Σε ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος, εφαρµογής οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε ζητήµατα που έχουν
να κάνουν ακόµη και µε νέες επενδυτικές δραστηριότητες, όπως
είναι στον τοµέα της ανακύκλωσης, το νοµοσχέδιο αυτό εφαρµόζοντας στο Εθνικό Δίκαιο τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
νοµίζω ότι µπορεί να συµβάλει θετικά.
Δεν θα συµφωνήσω µε τον εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Μαρκόπουλο σε σχέση µε την πορεία του Υπουργείου. Πολλοί
από εµάς είχαµε εκφράσει τις ενστάσεις µας για την πρώτη περίοδο του Υπουργείου ιδιαίτερα σε ορισµένα ζητήµατα που είχαν
να κάνουν µε την προώθηση θεµάτων ενέργειας. Ίσως στην
πρώτη περίοδό του το Υπουργείο να είχε ασχοληθεί πιο πολύ µε
θέµατα δασών και ορισµένα άλλα και να χάθηκε πολύτιµος χρόνος.
Οφείλω, όµως, να οµολογήσω ότι το τελευταίο διάστηµα το
Υπουργείο δείχνει µία ιδιαίτερη δραστηριότητα σε όλους τους
τοµείς. Έχουµε την τύχη να συζητήσουµε εδώ και να προωθήσουµε σειρά νοµοσχεδίων. Και επειδή τελικά ψηφίζουµε πολλά
νοµοσχέδια, αλλά δεν τα εφαρµόζουµε, να εκφράσω την άποψη
ότι προωθούνται για να εφαρµοσθούν στην πράξη και να αλλάξουν πράγµατα που είναι αναγκαίο να γίνουν, γιατί το Υπουργείο
από τη φύση του ήταν µία αναγκαιότητα για την Ελλάδα. Πρέπει
να υπάρχει ένα Υπουργείο για την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει όµως αυτό το Υπουργείο να αντιµετωπίζει και το
θέµα της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης
των ενεργειακών παρεµβάσεων και µε τον επιθετικό τρόπο που
χρειάζεται, µια και αυτά τα ζητήµατα προσφέρονται όχι µόνο για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής –που είναι το πρώτο θέµα- αλλά
και για νέας µορφής οικονοµικές δραστηριότητες, όπως είναι οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τα θέµατα της ανακύκλωσης και
το θέµα της εκµετάλλευσης των σκουπιδιών. Η Ελλάδα, που έχει
τόσα προβλήµατα σήµερα, µια τέτοια σειρά ζητηµάτων θα µπορούσε να τα αντιµετωπίσει µε ιδιαίτερα θετικό τρόπο.
Με αυτήν την έννοια δεν έχω να προσθέσω και πολλά πράγµατα σε αυτά που ανέφερε η εισηγήτριά µας κ. Τζάκρη. Να πω
και εγώ ότι ψηφίζουµε ως ιδιαίτερα θετικό αυτό το σχέδιο νόµου.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, κάποια σχόλια.
Σε σχέση µε τη ζώνη Φαλήρου, νοµίζω ότι υπάρχει µία προσπάθεια από το Υπουργείο. Δηµιουργήθηκαν ίσως κάποια ερωτήµατα. Χαίροµαι διότι πληροφορήθηκα ότι εκπρόσωπος του
Υπουργείου θα επισκεφθεί το βράδυ το Δήµο Μοσχάτου και θα
συζητήσει µε το Δηµοτικό Συµβούλιο. Εκτιµώ ότι θα δοθούν οι
απαραίτητες εξηγήσεις και θα δηµιουργηθεί η απαραίτητη συναίνεση που χρειαζόµαστε, προκειµένου να προχωρήσει ένα τέτοιο θέµα όσον αφορά τις επεκτάσεις στην περιοχή του Φαλήρου
και στην περιοχή του Μοσχάτου.
Θα ήθελα να παρακαλέσω ιδιαίτερα τον κύριο Υπουργό να
γίνει µία ανακεφαλαίωση της βραδινής συζήτησης µεταξύ του
εκπροσώπου του Υπουργείου και του Δηµοτικού Συµβουλίου Μοσχάτου. Νοµίζω ότι ο Υπουργός –είναι παρών- θα πάρει όλα τα
αναγκαία µέτρα, ώστε εάν χρειαστεί να βελτιωθούν κάποια πράγµατα, να τα αντιµετωπίσουµε µε θετικό τρόπο.
Υπάρχει ένα ζήτηµα στο άρθρο 46 παράγραφος 4. Έθεσα το
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θέµα και στην επιτροπή. Δείτε το, εν πάση περιπτώσει. Δεν το
θεωρώ κεντρικό θέµα, αλλά µπορούµε να το αντιµετωπίσουµε
θετικά. Ούτως ή άλλως το κράτος πρέπει να έχει την πλειοψηφία
στην επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 46 παράγραφος 4. Έτσι
ήταν και έτσι συνεχίζει να είναι. Γίνεται όµως το εξής: Αυξάνεται
η κρατική πλειοψηφία από πέντε σε εννέα και αφαιρείται ο εκπρόσωπος της Ένωσης Καταναλωτών. Κατά τη γνώµη µου, αυτό
δεν χρειάζεται. Μπορεί να κρατηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία
µε έξι στους έντεκα και να παραµείνει ο εκπρόσωπος της Ένωσης Καταναλωτών. Δεν είναι ανάγκη να στέλνουµε τέτοια αρνητικά σήµατα σε µία εποχή που χρειαζόµαστε τα κοινωνικά
κινήµατα, σε µία εποχή που χρειαζόµαστε τις εθελοντικές οργανώσεις, σε µία εποχή που πρέπει να δώσουµε βάρος στην κοινωνία των πολιτών.
Θα ήθελα, λοιπόν, να ζητήσω από τον κύριο Υπουργό να ξαναδεί το άρθρο 46 παράγραφος 4. Ας παραµείνει η πλειοψηφία
στο κράτος, αλλά ας γυρίσει µε αφαίρεση ενός εκ των επτά
στους έντεκα αντιπροσώπους -ούτως ή άλλως το κράτος κρατάει
την πλειοψηφία µε τους έξι- ο εκπρόσωπος της Ένωσης Καταναλωτών.
Πολύς λόγος έχει γίνει για τους µηχανικούς και τους τεχνολόγους. Μερικές φορές γίνεται φασαρία χωρίς λόγο. Αλλά στο
άρθρο 49 παράγραφος 1 δεν χρειάζεται να αναφέρουµε «η
ΕΕΤΕΜ ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση εκφράζει τους τεχνολόγους µηχανικούς». Δεν υπάρχει καµµία άλλη. Και δεν χρειάζεται
να λέµε «αν θα γίνει», γιατί αν θα γίνει, µπορούµε να το ξαναδούµε. Από τη στιγµή που δεν υπάρχει, δεν είναι ανάγκη να δηµιουργούµε προβλήµατα εκεί που δεν υπάρχουν.
Με αυτή την έννοια θα έλεγα να παραµείνει όπως ήταν. Δεν
ζητούµε κάποια περαιτέρω βελτίωση. Δεν χρειάζεται να βάζουµε
υποθετικές προβλέψεις, διότι είναι σαν να λέµε «πηγαίνετε να κάνετε διάσπαση του χώρου». Δεν είναι σωστό, δεν έχει κανένα
νόηµα, δεν προσφέρει τίποτε.
Πιστεύω ότι στο άρθρο 49 παράγραφος 1 η Ένωση Τεχνολόγων Μηχανικών πρέπει να παραµείνει όπως ήταν. Το «οποιουδήποτε άλλου σωµατείου» δεν χρειάζεται γιατί δεν υφίσταται
κιόλας. Σε τελική ανάλυση προκαλεί συζήτηση χωρίς περιεχόµενο, παρά κάτι ουσιαστικό.
Παράκληση, λοιπόν, να δείτε το θέµα µέχρι αύριο.
Κλείνω λέγοντας ότι για τον Άραχθο νοµίζω ότι έχουν γίνει οι
σχετικές διορθώσεις. Υπήρξε µία παρέµβαση από το συνάδελφο
τον κ. Αργύρη. Καλά θα κάνουµε να τη δούµε αυτήν την ιστορία.
Νοµίζω ότι οι προτάσεις που έχουν κάνει οι συνάδελφοι από την
Ήπειρο είναι σε θετική κατεύθυνση και µπορεί να γίνουν αποδεκτές. Ας το ξαναδούµε και αυτό µέχρι τη διατύπωση της οριστικής µορφής του σχετικού άρθρου αύριο.
Φαντάζοµαι ότι δεν θα συζητήσουµε σήµερα την τροπολογία.
Οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από το Υπουργείο την Παρασκευή λογικά θα συζητηθούν αύριο.
Θέλω, όµως, εκ των προτέρων να πω ότι επαγγελµατικά δικαιώµατα δεν µπορεί να ρυθµίζονται µόνο από ένα Υπουργείο.
Για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα υπάρχει ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Το να σπεύδουµε να βάζουµε από την πίσω
πόρτα θέµατα επαγγελµατικών δικαιωµάτων το θεωρώ λάθος.
Κατά τη γνώµη µου, θα πρέπει αυτή η τροπολογία εν τω συνόλω
της να επανεξεταστεί, ίσως και αποσυρόµενη. Είναι ένα θέµα που
πρέπει να δούµε στην αυριανή συζήτηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Χρήστο Πρωτόπαπα.
Οι τροπολογίες, κύριε Πρωτόπαπα, θα συζητηθούν αύριο. Το
επισηµάνατε πολύ σωστά.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι σε αυτήν την Αίθουσα για άλλη µία φορά παίζεται
µία άθλια τρικοµµατική συµπαιγνία, διότι επιχειρούµε να συζητήσουµε εδώ δύο οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που
καταστρέφουν και τα τρία κόµµατα από κοινού τη χώρα, τρία
κόµµατα που δεν είναι νοµιµοποιηµένα να σχηµατίσουν αυτήν
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την Κυβέρνηση. Αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει καµµία νοµιµοποίηση από τον ελληνικό λαό και καµµία εξουσιοδότηση να προχωρήσει σε αυτά στα οποία προχωρά και τα οποία είναι απαράδεκτα και καταστρεπτικά, υποθηκεύουν το µέλλον της Ελλάδας
για δεκαετίες και την περιθωριοποιούν. Καταστρέφουν και λεηλατούν τον ελληνικό λαό.
Σας ρωτάω: Ποιον ρωτήσατε για να πάτε στη λεγόµενη «Συµφωνία PSI», η οποία υποτίθεται ότι είναι έτοιµη να συνυπογραφεί;
Ρωτήσατε κανέναν; Ρωτήσατε κανέναν για να κάνετε µία νέα µεγάλη ληστεία για τα ασφαλιστικά ταµεία, κύριε Υπουργέ; Γιατί
περί αυτού πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εδώ πάµε
να κουρέψουµε τα οµόλογα των ασφαλιστικών ταµείων κατά
50%. Αυτή είναι µεγαλύτερη ληστεία από αυτή που έγινε µεταπολεµικά σε βάρος των ασφαλιστικών ταµείων. Είναι µία µεγάλη
αρπαχτή από τα ασφαλιστικά ταµεία. Ξέρετε πού θα πάµε έτσι;
Είναι προφανές πού θα πάµε. Στο τέλος των ασφαλιστικών ταµείων και στην κατάργηση των συντάξεων. Έχετε καµµία νοµιµοποίηση να προχωρήσετε σε τέτοιου είδους µέτρα;
Έχετε καµµία νοµιµοποίηση να πάτε από το ελληνικό δίκαιο
στο βρετανικό δίκαιο, τα οµόλογα που θα ανταλλαγούν; Με ποιο
δικαίωµα θα κάνετε τέτοιου είδους κινήσεις; Έχετε κανένα δικαίωµα να ανακεφαλαιοποιήσετε τις τράπεζες µε 40 δισεκατοµµύρια ευρώ και να το κάνετε µε έναν τέτοιο τρόπο, ώστε οι
ιδιοκτήτες τραπεζίτες να παραµένουν κυρίαρχοι πάλι, όπως µας
είπε χθες ο κ. Βενιζέλος; Ποιος σας έδωσε τέτοια εξουσιοδότηση; Ακόµα και τα ειδικά οµόλογα που δώσατε σε εργαζόµενους της Ολυµπιακής, σε άλλους εργαζόµενους για αποζηµιώσεις πάτε να τα κουρέψετε και αυτά. Τι είναι αυτά τα εγκλήµατα
που κάνετε αυτήν την ώρα;
Ερχόσαστε και µας λέτε ότι φέρνετε να συζητήσουµε εδώ δύο
οδηγίες για το περιβάλλον. Γιατί δεν ανοίγετε τη συζήτηση στη
Βουλή για αυτά τα θέµατα; Πότε θα συζητηθούν αυτά τα θέµατα
στη Βουλή; Όταν πια θα είναι τετελεσµένα, θα τα έχετε κλείσει
και τα τρία κόµµατα; Έχετε εγκληµατική ευθύνη, κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑΟΣ για αυτά τα οποία επιχειρούνται αυτές τις µέρες. Έχετε εγκληµατική ιστορική ευθύνη
απέναντι σε αυτήν τη χώρα, διότι αυτά τα οποία θα γίνουν µε το
PSI θα συνοδευθούν και µε ένα δρακόντειο µνηµόνιο καταστροφής, ένα µνηµόνιο κατεδάφισης, ένα δεύτερο µνηµόνιο. Δεν βγάλατε τα συµπεράσµατα για το τι έγινε από το πρώτο µνηµόνιο;
Πάτε και για δεύτερο µνηµόνιο, τρικοµµατικό τώρα; Πού οδηγείτε αυτήν τη χώρα; Και µαζί µε αυτό το µνηµόνιο, βεβαίως, θα
ακολουθήσει και η εκποίηση της χώρας.
Διαβάζουµε σήµερα ότι ήδη προχωρούν τα µέτρα, νέα µέτρα
φορολογικά και επίσης, µέτρα διάλυσης των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα. Συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων δίνουν οι κύριοι της
τρόικας, όπου δηλώνουν ευθέως τις απαιτήσεις τους, να καταργηθεί ο κατώτατος µισθός, να τελειώσουµε µε τα δώρα. Πού µας
πάτε; Στους µισθούς Βουλγαρίας και µετά στους µισθούς Κίνας;
Εκεί µας πάτε; Αυτή είναι η προοπτική που ανοίγετε για τη χώρα;
Βεβαίως, έχουµε µία Κυβέρνηση, η οποία δεν απαντά σε όλα
αυτά. Η τρικοµµατική σιωπή που υπάρχει, το τρικοµµατικό αυτό
παιχνίδι, το τρικοµµατικό αυτό παρασκήνιο δεν µιλάει για τίποτα.
Κάνει, βέβαια, θεατρικές διαµάχες εδώ στη Βουλή, ψευτοαποχωρήσεις –µετά επανέρχονται- για διάφορα δευτερεύοντα θέµατα, για να κρύψουν τη συµπαιγνία, τη συναίνεση πάνω στα
µείζονα και σε αυτά που αφορούν το µέλλον κυριολεκτικά αυτού
του τόπου.
Οι δύο αυτές οδηγίες που µας φέρατε δεν απαντούν, κύριε
Υπουργέ, στο κεντρικό πρόβληµα της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και στο τι θα γίνουν και πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα απόβλητα, ώστε και το περιβάλλον να προστατευθεί
και ό,τι αναπτυξιακό µπορούν να προσφέρουν να το προσφέρουν. Δεν απαντούν σε αυτά αυτές οι δύο ευρωπαϊκές οδηγίες.
Πρέπει να σταµατήσει αυτό το παραµύθι, να µας λέτε ότι «έρχονται από την Ευρώπη και εποµένως, επειδή έρχονται από την
Ευρώπη, είναι άριστες και θαυµάσιες και εδώ δεν πρέπει να κάνουµε τίποτα άλλο από το ότι είµαστε υποχρεωµένοι να υιοθετήσουµε αυτές τις ευρωπαϊκές οδηγίες». Γιατί είναι καλύτερα τα
πράγµατα στην Ευρώπη από την άποψη του περιβάλλοντος και
της προστασίας από τα απόβλητα; Δεν έχετε δει τι γίνεται; Δεν
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έχετε δει τις τεράστιες κινητοποιήσεις; Δεν έχετε δει τι γίνεται
ειδικά για τα πυρηνικά απόβλητα, αλλά και για µια σειρά άλλα
απόβλητα στις ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία και Γερµανία; Τι προστατεύουν; Τίποτα απολύτως δεν προστατεύουν.
Βεβαίως, εδώ στην Ελλάδα η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω
από άθλια, θα έλεγα. Βεβαίως, αυτό που λείπει στη συγκεκριµένη
περίπτωση δεν είναι η επαρκής νοµοθεσία προστασίας και του
περιβάλλοντος, αλλά και προστασίας από τα απόβλητα. Λίγοπολύ υπήρχε µία σχετική νοµοθεσία. Το µέγα θέµα είναι ότι ποτέ
δεν εφαρµόστηκε. Ποτέ δεν υπήρξε έλεγχος για την εφαρµογή
της νοµοθεσίας και ποτέ δεν θίχτηκαν τα συµφέροντα αυτά, τα
οποία κερδοσκοπούν από την καταστροφή του περιβάλλοντος
και από τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τα απόβλητα.
Δεν πρόκειται να έχουµε τίποτα το θετικό, όταν βλέπουµε ότι
ιδιωτικοποιείτε τον έλεγχο και για την προστασία του περιβάλλοντος και για τα απόβλητα. Έτσι, αυτό που κάνετε είναι να παραµερίζετε το δηµόσιο από µία κρίσιµη αρµοδιότητα και να
εναποτίθεται αυτή η υπόθεση σε ιδιωτικά συµφέροντα, τα οποία
εύκολα µπορούν τα άλλα ιδιωτικά συµφέροντα να καλύψουν.
Αυτή είναι η ουσία, δυστυχώς, των δύο οδηγιών. Το νοµοσχέδιό σας, όµως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι µόνο οι δύο οδηγίες.
Είναι και ένα τρίτο µέρος, ένα τρίτο µέρος-κουρελού µε διάσπαρτες διατάξεις, οι οποίες είναι απαράδεκτες και ορισµένες από
αυτές είναι και σκανδαλώδεις. Είναι διατάξεις που δεν µπορεί να
τις παρακολουθήσει κανείς, διατάξεις οι οποίες χρειάζονται πολύ
περισσότερη συζήτηση, έτσι ώστε να βγάλει κανείς ένα ασφαλές
συµπέρασµα για το πού οδηγούνται τα πράγµατα και για το πού
πηγαίνουν.
Εγώ θα σταχυολογήσω –αν και δεν παρακολουθείτε, κύριε
Υπουργέ, αν θέλετε, όµως, παρακολουθείστε, γιατί αναφέροµαι
και σε συγκεκριµένα θέµατα, τα άλλα, βέβαια, δεν σας ενδιαφέρουν, θεωρείτε ότι εσείς τα έχετε λύσει, αλλά αυτά τα συγκεκριµένα, τουλάχιστον, ακούστε τα- τις διατάξεις-κουρελού που
έχετε φέρει. Οι περισσότερες από αυτές είναι απαράδεκτες και
ορισµένες από αυτές είναι σκανδαλώδεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Χρησιµοποιείτε µία
διαφορετική γλώσσα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η λέξη «κουρελού» δεν είναι µία
κακή λέξη. Η κουρελού αντιπροσωπεύει κάτι το παραδοσιακό
στα παλιά σπίτια και η «κουρελού» ως έκφραση δείχνει αυτό που
είναι η «κουρελού». Μου κάνετε παρατήρηση;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι κολακευτική η έκφραση!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως. Να µου πείτε ποια συνάφεια έχουν όλα αυτά τα άρθρα και οι διατάξεις της τελευταίας
ενότητας. Είναι αδύνατον να τις διαβάσει κανείς. Όποιος προσπαθεί να παρακολουθήσει, θέλει µία εβδοµάδα για να καταλάβει τι κρύβεται σ’ αυτές τις διατάξεις, άρθρα που έχουν αµέτρητες παραγράφους. Σταχυολογώ ορισµένα απ’ αυτά.
Στο άρθρο 47 παρέχεται η δυνατότητα, όπως λέτε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε υπουργική απόφαση ένα έργο επεξεργασίας αποβλήτων να εξαιρείται από τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων του και των δραστηριοτήτων.
Μπορείτε να µας απαντήσετε συγκεκριµένα, γιατί το κάνετε
αυτό; Δηλαδή µε δική σας απόφαση να µπορείτε να εξαιρείται
ένα έργο για τα απόβλητα από τις διαδικασίες περιβαλλοντικής
αδειοδότησης. Γιατί πρέπει να εξαιρείται αυτό; Και γιατί εσείς θα
αποφασίζετε την εξαίρεσή του; Και γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν
κανονικές διαδικασίες; Θέλουµε µία εξήγηση. Διότι έτσι ανοίγετε
ένα παράθυρο και ο κάθε Υπουργός, κάθε φορά να ανοίγει την
κερκόπορτα και να λέει «έργο αποβλήτων, το εξαιρούµε».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά θέλω µόνο, κυρία Πρόεδρε.
Αναφέροµαι επίσης, στο άρθρο 51 για τις τουριστικές εγκαταστάσεις. Λέτε ότι παρέχεται η δυνατότητα σε τουριστικές εγκαταστάσεις να διαµορφώνονται εκτός οριζοµένων ορίων και να
προχωρούν κατά παρέκκλιση των διαδικασιών και αυτή η εισφορά που δίνουν να είναι όχι για τη συγκεκριµένη έκταση, αλλά
σε άλλη έκταση. Γιατί το κάνετε αυτό; Ποια είναι η λογική; Διότι
τότε µπορεί σε αυτήν την έκταση να γίνεται το σώσε και να πα-
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ραθέτει την εισφορά της γης σε οποιοδήποτε άλλο δήµο.
Τρίτη παρατήρηση. Στο Φαληρικό Δέλτα επανακαθορίζεται και
αυξάνεται ο συντελεστής δόµησης, πέραν των άλλων, κατά 70%.
Έχουµε και παράπονα ότι αυτό γίνεται χωρίς καµµία διαβούλευση. Γιατί το κάνετε και γιατί το προωθείτε; Γιατί; Πάτε να καταστρέψετε και το Φαληρικό Δέλτα; Ό,τι έχει αποµείνει βεβαίως.
Το µετρό: Βλέπουµε ότι το µετρό δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάζονται έργα κάτω από πάρκα ή άλση και όχι µόνο για το
µετρό, αλλά λέει γενικώς και για συνωδά έργα του. Τι έκφραση
είναι αυτή, τα «συνοδά έργα του»; Δηλαδή, αυτό πρέπει να γίνει
συγκεκριµένο, αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι αναγκαίο...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ο σταθµός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, λέτε «και τα συνοδά έργα
του». Τα συνοδά έργα του δεν είναι ο σταθµός. Μπορεί να περιλαµβάνει µέσα χίλια δύο πράγµατα. Αν αυτό δεν γίνει συγκεκριµένο, τότε µπορεί να έχουµε µεγάλες καταστρατηγήσεις και
καταπατήσεις.
Παρνασσός, στο άρθρο 53: Εδώ στην ουσία µέσα στον εθνικό
δρυµό δίνεται η δυνατότητα κατά παρέκκλιση, στο όνοµα του
χιονοδροµικού κέντρου να καταστραφεί το σύµπαν. Γιατί το κάνετε; Δεν το καταλαβαίνουµε, δεν µπορούµε να το εξηγήσουµε.
Το άρθρο 56 επίσης, στην ουσία είναι µία φωτογραφική διάταξη για να προχωρήσει το φράγµα του Αράχθου. Περί αυτού
πρόκειται. Δεν έχετε δει ότι έχει ξεσηκωθεί όλη η Ήπειρος µε
αυτό το φράγµα; Και δεν ακούτε και Βουλευτές που είναι από
την Ήπειρο, οι οποίοι καθόλου συντεχνιακά -είναι ένα κρίσιµο περιβαλλοντικό θέµα- και καθόλου τοπικιστικά, σας θέτουν κεντρικά θέµατα και κεντρικά ζητήµατα.
Επίσης, για τον Υµηττό, άρθρο 51, παράγραφος 7: Επιτρέπεται
η αναβάθµιση σε ενεργειακό πάρκο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας των προς αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριµµάτων στην ανατολική πλευρά του Υµηττού.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Καλό είναι
αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πολύ ωραίο! Μπράβο! Θα διαλύσετε και τον Υµηττό δηλαδή;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Πού το κακό;
Τις χωµατερές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, οι χωµατερές όµως πρέπει
να αναπλαστούν. Ο Υµηττός χρειάζεται προστασία: αυτό
δηλαδή, που έχει αποµείνει από τον Υµηττό. Στον Υµηττό έχει
αποµείνει µία τούφα πράσινο στην κορυφή, τίποτα άλλο, και κάθε
µέρα που περνάει, δυστυχώς τα πράγµατα επιδεινώνονται. Εκεί
χρειάζεται µία περιβαλλοντική µελέτη και µία προσπάθεια αναβάθµισης για να σταθεί ο Υµηττός στα πόδια του.
Αν ξεκινήσετε έτσι να κάνετε έργα µέσα στην καρδιά της
Αθήνας, στον Υµηττό, αντί να αναβαθµίσετε τα έργα που φεύγουν, τα απορρίµµατα, τότε πολύ φοβάµαι ότι τίποτα από τον
Υµηττό δεν θα µείνει όρθιο.
Είναι προφανές, όπως είπε και η εισηγήτρια µας, ότι καταψηφίζουµε το σχετικό νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα
ένα µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί-εκπαιδευτικοί από
το Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου 1ο Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Αυτήν τη στιγµή στην Αίθουσα βρίσκεται και η Βουλευτής Κορινθίας, κ. Αικατερίνη Φαρµάκη, που σε λίγο θα λάβει και το
λόγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι οι Υπουργοί, Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρη-
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σκευµάτων, Οικονοµικών και Εξωτερικών, κατέθεσαν σχέδιο
νόµου: «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων
Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής
συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας».
Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Rio
Branco του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας».
Παραπέµπονται στις αρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
Παρακαλώ, κύριε Χρυσανθακόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Οφείλω να ξεκινήσω την παρέµβασή µου, δίνοντας µία
ξεκάθαρη απάντηση στις αιτιάσεις της παραδοσιακής αριστεράς.
Είδαµε ότι εκτός από την Κυβέρνηση, η οποία συγκροτήθηκε
µε επιµονή µας για να σηκώσει το βάρος µίας σκληρής
διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές µας, υπάρχει και µία άλλου
είδους συγκυβέρνηση σε αυτήν την Αίθουσα: η συγκυβέρνηση
του παλαιού ΠΑΣΟΚ -του κόµµατος το οποίο παρέδωσε την
Πρωθυπουργία- µε ένα µεγάλο κοµµάτι της παραδοσιακής και
νεωτερικής αριστεράς.
Κι αυτή η συµµαχία έγκειται στη συναντίληψη και στην υπερψήφιση νοµοθετηµάτων. Ο µεν ΣΥΡΙΖΑ χθες εκλιπαρούσε τον κ.
Παπαϊωάννου να µην υποχωρήσει στις δικές µας πιέσεις για την
αποφυλάκιση όσων έχουν καταδικαστεί από πέντε έως δέκα
χρόνια για κακουργήµατα, αλλά να επιµείνει σε αυτήν τη
διευκόλυνση των εγκληµατικών αυτών περιπτώσεων να απελευθερωθούν και να συνεχίσουν το έργο τους, όπως ως γνωστόν το
επαναλαµβάνει το 80%, µόλις αποφυλακίζεται.
Είδαµε στην Επιτροπή της Βουλής να υπερθεµατίζουν την
αποποινικοποίηση χρήσης ναρκωτικών, όχι µόνο γι’ αυτούς που
είναι ασθενείς -ε την έννοια τους χρήστες της ηρωίνης- αλλά για
όλες τις κατηγορίες, ώστε να ισχύσει η ρήση και η εντολή του κ.
Σόρος, η οποία είναι, ότι στους λαούς που υποφέρουν από
οικονοµικά προβλήµατα, να δίνουµε ελεύθερα ελαφριά ναρκωτικά, ώστε να απαλύνουν τον πόνο τους και να µην εξεγείρονται.
Και ταυτόχρονα, ενωµένη η παραδοσιακή Αριστερά µε το
ΠΑΣΟΚ προχωράει σε περαιτέρω νοµοθετικές πράξεις. Και βεβαίως, συµφωνεί στη µετατροπή από κακούργηµα της διακίνησης λαθροµεταναστών σε πληµµέληµα. Δηλαδή, όσον αφορά το
κοινωνικό µοντέλο, αυτή η σχέση παραδοσιακής Αριστεράς και
ΠΑΣΟΚ είναι ταυτόσηµη. Και πρέπει να πούµε ότι, εάν θέλουν να
λειτουργήσουν απέναντι στο ΠΑΣΟΚ ως πολιτικός σκουπιδοφάγος της διάρρηξης της δικής του Κοινοβουλευτικής Οµάδας –
και αυτό έχει τη σύµφωνη γνώµη µερίδας στελεχών του ΠΑΣΟΚαυτό είναι ένα δικό τους πρόβληµα. Δεν αποτελεί, όµως, ζήτηµα
της κοινωνίας εν συνόλω ποιες είναι οι υπόγειες, υπέργειες ή
άλλες διαδροµές δυνάµεων πολιτικής καριέρας, που εντάσσονται στο σύστηµα και αναζητούν τρόπο προσωπικής διάσωσης.
Όπως δεν µας απασχολεί ευρύτερα -και την κοινωνία ουδόλως
την ενδιαφέρει- εάν µε το µοντέλο της βαβυλωνιακής κατεύθυνσης, το οποίο ο προκάτοχος Πρωθυπουργός το υπερθεµάτιζε
ως το σωστό συµφωνεί η παραδοσιακή Αριστερά µαζί του, αλλά
διαφωνεί µε το πρόσωπό του. Και επιµένει στο να εφαρµοστεί
αυτό το µοντέλο.
Στο άλλο ερώτηµα, για το αν ενηµερώνεται η Βουλή για το τι
τεκταίνεται αυτό το διάστηµα στη διαπραγµάτευση της χώρας
µας µε τους δανειστές, αν προχωράει το PSI, το λεγόµενο «κούρεµα», όπως έλεγαν και περισπούδαστοι καθηγητές πανεπιστηµίου στην τηλεόραση αυτές τις µέρες: «Σιγά το θέµα», έλεγαν.
