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Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 2 Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.33’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 1-2-2012
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΟΔ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
1ης Φεβρουαρίου 2012, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο
των σχεδίων νόµων: 1.«Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης για την Σύσταση Συµβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας»
2.«Κύρωση της υπ’ αριθµόν 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».)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Αθανασία Μερεντίτη, Βουλευτή Τρικάλων, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Ίδρυµα «Γηροκοµείον Βόλου» αιτείται την
επίλυση θέµατος που αφορά άµεση καταβολή των εκκαθαρίσεων
του ΟΓΑ προς το Ίδρυµα, προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα
µισθοδοσίας του προσωπικού του.
2) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επαγγελµατική - Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών αιτείται την
ύπαρξη µιας ισότιµης πολιτικής απέναντι σε όλους όσους
ασκούν το επάγγελµα του µηχανικού στη χώρα µας.
3) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται την επέκταση του µέτρου των µειωµένων εισιτηρίων των τριτέκνων στα µέσα µαζικής µεταφοράς.
4) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Ξηροµέρου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την ανύπαρκτη αστυνόµευση στην περιοχή.
5) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Ν.

Κυκλάδων αιτείται τα επιδοτούµενα δροµολόγια που εκτελούνται
στο Νοµό από τρία διαφορετικά πλοία να εντάξουν στα καθηµερινά δροµολόγιά τους τα λιµάνια της Μυκόνου και της Σαντορίνης.
6) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Σµυριδορυκτών του Όρµου
Λυώνος Κορωνού Νάξου αιτούνται να απαλλαγούν οι σµυριδεργάτες της περιοχής από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.
7) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μυκόνου αιτείται την ενίσχυση
του αστυνοµικού τµήµατος της περιοχής.
8) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Ν. Κυκλάδων αιτείται την άµεση στελέχωση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού Κυκλάδων µε µηχανικούς.
9) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Κυκλάδων αιτείται την
εξαίρεση των Επιµελητηρίων από τον περιορισµό κατά 30% των
οργανικών µονάδων και την κατάργηση των οργανικών θέσεων.
10) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά αποζηµίωση παραγωγών οπωροκηπευτικών του Νοµού, που κατέθεσαν εκπρόθεσµα αίτηση, από
την επιµόλυνση των προϊόντων τους µε e-coli.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στη δράση των γνωστών-αγνώστων κουκουλοφόρων.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στη δυσχερή θέση
στην οποία βρίσκονται οι φαρµακοποιοί.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην απροθυµία
των πολιτών να προµηθευτούν τη φοροκάρτα.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά η οποία αφορά καταγγελία του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για τη χρήση απαγορευµένων χηµικών από
την Αστυνοµία.
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15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αναφέρεται στη βουλγαρική
εισβολή στην Ανατολική Μακεδονία µεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου
1917.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Δήµος εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για την καθυστέρηση καταβολής αποζηµίωσης νοσηλείων εξωτερικού, για µεταµόσχευση µυελού του υιού
του Γεωργίου.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία εργαζόµενοι του ΕΛΟΤ αιτούνται
την καταψήφιση του άρθρου 19 του πρόσφατου πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού αιτείται την ψήφιση τροπολογίας για την
αποκατάσταση του νοµικού κενού που έχει δηµιουργηθεί µε το
ν.4024/2011 ως προς τη βαθµολογική - µισθολογική ρύθµιση του
Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος εκφράζει τις
θέσεις της για τη διαβούλευση µε το Εµπορικό Επιµελητήριο Κορινθίας.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του 10ου Περιφερειακού Τµήµατος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής
Ελλάδας εκφράζει την αντίθεσή του για την κατάργηση του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Πατρών, καθώς και του ΣΔΟΕ
Δυτικής Ελλάδας.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία
Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών αιτείται την επίλυση θέµατος
που αφορά αστικές και ποινικές ευθύνες των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων
για χρέη τους κατά τις δεκαετίες του ‘80 και του’90.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αρκαδίας αιτείται την ανάκληση της απόφασης για µεταστέγαση
του Παραρτήµατος ΙΚΑ Λεωνιδίου στο Άστρος.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Ελληνορθόδοξο Κίνηµα Σωτηρίας αιτείται τη µαταίωση έκδοσης της «Κάρτας του Πολίτη» και
την προαιρετική παραλαβή και χρήση του «ΑΜΚΑ».
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αναστάσιος Τσιµπούρης αιτείται την καταβολή της σύνταξής του, που έχει διακοπεί,
εξαιτίας της άρνησης του να εκδώσει ΑΜΚΑ για λόγους θρησκευτικής και κοινωνικής συνείδησης.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαστηριακών Υπαλλήλων του ΙΚΑ εκφράζει τη διαµαρτυρία του για
τον τρόπο λειτουργίας των βιοπαθολογικών εργαστηρίων και
συγκεκριµένα την έλλειψη αντιδραστηρίων.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί αιτούνται την προώθηση ρύθµισης για την κατάργηση της διετίας
εκπαιδευτικών.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στην αποχώρηση
από την ελληνική αγορά µεγάλων επενδυτών στον τοµέα των φωτοβολταϊκών.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Εργοστασιακά Σωµατεία της
Α.Ε. Ενωµένη Κλωστοϋφαντουργία αιτούνται την επίλυση θέµατος που αφορά παραίτηση του Αµερικανού επενδυτή, λίγο πριν
την τελική υπογραφή εξαγοράς, από τη σχετική διαπραγµάτευση
µε τις Τράπεζες και Εταιρείες Leasing.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά σε διάθεση κονδυλίων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για οδοιπορικά των
αξιωµατικών, ενώ περικόπτονται αντίστοιχα κονδύλια για ανταλλακτικά και συντήρηση αεροσκαφών.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος
αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά την αναβάθµιση της
άδειας των επαγγελµατιών ψυκτικών.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οµάδα πολύτεκνων οικογενειών
εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την πρόσφατη απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που
αφορά στην εισαγωγή πολυτέκνων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επαγγελµατική - Επιστηµονική
Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών αιτείται τη διόρθωση ηµαρτηµένων του ν.4030/2011 που αφορά στο νέο τρόπο
έκδοσης αδειών δόµησης.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ερασιτεχνικό θεατρικό σχήµα
«ΡΕΦΕΝΕ» εκφράζει τη διαµαρτυρία του για έλεγχο που πραγµατοποίησε κλιµάκιο του ΙΚΑ στο συγκεκριµένο θεατρικό σχήµα.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά σε εξώδικα στον
ΟΠΑΔ από ιατρικούς συλλόγους για οφειλές.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αναφέρεται στον εντοπισµό
πλαστών τιµολογίων στο ραδιοφωνικό σταθµό «Αθήνα 9,84».