«Τα 206 εκατοµµύρια θα γίνουν 100 δισεκατοµµύρια». Λες και µιλάµε για πασατέµπο. «Σιγά το ζήτηµα». Και κάποιοι έχουν πρό-
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βληµα µε το µνηµόνιο. Το µνηµόνιο είναι συνοδευτικές δεσµεύσεις της δανειζόµενης χώρας για τους τρόπους που θα αναζητήσει να σταµατήσει να αιµορραγεί και να δανείζεται και να
πληρώσει τις υποχρεώσεις της και ποιες αποφάσεις θα πάρει.
Το µνηµόνιο το διάβασαν ή δεν το διάβασαν; Το έφεραν υπό
πίεση ή όχι, όπως ήρθε το προηγούµενο; Είδαµε ότι στην προηγούµενη υπόθεση η χώρα βρέθηκε στο δίληµµα: «Ή συµφωνείτε και υπογράφετε ή χρεοκοπείτε».
Σήµερα, όµως, έχουµε πάνω από δεκαπέντε µέρες που συζητάµε όλη η Ελλάδα, µετά από συνεχείς κατόπιν πρωτοβουλίας
του κ. Καρατζαφέρη συναντήσεις των Αρχηγών, τι θα κάνουµε,
πώς θα αµυνθούµε παράλογων αιτιάσεων και τι µπορούµε να
υπερασπιστούµε από τα συµφέροντα των Ελλήνων εργαζοµένων
και του ελληνικού λαού. Και έγιναν -και συνεχίζουν να γίνονταισηµαντικές προσπάθειες -και αποτελεσµατικές πιστεύουµε σε
ένα µεγάλο µέρος αυτής της διαπραγµάτευσης- για να πετύχουµε το καλύτερο δυνατό. Και είπαµε πως όλοι µαζί µπορούµε
να διαπραγµατευθούµε µε µεγαλύτερη ισχύ. Αν αφήναµε το παραπαίον ΠΑΣΟΚ µόνο του, θα είχε καταρρεύσει η χώρα. Γι’ αυτό
δεχθήκαµε να µπούµε και να σηκώσουµε βάρος που δεν µας
αναλογεί.
Το ότι είµαστε δύο µήνες στην Κυβέρνηση, δεν σηµαίνει ότι
αναλαµβάνουµε κληρονοµιά τα σαράντα χρόνια διακυβέρνησης
δύο άλλων κοµµάτων της χώρας. Το ότι αυτοί απήλλαξαν τα στελέχη τους και τα οδήγησαν στην ατιµωρησία, δεν σηµαίνει ότι
εµείς συµφωνούµε µε αυτό. Και το αποδείξαµε στη Βουλή. Το να
υπάρχουν Υπουργοί, οι οποίοι παρά τη συµφωνία των πολιτικών
Αρχηγών επιµένουν να φέρνουν νοµοθετήµατα σε αυτή την Αίθουσα και µας βρίσκουν αντίθετους, αυτό είναι πρόβληµα της
νοοτροπίας κάποιων που νοµίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να
είναι µόνο του στην Κυβέρνηση και ότι εµείς απλά γίναµε αχθοφόροι για να φορτώσουµε τους ρύπους του. Είναι λάθος αυτές
οι προσεγγίσεις. Εµείς έχουµε ξεκάθαρη στάση. Για να υπερασπιστούµε το εθνικό συµφέρον, κάνουµε θυσίες δηµοφιλίας. Και
απέναντι στην παραδοσιακή Αριστερά, στην ευρύτερη Αριστερά
και τη νεωτερική, που µε πολύ εύκολο τρόπο λέει «κατά», «ενάντια» και «αντί» στο κάθε τι, απαντάµε µε τις δικές µας προτάσεις
για το πώς θα βγούµε από το αδιέξοδο.
Δεν έχετε πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό όλοι εσείς που
θεωρείτε ότι η χρεοκοπία είναι πολιτική πρόσοδος σε εκλογικά
ποσοστά. Δεν έχετε δώσει την παραµικρή απάντηση σε κανένα
ζήτηµα. Το µόνο που έχετε κάνει είναι να έρχεστε σε αυτή την
Αίθουσα για το θεαθήναι, για τη δηµιουργία εντυπώσεων και έξω,
στην επαφή σας µε τους πολίτες, να µιλάτε αόριστα, αφοριστικά,
δίχως ευθύνη. Εµείς δεν συναποτελούµε µέρος της συνεύθυνης
ενοχής, της συνενοχικής πορείας ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας.
Εµείς µπήκαµε στην ευθύνη αποτροπής περαιτέρω δεινών. Και
ό, τι πετύχουµε καλύτερο. Γι’ αυτό είµαστε παρόντες και το αποδεικνύουµε κάθε µέρα µε όλες µας τις πράξεις σε όλα τα επίπεδα. Και αν, βεβαίως, συνεχιστούν εις βάρος της χώρας µας
πρωτοβουλίες, όπως αυτές που ακολουθήθηκαν χθες, όπως ολοκληρώθηκε σε δεύτερο επίπεδο, στη δεύτερη ανάγνωση το νοµοσχέδιο για τα ναρκωτικά ή επιµείνουν σε άλλες διατάξεις,
σίγουρα θα συγκρουστούµε. Και θα συγκρουστούµε κάθετα. Θα
αναµετρηθούµε. Γιατί ο ελληνικός λαός αυτήν τη στιγµή έχει µία
και µόνο διαχωριστική γραµµή µεταξύ του. Το µόνο που χωρίζει
τις πολιτικές δυνάµεις είναι: «Θα αναλάβετε ευθύνες ή όχι;». Και
οι υπεύθυνοι τοποθετούνται από τη µία µεριά και οι ανεύθυνοι
από την άλλη. Αυτή είναι η διαχωριστική γραµµή. Αν τώρα µέσα
σε αυτούς που αναλαµβάνουν ευθύνες, είτε γιατί ιστορικά τις
έχουν είτε γιατί υποχρεούνται λόγω των συνθηκών, περιλαµβάνονται οι πολιτικές δυνάµεις του παρελθόντος που είναι υπαίτιες
και υπόλογες για το ότι φθάσαµε µέχρι εδώ, αυτό είναι άλλη παράµετρος. Δεν είναι ζήτηµα που λύνεται την ήµερα που θα πρέπει να λάβουµε τη µεγάλη απόφαση, αν η Ελλάδα διασώζεται ή
όχι.
Έρχοµαι τώρα σε θέµατα που αφορούν το νοµοσχέδιο. Και
ζητάω να µου δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω, κυρία Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται να αντιµετωπίσει ζητήµατα που
έχουν να κάνουν µε αποτελεσµατικότερες κυρώσεις για την προστασία τους περιβάλλοντος. Είναι θέµατα, τα οποία αντιµετωπί-
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ζονται µε την ενίσχυση των επιθεωρητών περιβάλλοντος, οι
οποίοι εξοπλίζονται µε προανακριτικές αρµοδιότητες για τη
δίωξη του περιβαλλοντικού εγκλήµατος. Και βέβαια, έχει προτροπές για την ενθάρρυνση της επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων. Έχει ζητήµατα που έχουν να κάνουν
µε τη διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού πάνω στην αντίληψη:
«Ο ρυπαίνων οφείλει να πληρώσει και να αποζηµιώσει».
Βλέπουµε ότι οι δήµοι της χώρας έχουν ολιγωρήσει, καθώς
και οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Έχουµε άγονες προκηρύξεις διαγωνισµών για εργοστάσια, τα οποία δεν γίνονται, όπως
στην περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Και εδώ,
έχει ευθύνη κατ’ αρχάς ο Δήµος της Πάτρας, αλλά και η λαθεµένη λογική πως για ό, τι έχει κόστος δηµοφιλίας για το δήµαρχο,
δεν µπορεί να ληφθεί απόφαση. Ή αν δεν είναι της δικής του επιλογής κάποιο µοντέλο, ο ίδιος δεν αντιπροτείνει, αλλά µένει φορτώνοντάς τα ιστορικά στον προηγούµενο δήµαρχο. Αποτέλεσµα:
αδιέξοδο. Και όµως, εις βάρος των δήµων και των νοµικών προσώπων θα υπάρχουν συνέπειες και ποινές. Θα υπάρχουν και
πρόστιµα. Επιτέλους, πρέπει να γίνει και αυτό. Αν δεν πιεστούν,
δεν θα καθίσουν ποτέ σε ένα τραπέζι.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι θα έπρεπε να έχετε επιδιώξει να
πραγµατοποιήσετε περιφερειακές συσκέψεις γι’ αυτά τα θέµατα,
γιατί έχουµε µεγάλη καθυστέρηση και προβλήµατα σοβαρά. Βάζουµε ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους µέσα από νόµους, οι
οποίοι έχουν και χρονικό ορίζοντα: Πρόγραµµα πρόληψης µέχρι
το 2013 για τη δηµιουργία αποβλήτων. Πώς θα εκπονηθεί αυτό
και από ποιους; Από κεντρικές υπηρεσίες και από επιτροπές; Ή
επίσης, πώς θα γίνει η χωριστή συλλογή χαρτιού, µετάλλου, πλαστικού και γυαλιού µέχρι το 2015, εάν γι’ αυτά δεν υπάρξει εναρµονισµός όλης της αυτοδιοίκησης; Πρόκειται για θέµατα, τα
οποία αποτελούν ζήτηµα και νοµοθέτησης και προτροπής και
επιβολής κυρώσεων. Κυρίως, όµως, η πολιτική απόφαση λαµβάνεται διά ζώσης µέσα από την αναγκαστική συνεδρίαση περιφερειακών και δηµοτικών συµβουλίων, τα οποία θα καταλήξουν
εντός χρονοδιαγράµµατος και δεν θα λένε: «Α, χάθηκε µία περίοδος. Την τελευταία στιγµή, όταν θα κινδυνεύει από απένταξη
το έργο και όταν θα χαθούν εκατοµµύρια από τη χώρα, τότε πιθανόν να λάβουµε απόφαση», η οποία θα είναι πρόχειρη, αντιαναπτυξιακή και θα καταδικάζει τους πολίτες της περιοχής σε
χειρότερη κατάσταση.
Υπάρχουν βέβαια και µια σειρά άλλες διατάξεις, τις οποίες
οφείλουµε να επισηµάνουµε, οι οποίες είναι απέναντι στα ζητήµατα των ΧΥΤΑ, απέναντι στα ζητήµατα των ΧΑΔΑ, µε τις ανεξέλεγκτες εναποθέσεις. Όλα αυτά αποτελούν θέµα που εγώ
πιστεύω ότι πρέπει να θυσιαστεί ο χρόνος του Υπουργού περισσότερο από το νοµοθετεί στο να διαβουλευτεί µε όλους αυτούς
τους δηµάρχους –δεν είναι πλέον αδύνατη αυτή η συνάντησηµε την ευθύνη της ΚΕΔΕ να υπάρχουν προγράµµατα. Στην Αττική
υπάρχει ένας σχεδιασµός, σε άλλες περιοχές δεν έχει προχωρήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, θα ήθελα να πω -µιας και είναι παρών και ο Υπουργός
Περιβάλλοντος- ότι δέχτηκα πριν από λίγο καιρό µια απάντηση
από τον κ. Μανιάτη εκ µέρους σας στο ζήτηµα των δασωµένων
οικοπέδων, εντός οριοθετηµένων οικισµών. Κάποιοι, είτε για λόγους υγείας είτε γιατί µένουν στην πόλη είτε γιατί είναι µετανάστες, έχουν περιουσίες που µέσα στο χωριό τους, σε οριοθετηµένο οικισµό, δασώνονται κι όταν επιστρέφουν ή όταν αποφασίσουν να δραστηριοποιηθούν για να φτιάξουν ένα σπίτι ή για να
φτιάξουν µια τουριστική µονάδα, αν έχουν τη δυνατότητα, συναντούν την αντίσταση των υπηρεσιών, οι οποίες θα γνωµοδοτήσουν γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Ενώ υπάρχει νοµοθεσία µε µια
σειρά εγκυκλίους, τα πράγµατα περιεπλέχθησαν και δηµιουργήθηκαν πολλά ζητήµατα.
Θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, αυτή η θέση -δηλαδή κάποιοι
υπάλληλοί σας από δασικές υπηρεσίες να λένε «ναι, µέχρι το
1983 δεν ήταν δασικό, µετά δάσωσε και αφού είναι δάσος, δεν
µπορείς να χτίσεις το σπίτι σου» και µιλάµε για το οικόπεδό σου
µέσα στο χωριό, µιλάµε για οριοθετηµένους οικισµούς και µόνο,
αυτή η εµµονή γεννά τεράστια ερωτηµατικά: Γιατί αντιστέκονται
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οι υπηρεσιακοί παράγοντες; Τι υπεραµύνονται; Την αγάπη τους
στη φύση ή µε αυτόν τον τρόπο, επίορκοι µέσα από άλλου είδους
δοσοληψίες, βρίσκουν την ευκαιρία να κάνουν πάρτι; Έξι χιλιάδες οικισµοί σε ολόκληρη τη χώρα υποφέρουν εξαιτίας αυτού
του ζητήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας έχω δώσει τα στοιχεία. Έχει απαντήσει ο κ. Μανιάτης. Το
θέµα λύθηκε. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του το έδωσαν, οι κατώτεροι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν διευκολύνουν αυτήν τη
στιγµή τη λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πάρτε την πολιτική
πρωτοβουλία, βάλτε τάξη στα ζητήµατα, δώστε ώθηση στην ανάπτυξη.
Η δικιά µας η παρέµβαση είναι καλόπιστη. Σας έχω παραδώσει
και το φάκελο της συγκεκριµένης επίκαιρης ερώτησης, της δέσµευσης του Υπουργού εκ µέρους σας και νοµίζω ότι και η προσωπική σας ευθιξία αλλά και το πραγµατικό ενδιαφέρον θα
οδηγήσουν σε οδηγίες και λύση του ζητήµατος, το οποίο είναι
απλό αν κάποιοι καταλάβουν ότι σ’ αυτήν τη χώρα, ναι, ισχύουν
οι νόµοι, ισχύει το Σύνταγµα, αλλά η υποκειµενικότητά τους δεν
έχει άλλη θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε Χρυσανθακόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε.
Όπως είπα προχθές σε συνάντηση µε τον Υπουργό για τα θέµατα τα φορολογικά όπου αντιστέκονται οι νοµοθεσίες στην
εφαρµογή του ενιαίου φορολογικού συστήµατος, που θα είναι
µακρόχρονο και σταθερό για την ανάπτυξη της χώρας, θα πρέπει
να είµαστε κάθετοι απέναντί τους. Καλύτερα να καταργηθούν
υπηρεσίες, παρά να φτωχύνει η χώρα µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΛΑΟΣ τον κ. Χρυσανθακόπουλο.
Παρακαλείται η Βουλευτής Φωκίδας του ΠΑΣΟΚ, κ. Αφροδίτη
Παπαθανάση, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κυρία Παπαθανάση, έχετε το λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κάθε εποχή νοµίζω ότι χαρακτηρίζεται από τις µάχες που κερδίζει και από τις µάχες που χάνει. Σίγουρα η προηγούµενη δεκαετία έχει τα χαρακτηριστικά της χαµένης µάχης απέναντι στη
διαχείριση των απορριµµάτων, της χαµένης µάχης απέναντι στην
προστασία του περιβάλλοντος, µε µια γραφειοκρατική ασφυξία
που δηµιουργούσε πολλαπλά προβλήµατα απ’ ό,τι επέλυε. Υπάρχει χαµένη µάχη απέναντι στις νέες τεχνολογίες, στις νέες θέσεις
εργασίας, στις επενδύσεις που θα µπορούσαµε να έχουµε για να
υπάρχει όφελος στη χώρα.
Υπάρχει χαµένη µάχη απέναντι στην άσκηση πολιτικής, γιατί
κέρδισε η µικροπολιτική ή ακόµη χειρότερα το ότι δεν κάνω τίποτα για να µην συγκρουστώ. Και κάποιοι –δυστυχώς- επέλεξαν
να διορίζουν αβέρτα στο δηµόσιο στα Υπουργεία που πέρασαν,
απ’ ό,τι να δώσουν την πραγµατική λύση στα θέµατα του περιβάλλοντος που σήµερα καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε. Ήταν
η χαµένη µάχη στην έκφραση της πολιτικής, όταν άνθρωποι που
σήµερα κατηγορούν για τα πάντα, επί δεκαετίες λάτρεψαν την
ακινησία, στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Σήµερα έχουµε νέες συνθήκες. Υπάρχει η µεγάλη µάχη της οικονοµικής επιβίωσης της χώρας, υπάρχει η µεγάλη µάχη στην
Ευρώπη για τη δηµοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουµε µία
µάχη απέναντί µας τις επόµενες ηµέρες, που έχει να κάνει µε τον
τρόπο επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, γιατί ήδη γράφονται και ακούγονται πολλά. Εκεί θα ζητήσουµε απ’ όλους να πάρουν θέση για το θέµα «κοινές ή προνοµιούχες», γιατί σίγουρα
υπάρχει σαφή δέσµευση ότι πρέπει να συνεχίσουµε µε κοινές µετοχές.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, γίνονται σήµερα ουσιαστικά και
σηµαντικά βήµατα µε θετικό πρόσηµο για τη διαµόρφωση ενός
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πλαισίου διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεµάτων, της αποτροπής των περιβαλλοντικών παραβάσεων, καθώς θεσπίζεται ότι
κάθε περιβαλλοντική παράβαση είναι ποινικό αδίκηµα, και των
ζητηµάτων των στερεών αποβλήτων και της ανακύκλωσης.
Έχουµε την ενσωµάτωση δύο κοινοτικών οδηγιών: Η µία αφορά
την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και η άλλη αφορά τη
θέσπιση και διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού πλαισίου παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων. Στο τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου έχουµε µια σειρά σηµαντικών ρυθµίσεων που αφορούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Μία από τις ρυθµίσεις αυτές –άκουσα αρκετούς συναδέλφους
να αναφέρονται- αφορά το χιονοδροµικό κέντρο του Παρνασσού. Εδώ θέλω να πω ότι περισσεύει λίγο υποκρισία από πολλούς. Ξέρουµε όλοι ότι τα χιονοδροµικά είναι στον αέρα.
Δηλαδή, δεν είχαν αδειοδοτήσεις και κάποια δυνατότητα να γίνουν σοβαρές και συστηµατικές επενδύσεις και να δώσουµε
λύση στο θέµα. Τώρα, µετά από πολύ δουλειά στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, µία δουλειά που κρατάει δύο χρόνια, λύνονται
κάποια θέµατα.
Με το προεδρικό διάταγµα που θα έρθει, το χιονοδροµικό
βγαίνει εκτός του πυρήνα του δρυµού, γιατί έτσι έπρεπε να είναι.
Δεν µπορεί να λειτουργεί ένα χιονοδροµικό µέσα σε έναν πυρήνα. Ήδη τα τριάντα χρόνια που πέρασαν υπήρχε πρόβληµα.
Αυτό επιλύεται.
Από τα εντεκάµισι χιλιάδες στρέµµατα που είχε η ΕΤΑΓ, πάµε
τώρα στην παραχώρηση κατά χρήσην των έντεκα χιλιάδων
εκατό. Πάµε κάποια στρέµµατα λιγότερα.
Όπως ξέρετε, υπάρχει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισµού για έργο επένδυσης 17 εκατοµµύρια στο χιονοδροµικό κι
αυτό το έργο αφορά την αλλαγή των αναβατήρων του χιονοδροµικού. Όπως επίσης ξέρετε, το χιονοδροµικό κέντρο Παρνασσού
επηρεάζει την οικονοµική ζωή σε τρεις νοµούς. Το ίδιο το χιονοδροµικό είναι κάθε χρόνο ζηµιογόνο. Αυτό που θέλουµε είναι να
µπορέσουµε να διατηρήσουµε µια επένδυση στην περιοχή, η
οποία στην ουσία εξυπηρετεί τη Φωκίδα, τη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα.
Σε ό,τι αφορά το τι πρόκειται να γίνει σε αυτά τα έντεκα χιλιάδες εκατό στρέµµατα, αφορά επί της ουσίας επισκευές, συντηρήσεις, δεν αφορά νέα κτήρια, αφορά –όπως σας είπα και στην
αρχή- και το έργο της αλλαγής κάποιων αναβατήρων, οπότε
αυτό πρέπει να λυθεί και είναι και σωστό που λύνεται.
Το δεύτερο σηµείο που έχει να κάνει µε το ίδιο το νοµοσχέδιο
και την εναρµόνιση των οδηγιών, είναι ότι έχουµε να αντιµετωπίσουµε χρόνια κακά παραδείγµατα στους νοµούς και στις περιφέρειές µας, τα οποία αυτήν τη στιγµή το νοµοσχέδιο µας
έρχεται να αντιµετωπίσει. Έχουµε χάσει αρκετούς πόρους σε
έργα διαχείρισης αποβλήτων, έχουµε ακόµα χειρότερα περιπτώσεις όπου τα απόβλητα απλά θάφτηκαν, έχουµε δυστυχώς λίγες,
αλλά ακόµα κάποιες ΧΑΔΑ ενεργές, σε αναντιστοιχία βέβαια µε
τους κοινοτικούς κανόνες και τα χρονοδιαγράµµατα που έχουν
τεθεί.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό το άρθρο 9, µε το οποίο προβλέπονται ειδικές δικονοµικές διατάξεις που επιτρέπουν σε επιθεωρητές περιβάλλοντος να ασκούν προανακριτικό έργο. Είναι πολύ
σοβαρή και πολύ ουσιαστική η δουλειά που γίνεται µε τους επιθεωρητές περιβάλλοντος και αυτή η δουλειά πρέπει να στηριχτεί
και να µπορέσουµε ανά περιοχή να δούµε τα ουσιαστικά θέµατα
που πρέπει να αντιµετωπιστούν, ενώ στην Ενότητα Β’ µπαίνει το
θέµα της ανακύκλωσης και της επαναχρησιµοποίησης των αποβλήτων.
Εδώ υπάρχει ένα µεγάλο θέµα µε τα ειδικά µέτρα εφαρµογής
και κυρίως από το ότι καθιερώνεται από το 2014 το ειδικό τέλος
ταφής για ορισµένες κατηγορίες αποβλήτων, όταν οδηγούνται
σε χώρους υγειονοµικής ταφής χωρίς προηγούµενη επεξεργασία και θεσπίζεται βέβαια και η παρακράτηση των ποσών που επιβάλλονται ως χρηµατικά πρόστιµα στη χώρα µας για παραβάσεις
της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Εδώ χρειάζεται να υπάρχουν ξεκάθαρες σχέσεις µεταξύ κράτους και αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν ξεκάθαρες σχέσεις; Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει ο βαθµός ωριµότητας που θα
θέλαµε και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην Περιφερειακή Αυ-
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τοδιοίκηση για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τα πράγµατα
που έρχονται και από κοινοτικούς κανόνες και από εθνικούς κανόνες, από εθνικά νοµοσχέδια.
Υπάρχει όντως µεγάλη ανάγκη, κύριε Υπουργέ, να µιλήσετε
και ανά περιφέρεια και συνολικά µε την ΚΕΔΕ, ώστε να µπορέσει
να υπάρξει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα για το τι πρόκειται
να γίνει, διαφορετικά θα αντιµετωπίσουµε πάλι καταστάσεις από
επαναστατηµένους δηµάρχους και περιφερειάρχες οι οποίοι στη
λογική της µη σύγκρουσης θα αρνηθούν να κάνουν τα βήµατα
που πρέπει να κάνουν για να αντιµετωπίσουν το θέµα.
Στον περιφερειακό σχεδιασµό λάβετε επίσης υπ’ όψιν ότι
υπάρχουν παράλληλα θέµατα που πρέπει να δείτε. Για παράδειγµα, από τη Θεσσαλία µέχρι το Αγρίνιο υπάρχουν ελαιοτριβεία και πρέπει να γίνει ένα συνολικό πλάνο διαχείρισης των
αποβλήτων τους. Ανάλογο πρόβληµα υπάρχει στην Κρήτη και σ’
άλλες περιοχές. Ένα άλλο πρόβληµα είναι η διαχείριση της λάσπης από τους βιολογικούς. Όλα αυτά τα θέµατα πρέπει να τα
δείτε σε συνεργασία µε την αυτοδιοίκηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Παπαθανάση.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Νοµού Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Νικόλαος Καντερές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για ένα νοµοσχέδιο που είναι στην ουσία δύο νοµοσχέδια
σε ένα. Είναι αφ’ ενός οι δύο ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες ενσωµατώνονται στο εθνικό δίκτυο και αφ’ ετέρου το τµήµα που
αφορά στη ρύθµιση διαφόρων θεµάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έχουµε διευκρινίσει ότι η Νέα Δηµοκρατία υπερψηφίζει επί της αρχής το νοµοσχέδιο, αλλά υπάρχουν επιφυλάξεις
σε ορισµένα άρθρα, τα οποία θα αναλυθούν στην αυριανή συζήτηση. Αναφερόµενος στην ενσωµάτωση των κοινοτικών οδηγιών,
θέλω απλά να επισηµάνω ότι καλωσορίζω αυτή την εξέλιξη. Πρόκειται για ένα βήµα, έστω και καθυστερηµένο, ώστε η προστασία
του περιβάλλοντος αλλά και η διαχείριση των αποβλήτων να
µπουν σε πιο σωστές βάσεις. Οφείλω όµως να τονίσω ότι η ποινική προστασία του περιβάλλοντος από µόνη της δεν αποτελεί
λύση των υφιστάµενων προβληµάτων, καθώς η πάταξη και η ποινική δίωξη δεν αναπληρώνουν ποτέ την πρόληψη. Κατά την
άποψή µου η έλλειψη σχεδιασµού και πρόληψης από την πολιτεία αποτελεί ίσως τη µεγαλύτερη αδυναµία της πατρίδας µας.
Κύριοι συνάδελφοι, αν στην Ελλάδα είχαµε προνοήσει σωστά
για κάποια πράγµατα, τότε δεν θα είχαµε φτάσει ποτέ στο σηµερινό αδιέξοδο και αυτό ισχύει τόσο για την οικονοµία όσο και για
άλλους τοµείς, όπως για παράδειγµα το περιβάλλον, την υγεία
και την παιδεία. Πρέπει επιτέλους να δούµε την πραγµατικότητα
ως έχει. Ποτέ δεν υπήρξε αποτελεσµατική και ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα διότι ποτέ δεν πήραµε
τις σκληρές αλλά απαραίτητες αποφάσεις δηµιουργίας των αναγκαίων προϋποθέσεων για να προστατευθεί το αποκαλούµενο
δάσος, η λίµνη, ο βιότοπος, ο αιγιαλός, η παραλία, τα ύδατα
κ.ο.κ.. Χωρίς δασικούς χάρτες δεν προστατεύεις το δάσος.
Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσεις τι είναι δάσος, αλλιώς δεν µπορείς να φτιάξεις δασικούς χάρτες.
Με λίγα λόγια, µέχρι σήµερα το κράτος έτρεχε πάντα πίσω
από τις εξελίξεις αντί να τις δροµολογεί. Έτσι φτάσαµε να
έχουµε δεκάδες χιλιάδες αυθαίρετα, έτσι φτάσαµε να έχουµε
εκατοντάδες παραλίες άνευ προσβάσεων, έτσι φτάσαµε να
έχουµε γεµίσει σκουπίδια στα πιο απίθανα µέρη.
Επί της πρώτης οδηγίας, της 2008/1999, θέλω να τονίσω ένα
σηµείο µόνο: Η χώρα µας διέθετε ήδη από το 1986 την ποινική
θωράκιση της προστασίας του περιβάλλοντος µε το ν. 1650. Η
σχετική οδηγία έρχεται επί της ουσίας να ενισχύσει ένα ήδη υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, όµως θα ήταν λάθος εάν εθελοτυφλούσαµε µπροστά στο πραγµατικό πρόβληµα. Νόµους είχαµε και
από το 1986. Την ουσιαστική και συνεχιζόµενη εφαρµογή δεν την
είδαµε δυστυχώς ποτέ.
Σήµερα λοιπόν, δεν είναι ρεαλιστικό να επικαλούµαστε την
προστασία δασικών εκτάσεων που έχουν πάψει να υπάρχουν
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εδώ και πενήντα χρόνια και που τις ανακάλυψε το Υπουργείο σε
αεροφωτογραφίες το 1930 και το 1940. Είτε µε την ενσωµάτωση
της οδηγίας είτε άνευ ενσωµάτωσης, αυτό που οφείλει να επιδείξει η ελληνική πολιτεία είναι η σοβαρότητα. Σε διαφορετική
περίπτωση οι νέες ρυθµίσεις κινδυνεύουν να χαθούν στο λαβύρινθο της πολυνοµίας, χωρίς να εφαρµοστούν ποτέ.
Η δεύτερη οδηγία, η 2008/1997 που αφορά στο πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων και που τροποποιεί ριζικά την
τρέχουσα νοµοθεσία, αντιµετωπίζει όµοιες αδυναµίες ως προς
την εφαρµογή στη χώρα µας, όπως και η πρώτη οδηγία. Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί πρόβληµα εδώ και δεκαετίες.
Φτάσαµε στο 2012 και η χώρα µας έχει καταδικαστεί επανειληµµένως για τη µη συµµόρφωση στις ευρωπαϊκές επιταγές. Σίγουρα έχει βελτιωθεί η εικόνα, αλλά το πρόβληµα στη ρίζα του
έχει παραµείνει. Υπήρξε ο περιφερειακός σχεδιασµός για την Αττική που αφορά πέντε εκατοµµύρια συµπολίτες µας και σε καµµία περιοχή της χώρας το πρόβληµα της καθυστέρησης της
υλοποίησης του σχεδιασµού δεν είναι οξύτερο απ’ ό,τι στην Αττική, όµως δυστυχώς δεν προχώρησε.
Πριν από ένα χρόνο είχαµε δει την Κερατέα να µετατρέπεται
σε εµπόλεµη ζώνη. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Η Κυβέρνηση προσπάθησε να υποδείξει µε αυταρχικό τρόπο το χώρο όπου θα δηµιουργηθεί ο χώρος διαχείρισης των αποβλήτων και βρήκε
ολόκληρη την τοπική κοινωνία απέναντί της µε τα γνωστά αποτελέσµατα.