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά σε κακοτεχνίες του
δρόµου Αγίας Βαρβάρας-Κάλφα.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά σε απάτη αγροτών
στην Πελοπόννησο λόγω παρουσίασης εικονικής παραγωγής µε
αποτέλεσµα την είσπραξη επιστροφής φόρου.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά σε ανεκµετάλλευτα
νατοϊκά κονδύλια λόγω έλλειψης µελετών.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στη δυσχερή θέση
των επαγγελµατιών της Πάτρας λόγω του επικείµενου τέλους
ακινήτων µέσω της ΔΕΗ.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στα προβλήµατα της
παιδείας.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στην υποχρεωτική
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δηµοσίευση των ισολογισµών των εταιρειών στις εφηµερίδες.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στο ενδεχόµενο
«κουρέµατος» της Ολυµπίας Οδού.
43) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στη διατήρηση του
κ. Ιωάννη Μίχα στη θέση του αν και έχει συµπεριληφθεί στον κατάλογο των κατηγορουµένων για τα γερµανικά υποβρύχια.
44) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Επιµελητηριακός Όµιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών αιτείται όχι µόνο την απόρριψη κάθε πρότασης για κατάργηση των µειωµένων συντελεστών
ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου αλλά και την επέκταση του µέτρου
αυτού σε όλες τις νησιωτικές περιοχές της χώρας.
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45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά σε έργο που µπλοκάρει ο Όµιλος Μπόµπολα στο Λασίθι.
46) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Επιµελητηριακός Όµιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών εκφράζει την αντίθεσή του
στο ενδεχόµενο κατάργησης της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 1476/10-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3553/22-122011 έγγραφο από την Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών η
ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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2. Στην µε αριθµό 1746/21-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Δαβάκη Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3594/22-12-2011 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από την Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 2083/29-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βλάχου Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3640/22-12-2011 έγ-
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γραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 2122/30-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βρούτση Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1174639/3242/00ΤΥ/Ε/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

22-12-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 2251/02-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αυγενάκη Ελευθερίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6789 Β/22-12-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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6. Στην µε αριθµό 2256/02-12-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Λεβέντη Αθανασίου, Τσούκαλη Νικολάου, Ψαριανού Γρη-
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γορίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3695/22-12-2011 έγγραφο από
τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 2278/05-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλο Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/14249/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

22-12-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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8. Στην µε αριθµό 2343/06-12-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κριτσωτάκη Μιχαήλ και Μουλόπουλου Βασιλείου δόθηκε
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µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/14241/22-12-2011 έγγραφο από τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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9. Στην µε αριθµό 2942/16-12-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Πλεύρη Αθανασίου και Ανατολάκη Γεωργίου δόθηκε µε
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το υπ’ αριθµ. 7017/4/14299/22-12-2011 έγγραφο από τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 456/30-1-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου 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.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Παπαδηµούλη θα απαντήσει ο
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
Το λόγο έχει ο κ. Παπαδηµούλης για να αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτησή του.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε το πακέτο που έχει συµφωνήσει
η τρόικα των δανειστών µας µε την κυβερνητική τρόικα, οι τράπεζες θα πάρουν τη µερίδα του λέοντος για την ανακεφαλαιοποίησή τους από την επόµενη δόση του δανείου, πολλές δεκάδες
δισεκατοµµύρια ευρώ. Υπάρχει ένας ψηφισµένος νόµος που λέει
ότι από τη στιγµή που το δηµόσιο θα πάρει τα λεφτά, θα αποκτήσει και τον έλεγχο µε κοινές µετοχές µε πλήρη δικαιώµατα
στο τραπεζικό σύστηµα, προκειµένου να διασφαλίσει ότι θα υπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον και όχι των ιδιωτών µεγαλοµετόχων των τραπεζών και θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη ρευστότητα σε µια οικονοµία που µαστίζεται από την ύφεση.
Τώρα τελευταία, διαβάζουµε ότι η Κυβέρνηση ετοιµάζεται να
κάνει τούµπα σε αυτό το θέµα, ότι ετοιµάζεται να πει ναι στην
απαίτηση της τρόικα να βάλει τα λεφτά το δηµόσιο, δεκάδες δισεκατοµµύρια, αλλά το κουµάντο να συνεχίσουν να το κάνουν,
χωρίς να έχουν τα ανάλογα κεφάλαια, οι ιδιώτες µεγαλοµέτοχοι.
Δηλαδή, έχουµε το δόγµα «όταν υπάρχουν κέρδη, ιδιωτικοποιούνται και όταν υπάρχουν ζηµιές, κοινωνικοποιούνται».
Σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει ενδεχόµενο η Κυβέρνηση
Παπαδήµου µε τα τρία κόµµατα που τη στηρίζουν, να πει ναι σε
µια φόρµουλα όπου θα δώσει το δηµόσιο και άλλα δεκάδες δισεκατοµµύρια στις τράπεζες, αλλά χωρίς να αποκτήσει µε κοινές
µετοχές, µε πλήρη δικαιώµατα τον έλεγχο του τραπεζικού συστήµατος; Υπάρχει ενδεχόµενο το δηµόσιο, δηλαδή ο φορολογούµενος να βάζει τα λεφτά και το κουµάντο να συνεχίσουν να
το κάνουν οι ιδιώτες µεγαλοµέτοχοι; Γιατί αν ναι, τότε το σύστηµα δουλεύει 1000% για τις τράπεζες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είµαι σίγουρος ότι γνωρίζετε ότι αυτήν τη
στιγµή πραγµατοποιούνται δυο παράλληλες συζητήσεις και ότι
είναι µια πολύ κρίσιµη στιγµή σε ό,τι αφορά την πορεία αυτών
των συζητήσεων και των διαπραγµατεύσεων. Η µια συζήτηση και
διαπραγµάτευση αφορά την προετοιµασία του τεχνικού κειµένου
της συµφωνίας για το PSI. Η άλλη συζήτηση αφορά τη νέα δανειακή σύµβαση µέσω της οποίας θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε και στην υλοποίηση των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου.
Ξέρετε ότι αυτά τα δυο ζητήµατα είναι αλληλένδετα και ότι επίσης, το περιεχόµενο της τεχνικής συµφωνίας του PSI θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό και την επόµενη ηµέρα, στο τραπεζικό
τοπίο που είναι και το θέµα της επίκαιρης ερώτησής σας.