Αντίστοιχο ζήτηµα υπάρχει και µε τη διαχείριση των ανακυκλώσιµων αποβλήτων. Πώς θέλετε να καλλιεργηθεί µία σωστή και
ολοκληρωµένη διαχείριση οικιακών αποβλήτων, όταν οι πολίτες
βλέπουν σε αρκετές περιπτώσεις τα ανακυκλώσιµα υλικά να πηγαίνουν χαµένα σε βουνά από άλλα σκουπίδια; Όταν σήµερα
στην Ευρώπη καταργούνται στην ουσία οι ΧΥΤΑ και βλέπουµε
µέσα στις πόλεις να λειτουργούν εργοστάσια ανακύκλωσης,
εµείς ακόµη ψάχνουµε πού και πώς θα δηµιουργήσουµε νέους
ΧΥΤΑ για να ξεφύγουµε από τις παράνοµες χωµατερές. Στην Αττική τόσο επί των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας όσο και
επί των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ έκλεισαν αρκετές παράνοµες
χωµατερές, όµως το πρόβληµα δεν λύθηκε. Σήµερα είµαστε
ακόµη απέναντι στο αδιέξοδο των σκουπιδιών. Δεν είναι δυνατό
να βαρύνεται µόνο ο Έλληνας φορολογούµενος για την αµέλεια
κάποιου δηµάρχου που εξακολουθεί να λειτουργεί ένα χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων εντός των δήµων του. Είναι
σωστή πρόβλεψη το να υπάρχει συγκεκριµένο κόστος για το
δήµο στον οποίο λειτουργεί ένας παράνοµος ΧΑΔΑ. Κάποια
στιγµή όµως θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους διότι
όλοι δηµιουργούν απόβλητα. Δεν µπορούν µία ή δύο περιοχές
της Αττικής να µετατραπούν σε κάδο απορριµµάτων ολόκληρου
του Λεκανοπεδίου και να φορτωθούν τον όγκο σκουπιδιών πέντε
εκατοµµυρίων ανθρώπων.
Έρχοµαι στο τρίτο κοµµάτι που αφορά τη ρύθµιση διαφόρων
θεµάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Θα επικεντρωθώ στο
θέµα που ρυθµίζει το ζήτηµα των προστίµων για τα εκτός σχεδίου αυθαίρετα. Έχει δηµιουργηθεί ένα πρόβληµα µε το ν. 4030
καθώς υπάρχουν περιοχές όπου η αντικειµενική αξία υπερβαίνει
το όριο των 2.200 που προβλέπει ο νόµος. Αυτό έχει σαν συνέπεια η τακτοποίηση των αυθαιρέτων όλου του δήµου να γίνεται
σε τιµή αυξηµένη σε σχέση µε την τιµή της περιφέρειας που
είναι, ως γνωστόν, 650, όµως δεν είναι ίδιες όλες οι περιοχές
εντός δήµου. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω το Κορωπί, τη Ραφήνα, την Παλλήνη, το Μαρκόπουλο Μεσογαίας και τα Καλύβια
Θορικού. Σ’ αυτές τις περιοχές έχουµε το εξής παράδοξο: H αντικειµενική αξία σε κάποια σηµεία υπερβαίνει το όριο των 2.200
-όπως στο Κορωπί- κατά 50 ευρώ και εκτινάσσει την τιµή ταυτοποίησης στα 1.150 ευρώ αντί της τιµής της περιφέρειας που είναι
650. Αυτό συµβαίνει διότι στο Κορωπί έχουµε το κοµµάτι της παραλίας στην Αγία Μαρίνα που συµπαρασύρει ολόκληρο το δήµο.
Κάτι αντίστοιχο θα υπήρχε και στο δήµο Αθηναίων αν υπήρχαν
αυθαίρετα. Η τιµή ζώνης των Πετραλώνων ή των Πατησίων θα
συµπαρασυρόταν από την τιµή ζώνης στο Κολωνάκι και στην
Πλάκα. Αυτή την αδικία πιστεύω ότι την αντιλαµβανόµαστε όλοι,
οπότε ή θα πρέπει να καταργηθεί το όριο των 2.200 ή θα πρέπει
να πάει στο 2.500. Άλλωστε, κύριοι Υπουργοί, γι’ αυτό το θέµα
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σας έχω δώσει επανειληµµένα οµόφωνες αποφάσεις από δήµους της Ραφήνας, του Κορωπίου και της Παλλήνης και πρέπει
να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι αποφάσεις αυτών.
Οι τοπικές κοινωνίες λοιπόν, βρίσκονται σε αναβρασµό και θα
πρέπει να δώσουµε δίκαιες λύσεις. Όσοι ζουν σε ακριβές γειτονιές, ας πληρώσουν παραπάνω, όµως υπάρχουν και οι φτωχές
οικογένειες, όπως στο Κορωπί όπου υπάρχουν και αρκετοί Πόντιοι. Θέλουν µάλιστα να µεταφέρουν και Ροµά σ’ αυτή την περιοχή. Δεν µπορούµε λοιπόν να καταδικάζουµε ολόκληρες
περιοχές γιατί µετά τον «Καλλικράτη» και τις ενώσεις βρέθηκαν
να έχουν ακριβά κοµµάτια, παραλιακά για παράδειγµα, κι έτσι να
συµπαρασύρουν ολόκληρη την ενδοχώρα.
Αυτό το σηµείο, κύριοι Υπουργοί, νοµίζω ότι θα πρέπει να το
λάβετε υπ’ όψιν, έτσι ώστε αύριο να δοθεί µία οριστική λύση για
να µπορέσει ο κόσµος να τακτοποιήσει το πρόβληµα αυτό, γιατί
πραγµατικά θέλει να το τακτοποιήσει αλλά αδυνατεί µέσα σ’
αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Πιστεύω ότι θα µπορέσετε αύριο να κάνετε αυτή την υπέρβαση για να λυθεί αυτό το
µείζον πρόβληµα που ενδιαφέρει πάρα πολλές περιοχές στην
ανατολική και στη δυτική Αττική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε πολύ τον
κ. Καντερέ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Κώστας
Καρτάλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση που γίνεται για το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος αποτυπώνει µε πολύ
καθαρό τρόπο ότι σε περιόδους οικονοµικής κρίσης πολλοί θεωρούν ότι το περιβάλλον αποτελεί πολυτέλεια ως προς την προστασία του.
Επανέρχεται η άποψη προηγούµενων δεκαετιών, ότι όταν το
περιβάλλον δεν έχει άµεση ή έµµεση οικονοµική ανταλλακτική
αξία, είτε είναι δεύτερης προτεραιότητας και τίθεται στο περιθώριο είτε θα πρέπει να πριµοδοτηθεί µε νέους συντελεστές δόµησης και χρήσης γης ώστε να αποκτήσει την οικονοµική
ανταλλακτική αξία που του έλειπε.
Η ισορροπία είναι πάρα πολύ δύσκολη και συνήθως σε περιόδους που υπάρχει κρίση η ζυγαριά γέρνει σε βάρος του περιβάλλοντος και υπέρ των όποιων επενδύσεων δροµολογούνται. Το
στοίχηµα είναι να έχεις µια ισορροπία µεταξύ περιβάλλοντος και
ανάπτυξης, για να είσαι σίγουρος ότι το επόµενο χρονικό διάστηµα δεν έχεις προβλήµατα σε ό,τι αφορά ακριβώς στις επιπτώσεις µιας επένδυσης στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Γιατί θα έχετε δει πολλές περιοχές της Ελλάδος που βραχυπρόθεσµα αναπτύχθηκαν και σήµερα δεν µπορούν να στηρίξουν την
παραγωγική δραστηριότητα για την οποία αναπτύχθηκαν, σε βόρειες τουριστικές περιοχές της Κρήτης και σε άλλα νησιά,
έχουµε δει όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Ξεκινώ µε τα θετικά του νοµοσχεδίου, τα οποία είναι πολλά και
νοµίζω ότι βοηθούν να εξορθολογήσουµε το Εθνικό µας Δίκαιο,
προφανώς προς θετική κατεύθυνση. Η πρώτη ενότητα που έχει
να κάνει µε την ποινική προστασία του περιβάλλοντος δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, κάτι
το οποίο ζητούσαµε εδώ και καιρό, να µπορούν να δροµολογούν
προκαταρτική εξέταση και να έχουν τη δυνατότητα προανάκρισης για εγκλήµατα σε βάρος του περιβάλλοντος και δεύτερον
ότι το τριµελές εφετείο είναι αυτό το οποίο εκδικάζει τις υποθέσεις που αντιστοιχούν σε κακουργήµατα για περιβαλλοντικές
υποθέσεις. Πρόκειται για µια πολύ σοβαρή θωράκιση των επιθεωρητών περιβάλλοντος, που καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες σε ολόκληρη τη χώρα για να παρακολουθήσουν την
προστασία του περιβάλλοντος, και της κείµενης νοµοθεσίας και
που πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση µε τις τοπικές κοινωνίες.
Εξακολουθώ και έχω την ίδια πολιτική άποψη, ότι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελέσουν ανεξάρτητη
αρχή. Δεν νοµίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβληµα στην ελληνική
έννοµη τάξη αν αποκαταστήσουµε µια απόλυτη ελευθερία στους
επιθεωρητές να ασκούν το αντικείµενο τους, χωρίς να εκτιµάται
ότι επηρεάζονται από το πολιτικό σύστηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η δεύτερη ενότητα για τα απόβλητα είναι µια πολύ γενναία
εξέλιξη, προφανώς παρακολουθεί τις κοινοτικές οδηγίες. Είναι
εξαιρετικά θετικές οι αλλαγές που έκανε το Υπουργείο, για το
γεγονός ότι δροµολογείται η καθιέρωση των τεσσάρων ρευµάτων ανακύκλωσης, υπάρχει µια οροφή στο τέλος ταφής, το οποίο
ισχύει πλέον και βοηθά ώστε να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη απόθεση απορριµµάτων, αποβλήτων, σε χώρους υγειονοµικής ταφής ή σε χώρους που δεν είναι υγειονοµικής ταφής.
Βεβαίως, είναι εξαιρετικά σηµαντικό ότι υπάρχουν, πλέον, συγκεκριµένα στάδια, τα οποία προβλέπει η κοινοτική οδηγία, της
πρόληψης, επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης και
της διάθεσης των απορριµµάτων, µε σκοπό να φύγουµε πια από
την τραγική κατάσταση των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης αποβλήτων στη χώρα µας, αλλά και των ΧΥΤΑ, που καταλαµβάνουν
πολύτιµο δηµόσιο χώρο, πολλές φορές και ιδιωτικό και δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες ασφάλειας και υγειονοµικής πρόβλεψης.
Πολλές φορές υπάρχει µια συζήτηση, η οποία είναι προβληµατική για τη διαχείριση των απορριµµάτων, αν και πόσο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε νέες τεχνολογίες. Η άποψη µου
είναι ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουµε κανέναν τροχό. Υπάρχουν τεχνολογίες που έχουν χρησιµοποιηθεί επαρκώς στο εξωτερικό, που µπορεί να δώσουν απαντήσει στη διαχείριση των
απορριµµάτων τουλάχιστον στα µεγάλα αστικά κέντρα και αυτές
τις τεχνικές και τεχνολογίες πρέπει να τις εµπιστευτούµε µε την
προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή συστήµατα παρακολούθησης
των περιβαλλοντικών όρων µε τις οποίες αδειοδοτούνται, γιατί
εκεί βρίσκεται ακριβώς και το πρόβληµα. Υπάρχει µια δυσπιστία
στον πολίτη ως προς την εµπιστοσύνη προς την πολιτεία, αν µπορεί πράγµατι να παρακολουθήσει τους περιβαλλοντικούς όρους
µιας εγκατάστασης. Πολλές εγκαταστάσεις λειτουργούν στη
χώρα µας παρανόµως, µε την έννοια ότι δεν έχουν καν οικοδοµικές ή περιβαλλοντικές άδειες, πόσο µάλιστα όταν πρόκειται για
µια νέα τεχνολογία, παραδείγµατος χάριν ανάκτησης ενέργειας,
ενεργειακής αξιοποίησης.
Πρέπει, να δούµε το παράδειγµα των ξένων χωρών, των ξένων
πρωτευουσών και να δροµολογήσουµε αντίστοιχες λύσεις.
Υπάρχει, όµως, ένας κίνδυνος. Υπάρχει ο κίνδυνος ότι µπορεί τα
απόβλητα µαζικά να χρησιµοποιούνται για ανάκτηση ενέργειας,
γι’ αυτό θα πρέπει στους διαγωνισµούς, τους οποίους δροµολογεί το Υπουργείο και οι αρµόδιες περιφέρειες, να υπάρχει ένα
ελάχιστο ποσοστό για τα προηγούµενα στάδια το οποίο να καλύπτεται, δηλαδή για την πρόληψη, την επαναχρησιµοποίηση και
την ανακύκλωση. Αν αυτό το ποσοστό καλυφθεί, θα µπορέσει ο
υπόλοιπος όγκος των απορριµµάτων να δροµολογηθεί για ανάκτηση ενέργειας και τελικά για διάθεση. Αν αυτό το ποσοστό δεν
ικανοποιηθεί, θα πρέπει να ενισχυθούν οι τοπικές ενέργειες για
ακόµη περισσότερο ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση και πρόληψη.
Το κεφάλαιο γ’, που συµπληρώνει το νοµοσχέδιο, είναι ένα ανισόρροπο κεφάλαιο προς τα α’ και β’ κεφάλαια του νοµοσχεδίου.
Είναι ένα κεφάλαιο, µια ενότητα, που ανατρέπει πλήρως την
άποψη που πρέπει να υπάρχει στο νοµοθετικό έργο δηλαδή της
πυραµίδας, ότι πρώτα καταρτίζεις και νοµοθετείς το υπερκείµενο
και στη συνέχεια δροµολογείς τα υποκείµενα. Δεν µπορεί για περιπτωσιολογικές υποθέσεις να δροµολογείς ειδικές νοµοθετικές
ρυθµίσεις που πρακτικά ανατρέπουν τον ενιαίο σχεδιασµό. Νοµίζω ότι αυτό το πρόβληµα δεν το βλέπουµε µόνο σε αυτό το νοµοσχέδιο, το βλέπουµε και σε άλλα νοµοσχέδια που έρχονται στη
Βουλή αρκετών Υπουργείων και αυτή η τάση η οποία αναπτύσσεται, προφανώς επιβαρύνει σηµαντικά το νοµοθετικό έργο και
δηµιουργεί εξαιρέσεις που δεν είναι αποδεκτές.
Στη συγκεκριµένη ενότητα υπάρχει αναφορά –αναφέρθηκε και
η προηγούµενη συνάδελφος- του Παρνασσού. Προφανές είναι
ότι πρέπει η χώρα µας να έχει χιονοδροµικά κέντρα. Προφανές
είναι ότι πρέπει να είναι ορθά αδειοδοτηµένα. Θυµίζω ότι ψηφίσαµε το νόµο της βιοποικιλότητας όπου δώσαµε τη δυνατότητα
στα χιονοδροµικά να νοµιµοποιηθούν και προσφάτως στο νόµο
των αυθαιρέτων δώσαµε και τη δυνατότητα να τακτοποιηθούν τα
αυθαίρετα κτίσµατα εντός των χιονοδροµικών κέντρων. Η διάταξη για τον Παρνασσό έχει το πρόβληµα, ότι αντί να ολοκληρω-
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θεί πρώτα το προεδρικό διάταγµα για την προστασία του εθνικού
δρυµού, δροµολογείται µια περιπτωσιολογική ρύθµιση για το χιονοδροµικό κέντρο. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβληµα της ενότητας γ’, ότι ανατρέπει το σχεδιασµό και επιπροσθέτως επειδή δεν
έχει φροντίσει να ολοκληρώσει το προεδρικό διάταγµα πριν δροµολογήσει την περιπτωσιολογική ρύθµισης, δροµολογεί και επιτρέπει, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, δράσεις
επέκτασης και εκσυγχρονισµού. Ο εκσυγχρονισµός προφανώς
είναι λογικός, η επέκταση, όµως, όταν µπαίνει κατά παρέκκλιση
των κειµένων διατάξεων και χωρίς να είναι συγκεκριµένη νοµίζω
ότι προκαλεί πολλά ερωτηµατικά.
Αντίστοιχη είναι η περίπτωση των λεκανών απορροής. Έρχεται
ο νοµοθέτης και λέει: Καθυστερώ, δεν προλαβαίνω, έχω προβλήµατα να καταρτίσω τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια. Και
επειδή δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω, για να µην επιβραδύνω την ανάπτυξη, επιτρέπω τη χωροθέτηση έργων που επισηµαίνονται από τις διαχειριστικές των λεκανών απορροής των
ποταµών. Κατ’ αρχάς, ακούγεται σωστό. Πρόκειται για µια εξαιρετική διαδικασία σε µια περίοδο ανάπτυξης της χώρας, όµως
και πάλι ανατρέπεται η πυραµίδα που πρέπει να υπάρχει στο σχεδιασµό της χώρας, µε αποτέλεσµα πολλές από αυτές τις αποφάσεις να έχουν προβλήµατα στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Θυµίζω ότι το Συµβούλιο Επικρατείας έχει νοµολογήσει ότι η πυραµίδα αυτή του σχεδιασµού πρέπει να τηρείται, για να µπορεί
να υπάρχει ασφάλεια και δικαίου και των τοπικών κοινωνιών,
αλλά και της ίδιας της επένδυσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Στη συγκεκριµένη διάταξη της ενότητας γ’, δηλαδή του άρθρου 56, είναι προφανές ότι αφού πρόκειται για µια εξαιρετική
διαδικασία, θα πρέπει ο νοµοθέτης να προϋποθέτει τη σύµφωνη
γνώµη του οικείου περιφερειακού συµβουλίου. Αφού λοιπόν αποδέχεται το οικείο περιφερειακό συµβούλιο ότι ανατρέπεται η πυραµίδα του σχεδιασµού, θα πρέπει να είναι µε σύµφωνη γνώµη
του για τη συγκεκριµένη χωροθέτηση. Μόνο έτσι µπορεί να
έχουµε µια αντιστάθµιση στην προσπάθεια, η οποία καταβάλλεται και στη νοµοθετική εξαίρεση, η οποία, επίσης, δροµολογείται.
Τέλος, οφείλω να πω, ότι είχα εκφράσει επιφυλάξεις για τις
διατάξεις για το Φάληρο κατά τις τοποθετήσεις µου στη επιτροπή. Αίρω τη µεγάλη πλειοψηφία των επιφυλάξεων αυτών,
γιατί υπήρχε µια ενηµέρωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Πρόκειται για διατάξεις, οι οποίες ενισχύουν την ανάπλαση στο
παράκτιο µέτωπο του Φαλήρου και δηµιουργούν καλύτερες συνθήκες βιωσιµότητάς του για το µέλλον. Υπάρχουν δύο-τρία σηµεία, τα οποία αξίζει τον κόπο να συζητηθούν στην επί των
άρθρων συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο στα κεφάλαια α’
και β’ προχωράει τα πράγµατα µπροστά, στο κεφάλαιο γ’ νοµίζω
ότι µας πηγαίνει ένα βήµα πίσω. Επιφυλάσσοµαι για το κεφάλαιο
γ’.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρτάλη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ, η κ. Αθανασία
Μερεντίτη. Παρακαλώ, κυρία Μερεντίτη, έχετε το λόγο, γιατί
έχουµε πολλά θέµατα στη Θεσσαλία και είναι µεγάλη ευκαιρία
αυτή εδώ τώρα για να αναπτυχθούν.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή αναφερθήκαµε στη Θεσσαλία, θα αρχίσω από αυτό
που τελείωσε ο συνάδελφος, ο κ. Καρτάλης. Στο άρθρο 52, όσον
αφορά το φράγµα Μεσοχώρας, όλοι θέλουµε να προστατεύσουµε το περιβάλλον, αλλά όλοι πρέπει να φροντίσουµε και την
ανάπτυξη και κυρίως τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουµένων
να πιάνουν τόπο.
Ξεκινώ, λέγοντας ότι αυτό το νοµοσχέδιο, που είναι δύο κοινοτικές οδηγίες και η τρίτη ενότητα διαπραγµατεύεται και προσπαθεί να λύσει θέµατα του Υπουργείου, προσπαθεί να
παντρέψει την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος,
την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των απορ-
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ριµµάτων, καθυστερηµένα µεν, δεν χρειάζεται να το επαναλαµβάνουµε. Το παράξενο θα ήταν να µην είναι καθυστερηµένη η
εναρµόνιση των κοινοτικών οδηγιών. Πάντως προχωράει και προχωρά σωστά και θέλω να πω -το είπε ο Υπουργός, το επιβεβαιώνω- ότι έγιναν πολλές και ουσιαστικές αλλαγές κατά τη
διάρκεια και µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης συζήτησης
στην επιτροπή.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως από το
καλό πάντα υπάρχει το καλύτερο. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι
εµείς εδώ επιδιώκουµε το άριστο. Επιτρέψτε µου, κύριε
Υπουργέ, πήρα το λόγο για να κάνω µερικές προτάσεις και θέλω
να τις λάβετε υπ’ όψιν, να τις συζητήσετε και ει δυνατόν να τις
υιοθετήσετε.
Σίγουρα εγκρίνω και είµαι ικανοποιηµένη ως προς το άρθρο
27 παράγραφο 1 µε το «ενθαρρύνεται» και «καθιερώνεται». Αυτό
-είχα αναφερθεί και στη επιτροπή- είναι σωστό. Συµφωνώ µε το
ειδικό τέλος ταφής, µια παράλειψη που αν συνεχίζαµε έτσι, δεν
ξέρω που θα καταλήγαµε σε δέκα χρόνια και που θα είχε φτάσει
αυτό το ειδικός τέλος.
Το άρθρο όµως 46 και την παράγραφο 4 θα ήθελα να το ξαναδείτε ή τουλάχιστον να µου εξηγήσετε, γιατί κρίνετε ότι πρέπει
να αυξηθεί ο αριθµός των µελών του διοικητικού συµβουλίου.
Δεν θέλω να πω αυτά που είπα στην επιτροπή, ότι επιδιώκεται
τρόπον τινά ένας έλεγχος από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα
ήθελα, όµως, να το εξηγήσετε εσείς.
Επίσης, είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι –θεωρώ ότι ήταν ένα
λάθος- µε την αλλαγή που έγινε στο άρθρο 49 στο δεύτερο εδάφιο µε τα τοπογραφικά για τα αγροτεµάχια που έχουν ταυτότητα. Νοµίζω ότι αυτό έπρεπε να γίνει. Θεωρώ ότι είναι σωστό
και το χαιρετίζω.
Θα ήθελα, όµως, να πάµε σε δυο, τρία άλλα θέµατα. Κύριε
Υπουργέ, σήµερα ανακοινώσατε αλλαγές στις τιµές των ΑΠΕ,
στις τιµές των φωτοβολταϊκών. Αυτό είναι θετικό. Μάλιστα, θέλω
να πω ότι είναι πολύ πιο θετικό ότι προσέξατε και προστατεύσατε
τους µικρούς επενδυτές. Δηλαδή, στις ταράτσες είναι ελάχιστη
η αλλαγή. Αυτό είναι σωστό. Δεν είδα όµως –και θα περιµένω να
το ακούσω- τι κάνετε µε τις τιµές στα αιολικά.
Εξηγούµαι: Όλοι γνωρίζουµε µέσα σε αυτήν την Αίθουσα –το
ξέραµε πριν από καιρό, τώρα το αντιµετωπίζουµε- ότι ο ΔΕΣΜΗΕ
έχει οικονοµικά προβλήµατα. Για να έχουµε αποτελέσµατα πρέπει να πάρουµε τα όποια µέτρα και στα αιολικά. Έρχοµαι, όµως,
να σας κάνω και µια ακόµη πρόταση: Όσοι κατάφεραν να κλειδώσουν τις τιµές τους µέσα στο Γενάρη µε το ΔΕΣΜΗΕ θα µπορούν να διαπραγµατεύονται, κύριε Υπουργέ, εµπόριο των αδειών
τους για δέκα οκτώ µήνες. Να γίνουν, αν υπάρξει ανάγκη –και
υπάρχει βέβαια και το βλέπουµε όλοι- κάποιες τέτοιες αγοροπωλησίες, αλλά µε έλεγχο πάνω από το τραπέζι, µε έλεγχο της πολιτείας. Να φορολογούνται, να κοστολογούνται και να ελέγχονται, κύριε Υπουργέ. Διότι κατανοούµε, τι σηµαίνει 0,59 και πόση
διαφορά δίνεις και τι δυναµική αποκτά αυτός, ο οποίος έχει κλείσει την τιµή αυτή για δέκα οκτώ µήνες.
Επιπλέον, όταν ο ΔΕΣΜΗΕ –αν γνωρίζω σωστά- έχει κλείσει
2,2 GW περίπου δεν νοµίζω ότι έχουµε και πολλά περιθώρια.
Άρα, πρέπει να ψάξουµε και να βρούµε έσοδα για το ΔΕΣΜΗΕ.
Δεν χρειάζεται να αναλύσω περισσότερα. Να κοιτάξουµε το θέµα
των αιολικών λοιπόν και το πώς πρέπει –επιβάλλεται για µένα- να
ελέγξουµε το όποιο παραεµπόριο γίνεται σε αυτές τις άδειες για
να έχουµε και έσοδα, αλλά επιπλέον να γίνονται όλα στο φώς µε
έλεγχο της χώρας.
Θέλω να χαιρετίσω το άρθρο 56 για τα σχέδια διαχείρισης
υδάτινων πόρων και για τα υδροηλεκτρικά. Και επειδή αφορά και
το φράγµα Μεσοχώρας να βάλω στο τραπέζι, κύριε Υπουργέ, το
θέµα και να σας καλέσω –όχι να σας εγκαλέσω- επιτακτικά, από
χθες –όχι από αύριο- να ασχοληθούµε επιτέλους µε το θέµα που
λέγεται «φράγµα Μεσοχώρας».
Είπε ο κ. Καρτάλης –και εγώ θα συµφωνήσω µε όλα αυτά που
λέει- να έχουµε τη σύµφωνη γνώµη κ.λπ.. Το φράγµα Μεσοχώρας, όµως, είναι άλλη ιστορία. Κύριε Μουσουρούλη, το θέµα
αυτό είναι µια πονεµένη ιστορία. Έχουµε ευθύνες όλοι µας. Δεν
µπορούµε να το ξεχνάµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Μα, εγώ…
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ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Όχι, σας βλέπω γιατί έχουµε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Εγώ είχα παλέψει πολύ και το 2002 κάναµε πολύ σωστά το νόµο. Έγινε ένα µπέρδεµα δυστυχώς. Δεν
θέλω να επιρρίψω ευθύνες, κύριε Μουσουρούλη, στην κυβέρνησή σας. Επιρρίπτω, όµως, σε όλο το πολιτικό προσωπικό διαχρονικά που επιτρέπουµε στους εαυτούς µας αυτό το έγκληµα
που λέγεται «φράγµα Μεσοχώρας». Είναι κρανίου τόπος. Απαντώ
στους περιβαλλοντολόγους. Διότι για ποια προστασία περιβάλλοντος µιλάµε έτσι όπως είναι τώρα; Από την άλλη πλευρά, δισεκατοµµύρια των Ελλήνων φορολογουµένων πεταµένα
περιµένουν να αξιοποιηθούν επειδή εµείς οι πολιτικοί δεν έχουµε
την τόλµη να πάρουµε το πολιτικό κόστος και να κλείσουµε –γιατί
αυτό θέλει το φράγµα Μεσοχώρας- και να γίνει έµφραξη και να
λειτουργήσει για να παραχθεί ενέργεια που την έχει ανάγκη όλη
η Ελλάδα και να έχει και ανάπτυξη η περιοχή. Και ξέρουµε όλοι
πόσο θα συµβάλει αυτό στην ανάπτυξη και δεν τολµούµε να το
προχωρήσουµε.
Όσον αφορά τα χιονοδροµικά κέντρα, είναι πολύ θετική η εξέλιξη και η πρωτοβουλία και όλα όσα κάνατε για τον Παρνασσό.
Ας δούµε όµως και τα υπόλοιπα χιονοδροµικά κέντρα, κύριε
Υπουργέ. Έχουµε παραδείγµατος χάριν, στα Τρίκαλα, το Περτούλι όπου υπάρχει χιονοδροµικό κέντρο. Πρέπει λοιπόν, να κοιτάζουµε σωστά, ολοκληρωµένα. Ας δούµε, λοιπόν, µε αφορµή
τον Παρνασσό και τα υπόλοιπα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ –έχω αργήσει και δεν θα σας κουράσω- θέλω να αναφερθώ στο θέµα των επιχειρήσεων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών. Έχουµε εδώ ένα έγγραφο της
Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνιών Εµπόρων
Ελλάδος. Όλοι ξέρουµε πόσο επιτακτική ανάγκη είναι καθηµερινά όλο και περισσότερο να µειωθεί το κόστος λειτουργίας και
παραγωγής γενικώς στην Ελλάδα. Δεν µπορεί λοιπόν αυτές τις
ώρες να έχουµε µια προσφορά από µια άλλη εταιρεία που µιλάει
για µείωση, ενώ η υπάρχουσα εταιρεία ζητάει αύξηση 100% και
εµείς να καθυστερούµε –δεν ξέρω αν είναι έτσι, θέλω όµως να
το ακούσω, να το διαλευκάνουµε και να το ξεκαθαρίσουµε και το
έχω θέσει πολλές φορές το θέµα- να εµποδίζουµε ή να κωλυσιεργούµε στη διενέργεια εξωτερικών ελέγχων στα συστήµατα.
Θέλω αυτό να το ακούσω. Το ξέρετε καλά, το έχουµε συζητήσει
πολλές φορές. Δεν σας κρύβω ότι το θέµα αυτό µε απασχολεί.
Δεν µε έχετε πείσει και γι’ αυτό θα ήθελα να σας ακούσω.
Εγώ νοµίζω ότι αυτό το νοµοθέτηµα ήταν και είναι κοινωνικά
απαραίτητο. Προσπαθήσαµε όλοι µε πολύ καλό τρόπο να το κάνουµε όσο το δυνατόν καλύτερο. Έστω και την τελευταία στιγµή,
µπορούµε να κάνουµε τις όποιες αλλαγές χρειάζονται για το καλύτερο, κύριε Υπουργέ. Ειπώθηκε εδώ αλλά θα το επαναλάβω:
Κάποια στιγµή πρέπει να φροντίζουµε να νοµοθετούµε για µακρό
χρόνο και συνολικά, γιατί η πολυνοµία σε αυτήν τη χώρα ταλαιπωρεί όλους και περισσότερους αυτούς που τολµούν σε αυτήν
τη χώρα να επενδύουν.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Αθανασία Μερεντίτη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Νοµού Αττικής του ΠΑΣΟΚ, κ. Παντελής Ασπραδάκης.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µε την ψήφιση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και την εφαρµογή του, πράγµατι, η χώρα µας εναρµονίζεται µε τις σύγχρονες τάσεις σχεδιασµού και διαµόρφωσης
πολιτικής περιβάλλοντος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
πράγµα που µπορεί να µας οδηγήσει στην αειφόρο ανάπτυξη.
Ταυτόχρονα, στόχος είναι να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά
το πρόβληµα του περιβαλλοντικού εγκλήµατος που συνεχώς επιδεινώνεται µε ιδιαίτερα δυσµενείς επιπτώσεις στην ποιότητα
ζωής και στην οικονοµία. Τέλος, µε την εισαγωγή στο εθνικό µας
δίκαιο νέων ορισµών και εννοιών για τα απόβλητα, την ιεράρχηση
των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων για την προστασία των
φυσικών πόρων γίνεται µια συνολική προσπάθεια να περιοριστεί
η µόλυνση του περιβάλλοντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι µια σωστή και συνεπής
πολιτική για το περιβάλλον, καθώς και η περιβαλλοντικά ορθή
διαχείριση των αποβλήτων είναι κύρια ζητούµενα. Στην Περιφέρεια Αττικής έχουµε εδώ και δεκαετίες ανοιχτές πληγές σε θέµατα όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση των
αποβλήτων που όλοι γνωρίζουµε. Επειδή η καθηµερινότητα έχει
σχέση µε την ποιότητα ζωής στο περιβάλλον, θα ήθελα να κάνω
κάποιες επισηµάνσεις που αφορούν την Περιφέρεια Αττικής,
κύριε Υπουργέ.
Τον Ασωπό όλοι τον γνωρίζουµε. Η µόλυνση δυστυχώς συνεχίζεται. Αυτό έχει γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα, αλλά παρά
τις προσπάθειες θα έλεγα ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και
να ληφθούν µέτρα.
Στο Θριάσιο Πεδίο λειτουργούν δεκάδες βιοµηχανικές µονάδες. Και εκεί υπάρχει µόλυνση του περιβάλλοντος. Αυτό το ζουν
οι κάτοικοι της περιοχής. Όσον αφορά τα απορρίµµατα, όλα τα
απορρίγµατα της Αττικής µένουν στην Περιφέρεια Αττικής. Τα
λατοµεία, τα καµµένα, όλα αυτά τα θέµατα δυστυχώς παραµένουν προβλήµατα.
Θα ήθελα να αναφερθώ και στην ανατολική Αττική σε κάτι που
έχει σχέση µε τη αποχέτευση, ένα θέµα που δυστυχώς εδώ και
χρόνια συζητάµε αλλά ακόµη δεν έχει λυθεί το πρόβληµα. Το τελευταίο διάστηµα είναι αλήθεια ότι παρατηρείται µια κινητικότητα που έχει σχέση και µε την ΕΥΔΑΠ, αλλά και µε το Υπουργείο
κάτω από την πίεση των δηµάρχων που ζουν το πρόβληµα. Θα
ήθελα να αναφέρω και εγώ το πρόβληµα, το οποίο ζω µαζί µε
τους κατοίκους. Και στην Παλλήνη και στο Σαρωνικό υπάρχει µια
απόφαση της ΕΥΔΑΠ να µπορεί να δεχθεί τα λύµατα από την
Ψυττάλεια αλλά και οι άλλες µελέτες που έχουν γίνει και τα έργα
δηµοπράτησης παρακαλώ να επισπευτούν οι διαδικασίες, έτσι
ώστε να λυθεί ένα χρόνιο πρόβληµα που µολύνει και τον επίγειο
και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.
Δεν νοείται σε µια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και ιδιαίτερα στην
ανατολική Αττική που φιλοξενεί τον µεγαλύτερο κεντρικό αερολιµένα, να µην υπάρχει αποχέτευση.
Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, σε σχέση µε τη
ρύθµιση των αυθαιρέτων. Όπως γνωρίζετε, τα περισσότερα αυθαίρετα βρίσκονται στην ανατολική Αττική. Στην πλειοψηφία τους
οι ιδιοκτήτες είναι απλοί άνθρωποι, που έχουν φτιάξει ένα µικρό
σπίτι για να ζήσουν. Και ενώ εδώ και δεκαετίες ζούσαν αρµονικά,
πλήρωναν τις ΔΕΚΟ και ό,τι έχει σχέση µε φόρους, θεωρούνταν
παράνοµοι. Πέρυσι µε το νόµο του ΥΠΕΚΑ, δόθηκε ελπίδα ότι οι
ιδιοκτήτες θα µπορούσαν να νοµιµοποιήσουν τα σπίτια τους και
να απαλλαγούν απ’ αυτήν την ταλαιπωρία. Όµως, το υπερβολικό
ύψος των τελών νοµιµοποίησης αλλά και διάφορες στρεβλώσεις
και υπερβολές που έχουν σχέση µε τον προϋπολογισµό, απέτρεψαν τους πολίτες από το να συµµετάσχουν στη ρύθµιση.
Και εγώ και άλλοι Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, έχουµε
κατ’ επανάληψη αναφέρει το πρόβληµα και ιδιαίτερα τώρα µε
την οικονοµική κρίση, που οι πολίτες αδυνατούν να συµµετάσχουν.
Χαρακτηριστικά θα ήθελα να αναφέρω –ειπώθηκε και από άλλους Βουλευτές- τις περιπτώσεις στην Παλλήνη, στον Άγιο Δηµήτριο, στο Κορωπί, στη Ραφήνα, στα Καλύβια στο Μαρκόπουλο,
όπου για ένα οικοδοµικό τετράγωνο, υποχρεώνονται χιλιάδες
ιδιοκτήτες αυθαιρέτων –µικρών σπιτιών- να συµµετάσχουν µε τη
χαµηλότερη τιµή του δήµου αντί της περιφέρειας, που είναι η
µισή τιµή.
Θα πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβληµα, γιατί είναι αδικία το 1%
ενός δήµου, να υποχρεώνει όλους τους υπόλοιπους να πληρώνουν διπλάσιο ποσό. Εξάλλου, όσο περισσότεροι συµµετάσχουν
στη ρύθµιση, τόσα περισσότερα χρήµατα θα δοθούν στο κράτος.
Και να σας πω ότι τα αυθαίρετα δεν είναι ούτε στην Κηφισιά ούτε
στην Εκάλη, αλλά είναι στην ανατολική Αττική, στην Κερατέα,
στον Ωρωπό. Βάλτε κάποια άλλα κριτήρια, ώστε να µην τιµωρούνται τόσοι πολλοί µικροί ιδιοκτήτες.
Όσον αφορά τις αντικειµενικές αξίες, δεν θα έπρεπε να συζητάµε για ενδεχόµενη αύξηση των αντικειµενικών αξιών. Δεν θα
πρέπει να πάει αναδροµικά ώστε να µην τιµωρηθούν και αυτοί
που έχουν τακτοποιήσει τα αυθαίρετά τους. Επίσης, οι πολίτες
που έχουν περαιώσει όλη τη διαδικασία, σε περίπτωση που
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υπάρξει µείωση, να συµπεριληφθούν και αυτοί.
Μια άλλη δυσλειτουργία που έχει παρατηρηθεί, αφορά τις δικαστικές εκκρεµότητες. Πρέπει κατά τη γνώµη µου να είναι αρκετή η βεβαίωση του µηχανικού που έχει αναλάβει να
τακτοποιήσει το θέµα. Παρ’ όλο που µπορεί να έχει αποπληρωθεί
όλο το πρόστιµο, έχουν υπάρξει παρενέργειες.
Ένα θέµα που έχουµε εµείς στην Περιφέρεια Αττικής και το
γνωρίζετε, είναι οι οικισµοί. Αναφέροµαι στους οικισµούς Χέρωµα, Νέα Ζωή, Σκάρπιζα, Προσήλιο, που παρ’ όλο που είναι οργανωµένοι µε σχολεία, µε δρόµους, µε λυµένο ιδιοκτησιακό
καθεστώς, δεν µπορούν να συµµετάσχουν στη ρύθµιση. Και στον
Άγιο Στέφανο επίσης, έχουν δοθεί υποσχέσεις αλλά δεν έχει γίνει
τίποτα.
Επίσης, θα πρέπει να δούµε το θέµα των παλιννοστούντων, οι
οποίοι ταλαιπωρούνται εδώ και χρόνια. Ζητούν να συµπεριληφθεί
µία ρύθµιση. Θα καταθέσω για τα Πρακτικά το σχετικό αίτηµά
τους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παντελής Ασπραδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να κάνω µια παρατήρηση, στην τροπολογία για τη ρύθµιση
πολεοδοµικών και χωροταξικών θεµάτων. Για άλλη µια φορά οι
πτυχιούχοι ΤΕΙ αντιµετωπίζονται άνισα, παρά τον ορισµό των δικαιωµάτων τους στο ν.1404/83 που τροποποιήθηκε µε το ν.2916
και το ν.3974. Σας έχει κατατεθεί και εδώ ένα υπόµνηµα από τον
Πρόεδρο της Επαγγελµατικής Επιστηµονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κ. Δηµόπουλο. Παρακαλώ να ληφθεί υπ’ όψιν
και αυτή η παρατήρηση.
Κλείνοντας θα ήθελα να επισηµάνω ότι η δεινή οικονοµική κατάσταση που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες, µας αναγκάζει να περιορίσουµε τις απαιτήσεις µας από το κράτος και να συναισθανόµαστε την ανάγκη για περιορισµό των δαπανών σε κάθε
επίπεδο. Όµως, τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, η διαφύλαξη του δασικού µας πλούτου, η ανάδειξη και η αξιοποίηση
των ελεύθερων χώρων και η ανάπτυξη των υπαρχόντων φυσικών
χώρων, οφείλουµε να είναι προτεραιότητά µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παντελή Ασπραδάκη, Βουλευτή Νοµού Αττικής του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ κ. Αικατερίνη
Φαρµάκη-Γκέκη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα µας από το 1986 και πρώτη
αυτή µεταξύ πολλών ευρωπαϊκών χωρών, θέσπισε µε το άρθρο
28 του ν. 1650 την ποινική θωράκιση για την προστασία του περιβάλλοντος. Βεβαίως, µε το νόµο αυτόν τότε εκφραζόταν η
ανάγκη να µπει ένα πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Τότε ήταν επιτακτική ανάγκη. Σήµερα, όµως, καταλαβαίνουµε όλοι ότι αυτό το πλαίσιο έχει ξεπεραστεί από τα
καινούργια δεδοµένα και πρέπει, βεβαίως, να εκσυγχρονισθεί και
να επικαιροποιηθεί.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, που στις δυο πρώτες
ενότητές του περιλαµβάνει την εναρµόνιση µε τις οδηγίες 99 και
98, ουσιαστικά είναι προς αυτήν την κατεύθυνση: να µπορέσουµε
να βάλουµε καινούργιες πολιτικές, ώστε να προστατεύσουµε
ακόµη πιο αποτελεσµατικά το περιβάλλον, θεωρώντας το ως κοινωνικό αγαθό αλλά και ως οικονοµικό πόρο της αειφόρου ανάπτυξης. Και αυτό καταλαβαίνουµε όλοι ότι επιβάλλεται αν
κάνουµε µια αναδροµή στο τι έχει γίνει µέχρι τώρα.
Έχουµε εκτεταµένες επιπτώσεις περιβαλλοντικής µόλυνσης,
παρ’ ότι είχαµε ένα νόµο για την προστασία του περιβάλλοντος.
Κατά τη διάρκεια του νόµου αυτού, είδαµε να ξεφεύγουν πάρα
πολλοί υπαίτιοι για εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος και να
αποποιούνται τις ευθύνες τους. Είχαµε διαφορετικές νοµοθεσίες
µεταξύ των κρατών-µελών, που σήµαινε ότι δεν µπορούσαν να
αντιµετωπιστούν οι περιβαλλοντικές παραβάσεις στα κράτηµέλη. Ο καθένας µπορούσε να διαλέξει διαφορετική νοµοθεσία
για να αποφύγει τις συνέπειες.
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Στόχος, λοιπόν, της σηµερινής εναρµόνισης είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη-µέλη διαθέτουν τα ίδια αυστηρά ποινικά
εργαλεία, προκειµένου να περιορίσουν, να αντιµετωπίσουν, να
αποτρέψουν τις περιβαλλοντικές παραβάσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ)
Γι’ αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό ότι υιοθετείται ένας
ενιαίος κατάλογος για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις, ότι αυστηροποιούνται οι ποινικές κυρώσεις και ότι διευρύνεται το πεδίο
εφαρµογής της ποινικής νοµοθεσίας και σε άλλες περιπτώσεις,
όπως σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών εγκληµάτων στο πλαίσιο
µιας εγκληµατικής οργάνωσης. Το πιο σηµαντικό είναι ότι ενισχύονται οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, στους οποίους δίνονται
περαιτέρω αρµοδιότητες –ανακριτικές αρµοδιότητες- γιατί µέχρι
τώρα ήλεγχαν αλλά δεν µπορούσαν να επιβάλουν ποινικές κυρώσεις.
Αυτό είναι το ένα σκέλος για την προστασία του περιβάλλοντος. Το δεύτερο σκέλος αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων.
Είναι η εναρµόνιση µε την οδηγία 98.
Δυστυχώς, έχουµε δει αυτό το ζήτηµα κοντόφθαλµα. Δεν
έχουµε καταλήξει για να γίνουν εκείνα τα έργα και να κλείσουν
οι χωµατερές. Και βέβαια σήµερα, πρέπει να τρέξουµε πάρα
πολύ για να κλείσουµε τις χωµατερές αλλά και να φτιάξουµε
εκείνα τα έργα που θα µας επιτρέψουν αφ’ ενός να προστατεύσουµε το περιβάλλον, την υγεία των πολιτών και αφ’ ετέρου, να
τελειώσουµε µε τα πρόστιµα, τα οποία κρέµονται πάνω από τους
φορολογούµενους πολίτες.
Η ολιγωρία αυτή και η ατολµία, η οποία ήταν διάχυτη µεταξύ
της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της κεντρικής εξουσίας και
η οποία ουσιαστικά υποδηλωνόταν απέναντι στα τοπικά συµφέροντα, µας έχει φέρει σε µια τραγική κατάσταση, την οποία κανείς δεν έχει το δικαίωµα να µη τη βλέπει και να µην προχωρά
στην αποκατάστασή της.
Η οδηγία, λοιπόν, αυτή ρυθµίζει συνολικά τη διαχείριση των
αποβλήτων ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον, η ανθρώπινη
υγεία και το πιο σηµαντικό, να εξοικονοµούνται οι φυσικοί πόροι
µέσω της επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων και της ανάκτησης υλικών και ενέργειας. Καταλαβαίνουµε όλοι ότι µέχρι τώρα δίναµε σηµασία στη διαχείριση των
αποβλήτων και πρέπει επιτέλους να δώσουµε σηµασία σε όλα τα
προϊόντα και στα υλικά καθ’ όλον τον κύκλο που διατρέχουν
µέχρι να φτάσουν να γίνουν απόβλητα.
Επίσης, η κατάρτιση εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων,
καθώς και εθνικών και περιφερειακών σχεδίων, είναι µια σηµαντική δέσµευση. Αυτοί οι στόχοι πρέπει να συνδεθούν µε την περαιτέρω άνοδο του ποσοστού ανακύκλωσης, γιατί αυτός είναι ο
στόχος στον οποίον πρέπει να στοχεύσουµε ποιοτικά και ποσοτικά, έτσι ώστε να µην οδηγούνται είτε στους ΧΥΤΑ είτε στους
ΧΥΤΥ απόβλητα, από τα οποία µπορούν να ανακτηθούν πραγµατικά υλικά, που µε τη σειρά τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν
ως πόροι. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο µπορούµε να ενθαρρύνουµε
για όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ανάκτηση των προϊόντων ανακύκλωσης. Γι’ αυτό θεωρώ πολύ σηµαντικές τις επιπλέον διατάξεις, τις οποίες βάζει το Υπουργείο µε αυτό το νοµοσχέδιο για
τον ΕΟΕΔΣΑΠ, έναν οργανισµό που µέχρι τώρα δεν λειτούργησε
έτσι όπως έπρεπε να λειτουργεί και µέχρι σήµερα, τουλάχιστον
στο διάστηµα των δύο χρόνων που έχει θεσµοθετηθεί, δεν προέτρεψε, δεν ενθάρρυνε την ανακύκλωση.
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θέλω να αναφερθώ σε µερικά
ζητήµατα που είναι στην τρίτη ενότητα, τα οποία θεωρώ πολύ
σηµαντικά. Θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 49. Δεν θα σταµατήσω να λέω ότι σήµερα τα πρόστιµα των αυθαιρέτων σε πολλές
περιπτώσεις είναι αρκετά µεγάλα. Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουµε
τη δυνατότητα οι δόσεις να αυξηθούν από τις τριάντα έξι, ει δυνατόν, στις εξήντα. Έτσι και αλλιώς, για όλες τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές το ελληνικό δηµόσιο έχει δώσει αυτήν τη δυνατότητα.
Νοµίζω ότι µπορούµε να τη δώσουµε και εµείς, γιατί ο Έλληνας
πολίτης σήµερα έχει να αντιµετωπίσει, εκτός από τη δόση για το
αυθαίρετο, και πολλούς άλλους λογαριασµούς, οι οποίοι επιτείνουν το πρόβληµα και δεν του επιτρέπουν να ρυθµίσει το αυθαίρετο. Είναι µια σηµαντική πρωτοβουλία την οποία πήραµε αλλά
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θα πρέπει σήµερα να την ενισχύσουµε µε τις δόσεις.
Κύριε Υπουργέ, έχετε καταθέσει µια τροπολογία η οποία
αφορά τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και πώς αυτά ρυθµίζονται
στην περίπτωση των παραδοσιακών οικισµών. Παρακαλώ πολύ,
αυτό να αποσυρθεί. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των µελετητών των ιδιωτικών έργων έχουν ρυθµιστεί µε βάση διατάγµατα
του Υπουργείου Παιδείας. Δεν νοµίζω ότι εµείς, ως Υπουργείο
Περιβάλλοντος, πρέπει να νοµοθετούµε για κάτι τελείως διαφορετικό.
Από την άλλη µεριά, θεωρώ ανεδαφική και ανεπίκαιρη τη
διαρκή συζήτηση για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των τεχνολόγων µηχανικών. Νοµίζω ότι γι’ αυτά δεν έχουµε παρά να δούµε
και τις µελέτες που δίνει ο δηµόσιος φορέας. Γιατί δεν είναι δυνατόν ο δηµόσιος φορέας, όταν προκηρύσσει µελέτες που αφορούν έργα που θα γίνουν σε όλη την επικράτεια, να έχει µια
διαφορετική αντιµετώπιση στα δικαιώµατα των τεχνολόγων µηχανικών και µια διαφορετική αντιµετώπιση, όταν είναι για τα ιδιωτικά έργα.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι τα στοιχήµατα για την προστασία του περιβάλλοντος είναι επίκαιρα σήµερα παρά ποτέ άλλοτε.
Θεωρώ ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο ενισχύεται η κατεύθυνση που
θέλει να δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γι’ αυτό και ψηφίζω
ανεπιφύλακτα τις διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου (2ο Τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε,
Θα ήθελα κατ’ αρχάς, να σχολιάσω ορισµένα από τα θέµατα
που έθιξε η κ. Μερεντίτη, η οποία µίλησε προηγουµένως. Και
πρώτο απ’ όλα στο υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας. Επειδή
είχα την ευθύνη της προετοιµασίας του θεσµικού πλαισίου, θέλω
να πω ότι µέληµά µας ήταν να επαναλειτουργήσουµε τη µονάδα
των 1561 MW, χωρίς να συνδεθεί το θέµα µε το ευρύτερο έργο
του Αχελώου, χωρίς να διαταράξουµε την οικολογική και περιβαλλοντική ισορροπία στην περιοχή και χωρίς να αδικήσουµε κανέναν από τους κατοίκους. Το πλαίσιο, θεσπίστηκε µε το
ν.3734/2009 αλλά το έργο δεν προχώρησε. Οι ευθύνες ας αναζητηθούν κυρίως στους αιρετούς. Δεν εξαιρώ και συναδέλφους
Βουλευτές.
Έρχοµαι στην ανακοίνωση του αρµόδιου Υπουργείου περί µειώσεως των τιµών των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στην οποία
επίσης αναφέρθηκε η κ. Μερεντίτη. Δεν την έχω δει ακόµη, αλλά
δράττοµαι της ευκαιρίας για να πω το εξής: φθάσατε εδώ, κύριε
Υπουργέ, γιατί κάνατε το στρατηγικό λάθος να καθορίζετε το
µείγµα των ΑΠΕ µε υπουργική απόφαση. Σας τα λέγαµε τότε,
αλλά δεν µας ακούγατε. Κάνατε το λάθος να δώσετε εξαιρέσεις
σε κάποιες τεχνολογίες, και τώρα έρχεστε να ρυθµίσετε τα αποτελέσµατά του αυξοµειώνοντας τις τιµές. Έτσι βάλλετε ευθέως
εναντίον της σταθερότητας που είναι απαραίτητη για τη λήψη
επιχειρηµατικών αποφάσεων σε αυτόν τον τοµέα. Δεν λέω ότι
δεν πρέπει να εξορθολογιστούν οι τιµές, αλλά αυτό το θέµα πρέπει να το δούµε σε συνδυασµό µε το ενεργειακό µείγµα, την κατάσταση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αλλά και τη
Δηµόσιας Διοίκησης των Υπουργείων, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί τα τελευταία δύο χρόνια.
Ειπώθηκε, επίσης, κάτι σχετικό µε τις άδειες. Εγώ προσωπικά
είµαι αντίθετος µε το εµπόριο αδειών. Το δεκαοκτάµηνο, εάν κατάλαβα καλά, πυροδοτεί το εµπόριο αδειών. Όταν συγκεκριµενοποιήσετε τις όποιες αποφάσεις σας, θα τα συζητήσουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κλείνω αυτήν την παρέµβαση µε ένα σχόλιο για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες τα οποία δεν έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις
στο τέλος ΑΠΕ για τον ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Εάν κατάλαβα καλά, ο ΔΕΣΜΗΕ πρόκειται να τροφοδοτηθεί από το ειδικό τέλος που
θεσπίζετε στους λιγνιτικούς σταθµούς, ύψους 2 ευρώ ανά µεγαβατώρα. Το θέµα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, κύριε Υπουργέ,
διότι τα τιµολόγια της ΔΕΗ έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Είχαµε
αυξήσεις από 12% έως 14%. Δεν µπορεί να λυθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην πλάτη των καταναλωτών. Το τονίζω αυτό. Για εµάς, για τη Νέα Δηµοκρατία, όπως
έχει πει ο Πρόεδρός µας, ο Αντώνης Σαµαράς, στην κατάσταση
που βρίσκεται η ελληνική οικονοµία, το κόστος της ενέργειας
πρέπει να παραµείνει σε χαµηλά επίπεδα.
Όσον αφορά στο πρόγραµµα για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, που είχα την τιµή να σχεδιάσω αν και οι φορείς και κυρίως
η ΔΕΗ δεν το ήθελαν. Έχετε προχωρήσει και σωστά σε µικρή
µείωση των τιµών. Όµως θα πρέπει να υπολογίζετε την απόσταση που υπάρχει µεταξύ των αυξήσεων των τιµολογίων της
ΔΕΗ και της δυνατότητας που έχουν οι πολίτες να επενδύσουν.
Αν κάνετε λάθος στις αναλογίες, το πρόγραµµα θα πάει άπατο.
Προχωρώ στα θέµατα του περιβάλλοντος. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η ποινική προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά
όσον αφορά στην παραγωγή και τη διαχείριση των αποβλήτων,
είναι θέµα σηµαντικό για τη χώρα µας, µια χώρα η οποία έχει
αποτύχει, διαχρονικά, στους περιβαλλοντικούς της στόχους. Και
αυτό αντανακλάται στις επιδόσεις των έργων τόσο στο σκέλος
περιβάλλοντος του Ταµείου Συνοχής, όσο και στο Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, αλλά και το ΕΣΠΑ που έχει ως κύριο εργαλείο
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΠΕΡΑΑ), το οποίο δυστυχώς καρκινοβατεί.
Ακούστηκαν αρκετά, για το πως φθάσαµε έως εδώ στον τοµέα
αυτό. Προσωπικά πιστεύω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι δεν
υπήρχε ποτέ πολιτική διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Δεν µπορέσαµε ποτέ να ενσωµατώσουµε έγκαιρα πρακτικές διαχείρισης.
Οι δε φορείς προσανατολίστηκαν σε ΧΥΤΑ, µε δεσµευτικούς µάλιστα όρους, αποκλείοντας έτσι άλλες εναλλακτικές που προσφέρει η τεχνολογίας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για την
εµπειρία τους, και όσο και για τα οικονοµικά τους.
Επίσης, η ανεξέλεγκτη -και εδώ έχουν ευθύνες όλα τα κόµµατα- χρηµατοδότηση φορέων, που χωρίς να διαθέτουν τεχνική
επάρκεια κλήθηκαν να διαχειριστούν τους πόρους, είχε ως αποτέλεσµα και υποβαθµισµένες µελέτες να υλοποιούν, αλλά και
όταν φθάνουν στη φάση της ανάθεσης, κατασκευής και λειτουργίας των έργων, να εκτροχιάζονται τα οικονοµικά τους. Ακόµα, η
έλλειψη συντονισµού των φορέων σχεδιασµού, χρηµατοδότησης
και αδειοδότησης δηλαδή σε επίπεδο κεντρικών Υπουργείων,
ήταν ένα εκρηκτικό µείγµα που και αυτό µας οδήγησε έως εδώ.
Προσθέτω, τέλος, και την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης ή πολιτικού θάρρους, για να το πω καλύτερα, αφού το θάρρος προηγείται της βουλήσεως.
Η επεξεργασία, η διάθεση και η διαχείριση των απορριµµάτων
συνδέονται σε βαθµό εξάρτησης, µε πάρα πολλές παραµέτρους:
µε τη µείωση των βιοαποδοµήσιµων, µε τη συλλογή στην πηγή,
µε τη µηχανική διαλογή, µε την ανάκτηση υλικών και ενέργειας,
µε την ανακύκλωση και µε την ολοκληρωµένη διαχείριση άλλων
κατηγοριών αποβλήτων. Κάνουµε κάτι µε το νοµοσχέδιο; Όχι,
κύριε Υπουργέ. Το νοµοσχέδιο δίνει έµφαση στη µείωση των
αποβλήτων; Στη χωριστή διαλογή στην πηγή; Όχι. Τα προσπερνά.
Ξέρετε ποιος είναι ο κίνδυνος; Αν δεν δουλέψουµε σωστά στη
χωριστή διαλογή στην πηγή, αργότερα, ο όγκος δεν θα έχει µόνο
τεράστιες οικονοµικές επιπτώσεις, αλλά θα επηρεάσει και τις τεχνολογικές αποφάσεις. Και εδώ είναι ένα πρώτο έλλειµµα του
νοµοσχεδίου. Μιλώντας µε όρους πολιτικής για το περιβάλλον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επονοµαζόµενη «ιεραρχία βιώσιµης διαχείρισης» πυρήνας είναι η µείωση του όγκου των αποβλήτων.
Να προσθέσω, επίσης, κύριε Υπουργέ, ότι το νοµοσχέδιο δεν
κάνει καµµία αναφορά στην µεταφόρτωση των αποβλήτων που
είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα, κυρίως για τα µικρά νησιά. Γνωρίζετε
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ότι αυτήν τη στιγµή είναι σε εξέλιξη ένας σχεδιασµός. Να µην ξεχνάµε ότι υπάρχουν προβλήµατα σε µικρά νησιά που δεν έχουν
ακόµα επιλυθεί. Δεν αναφέροµαι µόνο στους κινητούς σταθµούς
µεταφόρτωσης (ΣΜΑ), αλλά και άλλου είδους διαδικασίες που
το Υπουργείο σας θα πρέπει να δει προσεκτικά.
Η θέσπιση ενός ηλεκτρονικού συστήµατος συλλογής δεδοµένων, µέσω διαδικτύου είναι µεν ορθή, αλλά τι ακριβώς κάνουµε;
Δηµιουργούµε µια ηλεκτρονική αποθήκη, για να µπαίνουν εκεί οι
ετήσιες εκθέσεις των παραγωγών αποβλήτων. Θα γίνεται κάποια
επεξεργασία των στοιχείων; Για παράδειγµα, για να χαράξουµε
πολιτική, δεν χρειαζόµαστε και στοιχεία σχετικά µε τη συλλογή
και διαλογή των απορριµµάτων στην πηγή, στα νοικοκυριά; Γνωρίζουµε πώς γίνεται; Έχουµε τέτοιου είδους στοιχεία;
Άρα, µια ηλεκτρονική αποθήκη πληροφοριών δεν θα λύσει το
πρόβληµα. Είναι µεν µια σωστή πρωτοβουλία αλλά θα πρέπει να
τη δούµε λεπτοµερώς. Η διαχείριση των αποβλήτων είναι ευαίσθητο θέµα, βλέπε Κερατέα. Πρέπει να το χειριζόµαστε χωρίς
να αφήνουµε σκιές, χωρίς να ενισχύουµε τη δυσπιστία των πολιτών και πάνω απ’ όλα, µε ρεαλισµό και διαφάνεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Μπορώ να έχω ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω.
Δύο λόγια για τις αλλαγές του µεταλλευτικού κώδικα. Κατ’
αρχάς, είναι σωστή η αναπροσαρµογή των προστίµων. Η απόδοση του 30% στους ΟΤΑ είναι επίσης, σωστό µέτρο. Όµως, το
όφελος θα πρέπει να αφορά ή στους παλιούς καποδιστριακούς
δήµους ή ακόµη και στις τοπικές κοινότητες. Θα πρέπει να βρείτε
έναν τρόπο να κατευθύνεται εκεί. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουµε
και τι είδους δράσεις θα χρηµατοδοτούνται. Αλλιώς οι πόροι θα
µπαίνουν στο ταµείο του Δήµου και θα χάνονται. Επίσης θα πρέπει να ελέγχονται οι δράσεις. Με δυο λόγια χρειάζεται µια προγραµµατική λογική. Έχετε εµπειρία από δήµους και µπορείτε να
καταλάβετε τι εννοώ.
Κλείνω µε τις άδειες δόµησης σε παραδοσιακούς οικισµούς.