Θέλω να σας ξεκαθαρίσω τι ακριβώς επιδιώκει αυτήν τη
στιγµή, η Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήµου,
αναφορικά µε το τραπεζικό σύστηµα. Η θέση της Κυβέρνησης
είναι ότι θέλουµε να προχωρήσουµε στην ανακεφαλαιοποίηση
του τραπεζικού συστήµατος µε όρους διαφανείς και µε τη µέγιστη δυνατή απόδοση για το ελληνικό δηµόσιο.
Με λίγα λόγια, θέλουµε να προστατεύσουµε µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου και να
διασφαλίσουµε ότι ο Έλληνας φορολογούµενος θα ανακτήσει
όσο το δυνατόν περισσότερα χρήµατα από αυτά που θα διατεθούν για την επανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος.
Δεν έχουµε καµµία διάθεση να ανατρέψουµε την υφιστάµενη

αρχιτεκτονική του τραπεζικού συστήµατος και να αλλάξουµε τον
εσωτερικό συσχετισµό σε βάρος της συµµετοχής των ιδιωτών
και υπέρ του κράτους. Αν θέλετε την προσωπική µου άποψη,
διότι συµµετέχω πλέον, σε µία Κυβέρνηση η οποία έχει τη στήριξη τριών διαφορετικών κοµµάτων και είναι φυσιολογικό να
υπάρχουν και διαφορετικές ιδεολογικές απόψεις γύρω από ορισµένα ζητήµατα είναι η εξής: Αν κάτι έχω διδαχθεί από την πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση, είναι ότι κατέρρευσαν οι
ιδεοληψίες σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας των αγορών: Ήταν
τεράστιο σφάλµα η εγκατάλειψη της άποψης για µια συγκροτηµένη εποπτεία τόσο του χρηµατοοικονοµικού χώρου όσο και του
σκιώδους χρηµατοοικονοµικού χώρου και εξακολουθώ να πιστεύω ότι σε µια σύγχρονη και οργανωµένη οικονοµία θα πρέπει
να υπάρχει και ένας δηµόσιος πυλώνας. Είναι όµως άλλο πράγµα
αυτό και άλλο να επιδιώκεις την ανατροπή της αρχιτεκτονικής
του τραπεζικού χώρου και να προχωρήσεις στην κρατικοποίηση
όλου του τραπεζικού συστήµατος, κάτι το οποίο η Κυβέρνηση
ούτε το επιθυµεί ούτε το επιδιώκει. Όµως, η Κυβέρνηση δεν µπορεί να µην ενδιαφερθεί να προστατεύσει τα συµφέροντα του Έλληνα φορολογούµενου.
Και λέγοντας αυτά, θέλω να σας υπενθυµίσω το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο στο οποίο αναφερθήκατε και να σας πω ότι ο ν.
4021/2011 ορίζει ότι σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν χρήµατα από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας για την
επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τότε αυτά τα χρήµατα θα
οδηγήσουν στην παραλαβή εκ µέρους του Ταµείου, κοινών µετοχών. Αυτό προβλέπει το υφιστάµενο πλαίσιο. Βεβαίως υπάρχει
ένα κείµενο, το οποίο έχει κυκλοφορήσει από την πλευρά της
τρόικας, το οποίο προτείνει τη χρήση νέων εργαλείων, όπως για
παράδειγµα οµόλογα µετατρέψιµα ή µετοχές χωρίς δικαίωµα
ψήφου, µε τα οποία θα µπορέσει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτό όµως, είναι ένα θέµα
προς διαπραγµάτευση.
Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Κυβέρνηση Παπαδήµου διά του οικονοµικού επιτελείου που συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις, αλλά βεβαίως και σε αγαστή συνεργασία µε τα
τρία κόµµατα τα οποία παρέχουν στήριξη, δεν έχει καταλήξει
κάπου και αυτήν τη στιγµή, συνεχίζονται οι διαπραγµατεύσεις,
έχοντας όµως πάντοτε ως προτεραιότητα, όπως σας είπα και
προηγουµένως, να προστατεύσουµε το δηµόσιο συµφέρον και
να πετύχουµε το µεγαλύτερο ποσοστό απόδοσης από τα χρήµατα τα οποία θα διατεθούν για την κεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µε απλά ελληνικά µού είπατε: «Ψηφίσαµε στο ν. 4021 του 2011 πριν µόλις
λίγους µήνες, ότι, άµα βάλει λεφτά το δηµόσιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αυτά θα αντιστοιχηθούν µε κοινές µετοχές, δηλαδή µε πλήρη δικαιώµατα –δηλαδή, µε ψήφο- αλλά η
τρόικα µας λέει τώρα, ότι αυτό µπορεί να χρειαστεί να το ξηλώσουµε και το συζητάµε». Αυτό µου είπατε. Και σας ερωτώ: Όταν
πας σε µια διαπραγµάτευση και είσαι διατεθειµένος να λες ναι
σε όλα, δεν καταλαβαίνετε ότι στο τέλος θα οδηγηθείς στην
πλήρη αποτυχία; Αυτό γίνεται επί δύο χρόνια και οδηγεί από το
κακό στο χειρότερο την οικονοµία και κυρίως τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα.
Μιλάµε για τις τράπεζες. Από το 2008 µέχρι τώρα έχουν πάρει
σε ρευστό και εγγυήσεις πάνω από 150 δισεκατοµµύρια. Αν τις
πουλούσε όλες κανείς τώρα στο Χρηµατιστήριο, θα έπαιρνε λιγότερα από 4 δισεκατοµµύρια. Ετοιµάζεστε να τους δώσετε 30
δισεκατοµµύρια για την επανακεφαλαιοποίηση και περίπου άλλα
15 δισεκατοµµύρια, για να καλύψουν τις επισφάλειες που προέκυψαν από τον έλεγχο της «BLACKROCK».
Και είστε διατεθειµένοι να δώσετε όλα αυτά τα επιπλέον
λεφτά, χωρίς να διασφαλίζετε ότι το δηµόσιο θα έχει τον έλεγχο
για το πώς θα χρησιµοποιηθούν αυτά τα λεφτά, προκειµένου να
υπάρξει ρευστότητα και χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικο-
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νοµίας έτσι, ώστε να αντιµετωπιστεί η καλπάζουσα ύφεση, η καλπάζουσα ανεργία, η καλπάζουσα φτώχεια;
Δεν ξέρετε, κύριε Σαχινίδη, ότι υπάρχει το σκάνδαλο της PROTON BANK, όπου ιδιώτες µεγαλοµέτοχοι λεηλάτησαν την τράπεζά τους και η δικαιοσύνη που εξετάζει το φάκελο, µιλά για
εγκληµατική δραστηριότητα, για θαλασσοδάνεια εκατοντάδων
εκατοµµυρίων ευρώ και για λεηλασία;
Νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις –αµιγώς νεοφιλελεύθερες- σε
άλλες χώρες, όταν έβαλε λεφτά το δηµόσιο και απέκτησε και τον
έλεγχο, κρατικοποίησαν και τις τράπεζες, για ένα χρονικό διάστηµα, κατηύθυναν τα πράγµατα, πέταξαν στην άκρη διοικήσεις
οι οποίες δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και αργότερα, πούλησαν ξανά –διότι δεν ανήκαν ιδεολογικά και φιλοσοφικά στην
Αριστερά- τις µετοχές µε κέρδη!