Επειδή στην πατρίδα µου τη Χίο υπάρχουν παραδοσιακοί οικισµοί, έχει µεγάλη σηµασία να καταλάβουµε το εξής: τα πρόστιµα
δεν λένε τίποτα απολύτως αν έχει συντελεστεί η παραβίαση. Θα
έπρεπε η πολιτεία, πρώτα απ’ όλα, να τυποποιεί το είδος των παρεµβάσεων, που επιτρέπονται να γνωρίζει δηλαδή, ο καθένας τι
και πώς µπορεί ή δεν µπορεί να κάνει, επί ποινή καθαιρέσεως παραδείγµατος χάριν για µπαλκόνια ή εξώστες, που αλλοιώνουν
την αισθητική των οικισµών.
Το θέµα αφορά, επίσης, και στην ενηµέρωση και καθοδήγηση
του πολίτη αλλά και σε κίνητρα, δεδοµένου ότι το διατηρητέο
είναι πολύ πιο ακριβό από το συµβατικό. Αλλιώς καταλήγουµε να
επιβάλλουµε πρόστιµα µόνο όταν υπάρχουν περιπτώσεις καταγγελιών. Πρέπει, λοιπόν, η παρέµβαση να είναι γενικότερη και η
ρύθµιση πιο προσεκτική.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σηφουνάκης.
Έχετε το λόγο για δέκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι οι προτάσεις των
συναδέλφων και οι παρατηρήσεις ελήφθησαν υπ’ όψιν, όπως
τουλάχιστον παραδέχτηκαν οι περισσότεροι από τους συναδέλφους που µίλησαν σήµερα και θέλω να τονίσω και να γίνει κατανοητό ότι όταν οι προτάσεις είναι σωστές, δεν νοµίζω ότι υπάρχει
διαχρονικά κάποιος της εκτελεστικής εξουσίας που δεν µπορεί
να τις δέχεται.
Δυστυχώς, σε πάρα πολλά θέµατα, πολλές φορές υπάρχουν
και παρερµηνείες και πολλές φορές σκόπιµες παρερµηνείες ή
δηµιουργείται ένα είδος παραπληροφόρησης. Ένα τέτοιο
πράγµα είναι και αυτό που έχει δηµιουργηθεί και θέλω να ξεκινήσω από αυτό και να µιλήσω στους συναδέλφους, και που
αφορά τον Φαληρικό Όρµο.
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Πριν από ενάµιση χρόνο, ζητήσαµε τη συνδροµή του Ιδρύµατος Νιάρχου ως χορηγού, προκειµένου να εκπονηθεί η µελέτη
ανάπλασης του φαληρικού όρµου από το γνωστό αρχιτέκτονα
Ρέντζο Πιάνο. Το Ίδρυµα Νιάρχος ανταποκρίθηκε και εξηγήσαµε
ότι ζητήσαµε να εκπονηθεί η µελέτη από τον Ρέντζο Πιάνο, γιατί
είχε ο ίδιος ολοκληρώσει τη µελέτη και το µάστερ πλαν για την
ανέγερση της νέας βιβλιοθήκης και του κτηρίου της Όπερας
στον παλιό χώρο του ιπποδρόµου. Πράγµατι ένα µήνα µετά, αναθέσαµε στο µεγάλο αρχιτέκτονα και -πληροφοριακά σας λέωτον καθηγητή µου στο Πολυτεχνείο της Γένοβας, τον Ρέντζο
Πιάνο, την εκπόνηση της µελέτης του όρµου του Φαλήρου.
Έξι µήνες µετά µε την Τίνα Μπιρµπίλη πήγαµε στη Γένοβα,
όπου ήταν και το στούντιο του Πιάνο και µας παρουσίασε το µάστερ πλαν και την προµελέτη ανάπλασης του Φαληρικού Όρµου.
Η µελέτη µας εντυπωσίασε. Ο παράκτιος χώρος µε την πλαζ κάποτε στις Τζιτζιφιές, στο Νέο Φάληρο, στο Μοσχάτο, γειτονιές
που -επίσης πληροφοριακά σας λέω- έζησα τα νεανικά µου, εκεί
φοίτησα στο γυµνάσιο και στο λύκειο, που η χούντα κατέστρεψε
µε τις υπερυψώσεις και τις επιχωµατώσεις, µε την µελέτη που
µας παρουσίασε ο δάσκαλος, βλέπαµε ότι άλλαζε επιτέλους το
κατεστραµµένο τοπίο.
Προκειµένου να προλάβουµε τους χρόνους ωρίµανσης του
έργου και να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ζητήσαµε από τον Πιάνο, να
µας δώσει έστω και στη φάση της προµελέτης που βρισκόταν τη
δόµηση που προβλεπόταν συνολικά στα πάνω από εξακόσια
στρέµµατα που είναι ο χώρος της ανάπλασης. Έτσι στο νόµο
που ψηφίσαµε, τον ν. 3843, προβλέπονταν δυόµισι χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα δόµηση και κάλυψη πεντέµισι χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα.
Όταν η ολοκληρωµένη µελέτη από το µεγάλο δάσκαλο µας,
κατατέθηκε την παρουσιάσαµε επιτόπου στο Φάληρο, στους δηµάρχους, σε ξεχωριστή συνάντηση µαζί τους και στα περιφερειακά συµβούλια, το Περιφερειακό Συµβούλιο της Αττικής, στον
Περιφερειάρχη και στη συνέχεια βεβαίως, την παρουσιάσαµε
στα ΜΜΕ, παρόντος του Ρέντζο Πιάνο, ο οποίος και ανέλυσε τη
φιλοσοφία της µελέτης.
Η οριστική µελέτη, περιελάµβανε επιπρόσθετα τις τρεις προβλήτες στη θάλασσα, µε αναψυκτήρια και εστιατόρια και την κάλυψη δραστηριοτήτων στις ενότητες «φύση, πολιτισµός, αθλητισµός» µε ειδικές εικαστικές, υπαίθριες κατασκευές.
Για την ωρίµανση του έργου, απαιτήθηκε και µετά την διαβούλευση επί της µελέτης στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης,
η ανάγκη βιώσιµης λειτουργίας του πάρκου, για να καλύπτονται
οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησής του. Έτσι προέκυψε η
αύξηση του συντελεστή δόµησης από τα δυόµισι χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα στα τέσσερις χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα, που ενσωµατώνουν και τις κατασκευές επί των προβλητών και ανάλογη
αύξηση στην κάλυψη από πεντέµισι χιλιάδες µέτρα σε οκτώ χιλιάδες εξακόσια µέτρα και για τις υπαίθριες δραστηριότητες µε
κιόσκια και την ενεργειακή εξυπηρέτηση µε µηδενική δόµηση.
Αυτή, λοιπόν, είναι η αλλαγή και µόνο που περιλαµβάνει η οριστική µελέτη προκειµένου να ολοκληρωθούν τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και αυτό περιλαµβάνει η διάταξη στο παρόν
νοµοσχέδιο. Κάνουµε αγώνα δρόµου να προλάβουµε τους χρόνους για να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ, που θα είναι ύψους
πάνω από 200.000.000 ευρώ.
Αυτό, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα είναι το µεγαλύτερο έργο ανάπλασης των τελευταίων δεκαετιών στο Λεκανοπέδιο. Αυτό θα είναι ίσως ένα από τα µεγαλύτερα έργα προσφοράς
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους
του Λεκανοπεδίου. Για να προλάβουµε, λοιπόν, εργαζόµαστε καθηµερινά τον τελευταίο ενάµιση χρόνο και τον τελευταίο καιρό,
συντονίζοντας δέκα επιµέρους µελετητικά γραφεία, υδραυλικών
άρδευσης εξωτερικών χώρων κ.α. προκειµένου να εξειδικευτεί η
µελέτη του Πιάνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουµε το όνειρο να γίνει
πράξη και θα γίνει για την εποχή µας, για τα παιδιά µας. Όταν
εµείς δεν θα ζούµε, στη χώρα µας θα υπάρχει ένα µεγάλο περιβαλλοντικό και αρχιτεκτονικό έργο αλλά πέραν αυτού, στη χώρα
µας θα καταγράφεται ότι ανήκει ένα από τα µεγαλύτερα έργα
ενός από τους µεγαλύτερους αρχιτέκτονες όλων των εποχών.
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Θέλω, λοιπόν, µε την ευκαιρία –και να µου το επιτρέψετε,
κυρία Πρόεδρε- να καταθέσω σε Α4 το master plan του Πιάνο,
τις δράσεις που περιλαµβάνει καθώς και µια σχηµατική τοµή για
να υπάρχει στα Πρακτικά για τον όποιο ιστορικό του µέλλοντος
θα καταφεύγει στη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι, λοιπόν, τώρα και σε ορισµένα θέµατα που έθεσαν οι
συνάδελφοι. Βεβαίως η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, εστιάζει τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της κυρίως στα
θέµατα των αυθαιρέτων. Νοµίζω ότι όλοι συνοµολογούµε ότι στη
χώρα µας υπάρχουν ένα εκατοµµύριο αυθαίρετα, που δηµιουργήθηκαν στα τριάντα χρόνια µετά το ν.1337 του Αντώνη Τρίτση
ο οποίος είχε προβλέψει –όποιος ανατρέξει στα Πρακτικά εκείνης της εποχής, θα το δει- έλεγε ότι θα µπει µε το νοµοσχέδιο
του που έγινε νόµος, τέλος στην αυθαίρετη δόµηση, αλλά τελικά
αυτό δεν έγινε. Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά της αυθαίρετης
δόµησης πριν το ν.1337 του Τρίτση και µετά το ν.1337; Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι τα αυθαίρετα τότε στη συντριπτική τους
πλειοψηφία κάλυπταν την ανάγκη στέγασης του πολίτη. Μην ξεχνάµε πώς ήταν η Ελλάδα το 1980 και ό,τι δηµιουργήθηκε µέχρι
το 1981. Ό,τι αυθαίρετο δηµιουργήθηκε από το 1985 και µετά
δεν κάλυπτε τις ανάγκες στέγασης των πολιτών. Η συντριπτική
πλειοψηφία των αυθαιρέτων, έκτοτε ποσοστό πάνω από 80%
αφορά τη δεύτερη κατοικία, την παραθεριστική κατοικία. Αυτό
σηµαίνει πολλά πράγµατα.
Σε έναν τέτοιο νόµο, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν στο σύνολό του
να προβλέψεις τα πάντα. Γι’ αυτό και υπάρχουν οι επιµέρους
βελτιώσεις ή τροποποιήσεις. Όπως θέλει, µπορεί να το πει ο καθείς.
Πρέπει όµως να λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι κάποτε σε αυτόν τον
τόπο πρέπει να υπάρχει και ισονοµία. Αν ήταν διαφορετική περίπτωση δεν θα υπήρχαν πρόστιµα, όπως δεν υπήρχαν το 1981.
Επειδή όµως ήταν διαφορετική η φύση εκείνης της αυθαίρετης
δόµησης στη δεκαετία του ’80 και της δόµησης για την οποία µιλάµε σήµερα, για αυτό και υπάρχουν αυτές οι τιµές των προστίµων. Υπήρξε µια αδικία όσον αφορά την τιµή ζώνης που
προβλεπόταν για την ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια και την
Κρήτη και υπήρχε και µια εξαίρεση για τα νησιά. Σε αυτό το νοµοσχέδιο αποκαθιστούµε την αδικία ως προς τα νησιά.
Υπάρχει µια πρόταση από τη συνάδελφη την κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη και από άλλους συναδέλφους, όπως είναι ο κ. Μητσοτάκης, για τους παραπληγικούς. Και εκεί κάνουµε µια εξαίρεση.
Είναι ανθρώπινο, είναι σωστό, είναι δίκαιο. Και άλλοι συνάδελφοι
το έθεσαν.
Το ίδιο κάνουµε και για τους παλιννοστούντες. Η πρότασή µας
είναι να υπάρχει ένα µειωµένο κόστος αλλά δεν µπορεί να είναι
χωρίς κόστος. Θα υπάρχει µια δαπάνη που θα πληρώνουν, της
τάξης του 20%.
Απαλείψαµε διατάξεις όπως αυτές για τους αρχαιολογικούς
χώρους. Επαναλαµβάνω ότι δεν ήταν µια διάταξη για να νοµιµοποιήσει την αυθαιρεσία στους αρχαιολογικούς χώρους. Αφορούσε τους αρχαιολογικούς χώρους της Β’ ζώνης όπου επιτρεπόταν νοµίµως να δοµήσεις, όπου υπήρχαν άδειες και υπήρχε
µικρή παρέκκλιση από την οικοδοµική άδεια. Από τη στιγµή που
υπήρξαν προτάσεις από συναδέλφους για απάληψη εµείς συµφωνούµε αποσύραµε αυτήν τη διάταξη.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το ΥΠΕΚΑ αυτές τις
µέρες, θα αναρτήσει σε διαβούλευση το νέο ΓΟΚ. Είναι ένα άλλο
µεγάλο έργο, όπου σε ένα κείµενο θα υπάρχει ό,τι χρειάζεται ο
τεχνικός κόσµος της χώρας και ο κάθε πολίτης και να µην υπάρχουν παραποµπές σε εκατό κείµενα όπως σήµερα. Κωδικοποίηση και απλοποίηση. Είναι η αρχή του νέο ΓΟΚ. Πιστεύω αυτή η
Βουλή στο πλαίσιο αυτής της Κυβέρνησης, να ψηφίσει και αυτόν
τον µεγάλο νόµο, που είναι σηµαντικός και καινοτόµος, όπως καινοτόµος υπήρξε και ο νόµος για το νέο τρόπο έκδοσης των οικοδοµικών αδειών, που σε λιγότερο από ένα µήνα θα µπει σε
ισχύ και στον οποίο παύει πλέον η διαπλοκή που υπήρχε µεταξύ
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των πολιτών, των τεχνικών, της πολιτείας από όπου αυτή και αν
εκφραζόταν.
Τέλος, να προσθέσω ορισµένα πράγµατα όσον αφορά το σχέδιο διατάγµατος που είναι στο διαδίκτυο για τις χρήσεις γης.
Έκανα παρουσίαση αυτού του διατάγµατος. Είναι ένα καινοτόµο
εργαλείο. Χρειάζεται τριάντα χρόνια µετά να έχουµε αυτούς τους
σύγχρονους προσδιορισµούς. Είπα όµως κατά την παρουσίαση
του σχεδίου προεδρικού διατάγµατος στα ΜΜΕ πριν ένα µήνα
ότι η εφαρµογή του θα αρχίζει από τη θεσµοθέτησή του και µετά,
όσον αφορά τις πολεοδοµήσεις τις χωροταξικές προσεγγίσεις
που θα υπάρξουν. Άρα, όποιοι κακόβουλα για πολλούς λόγους
–για εκλογές πάµε- προσπαθούν να αποκοµίσουν οφέλη από ένα
θέµα καθαρά επιστηµονικό, ένα θέµα καθαρό και διαυγέστατο,
νοµίζω ότι αυτό που κάνουν είναι ότι απλώς δηµιουργούν σύγχυση στους πολίτες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το παρόν νοµοσχέδιο, έχει ως κύρια ενασχόλησή του να καλύψει το θέµα των ποινικών ευθυνών της δικαιοσύνης και της
προστασίας του περιβάλλοντος. Το πρόβληµα όµως είναι όπως
γράφεται και στην εισηγητική έκθεση ότι η Ελλάδα δεν είχε πρόβληµα στον ορισµό ποινών. Είχε όπως και σε όλα τα υπόλοιπα,
πρόβληµα στην εφαρµογή αυτών των ποινών, στους ελέγχους
και τελικά στη δικαιοσύνη. Άρα, πάρα πολλά από τα προβλήµατα
αυτά θα µπορούσαν να λυθούν µε το υπάρχον νοµικό πλαίσιο.
Εκτός βέβαια της υποχρέωσης της ενσωµάτωσης της συγκεκριµένης οδηγίας, θα µπορούσαν όλα αυτά να λυθούν µε µια καλύτερη λειτουργία της δικαιοσύνης.
Εδώ πού έχουµε τα κυρίως προβλήµατα; Φυσικά δεν είναι
θέµα του Υπουργείου να τα λύσει αλλά πρέπει να υπάρξει µια
συνολική λειτουργία, τέλος πάντων, κάποτε των ελληνικών κυβερνήσεων. Πρώτον, στα δικαστήρια δεν υπάρχει εξειδικευµένη
γνώση. Και δεν υπάρχει εξειδικευµένη γνώση, γιατί σε µια σειρά
από άλλα θέµατα κάθε φορά προσπαθούν οι εκάστοτε εµπλεκόµενοι µε τη δικαιοσύνη να εξηγήσουν στο δικαστή το θέµα, να
κατανοήσει και ο ίδιος τις, τεχνικής και νοµικής υφής, λεπτοµέρειες. Έρχεται, λοιπόν, σε όλα αυτά να προστεθεί ότι ενδεχοµένως ο δικαστής δεν θα ξαναέχει τέτοιου είδους αντικείµενο. Άρα
χρειάζεται µια ενασχόληση των δικαστών µε εξειδίκευση. Δεν
ξέρω πώς µπορεί να γίνει. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση µε τα
δικαστήρια και µε το νοµικό επάγγελµα, αλλά πρέπει αυτά να λυθούν. Δεύτερον, είναι o τρόπος µε τον οποίο γίνονται οι αναβολές των δικαστηρίων. Οι αναβολές των δικαστηρίων και ο
συγκεκριµένος τρόπος λειτουργίας της δικαιοσύνης, δηµιουργεί
τεράστια προβλήµατα τόσο σε αυτούς που γνωρίζοντας τη διαδικασία αυτή, µπορούν να ξεπεράσουν οποιαδήποτε ποινή αλλά
και µε τα συνεχή νοµοσχέδια τα οποία έρχονται για τον άλφα ή
βήτα λόγο για τον περιορισµό των επιβαρύνσεων που υπάρχουν
στη δικαιοσύνη, τον περιορισµό του υπερπληθυσµού των φυλακών. Όλα αυτά δηµιουργούν ένα τεράστιο πρόβληµα απονοµής
της δικαιοσύνης.
Άρα, οι όποιες ρυθµίσεις, πέραν του τυπικού της εφαρµογής
της ευρωπαϊκής οδηγίας, δεν νοµίζω ότι θα έχουν κάποια σοβαρή επίπτωση στην αποτροπή των περιβαλλοντικών παραβάσεων ή εγκληµάτων. Όλα αυτά, κινούνται σε µια κατεύθυνση πιο
πολύ του ιδεατού και της προσαρµογής παρά σε ουσιαστικά θέµατα.
Εδώ όµως υπάρχει και ένα µείζον θέµα το οποίο το έθεσα. Φαίνεται ότι ενώ στην ουσία αµφισβητείται ο ρόλος και λόγος των
θεσµοθετηµένων φορέων της πολιτείας, όπως είναι οι επιστηµονικοί σύλλογοι, το τεχνικό επιµελητήριο, το γεωτεχνικό επιµελητήριο, αυτός ο ρόλος µέσα στις διαδικασίες και νοµοθεσίας και
εφαρµογής πολιτικής, γίνεται δευτερεύων. Ταυτοχρόνως, γίνεται
ιδιαιτέρως σηµαντικός ο ρόλος των µη κυβερνητικών οργανώσεων της λεγοµένης κοινωνίας των πολιτών.
Ιδιαιτέρως επειδή εσείς τοn χρησιµοποιείτε, κύριε Υπουργέ,
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αρκετά συχνά τον όρο, θα ήθελα να µου δώσετε και έναν ορισµό,
γιατί όσους έχω ρωτήσει ο καθένας δίνει και ένα διαφορετικό
ορισµό. Με ποια ακριβώς διαδικασία γίνεται κάποιος πολίτης,
προφανώς µε «π» κεφαλαίο, ώστε να έχει άποψη και να την λαµβάνει υπ’ όψιν του το κράτος και όλοι οι υπόλοιποι εµείς είµαστε
οι απλοί ταπεινοί πολίτες µε «π» µικρό;
Χαρακτηριστικό είναι ότι στο άρθρο 7 παράγραφος 6, έχετε
βάλει µια εκ του περισσού δυνατότητα -σας είπα να το απαλείψετε και δεν το απαλείψατε- να παρίστανται ως πολιτική αγωγή
-ακόµα και όταν δεν µπορεί να αποδειχθεί η προσωπική τους
ζηµία- οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, την ίδια ώρα που έχετε
µέσα ακόµη και φυσικό πρόσωπο. Δηλαδή, γιατί η µη κυβερνητική οργάνωση είναι παραπάνω από το δήµο ή τέλος πάντων έρχεται στο ίδιο επίπεδο µε τους δήµους, τα πανεπιστήµια, τους
επιστηµονικούς συλλόγους, όταν περιλαµβάνετε µέσα ακόµη και
τα φυσικά πρόσωπα; Δηλαδή, αν γίνεται µία δίκη, παραδείγµατος
χάριν στη Κοζάνη, µπορεί κάποιος από την Κρήτη ως φυσικό
πρόσωπο να παρασταθεί. Τι έννοια έχουν τότε οι µη κυβερνητικές οργανώσεις; Νοµίζω ότι αυτό πρέπει έστω και τώρα να απαλειφθεί κυρίως σηµειολογικά, ούτως ώστε να δείξουµε ότι το
ελληνικό κράτος υπήρχε και πριν αυτό το αµερικανικής εµπνεύσεως εφεύρηµα των µη κυβερνητικών οργανώσεων, που έγινε
βέβαια για συγκεκριµένους σκοπούς και θα υπάρχει και µετά,
όταν αυτή η µόδα τέλος πάντων περάσει.
Εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο σηµαντικότερο πρόβληµα, λόγω
του ότι βασίζεται το νοµοσχέδιο πιο πολύ στην τυποποιηµένη µεταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας, χωρίς να µπαίνει στην ουσία
του προβλήµατος. Είναι το θέµα της ευθύνης του παραγωγού
αλλά και της διαχειρίσεως των συσκευασιών. Έχει δηµιουργηθεί
και εδώ ως αποτέλεσµα του συγχρόνου τρόπου ζωής, δηλαδή
από τις επαναχρησιµοποιούµενες συσκευασίες. Γι’ αυτό και δεν
υπήρχε ιδιαιτέρως η έννοια της ανακυκλώσεως στα παλιότερα
χρόνια, γιατί οι συσκευασίες εξ ορισµού ήταν επαναχρησιµοποιούµενες. Πήγαµε στις µιας χρήσεως συσκευασίες, δηµιουργήθηκε το πρόβληµα και έρχεται τώρα η ανακύκλωση υποτίθεται
να λύσει αυτό το πρόβληµα. Δεν το λύνει η ανακύκλωση, γιατί,
όπως είπα και στην επιτροπή, τα προϊόντα τα οποία προκύπτουν
από ανακυκλωµένα υλικά δεν είναι της αυτής ποιότητος -εννοώ
τα µη µεταλλικά προϊόντα- µε τα προϊόντα που είναι πρωτογενούς παραγωγής. Άρα εξ ορισµού, δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Άρα, πρέπει να πάµε και σε άλλες τεχνολογίες όπως είναι η
αεροποίηση, οι οποίες πραγµατικά µετατρέπουν στην ουσία το
προϊόν στην πρώτη ύλη από την οποία προήλθε. Εδώ όµως η ευθύνη του παραγωγού είναι πολύ µεγάλη, λόγω του συγχρόνου
τρόπου ζωής και αναφέροµαι στο παράδειγµα των ταχυφαγείων
-φαστ φουντ αγγλιστί, βαρβαριστί- τα οποία λόγω της λογικής
που έχουν να χρησιµοποιούν το χαρτί και όλα αυτά δηµιουργούν
όγκους σκουπιδιών, τους οποίους δεν διαχειρίζονται όµως τα
ίδια αλλά τα φορτώνουν στην κοινωνία. Άρα, µε µία συγκεκριµένη
επιλογή η οποία υπάρχει ενός καταναλωτικού προτύπου στην
ουσία άλλος έχει το όφελος, δηλαδή οι συγκεκριµένου είδους
επιχειρήσεις και άλλος έχει το κόστος να αντιµετωπίσει το συγκεκριµένο πρόβληµα.
Εδώ οφείλετε να βρείτε κάποια λύση ενδεχοµένως µέσω µιας
άλλης πρωτοβουλίας, νοµίζω όµως ότι ήταν χρυσή ευκαιρία να
ασχοληθούµε µε το συγκεκριµένο θέµα. Δεν µπορεί τα τέλη καθαριότητας να είναι συνάρτηση των τετραγωνικών µέτρων. Εδώ
δηµιουργείται ένα τεράστιο πρόβληµα, γιατί έπρεπε να υπάρχουν τα τετραγωνικά µέτρα και η δραστηριότητα. Γιατί τεράστιο
κόστος τελών καθαριότητας πληρώνουν τα πάρκινγκ, τα οποία
δεν έχουν πρακτικώς απόβλητα, εν αντιθέσει µε τα ταχυφαγεία,
τα οποία έχουν ένα τεράστιο όγκο µε δεδοµένο την οικονοµική
δραστηριότητα. Άρα, εδώ πέρα θα έπρεπε η ευθύνη του παραγωγού να είναι πολύ σηµαντικότερη, ούτως ώστε να τα διαχειριστεί.
Εσείς µεταφέρετε εδώ αυτούσια την οδηγία αλλά αυτό θα
έπρεπε να εξειδικευτεί. Ελπίζω σε κάποιο άλλο νοµοσχέδιο να
εξειδικευτεί και να έχουµε πλέον συγκεκριµένες ευθύνες. Εισάγει
κάποιος γυάλινες συσκευασίες; Δεν µπορεί αυτά να τα πετάει
και να είναι µετά ευθύνη του δήµου, του δηµάρχου να διαχειρι-
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στεί αυτές τις γυάλινες συσκευασίες που αυτός τις ονοµάζει µιας
χρήσεως. Θα πρέπει να υποχρεωθεί να έχει ένα σύστηµα και
αυτό µέσα στο εθνικό σχέδιο διαχειρίσεως των αποβλήτων και
στα περιφερειακά θα πρέπει να προβλέπεται. Άρα, όχι γενικώς
και αορίστως τοποθέτηση ρευµάτων, αλλά και ο καθένας, εφόσον κάνει την επιλογή να έχει, παραδείγµατος χάριν, γυάλινες
συσκευασίες µίας χρήσεως, θα πρέπει να επωµιστεί και το αντίστοιχο κόστος. Μόνο η αναφορά σε βιώσιµη λύση επ’ αυτού, δεν
νοµίζω ότι λύνει το πρόβληµα.
Τώρα, στο θέµα καθαρά των αποβλήτων και του εθνικού σχεδίου υπάρχει µία παρανόηση. Έχουµε µείνει σ’ ένα σχεδιασµό
περιφερειακό, ο οποίος κατά τη γνώµη µου έγινε σε άλλη εποχή
µε άλλα δεδοµένα και θα πρέπει να πάµε σε τεχνολογίες ή σε
σχέδια τα οποία θα ελαχιστοποιούν την απαίτηση σε γη. Σήµερα
-δυστυχώς ή ευτυχώς- και λόγω των περιβαλλοντικών προβληµάτων τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά και λόγω του ότι
η δόµηση η αυθαίρετη ή η νόµιµη έχει επεκταθεί σε περιοχές,
δεν υπάρχουν πολλές περιοχές κατάλληλες για να δεχθούν τα
απορρίµµατα µε τη λογική τη παλιά. Δεν είναι θέµα αυτό πολιτικής σκοπιµότητας, να πούµε ότι κάποιος πολιτικός που δεν φοβάται το πολιτικό κόστος θα πάει εκεί και θα κατορθώσει µε τα
ΜΑΤ ή µε τον α’ ή β’ τρόπο να πείσει τους κατοίκους µιας περιοχής να δεχθούν τα απορρίµµατα όλης της Αττικής ας πούµε ή
όλης της περιοχής των Σερρών. Στην Κοζάνη, υπήρξε µία άλλη
λύση αλλά βέβαια εκεί λόγω της ΔΕΗ υπήρχε συγκεκριµένη διάθεση εκτάσεων δηµοσίας χρήσεως, που δεν υπάρχει σε άλλες
περιοχές και καλώς δεν υπάρχει.
Να σας πω ότι πολλά αφρικανικά κράτη πήγαν κατευθείαν
στην κινητή τηλεφωνία, γιατί ποτέ δεν είχαν κάνει σταθερή. Δεν
υπήρχε κανένας λόγος την στιγµή που υπήρξε η οικονοµική ή
άλλη δυνατότητα, τη στιγµή που υπήρξε η ανάγκη δηµιουργίας
τηλεπικοινωνιακού φορέα να πάνε, όπως πήγε η Ελλάδα ή η Γερµανία, πρώτα στο σταθερό δίκτυο και κατόπιν στο δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας. Επειδή τη στιγµή που δηµιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες υπήρχε κινητή τηλεφωνία, πήγαν απευθείας εκεί.
Εµείς, λοιπόν, παρ’ όλο που σήµερα είµαστε στην ίδια κατάσταση λέµε: Όχι, θα πάµε πρώτα ένα βήµα πίσω, θα κάνουµε
ΧΥΤΑ µε τη λογική του 1950 -που ούτε τότε βέβαια ίσχυε σε ορισµένες χώρες, όπως στη Δανία, που είναι πολύ προχωρηµένεςκαι κατόπιν θα δούµε σταδιακώς αν θα προχωρούµε και θα ενσωµατώνουµε νέες τεχνολογίες. Αυτό κατά τη γνώµη µου είναι
λάθος και πρέπει απευθείας να πάµε στις τεχνολογίες οι οποίες
έχουν ελάχιστη ανάγκη χρήσεως γης. Αυτή είναι µία βασική προτεραιότητα, που πρέπει να λάβει υπ’ όψιν ο σχεδιασµός οποιασδήποτε τέτοιας πολιτικής. Αυτά, βέβαια, δεν έχουν άµεση σχέση
µε το νοµοσχέδιο αλλά νοµίζω ότι είναι τελείως συµβατά µε αυτό
που περιγράφει το νοµοσχέδιο.
Τώρα στο θέµα των τοπογραφικών, µε την ρύθµιση την οποία
κάνετε, υπήρχαν εδώ δύο βήµατα. Υπάρχει η προηγούµενη προσπάθεια την οποία κάνατε µε τον προηγούµενο νόµο και να δηµιουργηθούν κατά κάποιο τρόπο σωστά τοπογραφικά, τα οποία
εκ των πραγµάτων θα µπορούσαν να διευκολύνουν το έργο του
Κτηµατολογίου. Εδώ κάνετε ένα βήµα πίσω. Εδώ έρχεστε, λοιπόν, και αφαιρείτε από τα εντός σχεδίου ακίνητα αυτήν την υποχρέωση, έρχεστε όµως στην ουσία να δυσκολέψετε το έργο του
Κτηµατολογίου από εδώ και πέρα. Βέβαια, είναι µία ισορροπία
από την µια πλευρά ότι πρέπει να πάµε σταδιακά αλλά πέρα από
το οικονοµικό βάρος πρέπει επιτέλους κάποτε να ξεκινήσει και
µία αρχή και να µπουν τα πράγµατα σε σωστή βάση. Εδώ πέρα
κάνατε πριν ένα βήµα µπροστά, τώρα ξανακάνουµε ένα βήµα
πίσω και θα µείνουν τα πράγµατα ως έχουν, γιατί αυτό διευκολύνει κάποιους συµβολαιογράφους κ.λπ..