Εσείς τώρα είστε διατεθειµένοι και σ’ αυτό να κάνετε το χατίρι
της τρόικας και των τραπεζιτών; Καλή είναι η φιλοσοφική συζήτηση, αλλά την ώρα που κορυφώνεται η διαπραγµάτευση, όταν
ένας καθ’ ύλην αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός µου λέει «η
προσωπική µου άποψη είναι αυτό», τότε καταλαβαίνω ότι η Κυβέρνηση σ’ αυτό το θέµα, έχει αποφασίσει να τα δώσει όλα και
απλώς το κρύβει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, ορίστε,
έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, παραγνωρίζετε ένα βασικό χαρακτηριστικό
της συγκεκριµένης Κυβέρνησης. Κάνω αυτό το σχόλιο, διότι αναφερθήκατε στο γεγονός ότι κατέθεσα την προσωπική µου
άποψη. Προφανώς, δεν έχει επέλθει ιδεολογική σύγκλιση µεταξύ
των τριών κοµµάτων που συµµετέχουν σ’ αυτήν την Κυβέρνηση.
Υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές µε τη Νέα Δηµοκρατία και µε
το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. Δεν πιστεύω να έχετε καταλήξει
στο συµπέρασµα ότι το γεγονός ότι συµµετέχω στην Κυβέρνηση
του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήµου µε έχει υποχρεώσει να
υποχωρήσω και από τις ιδεολογικές µου απόψεις σχετικά µε τη
λειτουργία του χρηµατοοικονοµικού τοµέα.
Όµως, σ’ αυτήν την τόσο κρίσιµη στιγµή συµφωνήσαµε όλοι
ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη µελλοντική πορεία της χώρας
να προχωρήσουµε στην υλοποίηση των αποφάσεων της 26ης
Οκτωβρίου. Η υλοποίηση αυτής της συµφωνίας έχει και συγκεκριµένα ζητήµατα, αν θέλετε, που αφορούν την επανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού χώρου.
Κατ’ αρχάς, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όλα τα θέµατα είναι προς συζήτηση. Να σας πω και κάτι; Χαίροµαι που
υπερασπίζεστε αυτήν την άποψη. Και σας προσκαλώ στο συγκεκριµένο ζήτηµα να συνεργαστείτε µαζί µε την Κυβέρνηση, για να
διασφαλίσουµε ότι τα επιχειρήµατά µας θα υπερισχύσουν των
επιχειρηµάτων που υπορτηρίζει η τρόικα.
Αντιλαµβάνεστε ότι σε κάθε διαπραγµάτευση υπάρχουν οι δύο
πλευρές του τραπεζιού, όπου η καθεµία υπερασπίζεται τις δικές
της απόψεις. Αυτό το οποίο κάνει η δική µας Κυβέρνηση, είναι
να υπερασπίζεται το υφιστάµενο πλαίσιο και να εξηγεί ποια είναι
τα πλεονεκτήµατα και ποιο είναι το ζητούµενο για το ελληνικό
δηµόσιο.
Εγώ θα συµφωνήσω µαζί σας. Αυτήν τη στιγµή σας υπενθυµίζω ότι έχουν δοθεί 5 δισεκατοµµύρια ευρώ από τη ρύθµιση του
2008 µέσω προνοµιούχων µετοχών. Είναι να δοθούν 40 δισεκατοµµύρια ευρώ –αυτήν την εκτίµηση θα πάρω- προκειµένου να
προχωρήσουµε στην επανακεφαλαιοποίηση, για να λυθούν και
τα ζητήµατα που θα προκύψουν από το PSI, αλλά και τα ζητήµατα που θα προκύψουν µέσα από τις επισφάλειες που θα διαγνώσει η µελέτη που έχει κάνει η εταιρεία «BLACKROCK».
Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα χρήµατα πρέπει να δοθούν. Ποιο
είναι το ζητούµενο; Τι θέλουµε εµείς που ενδιαφερόµαστε να
προστατεύσουµε τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου; Δεν
θέλουµε απλώς αυτά τα χρήµατα να υπάρχουν τοποθετηµένα
στα κεφάλαια των τραπεζών, αλλά θέλουµε, όπως πολύ σωστά
επικαλεστήκατε, αναφερόµενος στην εµπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, να ξέρουµε ότι θα πετύχουµε το µεγαλύτερο ποσό
απόδοσης.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι αν τελικά κληθούµε να βάλουµε 45 δισε-
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κατοµµύρια και µετά από κάποιο εύλογο διάστηµα, θελήσουµε
να πουλήσουµε αυτές τις µετοχές, να πάρουµε όσο το δυνατόν
περισσότερα χρήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Άρα ο δικός µας ο στόχος είναι να διαπραγµατευθούµε να
οδηγηθούµε σε µία τέτοια λύση, που θα µας επιτρέψει να διασφαλίσουµε ότι οι µετοχές, τις οποίες θα πάρουµε, θα έχουν τη
µεγαλύτερη δυνατή αξία, ώστε, όταν θα έρθει η ώρα να τις διαθέσουµε, να µπορέσουµε να πάρουµε πίσω όσο το δυνατόν περισσότερα από τα χρήµατα που διέθεσε ο Έλληνας φορολογούµενος. Έτσι θα έχουµε και ένα υγιές τραπεζικό σύστηµα, το
οποίο θα έχει ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια, για να µπορέσει να χρηµατοδοτήσει την πραγµατική οικονοµία γιατί φαντάζοµαι ότι θα συµφωνήσετε µαζί µου, πως δεν υπάρχει δυνατότητα η χώρα να βγει από την κρίση, εάν δεν έχει ένα υγιές και
ισχυρά κεφαλοποιηµένο σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή µέσα στο ερώτηµα έχετε βάλει και ένα ζήτηµα, που
αφορά κέρδη που πιθανότατα να απεκόµισαν κάποιοι στο χρηµατιστήριο, εκµεταλλευόµενοι εσωτερική πληροφόρηση, θέλω
να σας ενηµερώσω ότι έχω ήδη προωθήσει το ερώτηµα σας στην
αρµόδια εποπτική αρχή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία
και µε διαβεβαίωσε ότι θα διερευνήσει το θέµα στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η δεύτερη µε αριθµό 451/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεράσιµου Γιακουµάτου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για τη «ρύθµιση της αγοράς παιγνίων», δεν θα
συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω να κάνω
µία δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Μιλάµε για 5 δισεκατοµµύρια,
τα οποία κάθε χρόνο φεύγουν στη Μάλτα, στο Γιβραλτάρ και στα
νησιά Καϋµάν.