Δεν θέλουµε να δηµιουργήσουµε τεράστιο πρόβληµα στους
συµβολαιογράφους αλλά κάποτε πρέπει και οι συγκεκριµένοι
συµβολαιογράφοι να µάθουν να προσαρµόζονται στις απαιτήσεις, που έχει σήµερα το επάγγελµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν µπορεί να συµβολαιογραφεί κάποιος όπως το 1950, γιατί
τότε ο πατέρας του ή ο παππούς του συµβολαιογραφούσε µε
έναν τρόπο και θέλει σήµερα να αντιγράφει τα συµβόλαια. Υπάρ-
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χουν µεγαλύτερες απαιτήσεις από το επάγγελµα υποχρεωτικώς
και πρέπει όλοι να προσαρµοστούµε. Ενδεχοµένως, να δούµε
πώς θα µπορέσει να γίνει αυτό, αλλά µε αυτόν τον τρόπο στην
ουσία µεταφερόµαστε ξανά στο 1950.
Έρχοµαι στο θέµα των υδροηλεκτρικών. Εδώ πέρα έγινε µία
συζήτηση και νοµίζω ότι ήταν κακός ο νόµος του 2006 που έλεγε
ότι δεν θεωρούνται ΑΠΕ από ένα σηµείο και πάνω. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας –είπα και στην επιτροπή- είναι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, τελείωσε αυτό. Τώρα, το αν είναι προτιµητέες
ή όχι, αυτό είναι µία άλλη συζήτηση. Δεν µπορούµε όµως, να
λέµε ότι µέχρι τόσα µεγαβάτ είναι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
και από τόσα και πάνω δεν είναι. Νοµίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο
και πρέπει να ειπωθεί σε όλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Δεν γνωρίζω για τα συγκεκριµένα έργα, τα οποία κάποιοι συνάδελφοι που είναι από αυτές τις περιοχές, προφανώς, τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Αλλά δεν µπορούµε να απορρίπτουµε τα
µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, γιατί ανάπτυξη -όπως σωστά γράφει η αιτιολογική έκθεση, αλλά δεν έγινε νοµίζω ευρέως γνωστό
και δεν τονίστηκε από εσάς- των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
χωρίς υδροηλεκτρικά έργα δεν υπάρχει. Και θα πω ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει το πλεονέκτηµα ότι µπαίνει αµέσως στο
σύστηµα και βγαίνει αµέσως από το σύστηµα. Άρα, µπορεί να
καλύψει αιχµές. Μπορεί να καλύψει έλλειψη ενέργειας η οποία
εκ της φύσεώς τους τα φωτοβολταϊκά –παραδείγµατος χάριν σε
µία περιοχή ξαφνικά έρχεται συννεφιά- δεν θα βγάλουν την απαιτούµενη ενέργεια, ή κάπου υπάρχει νηνεµία και δεν θα υπάρξει
ισχυρή ενέργεια από τα αιολικά. Αυτά πρέπει να καλυφθούν
µέσω των υδροηλεκτρικών και µάλιστα µέσω αντλησιοταµιευτήρων.
Όταν άλλες χώρες προηγµένες, όπως η Ελβετία, στηρίζουν το
σύστηµά τους σε τέτοια έργα, δεν µπορεί εµείς να µιλάµε για
ανάπτυξη –γιατί κάπου έχει γίνει και αυτό καραµέλα- αλλά χωρίς
να γίνεται τίποτε. Εκτός εάν πιστεύουµε ότι αυτό θα γίνει µόνο
µε το χτίσιµο νέων ξενοδοχείων, που µετά θα δίνουµε τιµές κάτω
από το κόστος, για να βρούµε τουρίστες να βάλουµε µέσα. Ε,
αυτό εδώ δεν είναι ανάπτυξη.
Βέβαια, κάνατε και µία άλλη ρύθµιση. Παίρνετε στην ουσία το
σχέδιο διαχειρίσεως και µεταφέρετε τις όποιες ρυθµίσεις στο
σχέδιο διαχειρίσεως των λεκανών απορροής. Θα πρέπει όµως,
να υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση ότι αυτά θα τελειώσουν
µέσα σ’ ένα λογικό χρονικό διάστηµα. Αν είναι, όπως οι νόµοι του
1979 ή του 1986, που µέχρι σήµερα ακόµη δεν έχουν υλοποιηθεί
οι προβλέψεις τους, νοµίζω ότι δεν έχει κανένα νόηµα να τα συζητάµε µέσα στη Βουλή. Πρέπει κάποτε και η διοίκηση, όταν αναλαµβάνει ευθύνες -και τις αναλαµβάνει µέσω της νοµοθετικής
πρωτοβουλίας των κυβερνήσεων- να τις υλοποιεί.
Για το θέµα του Παρνασσού, που ρυθµίζετε εκεί πέρα ένα ζήτηµα, δεν πήρα κάποια σαφή απάντηση. Θα ήθελα, λοιπόν, µία
σαφή απάντηση αν µπορούν να ληφθούν αντίστοιχα ζητήµατα σε
άλλα χιονοδροµικά, µε τις παρούσες ρυθµίσεις. Απ’ όσο µπορώ
να καταλάβω εγώ από τις ρυθµίσεις, δεν λύνονται αυτά τα ζητήµατα. Θα παραµείνουν και στο µέλλον. Βέβαια, είδαµε από κάποια περιβαλλοντική οργάνωση να λένε, να µη γίνουν οι
ανακατασκευές στον Παρνασσό. Προφανώς, µπορεί να υπάρχουν κάποιες σκοπιµότητες εκεί πέρα, οι οποίες θα κρατήσουν
το έργο αυτό να µη γίνει και στην ουσία να υπάρχει µία απαράδεκτη κατάσταση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Νοµίζω όµως, ότι πρέπει να φέρετε στο νοµοσχέδιο κάποια
ρύθµιση, γιατί παρόµοια µε τον Παρνασσό υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και νοµίζω ότι πρέπει να δώσετε µία ολοκληρωµένη λύση.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του Νοµού Ηρακλείου, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, το οποίο κάνει άλλο ένα
σηµαντικό βήµα σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος.
Και λέω «άλλο ένα βήµα», διότι έχουν προηγηθεί σηµαντικά νοµοσχέδια, που ήρθαν το τελευταίο διάστηµα, όπως αυτό που
αφορούσε την αδειοδότηση: το νέο σύστηµα περιβαλλοντικής
αδειοδότησης.
Προέχει να πω ότι χωρίς, πραγµατικά, να γίνεται καµµία έκπτωση για την προστασία του περιβάλλοντος –αντίθετα ενισχύοντας το θεσµικό πλαίσιο- έχουµε και τους κανόνες για την
ανάπτυξη, τους κανόνες για τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων µέσα από µία συµβίωση, η οποία µπορεί να αποδώσει και
να φέρει καρπούς στον τόπο. Η αειφόρος ανάπτυξη µένει
γράµµα κενό, αν αυτό το πάντρεµα της ανθρώπινης δραστηριότητας δεν γίνει µέσα στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος.
Βέβαια, πρέπει να πούµε ότι πολλά ζητήµατα που αναφέρονται
στους νόµους δεν µπορούν να υλοποιηθούν, αν δεν υπάρχουν οι
αντίστοιχες πολιτικές από τους φορείς. Αναφέρθηκε κάποιος συνάδελφος στην έλλειψη αναλυτικής αναφοράς στο θέµα της διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης κ.λπ.
Αυτά είναι ζητήµατα πολιτικών. Θα πρέπει οι φορείς που είναι
κοντά στους πολίτες να αξιοποιούν το θεσµικό πλαίσιο και να
προχωρούν µε εκπαίδευση, µε συνέργεια µε εθελοντικούς φορείς, κυρίως όµως να προχωρήσουν µε έναν τοπικό σχεδιασµό,
ο οποίος θα έχει και µεγάλη αξία, γιατί ο ίδιος ο πολίτης θα βλέπει να έχει αποτέλεσµα η δράση του, η συµµετοχή του σε αυτήν
τη διαδικασία της προστασίας του περιβάλλοντος.
Βέβαια, θα πρέπει να πούµε ότι αυτό δεν πρέπει να αφεθεί
στην τύχη του αλλά όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα αρµόδια
όργανα επιβάλλει πρόστιµα στην Ελλάδα για περιπτώσεις όπου
δεν αντιµετωπίζονται σωστά τα ζητήµατα διαχείρισης των απορριµµάτων –και έχουµε πρόστιµα στη χώρα- µε τον ίδιο τρόπο σε
εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη για
τους φορείς είτε είναι δήµοι είτε είναι ΦΟΣΔΑ είτε οτιδήποτε, που
είναι αρµόδιοι για να εφαρµόσουν ένα θεσµικό πλαίσιο και µία
διαδικασία διαχείρισης στον τόπο τους. Αντίστοιχα ο φορέας σε
αυτήν τη συνεργασία µε τους πολίτες, να βλέπει πώς προχωράνε
οι συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, δηλαδή συγκεκριµένα τοπικά
προγράµµατα στην υλοποίηση τέτοιων σχεδιασµών.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι η ενσωµάτωση αυτών των οδηγιών µε την
καθυστέρηση -την οποία επεσήµαναν και άλλοι- θα δώσει νέα
ώθηση στο θέµα της αειφόρου ανάπτυξης και στο θέµα της αποτελεσµατικής προστασίας του περιβάλλοντος.
Για τα ζητήµατα που περιλαµβάνονται στο τρίτο µέρος, θα
ήθελα κατ’ αρχάς να ξεκινήσω µε µία παρατήρηση, σε σχέση µε
το θέµα της αυθαίρετης δόµησης και το πριν το ’82 ή το µετά το
’82, όπως το χώρισε ο κύριος Υπουργός.
Θεωρώ ότι και µετά το ’82 σε πολλές περιοχές υπήρχε ζήτηµα
στέγασης, γι’ αυτό προχώρησαν σε αυθαίρετα. Δεν ξέρω τι έγινε
εδώ στην Αττική, δεν ξέρω τι έγινε σε άλλες περιοχές -εάν είναι
παραθεριστική κατοικία ή οτιδήποτε- όµως, το κύριο στοιχείο
είναι ότι η πολιτεία τότε δεν µπορούσε να καλύψει τις ανάγκες
λόγω µη ύπαρξης σχεδίων πόλης που θα µπορούσαν να απορροφήσουν τη µεγάλη µετακίνηση πληθυσµού που έγινε προς τις
πόλεις. Από το ’82 και µετά, υπήρξε στην ύπαιθρο µία ανάπτυξη
η οποία έφερε εισόδηµα. Αυτό το εισόδηµα επενδύθηκε στην
πόλη. Και µε τη λογική η οποία αναπτύχθηκε του δηµοσίου υπαλλήλου, ή καλύτερα του υπαλλήλου των ΔΕΚΟ, ο περισσότερος
κόσµος έτρεχε στις πόλεις. Δεν έτρεχε όπως στη δεκαετία του
’60, για να βρει δουλειά, λόγω του ότι δεν µπορούσε να αποδώσει η ύπαιθρος αλλά επειδή απέκτησε µία οικονοµική δυνατότητα, µεταφέρθηκε στην πόλη. Και βέβαια η έλλειψη σχεδίων
πόλης, τουλάχιστον στο νοµό µου, οδήγησε στην αυθαίρετη δόµηση.
Είναι, λοιπόν, σηµαντική η ευθύνη και των τοπικών φορέων,
αλλά κυρίως της πολιτείας που και σήµερα δυστυχώς, µε τρειςτέσσερις υπαλλήλους το Υπουργείο προσπαθεί να προχωρήσει
τα σχέδια πόλης.
Κύριε Υπουργέ, αν δεν κάνετε ριζική αποκέντρωση στις διαδι-
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κασίες αυτές, δεν µπορούν να προχωρήσουν τα σχέδια πόλης,
τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουν να αντιµετωπίσουν πιεστικές
οικιστικές ανάγκες. Θα έλεγα ότι οι αποκεντρωµένες διοικήσεις
είναι µια σηµαντική κρατική –δεν είναι αυτοδιοικητική- δοµή και
µπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ αποτελεσµατικά για την ολοκλήρωση των σχεδίων πόλης. Θεωρώ ότι πρέπει να µπει διάταξη,
όπου όποια αποκεντρωµένη διοίκηση το ζητήσει και έχει το ανθρώπινο δυναµικό, να µπορεί να συνδράµει αυτήν την προσπάθεια για την ολοκλήρωση των σχεδίων πόλης.
Ένα δεύτερο θέµα, είναι αυτό που αναφέρθηκε ο Υπουργός
για το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγµατος, το οποίο πολύ
σωστά έθεσε σε διαβούλευση για ένα ακόµη µήνα. Ασφαλώς,
υπάρχουν παρερµηνείες, υπάρχουν όµως και πραγµατικότητες.
Στις παρερµηνείες δεν είναι µόνο η πλευρά των απέξω, αλλά και
εµείς δηµιουργήσαµε αυτήν την εικόνα.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει µετά την ολοκλήρωση
της διαβούλευσης στην αρµόδια επιτροπή να γίνει µια συζήτηση
γι’ αυτό το θέµα, οπότε από εκεί και πέρα να πάρει το δρόµο του
µε τις παρατηρήσεις και µε όλα αυτά τα οποία θα κρίνετε ότι πρέπει να ενταχθούν. Πάντως, είναι ένα τεράστιο θέµα, το οποίο δεν
µπορεί να µένει σε εκκρεµότητα µε τη µία ή την άλλη ερµηνεία.
Για τις ρυθµίσεις των αυθαιρέτων, κατέθεσα γραπτές προτάσεις για αναγκαίες ρυθµίσεις, οι οποίες έπρεπε –και µπορούσαννα µπουν και θα βοηθούσαν αλλά δεν ενσωµατώθηκαν. Εντάξει,
είναι ένα θέµα που το έχουµε τροποποιήσει πάρα πολλές φορές.
Όµως, πρακτικά ζητήµατα βοηθούν.
Θα επιµείνω µόνο σε ένα, όταν δηλαδή ο ιδιοκτήτης αυθαιρέτου θέλει να καταβάλει ένα ποσό πολύ µεγαλύτερο από την
πρώτη δόση αλλά µικρότερο από το συνολικό ποσό και δεν του
επιτρέπεται. Και δεν του επιτρέπεται, γιατί δεν του δίδεται η ανάλογη έκπτωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο επιπλέον χρόνο.
Σας αναφέρω για παράδειγµα ότι το πρόστιµο είναι 10.000.
Αντί να δώσει την προκαταβολή 1.000 ευρώ και τα υπόλοιπα
9.000 να πάνε σε δόσεις ή να δώσει τα 10.000 συνολικά µε την
έκπτωση του 20%, οποιοδήποτε ποσό από τις 10.000 –φερ’ ειπείν
4.000, 6.000 ευρώ- έχει τη δυνατότητα να καταθέσει, να µπορεί
να κατατεθεί, να εισπραχθεί µε την αντίστοιχη έκπτωση του 20%
και το υπόλοιπο ποσό να πάει µε δόσεις. Είναι ένα απλό πράγµα
που δεν αλλάζει τη λογική και τη δοµή της µέχρι τώρα διαδικασίας και του νοµοσχεδίου.
Θέλω να πω ότι από την τροπολογία, την οποία καταθέσαµε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και µε αυτό ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: ...και αφορούσε πάρα πολλές
περιοχές, έγινε αποδεκτή κατά τα 2/3 ως προς τα τοπογραφικά
και µε τα θεωρηµένα αποσπάσµατα από τοπογραφικά που υπάρχουν –δεν γίνεται καµµία έκπτωση στη λογική που υπάρχει- θα
µπορούν να γίνουν οι µεταβιβάσεις στις περιπτώσεις όπου είναι
ενταγµένα στο ΟΣΔΕ ή είναι σε αναδασµό ή είναι από διανοµή
και θα έχουµε µικρής αξίας ιδιοκτησίες να µην επιβαρύνονται µε
επιπλέον κόστος.
Επιτρέψτε µου να πω µια κουβέντα για τους τεχνολόγους,
κυρία Πρόεδρε, γιατί κάθε φορά που έχουµε συζήτηση στη
Βουλή για ένα θέµα που έχει να κάνει µε επαγγελµατικά δικαιώµατα, όλοι µένουµε µπροστά σε µια αντιπαράθεση µηχανικών,
τεχνολόγων κ.λπ.. Νοµίζω ότι αυτό πρέπει άπαξ να το δούµε και
να το εξετάσουµε και να µην έχουµε κάθε φορά τη µία ή την άλλη
συντεχνία.
Στο συγκεκριµένο θέµα που έχει τεθεί –παραδείγµατος χάριν
για τα κτήρια- το τµήµα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας προ πολλού.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι, ναι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): «Ναι, ναι», αλλά δεν
κλείνετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το Τµήµα Ανακαίνισης Κτηρίων
του Τ.Ε.Ι. έχει τους αποφοίτους µε τα αντίστοιχα επαγγελµατικά
δικαιώµατα για την αντίστοιχη δουλειά. Να µην κάνουµε περι-
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πτωσιολογία, αλλά άπαξ να καθίσουµε να δούµε ποιοι είναι πού
–και σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας που είναι αρµόδιο- προκειµένου να επιλύσουµε αυτά τα προβλήµατα.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κεγκέρογλου. Επ’ αυτών που θέσατε, θα απαντήσει
ο Υπουργός.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας κ. Νικόλαος
Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ως Δηµοκρατική Αριστερά, κυρία Πρόεδρε, προβληµατιστήκαµε πάρα πολύ για το τι θέση θα πάρουµε, όσον αφορά την
αρχή του νοµοσχεδίου, δηλαδή αν θα τοποθετηθούµε υπέρ ή
κατά. Αυτό βεβαίως, οφείλεται στο γεγονός ότι το περιεχόµενο
του νοµοσχεδίου διαµορφώνει διάφορα ισοζύγια, τα οποία µας
δυσκόλευαν πάρα πολύ στο να κρίνουµε και να αξιολογήσουµε
ποιο βαραίνει περισσότερο απ’ όλα.
Παραδείγµατος χάριν, τα δύο πρώτα κεφάλαια που αφορούν
την ενσωµάτωση των δύο οδηγιών 98 και 99 είναι προφανές ότι
τα στηρίζουµε. Το δηλώσαµε και στην Επιτροπή. Όµως, το Κεφάλαιο Γ’ το οποίο έρχεται να διορθώσει –κατά την εκτίµησή
µας- προηγούµενες λανθασµένες επιλογές σε καµµία περίπτωση
δεν θα µπορούσε να µας βρει σύµφωνους σε πολλά του σηµεία,
τα οποία θεωρούµε ότι είναι τόσο, µα τόσο πολύ σοβαρά που
δεν µας επιτρέπουν να τοποθετηθούµε θετικά στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο.
Εκτός από αυτό, αποδεχόµαστε πλήρως τη γενική αξιολόγηση
της έκθεσης της οικονοµικής και κοινωνικής επιτροπής που διαπιστώνει ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποτελεί άθροισµα περιβαλλοντικών διατάξεων, χωρίς ενιαίο υπόβαθρο συνεκτικής
περιβαλλοντικής πολιτικής. Αυτή, λοιπόν, η θέση και η αξιολόγηση µάς οδηγεί στο να είµαστε αρνητικοί επί της αρχής στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Στη σύντοµη τοποθέτηση και παρέµβασή µου θα περιοριστώ
στα δύο πρώτα κεφάλαια, δηλαδή αυτά της ενσωµάτωσης των
δύο οδηγιών και θα αναφερθώ επί των άρθρων στο Κεφάλαιο Γ’
στη συζήτηση επί των άρθρων στην αυριανή συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά την προστασία του
περιβάλλοντος µέσω του Ποινικού Δικαίου, η Ελλάδα έχει ένα
πρωτοποριακό θεσµικό πλαίσιο, το άρθρο 28 του ν. 1650/1986,
µε την εικοσιεξάχρονη ισχύ του, η οποία δοκιµάστηκε πάρα
πολύ, µε πενιχρά, µπορώ να πω, αποτελέσµατα. Ήταν πενιχρά,
όχι επειδή δεν ήταν επαρκής η διατύπωση του συγκεκριµένου
άρθρου, αλλά –όπως συνήθως συµβαίνει στη χώρα- γιατί ποτέ
δεν λειτούργησαν οι δοµές και οι θεσµοί που ήταν επιφορτισµένοι να το εφαρµόσουν.
Η ισχύς του συγκεκριµένου άρθρου δεν έχει τύχει µέχρι τώρα
καµµίας αξιολόγησης και επεξεργασίας, στο κατά πόσο δηλαδή
βοήθησε πραγµατικά στο να υπάρξει η τιµωρία όλων όσων επιβάρυναν το περιβάλλον το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Το
έχει αποφύγει αυτό και κατά τη συζήτηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Όµως, στο συγκεκριµένο άρθρο, κυρία Πρόεδρε, εκτός από
τον ποινικό κολασµό της περιβαλλοντικής παραβίασης, υπάρχουν και διατάξεις για διοικητικές κυρώσεις. Το ερώτηµα που τίθεται, αξιολογώντας αυτές τις συγκεκριµένες διατάξεις και την
εφαρµογή τους, είναι στο κατά πόσο η βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου «ο ρυπαίνων
πληρώνει» έχει εφαρµοστεί σε αυτήν εδώ τη χώρα.
Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρία Πρόεδρε, αν είχαµε
έναν κατάλογο του αριθµού των προστίµων που έχουν επιβληθεί
από το 1986 µέχρι σήµερα και πόσα από αυτά τα πρόστιµα έχουν
εισπραχθεί, ούτως ώστε να µιλάµε πραγµατικά για τη γενική και
ειδική αποτροπή όσον αφορά τις συγκεκριµένες παραβάσεις.
Ο απολογισµός θα ήταν µία πολύ «πονεµένη ιστορία», θα υπεδείκνυε την πλήρη αναξιοπιστία του ελληνικού δηµοσίου. Θα µου
επιτρέψετε να πω, όµως, ότι συνιστά µία ηθεληµένη επιλογή του
πολιτικού συστήµατος να µην εισπράττονται τα πρόστιµα αυτά.
Όσον αφορά τη Β’ Ενότητα, αυτή της διαχείρισης των αποβλήτων, κυρία Πρόεδρε, όπως είπα και στην επιτροπή, ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων
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υπάρχει και µάλιστα, ενσωµατωµένο στην εγχώρια νοµική τάξη
πολύ πριν το 1996. Μάλιστα, οι πρώτες κοινές υπουργικές αποφάσεις εκδόθηκαν το 1996-1997. Αυτό το θεσµικό πλαίσιο, τηρουµένων των αναλογιών, προέβλεπε ολοκληρωµένη διαχείριση
στερεών αποβλήτων και –αν θέλετε- µε όλα τα στάδια και όλες
τις διαδικασίες που προβλέπονται και από το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο.
Όµως, κανένας δεν µας έχει απαντήσει µέχρι σήµερα, γιατί
παραδείγµατος χάριν από τότε µέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει
εκπόνηση πλήρων σχεδίων περιφερειακής διαχείρισης.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι τα υφιστάµενα περιφερειακά σχέδια
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που εγκρίθηκαν από το 2004,
ουσιαστικά συνιστούν απλή συγκόλληση των προηγούµενων νοµαρχιακών σχεδιασµών. Έτσι, λοιπόν, προβλέπεται, παραδείγµατος χάριν, στην Ελλάδα σε κάθε νοµό ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ή προβλέπονται ΧΥΤΑ δύο ή τρεις σε κάθε νοµό. Είναι
εκτός τόπου και χρόνου, δηλαδή, όσον αφορά τη σύγχρονη αντίληψη διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει πλήρης νοµοθεσία για τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις και µάλιστα, τα υλικά αυτά έχουν χαρακτηριστεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ως «ρεύµα πρωταρχικής σηµασίας». Υπάρχει
νοµοθετικό πλαίσιο για τις συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών, ο ν. 2939/2001 και µάλιστα, έχει εκδοθεί
υπουργική απόφαση, υπ’ αρθµ. 36259/2010, όσον αφορά τη διαχείριση αυτών των συγκεκριµένων αποβλήτων. Έκανα ερώτηση
πρόσφατα. Η απάντηση είναι ότι γενικώς προωθείται η διαδικασία εκπόνησης των µελετών κ.λπ.. Μέχρι τώρα όλη η Ελλάδα,
όλα τα ρέµατα είναι γεµάτα µε µπάζα, απόβλητα τέτοιου είδους.
Θέλω να πω µε λίγα λόγια ότι όσο πλήρης και αν είναι η συγκεκριµένη ενσωµάτωση της οδηγίας, την οποία εµείς χαρακτηρίζουµε θετική, εάν δεν υπάρξει πραγµατική βούληση της πολιτικής ηγεσίας, του ελληνικού δηµοσίου, του ελληνικού κράτους
αυτά τα πράγµατα να τα επιβάλει και µάλιστα, πολλές φορές,
κόντρα σε τοπικίστικες και άλλες αντιλήψεις, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα σε αυτήν εδώ τη χώρα.
Επιφυλάσσοµαι αύριο να τοποθετηθώ επί των άρθρων του Γ’
Κεφαλαίου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε τη Βουλευτή Νοµού Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.
Μαρία Σκραφνάκη.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµασία του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου είναι διπλή,
αφού περιλαµβάνει την ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία
δύο πολύ σηµαντικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος και αφού περιλαµβάνει, επίσης, ρυθµίσεις χωροταξικού και πολεοδοµικού περιεχοµένου.
Στόχος της πρώτης οδηγίας είναι η δηµιουργία ενός ενιαίου
πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος για όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ώστε να σταµατήσει η διαφορετική αντιµετώπιση των περιβαλλοντολογικών εγκληµάτων από τα διάφορα κράτη-µέλη και
να µην µπορούν οι επιτήδειοι δράστες να εκµεταλλεύονται προς
όφελός τους τις υφιστάµενες διαφορές µεταξύ των νοµοθεσιών
των επιµέρους κρατών.
Συγκεκριµένα, υιοθετείται κατάλογος σοβαρών περιβαλλοντολογικών αδικηµάτων που θα θεωρούνται σε όλα τα κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποινικά αδικήµατα και αυστηροποιούνται οι ποινές που θα επιβάλλονται, σε περίπτωση σοβαρών περιβαλλοντολογικών εγκληµάτων.
Επίσης, µε το παρόν νοµοσχέδιο υιοθετείται µια δεύτερη ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων.
Ειδικότερα, θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες διαχείρισης των αποβλήτων µε την κατάρτιση εθνικού σχεδιασµού διαχείρισης των
αποβλήτων, µε στόχο τη µείωση των περιβαντολλογικών επιπτώσεων από την παραγωγή και διαχείρισή τους και εφαρµόζεται η
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Οι ρυθµίσεις αυτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σω-
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στές. Το πρόβληµα, όµως, κύριε Υπουργέ, όπως καλά γνωρίζετε,
είναι πώς θα τα εφαρµόσουµε όλα αυτά.
Θέλω να απαντήσω και στο συνάδελφο τον κ. Τσούκαλη ότι
πράγµατι υπήρχαν πολλές φορές περιφερειακοί σχεδιασµοί για
τη διαχείριση των αποβλήτων. Το θέµα είναι πώς θα εφαρµοστούν.
Και χαίροµαι πάρα πολύ που µια οµάδα ανθρώπων, ειδικά στη
Δυτική Μακεδονία -το γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, αυτό- µε επικεφαλής τότε τον Υφυπουργό, σήµερα τον κ. Κουκουλόπουλο, µε
όλους τους δηµάρχους στη Δυτική Μακεδονία –και είναι η µόνη
περιφέρεια στη χώρα- καταφέραµε πρώτοι και υλοποιήσαµε τον
περιφερειακό σχεδιασµό για τα απορρίµµατα.
Επειδή τίθεται ξανά το θέµα αυτό, θα ήθελα να προσθέσω ότι
στον περιφερειακό σχεδιασµό οπωσδήποτε θα πρέπει σε κάθε
περιφέρεια να προβλεφθεί και ένα εργοστάσιο υποχρεωτικά –
δεν µε ενδιαφέρει τι θα είναι, καύσης ή οτιδήποτε άλλο- πέρα
από τα ΧΥΤΑ, τα ΧΥΤΥ κ.λπ..
Βέβαια, πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση όλων, για να
εφαρµοστούν όλα αυτά που αφορούν τα απορρίµµατα, διότι κανένας δεν θέλει να πάει ένας ΧΥΤΑ δίπλα από το χωριό του.
Όµως, θα πρέπει να αποφασίσουν οι περιφέρειες, οι δήµαρχοι
ότι τα απορρίµµατα θα πρέπει να τα διαχειριστούν, διότι είναι
αµαρτία Θεού να πληρώνουµε πρόστιµα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τα λεφτά που δεν έχουµε και να µην µπορούµε τόσα
χρόνια να λύσουµε τα θέµατα των απορριµµάτων.
Επίσης, αντικείµενο του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου είναι και
η ρύθµιση πολεοδοµικών θεµάτων. Με αφορµή αυτό θα ήθελα
να ζητήσω, κύριε Υπουργέ, την προώθηση των πολεοδοµικών
σχεδίων, των πολεοδοµικών µελετών που εκκρεµούν στο Υπουργείο σας. Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: Ή µε ενίσχυση
της αρµόδιας υπηρεσίας µε άτοµα, αποσπάσεις από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου σας ή µε το να αποκεντρωθούν στις επιµέρους κρατικές περιφέρειες. Τώρα ήδη είναι τετρακόσια σχέδια
στο ΥΠΕΚΑ, κάθονται οι φάκελοι και δεν τους ανοίγει κανείς.
Χαίροµαι, επίσης, που ξεκαθαρίσατε σήµερα στη Βουλή ότι τα
εκτός σχεδίου ακίνητα που θα είναι εντός γενικού πολεοδοµικού
σχεδίου δεν θα έχουν κανένα πρόβληµα στην ανοικοδόµησή
τους.
Θα ήθελα να σας θέσω, όµως, ένα θέµα, κύριε Υπουργέ, ότι
οι αµοιβές για τις µελέτες των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων
είναι πάρα πολύ µεγάλες και αδυνατούν οι δήµοι µέσα σε αυτές
τις καταστάσεις να δώσουν 1 και 1,5 εκατοµµύριο ευρώ για µελέτες γενικού πολεοδοµικού σχεδίου. Αν δείτε τις µελέτες των
ρυθµιστικών που έχει αναθέσει το Υπουργείο σας, είναι σε πολύ
χαµηλές τιµές σε σχέση µε τις µελέτες των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων.
Επίσης, πρέπει πρώτον, να γίνει αναπροσαρµογή του τιµολογίου και δεύτερον, πρέπει –αν µπορείτε- να δώσετε από το Πράσινο Ταµείο χρήµατα στους δήµους που δεν εκπονούν γενικά
πολεοδοµικά σχέδια.
Τώρα, σχετικά µε τη ρύθµιση των αυθαιρέτων, είναι θετικό το
ότι υπάρχει ο νόµος αυτός που ψηφίσαµε, που δίνει κάποια διέξοδο και που έγινε για πρώτη φορά µετά το 1983.
Όµως τα ποσά των προστίµων είναι πολύ µεγάλα. Δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν οι πολίτες. Επίσης, πρέπει να δοθεί µία
παράταση. Κύριε Υπουργέ, λήγει σε λίγες ηµέρες ο χρόνος. Τι
θα κάνετε; Θα πάτε να κατεδαφίσετε τα αυθαίρετα; Στο νοµό
µου, µόνο το 10% των ανθρώπων -κι αν είναι και τόσο το ποσοστό- προσήλθαν για να ρυθµίσουν τα θέµατα των αυθαιρέτων.
Και αύξηση των δόσεων πρέπει να δώσετε και παράταση χρόνου
και µείωση των τιµών.
Επίσης, τα ακίνητα που είναι χτισµένα προ του ’83 -τα οποία
µεταβιβάζονταν µε το νόµο του Τρίτση- µε το νόµο που κάναµε,
τώρα οι άνθρωποι δεν µπορούν να τα µεταβιβάσουν. Φέραµε δηλαδή αυτούς τους ιδιοκτήτες, που ήδη έχουν µεταβιβάσει στα
παιδιά τους ή κάποιους που αγόρασαν, σήµερα να πρέπει να
βρουν µηχανικό να τα τακτοποιήσει. Ενώ δεν πλήρωνε κι ενώ
µπορούσε πριν να µεταβιβάσει, τους φέρνουµε σε δυσχερέστερη θέση.
Πρέπει αυτό το θέµα να το επαναφέρουµε στην κατάσταση
που ήταν πριν. Στην ανάγκη, οι µεταβιβάσεις να γίνονται µε υπεύ-
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θυνη δήλωση των ιδιοκτητών, των µηχανικών και µε τοπογραφικό
και να καταγράφονται στο Υπουργείο, για να ξέρουµε πράγµατι
ποια είναι η κατάσταση. Όµως, δεν µπορεί αυτοί οι πολίτες να
είχαν το δικαίωµα και µεταβίβασης και να µην πληρώναν και τίποτα και τώρα να τους λέµε «ελάτε να πληρώσετε και να µην
µπορείτε να µεταβιβάσετε». Το ίδιο το κράτος τούς είχε δώσει
αυτήν τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει συνέχεια. Αυτό το έχω επαναφέρει πολλές φορές και σας παρακαλώ πολύ –κι άλλοι συνάδελφοι το θέτουν- να ξαναδούµε αυτό το θέµα.
Τα τοπογραφικά για τις µεταβιβάσεις είναι σωστό.
Όσον αφορά στους υποµηχανικούς, δεν καταλαβαίνω γιατί ερχόµαστε κάθε φορά και νοµοθετούµε και λέµε «µόνο οι πολιτικοί
µηχανικοί». Εµένα και ο άντρας µου πολιτικός µηχανικός είναι και
τα παιδιά µου του Πολυτεχνείου, αλλά από την ώρα που υπάρχουν και ΤΕΙ κι έχουν δικαιώµατα θεσµοθετηµένα από το Υπουργείο Παιδείας, δεν θα ερχόµαστε εµείς αποσπασµατικά εδώ να
νοµοθετούµε. Νοµίζω κι αυτό πρέπει να το διορθώσετε.
Κατά τα άλλα, είναι στη σωστή κατεύθυνση το νοµοσχέδιό σας
και γι’ αυτό και το ψηφίζω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ, κ. Δηµήτριος
Τσιρώνης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν µπορεί να µην συµφωνήσει στην ενσωµάτωση στην εσωτερική έννοµη τάξη αυτών
των δύο οδηγιών που αφορούν στην ποινική προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων, δύο σηµαντικών οδηγίων που είναι θέµα πολιτισµού και
δηµοκρατίας η ενσωµάτωσή τους. Και νοµίζω πως είναι πολύ τιµητικό που σήµερα η Βουλή υιοθετεί αυτές τις δύο τροπολογίες
και εναρµονίζεται το δικό µας δίκαιο µε το Κοινοτικό Δίκαιο και
τις κατευθύνσεις αυτών των δύο οδηγιών.
Είναι πολύ σηµαντικό που στη δεύτερη οδηγία, για τη διαχείριση των αποβλήτων η έγκριση του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί πλέον ευθύνη του περιφερειακού
συµβουλίου. Όπως παλαιότερα αποτελούσαν και ευθύνη του περιφερειακού συµβουλίου τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια, η
διαχείριση των υδάτινων πόρων κ.ο.κ.. Θα ήταν πάρα πολύ σηµαντικό, κύριε Υπουργέ, εάν έστω είτε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο
είτε σε ένα από τα επόµενα, δοθεί η δυνατότητα τα περιφερειακά
συµβούλια να έχουν κυρίαρχο ρόλο σε τέτοιου είδους ζητήµατα.
Κατ’ αρχάς να σας πω για το άρθρο 56 που αφορά τα υδροηλεκτρικά φράγµατα. Είχατε φέρει κατά την κατάθεση του νοµοσχεδίου µία διάταξη η οποία έδινε τη δυνατότητα, σε είκοσι µόλις
ηµέρες από τη δηµοσίευση του νόµου, να κατασκευαστούν
υδροηλεκτρικά έργα, ακόµα και αυτά τα οποία είχαν ακυρωθεί
από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Πολύ εκτιµητέο είναι ότι πήρατε πίσω εντελώς αυτή τη διάταξη
και φέρατε µία καινούργια, η οποία είναι πάρα πολύ σηµαντική,
αλλά χωλαίνει. Πού χωλαίνει; Στο ότι ξεπερνάνε τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής ενός ποταµού τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασµό, δηλαδή το µικρό ξεπερνάει το
µείζον. Γίνονται εκεί τώρα κάποιες µελέτες, που θα µπουν σε διαβούλευση. Έγιναν κάποιες διαβουλεύσεις στη δική µου περιφέρεια για τη λεκάνη απορροής του Ποταµού Αράχθου, της
Χαράδρας του Αράχθου κι έχει ανατεθεί σε µία εταιρεία η µελέτη. Από πού θα πάρει κατευθύνσεις αυτή η εταιρεία; Δεν θα
πάρει από το περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο;
Αναγνωρίζουµε ότι αυτή η διαδικασία των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων στις περιοχές που δεν υπάρχουν ή κι εκεί που
υπάρχουν, που χρειάζεται επικαιροποίηση, µπορεί να καθυστερήσει. Θέλετε να προχωρήσετε την κατασκευή ορισµένων
υδροηλεκτρικών έργων και φέρνετε αυτή τη µεταβατική διάταξη.
Τουλάχιστον να γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη του περιφερειακού
συµβουλίου. Έτσι θα γίνει αποδεκτή και θα έχει το σεβασµό της
τοπικής κοινωνίας.
Ο Υπουργός στην επιτροπή δεσµεύτηκε ότι η άποψη, η γνώµη
της τοπικής κοινωνίας θα γίνει σεβαστή. Δεν αµφισβητούµε τις
προθέσεις και τις δεσµεύσεις του κ. Παπακωνσταντίνου. Ένας
νέος Υπουργός όµως, που µπορεί να έχουµε αύριο, δεν δεσµεύε-
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ται από τις δεσµεύσεις που έκανε ο κ. Παπακωνσταντίνου. Γι’
αυτό θα πρέπει να περιληφθεί η σύµφωνη γνώµη του περιφερειακού συµβουλίου.
Τώρα, έρχοµαι στο άρθρο 52. Το άρθρο 52 αν αφορά –το λέω
πάλι και να γίνει διευκρίνιση- εξοµοίωση των υδροηλεκτρικών
έργων πάνω από 15 MW µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δεν
µπορεί να γίνει αποδεκτό. Δεν υπάρχει καµµία χώρα στον κόσµο
που να έχει πάνω από 15 MW. Δεν υπάρχει καµµία! Οι ανανεώσιµες πηγές στη Γαλλία είναι 8 MW, στην Ιταλία είναι 3 MW, στην
Αγγλία 5 MW, στην Ισπανία και στο Βέλγιο 10 MW. Εµείς το 1999
είχαµε θεσπίσει τα 5 MW, το διπλασιάσαµε στα 10 και το 2010
το κάναµε 15 MW.
Εάν αυτό αφορά εξοµοίωση µε ΑΠΕ των µεγάλων πάνω από
15 MW, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό. Εάν αφορά επίσης αδειοδότηση από τη ΡΑΕ ως ΑΠΕ των υδροηλεκτρικών πάνω από 15
MW δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό. Θα πρέπει να γίνουν σχετικές
διευκρινήσεις. Έτσι που είναι διατυπωµένο, δηµιουργεί ένα πρόβληµα. Να γίνουν οι σχετικές διευκρινήσεις, για το αν αφορά
αυτά τα δύο πράγµατα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να µπει
κάποιο όριο.
Εγώ θα σας καταθέσω, κύριε Υπουργέ, δύο υποµνήµατα. Ένα
είναι µία επιστολή της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος και το άλλο είναι ένα υπόµνηµα επίσης από την Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία, την Οµοσπονδία Τζουµέρκων, το Δήµο
Αρταίων, Δήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, Δήµο Βορείων Τζουµέρκων και το Σύλλογο Προστασίας Αράχθου.
Καταθέτω αυτά τα δύο έγγραφα για να ενηµερωθούν οι συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Τσιρώνης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα υποµνήµατα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για να µην θεωρήσετε ότι είµαστε εναντίον των υδροηλεκτρικών φραγµάτων κι ότι δεν θέλουµε να κατασκευαστούν, λέµε ότι
το φράγµα της Μεσοχώρας πρέπει να προχωρήσει, πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει. Κακώς καθυστερεί.
Επίσης, το υδροηλεκτρικό έργο του Αυλακίου, που είναι στα
όρια του δικού µου νοµού, να γίνει. Εκεί περιβαλλοντικά δεν είναι
η περιοχή κορεσµένη. Το θέλει και η τοπική κοινωνία. Ενώ το
φράγµα του Αγίου Νικολάου -έχουµε ήδη δύο υδροηλεκτρικά
πολύ κοντά, δίπλα στο ίδιο ποτάµι κι έχουµε έναν ΧΥΤΑ εκεί επίσης- δεν µπορεί να κατασκευαστεί. Επίσης, το φράγµα της Συκιάς που είναι στις Πηγές της Άρτας, στο δικό µου νοµό πάλι.
«Δυστυχώς» είµαι από ένα νοµό που είναι στην καρδιά της Πίνδου. Να αποσυνδεθεί από την εκτροπή του Αχελώου, έτσι ώστε
να µπορεί να προχωρήσει µε ξεχωριστή διαδικασία αυτό το
φράγµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου λίγο χρόνο, να πω δύο πράγµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τοπογραφικά διαγράµµατα
που απαιτούνταν για τα εκτός σχεδίου, που κάναµε µία τροπολογία µε είκοσι εννέα συναδέλφους, την οποία είχε συντάξει ο κ.
Κεγκέρογλου και έγινε αποδεκτή και την έφερε ο Υπουργός, είναι
στη σωστή κατεύθυνση. Έτσι σήµερα µε ένα κτηµατογραφικό
διάγραµµα ή µε ένα κτηµατογραφικό απόσπασµα το οποίο είναι
χαµηλού κόστους, µε ένα συµβατικό τίµηµα που θα το παίρνουν
από τα κτηµατολόγια, θα µπορούν να κάνουν τη δουλειά τους,
όσα αγροτεµάχια είναι στο ΟΣΔΕ και όσα είναι κληροτεµάχια
από αναδασµό. Αντιλαµβάνεστε ότι είναι πολύ σηµαντικό γιατί
είναι ένα µεγάλο κόστος που θα είχαν οι αγρότες για τα τοπογραφικά.
Τελευταίο να θέσω ένα ζήτηµα. Περιµέναµε από τον κύριο
Υπουργό να φέρει µία διάταξη που να ρυθµίζει τα πρόστιµα στα
αυθαίρετα των Ποντίων παλιννοστούντων.
Κύριοι Υπουργοί, οι παλιννοστούντες οµογενείς από τον Πόντο
όταν ξεριζώθηκαν και ήρθαν στη χώρα µας, τους πήγαµε σε καταυλισµούς, τους παρατήσαµε. Και τι πιο εύλογο θα έκαναν; Θα
έχτιζαν ένα σπίτι να βάλουν τα παιδιά τους. Ήταν µία υποχρέωση
της πολιτείας και φέραµε το 2000 τον ν. 2790, για τη στεγαστική
αποκατάσταση των Ποντίων. Θα πρέπει να γίνει µία προσθήκη
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στο νόµο για τα αυθαίρετα, αλλά και στο ν. 2790 για τη στεγαστική τους αποκατάσταση –γιατί αυτό αφορά- να µην καταβάλουν αυτά τα µεγάλα πρόστιµα τα οποία υπάρχουν. Βάλτε τους
έστω ένα συµβολικό ποσοστό. Βάλτε ένα συµβολικό, τη χαµηλότερη κατηγορία, γιατί έτσι νοµίζω θα µπορέσουµε να βοηθήσουµε πραγµατικά την ενσωµάτωσή τους και την ένταξή τους
στην ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιο
Παπαγεωργίου.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ, παρακολούθησα τη συστηµατική συζήτηση που
έγινε στην επιτροπή ως εκ της ιδιότητος µου και φυσικά πρέπει
να οµολογήσω ότι το νοµοσχέδιο είναι µία πάρα πολύ σωστή νοµοθετική πρωτοβουλία. Ενσωµατώνει µε άριστο τρόπο τις δύο
οδηγίες, όσον αφορά τις δύο πρώτες Ενότητες, γιατί νοµίζω ότι
θα έπρεπε να εµπεδωθεί -και ήδη εµπεδώνεται µε τις οδηγίες και
το νέο νόµο- η διαδικασία της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος, όπως και διαµορφώνεται ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο
για τη διαχείριση των αποβλήτων.
Όλοι µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρουµε ότι στη χώρα
µας αλλά και στον κόσµο όλο το διασυνοριακό, ιδιαίτερα, έγκληµα αναφορικά µε το περιβάλλον είναι πάρα πολύ µεγάλο πρόβληµα για τις κοινωνίες. Γίνονται και µετακινούνται απόβλητα,
ιδιαίτερα µεγάλες ποσότητες, χωρίς όρους και κανόνες, σε
βάρος του περιβάλλοντος. Συνήθως την πληρώνουν οι λαοί και
οι φτωχές περιφέρειες, αυτοί δηλαδή που και στα αέρια, αλλά
και στα απόβλητα πουλάνε την εθνική τους υπόσταση, για να
εξυπηρετηθούν όσοι είναι παραγωγοί και αποβλήτων και αερίων.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι µε αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία,
πέραν ότι εναρµονίζεται η νοµοθεσία µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, έχουµε µία αυστηροποίηση των κανόνων. Και φυσικά αυτό
καταγράφεται και από την ενίσχυση της αρµοδιότητας και το
ρόλο ιδιαίτερα των επιθεωρητών. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα απόβλητα, πρέπει να πω ότι και για την ανάκτηση και για τη διάθεση
υπάρχει πρόβλεψη για ένα σύγχρονο νοµοθετικό πλαίσιο. Πρέπει
να συγχαρώ το Υπουργείο και τις προσπάθειες που κάνει το
Υπουργείο µε τους συνεργάτες του.
Θέλω να σταθώ, κύριοι συνάδελφοι, στην Γ’ Ενότητα, αυτή που
µονοπώλησε, στην ουσία, και το µεγάλο ενδιαφέρον της συζήτησης. Θέλω κοντά στους άλλους συναδέλφους να σταθώ κι εγώ
σε τρία ζητήµατα.
Αναφέροµαι πρώτα στα αιτήµατα των Ποντίων, των πρόσφατα
εγκατεστηθέντων –τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, εικοσαετία ίσως- Ποντίων στη χώρα µας. Όσοι εκλέγονται σε περιφέρειες όπου εγκαταστάθηκαν πάρα πολλοί εξ αυτών, των
αδελφών µας, των πρώην κατοίκων Δηµοκρατικών της παλαιάς
κραταιάς Ρώσικης Δηµοκρατίας…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κύριε Χαλβατζή, έχετε δίκιο.
Εγώ κατάγοµαι από µία τέτοια περιοχή όπου, κύριε Υπουργέ,
στην Πιερία –θέλω να µε ακούσετε- έχουν εγκατασταθεί επτάµισι
χιλιάδες πολίτες. Είναι από τους µόνους νοµούς που παρουσιάζουν αύξηση του πληθυσµού τα τελευταία χρόνια όχι λόγω του
ότι έχουµε λύσει το πρόβληµα της υπογεννητικότητας, αλλά γιατί
εγκαταστάθηκαν επτάµισι χιλιάδες πολίτες.
Αν έχετε προσλαµβάνουσες και παραστάσεις του πώς χτίστηκαν και το πώς απέδειξαν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι νοικοκυραίοι -προκοµµένοι άνθρωποι, όπως λέµε- και πώς έχτισαν τα
σπίτια τους µε εθελοντική-προσωπική εργασία, τότε θα αντιλαµβανόσασταν -και φυσικά η πρωτοβουλία σας να υιοθετήσετε κάποια απ’ αυτά είναι σωστή και τη χαιρετίζω- αυτό το αίτηµα το
οποίο υποβάλουµε κι εµείς για να µην έχουν οι άνθρωποι τόσο
µεγάλα πρόστιµα για αυθαίρετα που κατασκεύασαν για να στεγάσουν τις οικογένειές τους –πολλές φορές πολυπληθείς οικογένειες- και θα υιοθετούσατε κατά απόλυτο τρόπο όλη την
πρόταση που κάνει η Πανποντιακή Ένωση, αλλά και όλα τα σωµατεία των Ποντίων και εµείς οι οποίοι έχουµε βιώµατα και παραστάσεις απ’ αυτήν την προσπάθεια. Φτωχές, πολυπληθείς
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οικογένειες, έφτιαξαν µόνες τα σπίτια και ξαφνικά, έρχεται το
ΙΚΑ και τους βάζει πρόστιµα, έρχεται το δηµόσιο και τους βάζει
πρόστιµα, για αυθαίρετα όντως.
Θέλω να σας θυµίσω, κύριε Υπουργέ -επειδή εσείς ιδιαίτερα,
κύριε Σηφουνάκη, εντριφείτε στην ιστορία και ξέρω ότι γι’ αυτά
τα ζητήµατα έχετε µια ευαισθησία- να θυµηθούµε πώς η κυβέρνηση τότε του Ελευθερίου Βενιζέλου, την περίοδο 1932-33 η
οποία δεν ρύθµισε τα χρέη των Ελλήνων που ήρθαν από τη
Μικρά Ασία και τον Πόντο κατεστράφη. Δεν ρύθµισε τα χρέη!
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι η χώρα µας στο διάβα του αιώνα ιδιαίτερα, είχε τραγικές εµπειρίες από τις µετεγκαταστάσεις, τα δράµατα και τις τραγωδίες που έζησε ο ελληνισµός και από το πώς
χειρίστηκε όλες τις ιστορικές φάσεις.
Διαβάζοντας, λοιπόν, την ιστορία λέω ότι πρέπει κι εµείς να
αποφεύγουµε αυτά τα παραδείγµατα. Πρέπει να αντιλαµβανόµαστε ότι σε πληθυσµούς Ελλήνων που εγκαθίστανται σε µία
χώρα σε συνθήκες τραγικές, δεν πρέπει ξαφνικά να τους λέµε
πληρώστε κι αυτό το πρόστιµο, πληρώστε και εκείνο το πρόστιµο
ή εν πάση περιπτώσει, εάν αυθαιρέτησαν –που αυθαιρέτησαν,
αλλά κάτω από την ανάγκη- για λόγους δικαιοσύνης τουλάχιστον
να βρούµε κάποια ελάχιστα πρόστιµα, όπως είπαν κι άλλοι συνάδελφοι.
Το δεύτερο που θέλω να πω, κύριε Υπουργέ -και καταλαβαίνω
ότι δυσχαιρεί και εδώ έχετε κάποια διάθεση να λύσετε το θέµα
και αντιλαµβάνοµαι τη συνθετότητα του προβλήµατος- είναι αυτό
το οποίο σας παρουσιάσαµε µε τροπολογία κάποιοι Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ. Νοµίζω ότι ο κ. Κεγκέρογλου το παρουσίασε µε
ενάργεια. Είναι αυτό που αφορά τα ακίνητα πριν το ’83.
Δηλαδή, τι λέµε, κύριε Υπουργέ; Αυτά που είναι πριν το ’55 αφ’
ης πήγαν και πουλήθηκαν ή νοµιµοποιήθηκαν είναι εντάξει. Αυτά
που είναι µετά το ’83 είναι εντάξει. Και ξαφνικά, έχουµε αυτά που
είναι µεταξύ του ’55 και του ’83 όπου εδώ, λοιπόν, σ’ αυτά τα ακίνητα γίνεται σύνθετο το πρόβληµα, γιατί έχουµε µεγαλύτερα
πρόστιµα κ.λπ.. Δεν λέω ότι σε πολλές των περιπτώσεων δεν
έχουµε και ακραίες συµπεριφορές πολιτών, οι οποίοι αυθαιρέτησαν ενσυνείδητα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Πρέπει να το δείτε. Κι εγώ κάνω µια έκκληση. Δεν υιοθετώ τις
απόψεις ότι όλοι όσοι αυθαιρέτησαν πρέπει να απαλλαγούν για
όλα τα λάθη και τις παραλείψεις, αλλά πρέπει κι εδώ να το δούµε
µε προσοχή. Ξέρω την ευαισθησία σας, κύριοι Υπουργοί. Δείτε
το όµως γιατί µας έρχεται κι εµάς σαν ένα αίτηµα, λίγο πολύ, απ’
όλη την Ελλάδα.
Το τρίτο, κύριοι Υπουργοί -χωρίς να µε αφορά άµεσα ή µε
αφορά λίγο από την περιφέρεια την οποία εκλέγοµαι- είναι αυτός
ο προβληµατισµός για µικρά υδροηλεκτρικά έργα, που έχει απασχολήσει κι εµένα. Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο. Πρέπει να σας
πω ότι κι εµένα µε ενόχλησε και η πλευρά των κατασκευαστών
σε πολλά έργα –ξέρετε σε ποια αναφέροµαι- αλλά και η πλευρά
των οµοσπονδιών, των τοπικών κοινωνιών, για παράδειγµα στα
Τζουµέρκα. Αντιλαµβάνοµαι το πρόβληµα της ολοκλήρωσης
έργων, αντιλαµβάνοµαι όµως και την αγωνία πολλών από αυτές
τις τοπικές κοινωνίες.
Πρέπει ειλικρινά –δεν ξέρω, να «σπάσετε το κεφάλι σας», κύριε
Υπουργέ- να βρούµε µία ισορροπηµένη λύση, µια λύση δηλαδή
που να προάγει το υδροηλεκτρικό έργο, την ανανεώσιµη πηγή
ενέργειας ως επένδυση. Πρέπει να δούµε από την άλλη µεριά,
όµως, την άλλη οπτική της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, του ιστορικού περιβάλλοντος.
Για το γεφύρι της Πλάκας στα Τζουµέρκα, για παράδειγµα,
κύριε Υπουργέ, είδα δύο εκδοχές: των µεν κατασκευαστών που
λένε ότι το φράγµα διατηρεί το επίπεδό του και είναι κάτω από
την γέφυρα και άλλων που λένε ότι σκεπάζεται από το φράγµα η
γέφυρα. Θα µου πείτε τώρα εσείς πρέπει να ξέρετε τις λεπτοµέρειες; Τι να κάνουµε; Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή αφορά
ιστορικής αξίας µνηµεία, πρέπει να δούµε όλες τις πτυχές και να
αποφασίσουµε αν θα κατασκευαστεί ή όχι το ένα έργο. Δεν µπορεί να είναι επίπεδη και οριζόντια η προσέγγιση, αλλά πρέπει η
αγωνία να µας προβληµατίσει για να δούµε ποιο είναι το καλύτερο αποτέλεσµα.
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Ευχαριστώ, κύριοι Υπουργοί. Έκρινα σκόπιµο να µιλήσω και
να προσθέσω κι εγώ δυο-τρεις παρατηρήσεις, δεδοµένου ότι δεν
έχουµε πολλές παρατηρήσεις. Είναι ένα πολύ καλό νοµοσχέδιο,
γι’ αυτό έτυχε και της αποδοχής µεγάλης πλειοψηφίας των Βουλευτών και των κοµµάτων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αθανάσιο Παπαγεωργίου, Βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Σπύρος Γαληνός, Βουλευτής Λέσβου
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χωρίς, κύριοι Υπουργοί, να παραβλέπω τα θετικά που άλλωστε
κατά κόρον ειπώθηκαν, θα προτιµήσω να είµαι δυσάρεστος και
να βάλω κάποια ζητήµατα που δεν έχουν απαντηθεί.
Ακούµε για Κυβέρνηση ορισµένου χρόνου και ειδικού σκοπού
και παρά ταύτα βλέπουµε τους Υπουργούς να βιάζονται να αλλάξουν τα πάντα. Γιατί άραγε; Η τρόικα επιβάλλει τα νοµοθετήµατα µε τη γνωστή συνταγή «να τα αρπάξουµε όλα», να µη µείνει
ένας Έλληνας που να έχει ένα κοµµάτι γης, ένα κεραµίδι να στεγάσει τη φαµίλια του; Γιατί τώρα, κύριοι Υπουργοί, τόσο γρήγορα και τόσο βιαστικά; Γιατί σε ορισµένα ζητήµατα τόση
προχειρότητα; Γιατί η πολυνοµία και η ασάφεια; Δεν βλέπετε ότι
τώρα επικρατεί πλήρης καχυποψία και ότι τώρα ακριβώς χρειάζεται ευαισθησία και απόλυτη διαφάνεια; Ο ένας νόµος έρχεται
να αλλάξει, να συµπληρώσει, να καταργήσει τον προηγούµενο.
Διαβούλευση: Αλήθεια, µε ποιους διαβουλευτήκατε; Οι µηχανικοί διαµαρτύρονται, οι αρχιτέκτονες διαµαρτύρονται, οι τεχνολόγοι διαµαρτύρονται, το ΤΕΕ βορείου Αιγαίου διαµαρτύρεται.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά τις θέσεις τους.
Στην περιφέρειά µας, κύριε Υπουργέ, µιλήσατε µε κάποιους
και µε ποιους; Ποια δουλειά κάνουν αυτοί; Έχουν σχέση µε το
αντικείµενο; Στη Λήµνο, λόγου χάρη, επικρατεί το απόλυτο χάος,
το ίδιο και στα υπόλοιπα νησιά του νοµού µας. Με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και τις τιµές ζώνης αρχικά µε το ν. 3843 τον
Απρίλιο του 2010 µε τη ρύθµιση των ηµιυπαίθριων η εφορία εξέδωσε πίνακες, βάσει των οποίων οι µηχανικοί προχωρούσαν στις
ρυθµίσεις. Το 2011 καθορίστηκαν νέες τιµές. Μ’ αυτές τις τιµές
η Πολεοδοµία καθόριζε τα πρόστιµα. Με το ν. 4014 καθορίστηκαν και πάλι νέες τιµές. Τι γίνεται επιτέλους; Η δήλωση του δηµάρχου και του δηµοτικού συµβουλίου της Κύθνου είναι χαρακτηριστική για το πώς τοπικές κοινωνίες αντιµετωπίζουν τις αχαρακτήριστες κατά τη γνώµη τους αυτές µεθοδεύσεις. Πιστεύω
ότι σας αδικούν, αλλά αυτά λέγονται και χρήζουν απάντησης.
Ουσιαστικά, µε το νοµοθετικό πλαίσιο που φέρνετε εδώ δηµιουργείτε συνθήκες πλήρους απαξίωσης της µικροϊδιοκτησίας,
ουσιαστικά δήµευσή της, ώστε να µπορεί να αγοραστεί σε εξευτελιστικές τιµές, να υπάρχει ο φόβος ότι µπορεί να αγοραστεί σε
εξευτελιστικές τιµές από µεγάλες κατασκευαστικές και από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Προηγουµένως µε την περιοχή «Natura» υπήρχε έστω η πρόφαση της προστασίας του περιβάλλοντος και της πανίδας και είδαµε τι έγινε. Η αδυναµία κατασκευής κατοικίας από µη κατ’
επάγγελµα αγρότες, αλλά παράλληλα η δυνατότητα κατασκευής
µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων σε τι ακριβώς εξυπηρετεί και
ποιους εξυπηρετεί; Δεν το έχω καταλάβει, γιατί «ένα κι ένα κάνουν δύο», κύριε Υπουργέ, και ξέρετε τι δικαιούται, έστω και
άδικα –επαναλαµβάνω- να υποθέσει ο καθένας, κακόπιστος
ακόµα, γι’ αυτές σας τις αποφάσεις και τις επιλογές.
Βέβαια, µέσα στο νοµοθέτηµα τα «θάµατα» συνεχίζονται. Η
ιδιότητα της αρτιότητας και οικοδοµησιµότητας ενός εκτός σχεδίου οικοπέδου είναι ίδιον χαρακτηριστικό του οικοπέδου κι όχι
του ιδιοκτήτη του. Όταν η οικοδοµησιµότητα µεταβάλλεται ανάλογα µε τον ιδιοκτήτη, αυτό, όχι µόνο είναι ύποπτο και δικαιολογεί κάποιον να είναι καχύποπτος, αλλά δηµιουργεί και πρακτικά
προβλήµατα.