Έχω φέρει δεύτερη φορά την επίκαιρη ερώτηση. Όταν θέλουµε 300 εκατοµµύρια που θα τα κόψουµε από τις επικουρικές
συντάξεις, δεν µπορεί αυτό το θέµα να µη συζητείται.
Εγώ σας λέω ένα πράγµα: Θα την ξανακαταθέσω αύριο το
πρωί. Εάν δεν συζητηθεί σε δεκαπέντε ηµέρες, θα καταγγείλω
και το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίζουµε µε την
πρώτη µε αριθµό 448/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου 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.
Στην επίκαιρη ερώτηση της κ. Τσόνογλου θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Παντελής Οικονόµου, αφού
πρώτα η κ. Τσόνογλου µας τη διατυπώσει.
Ορίστε, κυρία Τσόνογλου, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Κύριε Υπουργέ, η συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση πραγµατικά αφορά εκείνους, οι
οποίοι ακόµα δεν έχουν αποκτήσει οριστικό τίτλο παραχωρητηρίου: µιλάω για τους δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας.
Καµµία αµφιβολία δεν µένει ότι πράγµατι, αυτό το ειδικό τέλος
αποτέλεσε µία επιταγή και έκτακτη ανάγκη, ώστε το εθνικό συµφέρον να εξυπηρετηθεί µε την εξυγίανση της δηµοσιονοµικής
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προσπάθειας που κάνει η χώρα µας και που είναι στο πλαίσιο της
εξυγίανσης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής.
Πλην όµως, στις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011
περί επιβολής αυτού του ειδικού τέλους –όπως το είπαµε, του
ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών- ορίζεται ότι νόµω υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες και οι επικαρπωτές.
Στην περίπτωση που υπάρχει προσύµφωνο, σύµφωνα µε το
οποίο παραχωρείται µόνο η χρήση σ’ αυτούς τους δικαιούχους,
οι χρήστες αυτών των κατοικιών δεν είναι ούτε οι ιδιοκτήτες ούτε
οι επικαρπωτές και κατά συνέπεια, δεν είναι νόµω υπόχρεοι για
την καταβολή αυτού του ειδικού τέλους.
Εν όψει αυτών πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν πράγµατι οι άνθρωποι αυτοί, που δεν έχουν ακόµη δικαίωµα κυριότητας ούτε επικαρπίας, είναι υπόχρεοι να καταβάλουν αυτό το
ειδικό τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Παντελής Οικονόµου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επίσης, ευχαριστώ και την κυρία συνάδελφο για την επίκαιρη
ερώτηση.
Το συγκεκριµένο θέµα το οποίο θέτετε, είναι µία από τις πάραπάρα πολλές κατηγορίες, που θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί
και ασφαλώς ήταν αδύνατον να προβλεφθούν, διότι η πραγµατικότητα είναι πάντοτε πολύ πιο ποικίλη από τη φαντασία του
όποιου νοµοθέτη και ιδίως, όταν η νοµοθεσία διενεργείται κάτω
από πίεση χρόνου και περιστάσεων.
Εδώ όµως στη συγκεκριµένη περίπτωση, εσείς µας καλείτε να
αξιολογήσουµε κάτι, το οποίο είχε εν µέρει προβλεφθεί, διότι
έχουµε µια αντιστοιχία µε όσους κάνουν χρήση ακινήτου µε leasing, δηλαδή µε χρηµατοδοτική µίσθωση. Γι’ αυτούς υπήρξε ειδική διάταξη που προέβλεψε την αντιµετώπιση του θέµατος.
Εδώ ως προς αυτή την κατηγορία στην οποία αναφέρεστε –
διότι πολύ σωστά είπατε ότι υπόχρεος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο επικαρπωτής, ο ενοικιαστής καταβάλλει, συµψηφίζει µε οφειλόµενα
ενοίκια κ.λπ. κ.λπ., πράγµατι έτσι είναι η διάταξη- είναι σχεδόν
προφανές ή τουλάχιστον αυτή η ερµηνεία δόθηκε –για να είµαι
λίγο πιο συγκρατηµένος στη διατύπωση- ότι οι συγκεκριµένοι δικαιούχοι από τον ΟΕΚ είναι οιονεί επικαρπωτές. Αυτή είναι η ερµηνεία που δόθηκε.
Συνεπώς, εάν αναφέρεστε σε νοµικό και νοµοτεχνικό θέµα,
αυτή είναι η ερµηνεία, η οποία έχει δοθεί και µε εγκύκλιο. Έχουν,
εποµένως, διαφοροποιηθεί από αυτούς που µε χρηµατοδοτική
µίσθωση, χρησιµοποιούν ακίνητα, µέχρι να περιέλθουν στην οριστική τους κυριότητα.
Όµως, από εκεί και πέρα, αν αναφέρεστε στο θέµα αυτό από
πολιτική άποψη, δηλαδή από άποψη ενίσχυσης µιας οµάδας του
πληθυσµού, η οποία πράγµατι µπορεί να έχει περισσότερες
ανάγκες από άλλη, αυτό είναι ένα διαφορετικό θέµα. Είναι θέµα
πολιτικό.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το νοµικό θέµα, οι κείµενες διατάξεις
είναι αυτές που σας είπα. Σας ανέφερα µε ποια ερµηνεία η εγκύκλιος που εκδόθηκε, δεν θεωρεί τους συγκεκριµένους µη υπόχρεους, διότι αλλιώς θα ήταν υπόχρεος ο ΟΕΚ, ο οποίος είναι
φορέας του δηµοσίου κ.λπ.
Από εκεί και πέρα, αν έχετε µια άλλη πολιτική ερµηνεία ή µια
άλλη πολιτική προσέγγιση και θεωρείτε ότι πρέπει να εξαιρεθεί
η συγκεκριµένη κατηγορία, πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουµε. Όµως οι κείµενες διατάξεις ορθώς –και πολύ ορθώς- δεν
τους εξαιρούν. Πολιτικά περιµένω το σχόλιo σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Κύριε Υπουργέ, είναι
γνωστή η προσπάθεια που καταβάλλετε και η δύναµη ψυχής που
έχετε δείξει –και µιλάω και από προσωπική άποψη- διότι πράγµατι, πολλά προβλήµατα του Νοµού Βοιωτίας που εκπροσωπώ,
τα έχετε δει µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον και έχετε ενδιαφερθεί
για την επίλυσή τους. Γνωρίζω τις προσπάθειες που καταβάλλετε
για τις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες. Όµως εδώ, πρόκειται για ένα
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καθαρά νοµικό ζήτηµα. Γιατί; Διότι αυτό το ειδικό τέλος αποτελεί
στην ουσία, φορολογία.
Επίσης έχω εδώ, ένα παραχωρητήριο αυτής της χρήσης που
λέµε, όπου ξεκαθαρίζει ότι ούτε οιονεί επικαρπωτές µπορούν να
θεωρηθούν, αφού για να τους απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε
τρόπο παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο και κατ’ εξαίρεση και
εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και εφόσον αποφανθεί γι’
αυτό, το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΕΚ, τότε και µόνο, µπορεί
να επιτραπεί η επικαρπία.
Οι συγκεκριµένοι άνθρωποι δηλαδή δεν είναι ιδιοκτήτες, δεν
είναι επικαρπωτές, δεν είναι µισθωτές –γιατί πρόκειται για χρηµατοδοτική µίσθωση, όπως πολύ σωστά είπατε, εφόσον υπάρχει
ανταλλαγή στο µίσθωµα κ.λπ.- δεν εµπίπτουν δηλαδή σε καµµία
από αυτές τις κατηγορίες, ώστε να µπορούµε να πούµε ότι επεκτείνεται η υποχρέωση αυτή και βεβαίως, δεν µπορούν να το διαθέσουν σε τρίτο, παρά µόνο εφόσον έχουν τη στενή εποπτεία
του διοικητικού συµβουλίου. Άρα δεν εµπίπτουν ούτε στις διατάξεις της επικαρπίας.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι γι’ αυτούς εδώ τους ανθρώπους, που
απλώς έχουν ένα δικαίωµα προσδοκίας για το µέλλον που δεν
είναι εκκαθαρισµένο, δεν είναι βέβαιο τι ακολουθεί, διότι πράγµατι δεν γνωρίζουµε τι θα συµβεί µέχρι το οριστικό παραχωρητήριο. Μπορεί να ακυρωθεί η κλήρωση, µπορεί να αποβιώσει ο
δικαιούχος, µπορεί να συµβούν ένα σωρό.
Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το ειδικό τέλος έτσι, όπως τίθεται, δεν χωρεί µία ευρεία διασταλτική ή αναλογική ερµηνεία, γιατί
εδώ υπάρχουν οι κώδικες –ο Αστικός Κώδικας, το Σύνταγµα- και
δεν µπορεί διασταλτικά να ερµηνευθεί. Βεβαίως, πρόκειται για
µια κοινωνικά ευπαθή τάξη και βέβαια, υπάρχει και πολιτικό ζήτηµα –και χαίροµαι πολύ που το προσεγγίζετε και πολιτικά- αλλά
πρέπει να το δούµε κατ’ αρχήν και κατ’ εξοχήν και ως νοµικό ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Παντελής Οικονόµου.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ.
Κοιτάξτε, νοµικά δεν θα διανοούµην ποτέ, να έρθω σε αντιπαράθεση µαζί σας, διότι είστε νοµικός. Εµένα η µόνη µου σχέση
µε την επιστήµη αυτή είναι, ότι άσκησε το επάγγελµα ο πατέρας
µου, που είναι συνταξιούχος συνάδελφός σας.
Όµως θα επανέλθω στο πολιτικό θέµα και το λέω, γιατί υπάρχει η δυνατότητα να συζητηθεί σε αυτό το επίπεδο.
Η πρόβλεψη πρέπει ασφαλώς να πάρει µορφή διάταξης, για
να γίνει εξαίρεση από την καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ της συγκεκριµένης οµάδας. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τη µορφή διάταξης,
διότι αλλιώς δεν µπορεί να υπάρξει αυτή η ελάφρυνση. Σας το
λέω αυτό, διότι το ΕΕΤΗΔΕ αυτήν τη στιγµή, όπως και όλο το φορολογικό σύστηµα, είναι υπό συζήτηση.
Ειδικότερα για το ΕΕΤΗΔΕ πρέπει να υπενθυµίσω ένα-δυο
πράγµατα, διότι καµµιά φορά τα ξεχνάµε, όχι εσείς, δεν αναφέροµαι πια στην ερώτηση, αναφέροµαι γενικότερα. Το ΕΕΤΗΔΕ
επιβλήθηκε για δύο λόγους:
Πρώτον, διότι το προβλεπόµενο από το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, µέτρο της αύξησης των αντικειµενικών αξιών δεν έγινε,
δεν αυξήθηκαν οι αντικειµενικές αξίες. Με έκπληξη βλέπω ότι
όλοι απειλούν µε επερχόµενες συµφορές, αύξηση των αντικειµενικών αξιών, επειδή διανοήθηκε ένας από τους κυρίους που
µετέχουν στην τρόικα, να µας πει «ξέρετε, µέσα στα µέτρα του
µεσοπρόθεσµου υπάρχει και αυτό, το οποίο δεν το λάβατε».
Πράγµατι, δεν το λάβαµε και καλώς δεν το λάβαµε και δεν πρόκειται να το λάβουµε κιόλας.
Ο δεύτερος λόγος ήταν, ότι για τεχνικές ελλείψεις και αδυναµίες, που δεν βαρύνουν ούτε αυτήν την Κυβέρνηση ούτε την προηγούµενη, δεν εισπράχθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας του
2010. Εις αναπλήρωση αυτών των αδυναµιών, µιας τεχνικής και
µιας ενσυνείδητης πολιτικής, την οποία επιλέξαµε, επιβάλαµε ως
ισοδύναµο µέτρο –τα ισοδύναµα µέτρα δεν ήταν θεωρητικά, είναι
κλασική περίπτωση ισοδύναµου µέτρου- το ΕΕΤΗΔΕ. Αυτό είναι
το περιεχόµενό του. Αυτή είναι –αν θέλετε- η αιτιολογική του
βάση.