Για παράδειγµα, επί τοπογραφικού διαγράµµατος όπου ιδιώτης µηχανικός που το συντάσσει βεβαιώνει µε υπεύθυνη δήλωση
περί οικοδοµησιµότητάς του, πώς θα συντάσσει τη δήλωση
αυτή; Θα ζητά απόδειξη ότι έχει γίνει έναρξη επαγγέλµατος του
ιδιοκτήτη ως αγρότη; Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας δύο αδελφών όπου µόνο ο ένας είναι αγρότης, το οικόπεδο είναι οικοδο-
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µήσιµο ή όχι; Ποιος αποφασίζει; Ο µηχανικός τι βεβαίωση δίνει;
Σε περίπτωση που ο κατ’ επάγγελµα αγρότης εκδώσει οικοδοµική άδεια και χτίζει την κατοικία του, µπορεί στη συνέχεια να
πουλήσει την κατοικία αυτή σε µη κατ’ επάγγελµα αγρότη, χωρίς
αυτό να θεωρείται αυθαίρετο; Προφανώς, έτσι θα αρχίσει µία
βιοµηχανία έκδοσης οικοδοµικών αδειών από αγρότες, που στη
συνέχεια θα τις µεταβιβάζουν σ’ αυτούς που ενδιαφέρονται.
Επαναλαµβάνω, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν πάρα πολλά θετικά που ειπώθηκαν από άλλους συναδέλφους, όµως µ’ αυτούς
που ενδιαφέρονται διαβούλευση δεν έγινε, στο µέγεθος και στο
µέτρο που θα έπρεπε. Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα που κατέθεσα κι εγώ δεν δόθηκαν και οι ανησυχίες παραµένουν, όπως
επίσης και η ασάφεια. Πιστεύω ότι έως το τέλος της συζήτησης
αυτού του νοµοσχεδίου και στην κατ’ άρθρο συζήτηση θα
έχουµε πιο συγκεκριµένες απαντήσεις στις αιτιάσεις αυτές και
στα υποµνήµατα, τα οποία σας κατέθεσα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων Γαληνός καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Γαληνό.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Θεσπρωτίας του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος
Κατσούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα όσα διαδραµατίστηκαν χθες
στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου είναι ενδεικτικά της σύγχυσης
που επικρατεί στη χώρα. Ένα νοµοσχέδιο που εισήχθη προς ψήφιση από µία συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας και
ΛΑΟΣ ψηφίστηκε τελικά από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Δηµοκρατική Αριστερά, αφού προηγουµένως προκάλεσε µια µίνι κυβερνητική κρίση. Σε κυβερνητικό επίπεδο, αυτό είναι ενδεικτικό
της αναµενόµενης αδυναµίας ή καλύτερα της άρνησης των συµµετεχόντων στην παρούσα Κυβέρνηση να συµµετάσχουν σε ειλικρινείς, αµοιβαίες, δεσµευτικές διαδικασίες διαβούλευσης και
διαλόγου. Εκφράζουν δε την αδυναµία να υπερκεράσουν πολλαπλούς ανεξάρτητους, ασυντόνιστους φορείς πολιτικής ή µικροπολιτικής και αυτόνοµα κέντρα εξουσίας.
Αν κρίναµε αυτό που γινόταν σε πολιτικό επίπεδο, θα το χαρακτηρίζαµε ως µία πλήρη επικράτηση του νεοσυντηρητισµού και
της θεµελιώδους αρχής του, που είναι η ελαχιστοποίηση των
συλλογικών αποφάσεων που λαµβάνονται στο πλαίσιο των πολιτικών θεσµών και η µεγιστοποίηση εκείνων των αποφάσεων που
λαµβάνονται στο πεδίο όπου η εµπιστοσύνη ήδη υφίσταται, δηλαδή στην αγορά.
Σε εθνικό επίπεδο αρνούµαστε να κοιτάξουµε την αλήθεια κατάµατα. Ακόµα και τώρα η λογική απουσιάζει. Τρεφόµαστε διαρκώς µε την ανοησία µιας κακώς εννοούµενης διεθνοποίησης µιας
λογικής αυτοθυµατοποίησης. Η υποστήριξή της σε διεθνές επίπεδο το µόνο που επιβεβαιώνει είναι την αδυναµία µας να αντιδράσουµε. Κι έτσι κινδυνεύουµε να βρεθούµε εντός Ευρώπης
βέβαια, αλλά εκτός ιστορίας, απλοί παρατηρητές της, δυσκολευόµενοι να βρούµε το νέο, κατάλληλο ρόλο στην καινούργια
εποχή.
Από την άλλη µεριά, αδυνατούµε να συγκροτήσουµε µία πολιτική διεθνών συµµαχιών. Αδυνατούµε να πείσουµε όλους τους
Ευρωπαίους ή τους µεσογειακούς λαούς, τους νότιους, ότι «είµαστε στην ίδια πλευρά του λόφου» και ότι η πολιτική της εξαθλίωσης για µια γενιά εκατοµµυρίων Ελλήνων, ακόµα και αν ήταν
δυνατό να εφαρµοστεί επί µακρόν –που δεν είναι- ακόµα κι αν
έδινε οριστική λύση –που δεν δίνει- είναι µία πολιτική αποκρουστική και διχαστική για την ίδια την Ευρώπη, την κουλτούρα, την
ιστορία της και την ιστορική της συνείδηση, που συνεχίζει να διαµορφώνεται.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Είναι άλλο ένα πολυνοµοσχέδιο, αυτή τη φορά του ΥΠΕΚΑ. Έτσι είναι αδύνατο να τοποθετηθεί κανείς επί του συνόλου. Πράγµατι, σ’ ένα µεγάλο τµήµα του
γίνεται εφαρµογή, εναρµόνιση του εθνικού δικαίου µε κοινοτική
οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17ης Νοεµβρίου 2008 σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος µέσω Ποινικού Δικαίου. Προστίθενται όµως κι άλλες ρυθµί-
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σεις, που ξεφεύγουν του πλαισίου αυτού. Ενδεικτικά θα αναφερθώ µόνο σε δύο-τρία ζητήµατα.
Στο άρθρο 49 νοµίζω ότι σωστά προσθέσατε ότι τοπογραφικά
διαγράµµατα δεν απαιτούνται, όταν η βεβαίωση αφορά αδόµητα
αγροτεµάχια και κληροτεµάχια.
Θα αναφερθώ στο άρθρο 52, επειδή έγιναν αρκετές αναφορές. Από µία πρόσθετη ανάγνωση φαίνεται σωστό να κατατάσσονται στο θεσµικό πλαίσιο που ισχύει για υδροηλεκτρικά έργα
µε ισχύ µικρότερη των 15 MW και έργα µε µεγαλύτερη ισχύ. Είναι
όµως πραγµατικά έτσι; Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Είναι
σωστό να αντιµετωπίζεται ένα έργο µε µόνο κριτήριο την πηγή
ενέργειας κι όχι το µέγεθός του και τις επιπτώσεις του, αφού
είναι αποδεκτό και αληθές ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων και η πιθανότητα προσβολής
του περιβάλλοντος είναι σαφώς µεγαλύτερες έναντι των µικρών;
Επιτρέψτε µου να κάνω δύο γενικότερα σχόλια. Το ένα είναι
γι’ αυτήν τη διάκριση µεγάλου και µικρού έργου. Πράγµατι, η
υδραυλική ενέργεια, ο λευκός άνθρακας όπως έχει ειπωθεί, µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στο δρόµο της ανάπτυξης. Και
πράγµατι, η χώρα µας διαθέτει ένα από τα πλέον έντονα ορεινά
τοπογραφικά του ευρωπαϊκού χώρου, τα οποία, εφόσον αξιοποιηθούν, µπορούν να δώσουν άριστα αποτελέσµατα όσον αφορά
τη χρήση των επιφανειακών υδάτων, όπως συµβαίνει σε άλλες
χώρες, όπως για παράδειγµα στη Νορβηγία.
Επίσης, πράγµατι, τα µικρά υδροηλεκτρικά έχουν αρκετά πλεονεκτήµατα: δεν έχουν απόβλητα ή κατάλοιπα, δεν µολύνουν το
περιβάλλον, έχουν µεγάλο βαθµό απόδοσης, µικρό λειτουργικό
κόστος και είναι έργα υψηλής εγχώριας προστιθέµενης αξίας.
Και εδώ, όµως, υπάρχουν προβλήµατα. Κατ’ αρχάς, είναι
λάθος ο διαχωρισµός σε µικρό και µεγάλο να γίνεται µόνο µε την
εγκατεστηµένη ισχύ του έργου. Αυτός ο διαχωρισµός λαµβάνει
υπόψη µόνο την τυποποίηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού που προσφέρουν οι εταιρείες και όχι τις υπόλοιπες διαφορές. Έτσι, το όριο των 10 πριν, των 15 τώρα ίσως είναι υψηλό
για τη χώρα µας.
Δεύτερον, η ιστορία στη χώρα έχει δείξει ότι τα µέχρι τώρα
έργα δεν συνυπολόγιζαν τη συνολική θεώρηση του δυναµικού
των ποταµών και εκτίµηση των δυνατοτήτων σε όλη τους τη λεκάνη. Επιπλέον, παρακολουθούµε να επανέρχονται κατά καιρούς
µελέτες copy paste, αφού είτε προηγουµένως έχουν απορριφθεί
είτε έχουν αποσυρθεί, χωρίς όµως ουσιαστικές αλλαγές. Γι’ αυτό
ακριβώς χρειάζεται µια ιδιαίτερη προσοχή και προστασία του τοπίου. Είναι τέτοια η αυθαιρεσία κάποιων µε δεδοµένη τη φιλική
διάθεση πολλών απέναντι στα υδροηλεκτρικά που προβαίνουν
σε προκαταρτικές εργασίες, χωρίς καµµία άδεια. Έχει γίνει στο
νοµό µου.
Το δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει µε την ενέργεια γενικά. Είναι
προφανές ότι η χώρα µας κυρίως, αλλά και ο ευρωπαϊκός νότος
συνολικά, είναι σε πλεονεκτική θέση, τόσο για τις ΑΠΕ γενικά,
όσο και ειδικότερα για τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, όχι µόνο
συνολικά για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και
για την προσπάθεια απορρύπανσης στη βιοµηχανική παραγωγή.
Αυτό ίσως εξηγεί την επιµονή κάποιων ότι θα µετατραπούµε σε
Ταϋλάνδη της Ευρώπης. Έτσι αν δεν υπάρχει µια εθνική στρατηγική, πολλές φορές η βιασύνη για να πληρώσουµε την καθυστέρηση στις ΑΠΕ είναι πιθανόν να µας οδηγήσει σε µια νέα
εθνική αποτυχία.
Θα κλείσω µε το άρθρο 56. Η αναίρεση της παραγράφου 3 του
άρθρου 7 του ν.3199/2003 και η υπερίσχυση των περιφερειακών
σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών των σχεδίων
υδάτινων πόρων έναντι των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων είναι µάλλον παράδοξη και η υποταγή του όλου στο µερικό,
του γενικού στο ειδικό είναι µια πρωτοτυπία! Η δε διαδικασία διαβούλευσης των υδάτινων πόρων δεν ζητά τη σύµφωνη γνώµη
των συντεταγµένων περιφερειακών φορέων, αλλά αυτή της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ πριν την έκδοση προεδρικού διατάγµατος, άρα θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον η
σύµφωνη γνώµη του περιφερειακού συµβουλίου. Έτσι το άρθρο
αυτό χρειάζεται να τροποποιηθεί ριζικά είτε να αποσυρθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνοντας, επιτρέψτε µου ένα τελευταίο σχόλιο. Διαβάζοντας
προσεκτικά την τρίτη ενότητα του νοµοσχεδίου µου δηµιουργείται η εντύπωση πως η ελληνική πολιτική και η υποστηρικτική
αυτής ελληνική γραφειοκρατία είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική
όταν ασχολείται µε την επίλυση ιδιαίτερων, ειδικών προβληµάτων. Αν είχε την ίδια ικανότητα και στη δηµιουργία και εφαρµογή
ενός γενικότερου θεσµικού πλαισίου για τη χώρα, τότε µάλλον
όλα θα ήταν διαφορετικά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Χρήστο Κατσούρα, Βουλευτή Θεσπρωτίας του ΠΑΣΟΚ.
Τελευταίος αγορητής επί της αρχής ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Βουλευτής Β’ Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας, έχει το λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι η Νέα Δηµοκρατία στηρίζει την
Κυβέρνηση Παπαδήµου µε συγκεκριµένο στόχο και εντολή, δεν
σηµαίνει ότι δίνει εντολή στους Υπουργούς της να κάνουν µια
σειρά από µικροδιευθετήσεις, οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση
µε το κύριο έργο της Κυβέρνησης αυτής, που είναι η κατάρτιση
του PSI, της νέας δανειακής σύµβασης και η οµαλή µετάβαση
σε εκλογές.
Αυτό το λέω γιατί αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα απαύγασµα φωτογραφιών. Εδώ
πέρα είναι ένα πραγµατικό άλµπουµ και µάλιστα κακοβγαλµένων
φωτογραφιών. Δεν µπορεί, από τα 69 άρθρα, τα 18 να είναι µικροδιευθετήσεις, να αποτελούν µικροθέµατα και τα οποία, αν θέλετε, υποκρύπτουν είτε την ανικανότητα διαχείρισης και πρόβλεψης προηγούµενων νοµοθετηµάτων είτε διατάξεις, οι οποίες
υπερβαίνουν την αρµοδιότητα του ίδιου του Υπουργείου. Και θα
είµαι πάρα πολύ σαφής σε δύο από αυτά.
Η πρώτη διάταξη είναι στην υπουργική τροπολογία του νοµοσχεδίου και αφορά το κοιµητήριο της Αργυρούπολης. Ακούστε
τι γράφει. Περάσαµε πριν από µερικούς µήνες, το Νοέµβριο, µια
διάταξη νόµου µε την οποία δίνουµε το δικαίωµα να επεκταθεί
το κοιµητήριο της Αργυρούπολης, για να αντιµετωπιστούν οι
επείγουσες ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί στο Δήµο Γλυφάδας και ευρύτερα στο νότια προάστια ελλείψει χώρου ταφής. Τι
γράφει η τροπολογία που φέρνουµε σήµερα; Γράφει: «σε περίπτωση που επεκταθεί και λειτουργήσει το υφιστάµενο νεκροταφείο του Δήµου Αργυρούπολης». Ποια περίπτωση; Ή νοµοθετούµε να επεκταθεί και να λειτουργήσει ή δεν νοµοθετούµε να
επεκταθεί και να λειτουργήσει. Από ποιον θα κρίνεται αυτό; Δηλαδή, τι φέρνετε να ψηφίσουµε εδώ; Αυτά είναι πράγµατα τρελά.
Υπάρχει η εξής τρέλα. Ναι, µεν νοµοθετήθηκε η επέκταση του
νεκροταφείου της Αργυρούπολης, αλλά από την άλλη µεριά οι
υπηρεσίες του κράτους αρνούνται να την αδειοδοτήσουν, το δασαρχείο αρνείται να εφαρµόσει το νόµο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζητά µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την οποία
µετά ο Υπουργός ακυρώνει µε υπουργική του απόφαση -αν δεν
κάνω λάθος βγάλατε από τα νεκροταφεία την υποχρέωση για µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων- η αποκεντρωµένη περιφέρεια Αττικής αρνείται να απαντήσει στο Δήµο Ελληνικού - Αργυρούπολης αν µπορεί και κατά πόσο να λειτουργήσει αυτή η επέκταση του νεκροταφείου. Βρισκόµαστε σε µια τρέλα και σήµερα
ερχόµαστε να το λύσουµε µε τις υποθετικές λέξεις: «σε περίπτωση που επεκταθεί και λειτουργήσει το υφιστάµενο νεκροταφείο του Δήµου Αργυρούπολης».
Κύριε Υπουργέ, σας το έχω πει. Εµείς, σε καµµία περίπτωση,
δεν πιστεύουµε στην παράνοµη λειτουργία κοιµητηρίων, αλλά
δεν µπορεί να παραβλέπει η συντεταγµένη πολιτεία το πρόβληµα
που έχει γεννηθεί και γεννήθηκε ιδιαίτερα από την προκάτοχό
σας, από την κ. Μπιρµπίλη, όταν έφτιαξε ένα προεδρικό διάταγµα για τον Υµηττό, που άφησε λειτουργούντα νεκροταφεία
εκτός σχεδιασµού, όπως του Παπάγου και της Βούλας και αύξησε τόσο πολύ το χώρο προστασίας στον Υµηττό, µε αποτέλεσµα σήµερα να µην υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί και να γίνει
δεκτή έξω από τα σχέδια πόλης της Αθήνας η λειτουργία νεκροταφείων.
Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν εκτάσεις στον Υµηττό, όπως είναι
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το πρώην στρατόπεδο της αεροπορίας, που θα έπρεπε κάποια
στιγµή να πάρετε την πολιτική ευθύνη, ακόµα και µε τις διατάξεις
που αφορούν τις ειδικές κοινωνικές ανάγκες -και σας δίνει την
προστασία ο νόµος- και να χωροθετήσετε ένα νεκροταφείο ούτε
σε περιοχές «Natura», που πήγε ο φίλτατος δικός σας δήµαρχος
να θάψει ούτε σε αναδασωτέες περιοχές ούτε να βλέπουµε αυτά
τα κωµικοτραγικά που έχουµε δει. Βέβαια, ας προχωρήσετε και
από τον ΟΡΣΑ, πού θέλετε να χωροθετήσετε επιτέλους τα νεκροταφεία. Που θέλετε να γίνουν τα νεκροταφεία στην Αττική;
Έρχοµαι στο δεύτερο θέµα, κύριε Υπουργέ. Το δεύτερο θέµα
αφορά κάτι που είπα από την αρχή ότι είναι πέρα από τις δικές
σας αρµοδιότητες και εξουσίες. Δεν µπορεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος να δίνει επαγγελµατικά δικαιώµατα. Δεν είναι η αρµοδιότητά σας. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα τα δίνει το Υπουργείο Παιδείας. Και όµως, φέρνετε ρύθµιση, µε την οποία βάζετε
µόνο τους πολιτικούς µηχανικούς να µπορούν να εγκρίνουν τις
άδειες στα κηρυγµένα διατηρητέα κτήρια, στα νεώτερα µνηµεία
και σε κτήρια σε οικιστικό σύνολο, που έχει χαρακτηριστεί ως
ιστορικό και διατηρητέο και πρέπει να γίνει µόνο από διπλωµατούχους αρχιτέκτονες µηχανικούς και στατικές µελέτες από διπλωµατούχους πολιτικούς µηχανικούς. Ποιον εξυπηρετεί αυτή η
φωτογραφία; Θέλω να µας εξηγήσετε ποιον εξυπηρετεί αυτή η
φωτογραφία. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα στους µηχανικούς
έχουν οριστεί µε παλαιότερες αποφάσεις και µε αγώνα µέσα στη
Βουλή από αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.
Πώς διαχωρίζετε εσείς σήµερα και λέτε ότι οι διπλωµατούχοι
µηχανικοί θα κάνουν το ένα και οι πτυχιούχοι µηχανικοί εξαιρούνται από την ανακαίνιση των διατηρητέων κτηρίων; Νοµίζω ότι
φτάνουµε σε στοιχεία παραλογισµού.
Τελειώνω, κύριε Υπουργέ, µε το εξής, γιατί το γενικό σας πρόβληµα µε το νοµοσχέδιο αυτό είναι πώς θα ρυθµίσετε τα θέµατα
των απορριµµάτων. Θα σας πω κάτι: Δεν µπορείτε να ρυθµίσετε
τα θέµατα των απορριµµάτων, αν δεν προχωρήσετε άµεσα στην
υλοποίηση του σχεδιασµού, που υπάρχει για τους σταθµούς µεταφόρτωσης απορριµµάτων. Κανένα πρόβληµα δεν µπορεί να
λυθεί, εάν δεν λειτουργήσουν άµεσα οι σταθµοί που έχουν χωροθετηθεί. Υπάρχει ένας σταθµός στο Ελληνικό, υπάρχει ένας
στου Παπάγου. Αυτοί οι σταθµοί πρέπει να λειτουργήσουν για
να µειωθεί το περιβαλλοντικό κόστος, να υπάρχει σωστή διαχείριση, να µειωθεί το εργατικό κόστος στους δήµους και βέβαια,
να ωφεληθούν οι πολίτες από τη µείωση αυτού του κόστους.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι η Κυβέρνηση αυτή θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική στον τρόπο
µε τον οποίον νοµοθετεί, ιδιαίτερα στις νοµοτεχνικές ρυθµίσεις,
για να µην βλέπουµε πράγµατα τα οποία προσβάλλουν τη λογική
µας πρώτα απ’ όλα και µετά την αισθητική µας.
Τέλος, πριν φέρνετε ρυθµίσεις που έχουν σχέση µε την αλλαγή χρήσεων και όρων δόµησης σε περιοχές, όπως την ανάπλαση στο Δήµο Μοσχάτου, είναι καλό και για τη Βουλή και για
το πολιτικό σύστηµα και για την κοινωνία να περνάνε και από µία
τοπική διαβούλευση. Οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι ανεύθυνες
γι’ αυτά τα έργα που γίνονται στις περιοχές τους. Είναι υπεύθυνες και θα πρέπει να λαµβάνουν το λόγο.
Όπως, λοιπόν, αυξάνετε τους όρους δόµησης στην καινούργια
ανάπλαση του Ρέντζο Πιάνο στον όρµο του Φαλήρου, έτσι θα
έπρεπε να το είχατε περάσει και από το Δηµοτικό Συµβούλιο του
Μοσχάτου, για να µπορέσει και η τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει
το έργο και όχι να αισθάνεται αποκλεισµένη, γιατί εσείς αποφασίζετε µέσα σε ένα υπουργικό γραφείο, ελλείψει και ερήµην της
τοπικής κοινωνίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ζητήσει για λίγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε
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Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω µια πολύ σύντοµη παρέµβαση. Δεν θα µπω
στην ουσία ορισµένων θεµάτων που τέθηκαν. Θέλω απλώς να
υπενθυµίσω και να ξεκαθαρίσω το εξής: Πριν κατατεθεί το νοµοσχέδιο αυτό, έγινε εκτεταµένη συζήτηση, όχι απλώς στο Υπουργικό Συµβούλιο, στο οποίο συµµετέχουν τρία κόµµατα, αλλά και
µε εκπροσώπους κάθε κόµµατος. Το λέω αυτό διότι ακούω και
άκουσα από πολλούς Βουλευτές από την Νέα Δηµοκρατία την
έκπληξή τους για µία σειρά από ρυθµίσεις. Έχουµε κάνει εξαντλητική συζήτηση στην πρώτη και δεύτερη ανάγνωση στις επιτροπές της Βουλής. Αυτή η Κυβέρνηση δεν αντιλαµβάνεται το ρόλο
της ως διεκπεραίωση του PSI και της δανειακής σύµβασης. Η
χώρα χρειάζεται, να νοµοθετήσουµε για µια σειρά από ζητήµατα
και αυτό το κάνουµε µε ευθύνη. Ο καθένας σε αυτήν την Αίθουσα
ας πάρει την ευθύνη να στηρίξει ή να µην στηρίξει συγκεκριµένες
διατάξεις, αφ’ ότου συζητηθούν επί της ουσίας.
Δεν δέχοµαι ότι υπάρχει περιορισµένη ευθύνη αυτής της Κυβέρνησης στο τι πρέπει και τι δεν πρέπει να νοµοθετήσει. Είµαστε όλοι –νοµίζω- µε απόλυτη συναίσθηση του ρόλου µας, ο
καθένας στο χώρο στον οποίον βρίσκεται και στο τι εκπροσωπεί
µέσα σε αυτήν την Κυβέρνηση. Και ο κάθε Βουλευτής, βεβαίως
µε το µυαλό του -και στην εκλογική του περιφέρεια- θα έρθει και
θα τοποθετηθεί για κάθε ζήτηµα. Η γενική, όµως και απαξιωτική
αντιµετώπιση, ότι δεν έχουµε λόγο να συζητήσουµε άλλα ζητήµατα όταν η χώρα έχει ανάγκη από συγκεκριµένες νοµοθετικές
παρεµβάσεις, νοµίζω δεν περιποιεί τιµή στο Κοινοβούλιο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο για ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Βαρβιτσιώτη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή εµµέσως
πλην σαφώς ο Υπουργός αναφερόταν στην κριτική που άσκησα
σ’ αυτόν, θέλω να πω ότι εγώ την κριτική µου την άσκησα στην
υπουργική τροπολογία που κατετέθη στις 27 Ιανουαρίου και δεν
πέρασε από τη διαδικασία, την οποία λέτε, κύριε Υπουργέ. Γι’
αυτό σας είπα ότι η τροπολογία σας που έχει οκτώ άρθρα έχει
διατάξεις, οι οποίες υπερβαίνουν και την αρµοδιότητά σας και
θεωρώ ότι νοµοτεχνικά είναι έωλες.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ θα µιλήσω αύριο. Αν µου
επιτρέπετε, όµως, εσείς και ο κύριος Υπουργός, θέλω να πω το
εξής: Κατά βάση έχει δίκιο στο ότι όντως µια κυβέρνηση, την
οποία στηρίζουν τρία κόµµατα για να µπορέσει να λειτουργήσει
και να αποδώσει το έργο µε το οποίο έχει επωµισθεί χρειάζεται
ίση αντίληψη όλων µας.
Κύριε Υπουργέ, όµως, αυτό δεν λέω ότι χαρακτηρίζει ιδιαίτερα
την περίπτωσή σας. Είστε χαµηλών τόνων και κοιτάζετε να κάνετε τη δουλειά σας. Ήδη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έχετε
κάνει σηµαντικά πράγµατα. Πρέπει, όµως, να καταλάβουµε τη
θέση της Βουλής. Εσείς παρακολουθείτε τον Τύπο και τα µέσα
ενηµέρωσης. Δεν µπορεί η Βουλή να σας βοηθήσει, να βοηθήσει
την Κυβέρνηση εάν θα περνάει ένα κλίµα ότι «εδώ είστε για να
ψηφίζετε» ακόµα και σε δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήµατα.
Σας λέω, κύριε Πρόεδρε, ότι µια παράγραφος του πολυνοµοσχεδίου για τα ωράρια των φαρµακείων ήταν βελτιωτική, ήταν
υπέρ των φαρµακοποιών. Αυτό δεν το έχει καταλάβει κανείς απ’
όσους µας σχολιάζουν. Η Βουλή αντέδρασε διότι τρεις µέρες
µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και ενώ θα άρχιζε η ψηφοφορία ήρθε ο Υπουργός και έφερε µια αλλαγή, πιστεύοντας και
εκείνος ότι βελτιώνει µια διάταξη.
Κάποια ενηµέρωση θα είχε ο κ. Γιούγκερ, ο Πρόεδρος του Eurogroup, από κάποιους καλοθελητές, ο οποίος βγήκε και έκανε
µία δήλωση: «Τι να κάνουµε µε την Ελλάδα; Εδώ έρχεται η Βουλή
και καταψηφίζει ένα νόµο για την απελευθέρωση των επαγγελµάτων».
Εγώ θα περίµενα, η Κυβέρνηση να κάνει κάτι, κύριε Υπουργέ
–δεν είστε αρµόδιος, αλλά απευθύνοµαι σε εσάς για την Κυβέρ-
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νηση- όταν γνωρίζει ότι υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα –δεν ξέρω
ποιοι- κάποιοι, οι οποίοι πίσω από τις πλάτες της, πίσω από τις
πλάτες του πολιτικού κόσµου, πίσω από τις πλάτες του ελληνικού
λαού δίνουν µια ενηµέρωση στα κοινοτικά όργανα, σε αυτούς µε
τους οποίους είµαστε αναγκασµένοι να διαπραγµατευόµαστε.
Σκεφθείτε, µια παράγραφος ενός νοµοσχεδίου µε δεκάδες
άρθρα, µε πλείστα όσα ζητήµατα, όπως ξέρετε, όλων των Υπουργείων, µετεφέρθη και ο κ. Γιούνκερ µέχρι τώρα στέκεται πολύ θετικά, αλλά προφανώς παραπληροφορηµένος. Καταλάβατε τι
εννοώ, κύριε Υπουργέ; Εννοώ ότι χρειάζεται µια συναντίληψη
στην κρίσιµη αυτή ώρα που βρίσκεται η χώρα και από την πλευρά
της Κυβέρνησης, που είναι ευθύνη του καθενός Υπουργού, και
ηµών βεβαίως στο πώς, διατηρώντας αυτό που το Σύνταγµα µας
επιβάλει, να µην δηµιουργούµε προβλήµατα εκ του µη όντος.
Επειδή σας είχα ήδη απασχολήσει γι’ αυτό το θέµα της Γλυφάδας, που και ο κ. Βαρβιτσιώτης σας είπε, είδα ότι το αντιµετωπίζετε µε κατανόηση, αλλά έχετε τις δυσκολίες. Εκεί πρέπει
να δείτε τι κάνουµε. Επειδή εµείς σας λέµε αυτό, δεν σηµαίνει,
ότι υπονοµεύουµε την Κυβέρνηση για ένα θέµα που αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων µιας ολόκληρης περιοχής, που πρέπει
κάπου να θάβουν τους νεκρούς τους ή διότι έχουµε αντιρρήσεις
-αύριο θα τα ακούσει ο κ. Σηφουνάκης ιδιαίτερα- µε τις άλλες
διατάξεις που φέρνετε ως τροπολογία και καταργείτε το Υπουργείο Παιδείας.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Τα είπα και εγώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Καλά κάνατε. Μα, θα τα ακούσουν αύριο από πολλούς Βουλευτές και από εµένα. Έλεος, όχι,
«βρήκαµε παπά να θάψουµε και µερικούς ζωντανούς!»
Κοιτάξτε, εάν αύριο κάποιες φωτογραφίες, που µπορεί να είναι
και σκανδαλώδεις, βγουν, η Βουλή δυστυχώς διασύρεται. Πριν
από δέκα χρόνια τροποποίησα τον Κανονισµό –εσείς, κύριε
Νιώτη, το ξέρετε- και πρέπει να περάσουν τρεις µέρες πριν να
καταθέσει κάποιος Υπουργός ή Βουλευτής µια τροπολογία.
Γιατί; Για να ξέρουµε ακριβώς τι συζητάµε και τι ψηφίζουµε.
Κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η έκκληση που ήθελα εγώ να σας
κάνω και εάν θέλετε, κατανοείστε αυτά που σας λέγω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της Βουλής, τριάντα µαθητές
και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 8ο Γυµνάσιο Πάτρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τα παιδιά ήρθαν ακριβώς στη λήξη της συνεδριάσεώς µας.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ
–Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ –Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.31’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα
09.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγ-χο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική
εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
«Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υ-πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής» σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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