Τώρα πάµε, όµως, λίγο παρακάτω. Εδώ έχουµε την εξής κα-
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τάσταση. Έχουµε ένα ακίνητο, το οποίο πράγµατι είναι υπερβολικά επιβαρυµένο στην Ελλάδα. Συνεπώς στη φορολογία του είµαστε σε ένα σταυροδρόµι. Καταργούµε το ΕΕΤΗΔΕ, όπως
επαγγέλλονται διάφορες πολιτικές δυνάµεις στην Αίθουσα -µερικές από αυτές στηρίζουν και την Κυβέρνηση, αυτό είναι µία επιλογή- ή κάνουµε αυτό το οποίο παλαιότερα είχε υποστηρίξει ο
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης –και το υποστηρίζω και εγώ- το
ενσωµατώνουµε στο φορολογικό σύστηµα και καταργούµε δεκάδες άλλους φόρους, µε τελικό αποτέλεσµα η επιβάρυνση να
είναι µικρότερη, η φορολογία να είναι απλούστερη και ταυτοχρόνως και αποδοτικότερη; Επαναλαµβάνω ότι εγώ αυτό υποστηρίζω. Το ίδιο έχει υποστηρίξει παλαιότερα και ο Υπουργός.
Σας τα λέω αυτά, διότι στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής,
η συζήτηση διεξάγεται αυτήν τη στιγµή. Δεν θα διεξαχθεί στο αόρατο µέλλον. Θα υπάρξει πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Ασφαλώς, θεωρώ ότι ένα σηµείο στο οποίο υπάρχει
ευρύτατη σύγκλιση -µε τη διαφοροποίηση που σας είπα- είναι
και η φορολογία των ακινήτων. Εκεί, λοιπόν, ασφαλώς, µπορεί
να συζητηθεί και αυτό το οποίο λέτε. Εφόσον σε πολιτική βάση
εκτιµάτε ότι µία ευπαθής οµάδα πρέπει να αντιµετωπισθεί διαφορετικά, µην έχετε καµµία αµφιβολία, στο διάλογο θα µιλήσω
και για το θέµα το οποίο θέσατε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 460/30-1-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου 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.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Σκυλλάκου θα απαντήσει ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνος
Σκανδαλίδης, αφού πρώτα δώσουµε το λόγο στον κ. Σκυλλάκο
για να την παρουσιάσει.
Έχετε το λόγο, κύριε Σκυλλάκο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα πολύ
µεγάλο ερώτηµα και µια µεγάλη ανησυχία, όχι µόνο στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στην Καρδίτσα και στη Λάρισα, αλλά σε όλες
τις περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί και φέτος από το πράσινο σκουλήκι. Η ανησυχία οφείλεται σε γραπτή απάντηση που
δώσατε σε συνάδελφο από την Καρδίτσα, κατά την οποία θέτετε
σε αµφισβήτηση –για να µην πω ότι απορρίπτετε- αν θα δοθεί η
συνδεδεµένη ενίσχυση των 70 ευρώ ανά στρέµµα, στους βαµβακοπαραγωγούς που υπέστησαν ζηµιά από το πράσινο σκουλήκι,
αλλά δεν µπόρεσαν λόγω της ζηµιάς, να φθάσουν το πλαφόν,
δηλαδή την ελάχιστη στρεµµατική απόδοση που προβλέπεται
στις περιπτώσεις αυτές, µε βάση το µέσο όρο του 2001-2004,
µείον 30%. Αυτή είναι η ελάχιστη, το λεγόµενο πλαφόν.
Η ανησυχία οφείλεται, πρώτον, στην απάντηση και δεύτερον,
στο ότι παρά τις διαµαρτυρίες και παρά και την ερώτηση που κάναµε εµείς, δεν έχετε βγει µέχρι σήµερα, να ξεκαθαρίσετε το ζήτηµα. Ελπίζω σήµερα να το ξεκαθαρίσετε.
Όµως η απάντηση που φέρει την υπογραφή σας, επικαλείται
ότι το υποκατάστηµα του ΕΛΓΑ της Λάρισας που καλύπτει και
την Καρδίτσα –καλύπτει όλη τη Θεσσαλία- ρίχνει ευθύνες στους
παραγωγούς για την ελλιπή χρήση µέτρων φυτοπροστασίας,
κατά τους κρίσιµους µήνες πριν και µετά την εµφάνιση της ασθένειας.
Το πρώτο ζήτηµα είναι ότι ο ΕΛΓΑ στη Λάρισα δεν ξέρει τίποτα.
Έχουµε µιλήσει επανειληµµένα και το εξετάσαµε. Δεν µπορεί το
υπουργείο να επικαλείται µια υπηρεσία, όταν η ίδια η υπηρεσία
δεν έχει προβάλει τέτοιο επιχείρηµα.
Το δεύτερο είναι το εξής: οι ζηµιές από το πράσινο σκουλήκι
οφείλονται σε καιρικές συνθήκες που δεν µπορούν να τις ξεπεράσουν. Είναι αδύνατον στην πράξη. Είναι πολύ δύσκολο το ζήτηµα. Οι υπηρεσίες δεν µπορούν να βοηθήσουν, γιατί έχουν διαλυθεί. Κάνουν προσπάθειες. Το αποτέλεσµα παρ’ όλα αυτά, τους
οδηγεί στο να µην µπορούν να αντιµετωπίσουν την ασθένεια.
Το τελευταίο που θέλω να θέσω είναι, ότι επαναφέραµε το ζήτηµα τού κανονισµού του ΕΛΓΑ. Τους εξαιρείτε µε βάση τον κα-
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νονισµό και τους παραπέµπετε πάλι στα ΠΣΕΑ. Ούτε τα προηγούµενα, από το πράσινο σκουλήκι, ΠΣΕΑ δεν πήραν ακόµα. Τι
θα γίνει και µ’ αυτήν την υπόθεση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ. Το λόγο
έχει ο Υπουργός, κ. Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να πω, πριν απαντήσω πολύ συγκεκριµένα στο επίκαιρο
ερώτηµά σας, δυο λόγια που έχουν σχέση µε την καλλιέργεια
αυτή και την φυτοπροστασία γιατί πιστεύω ότι είναι σηµαντικό.
Στη µετακαλλιεργητική περίοδο του 2011, εφαρµόστηκε σε
όλη τη χώρα πρόγραµµα γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας στις βαµβακοκαλλιέργειες µε κεντρικό συντονισµό της
υπηρεσίας του υπουργείου και φορείς παρακολούθησης, επισκόπησης και έκδοσης δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων σε είκοσι δύο διευθύνσεις αγροτικής οικονοµίας, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, µε το αρµόδιο περιφερειακό κέντρο προστασίας
φυτών και ποιοτικού ελέγχου. Η πληροφόρηση που υπήρχε µέσω
των δελτίων γενικών προειδοποιήσεων, ήταν διαθέσιµη άµεσα σε
όλους τους δήµους, συνεταιρισµούς καταστήµατα πώλησης γεωργικών φαρµάκων, οµάδες βαµβακοπαραγωγών, Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης κ.λπ.. Διαµορφώθηκε και λειτούργησε ειδικό
παράθυρο στη σελίδα του υπουργείου.
Γιατί τα λέω όλα αυτά; Γιατί έγινε µια πραγµατικά συστηµατική
προσπάθεια ώστε να µην υπάρχει το πρόβληµα στην έκταση που
φαινόταν να υπάρχει άλλες χρονιές, µετά και τη περσινή µας εµπειρία, την οποία αντιµετωπίσαµε, όπως γνωρίζετε. Και πιστεύω
ότι αυτή η προσπάθεια βάζει και τους όρους και τις διαδικασίες
µε βάση τις οποίες θα µπορούσε να γίνει η εκτίµηση της ζηµιάς
και η απόδοση του εισοδήµατος στους παραγωγούς.
Επειδή χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παράδοσης στο
σύστηµα του βαµβακιού σε όλη τη χώρα, θέλω να σας πω ορισµένα στοιχεία: Η φετινή παραγωγή είναι οκτακόσιες χιλιάδες
τόνοι. Είναι, δηλαδή, διακόσιες χιλιάδες τόνοι επιπλέον, σε σχέση
µε την περσινή παραγωγή. Η µέση παραγωγή µε βάση τον υπολογισµό που κάνουµε, είναι διακόσια πενήντα έξι κιλά, ανά
στρέµµα. Θεωρείται µια πολύ καλή καλλιεργητικά χρονιά. Όσοι
είναι εντάξει µε όλες τις διαδικασίες, θα πάρουν απρόσκοπτα τη
συνδεδεµένη ενίσχυση και η πληρωµή τους θα γίνει τέλη Φεβρουαρίου µε 5 Μαρτίου. Μιλάω γι’ αυτούς που έχουν, όπως
έχετε πει, πάνω από την ελάχιστη στρεµµατική απόδοση.
Για το σκουλήκι και για τις ζηµιές πρέπει να σας πω ότι εµείς
θα πάρουµε τα κατάλληλα µέτρα, όπως τα πήραµε και πέρυσι.
Γίνεται και πάλι αποτίµηση µε εξατοµικευµένη πάλι διαδικασία.
Θέλω να σηµειώσω το εξής. Έχουµε τρία εκατοµµύρια στρέµµατα που δηλώθηκαν ότι καλλιεργήθηκαν. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που ακόµα δέκα µε δεκαπέντε χιλιάδες στρέµµατα δεν
έχουν καλλιεργηθεί καθόλου και έχουν δηλωθεί. Προφανώς δεν
µπορεί κάποιος που δεν φύτεψε το βαµβάκι, να πάρει και αποζηµίωση. Άρα θα γίνει εξατοµικευµένα όπως έγινε και πέρυσι.
Σε ό,τι αφορά τον ΕΛΓΑ, πρέπει να σας πω το εξής: Οι ζηµιές
που προκλήθηκαν το 2010 σε βαµβακοκαλλιέργειες της χώρας,
εντάχθηκαν στο ετήσιο πρόγραµµα οικονοµικών ενισχύσεων και
έχει ήδη, αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς έγκριση.
Άρα αυτό σηµαίνει ότι, επειδή έχει πάρα πολύ καιρό που έχει
πάει, τις επόµενες εβδοµάδες –σε δύο τρεις µήνες- θα πάρουµε
τα περσινά ΠΣΕΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Για τις καλυπτόµενες από τον ΕΛΓΑ ζηµιές που προκλήθηκαν
από τις βροχοπτώσεις του περασµένου Μαΐου, καθώς και από
τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου και του Αυγούστου του 2011 σε
βαµβακοκαλλιέργειες στο Νοµό Λαρίσης, Καρδίτσας, Τρικάλων
και Μαγνησίας, το έργο των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων ολοκληρώθηκε, ενώ ήδη έχει κοινοποιηθεί ένα µεγάλο µέρος από
τους πίνακες ζηµιάς. Σηµειώνεται ότι οι αποζηµιώσεις στους δικαιούχους παραγωγούς θα ολοκληρωθούν µέχρι το Μάρτη του
2012.
Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, που είναι το γενικό θέµα που θέσατε…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε και τη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Μία φράση µόνο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε. Εάν
είναι µία φράση, δεν σας στερούµε τη δυνατότητα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Όσον αφορά το τελευταίο, είναι γνωστό
ότι έχουµε µία αντίθεση, αγαπητέ Αντώνη. Δεν υπάρχει ασφαλιστικός οργανισµός που να καλύπτει 100% όλες τις ζηµιές και για
όλες τις αρρώστιες και για όλα τα προϊόντα. Αυτό είναι µια παλιά
συζήτηση.
Θα φέρουµε εµείς µια τροπολογία για αλλαγή στον Οργανισµό
του ΕΛΓΑ τις επόµενες µέρες, µε βάση τα νοµοσχέδια που
έχουµε καταθέσει κι εκεί θα κάνουµε µία ευρύτερη συζήτηση
πάνω σ’ αυτό το θέµα, µήπως διορθώσουµε µερικά πράγµατα.
Πάντως, το αίτηµά σας δεν νοµίζω ότι θα γίνει αποδεκτό στην
ολότητά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ήταν µεγάλη η φράση
σας, όντως!
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Σκυλλάκος.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, το ερώτηµα που βάλαµε δεν αφορά εκείνους που δεν καλλιέργησαν. Έχετε υπηρεσίες, µπορείτε να ελέγξετε. Είπατε µάλιστα, ότι πρόκειται για
λίγες περιπτώσεις. Εσείς αναφέρατε ότι δεν αφορά πολλές περιπτώσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Μεγάλες.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, όσες περιπτώσεις κι αν είναι, το ερώτηµά µας είναι, αυτοί που καλλιέργησαν
και που δεν πιάνουν το πλαφόν λόγω του πράσινου σκουληκιού,
θα πάρουν τη συνδεδεµένη ενίσχυση; Δεν ήσασταν σαφής. Στη
δευτερολογία σας εξηγήστε µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Θα απαντήσω.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Άλλο το δεν φύτεψα, δεν καλλιέργησα, εγκατέλειψα το χωράφι κι άλλο το φταίει το πράσινο σκουλήκι, φταίει ο παραγωγός που δεν µπόρεσε να αντιµετωπίσει το
πράσινο σκουλήκι.
Δεν µας είπατε, επίσης, γιατί επικαλεσθήκατε στην απάντησή
σας τον ΕΛΓΑ Λάρισας, σε ένα κείµενο που λέτε ότι φταίνε οι παραγωγοί, ότι δηλαδή ο ΕΛΓΑ Λάρισας ρίχνει τις ευθύνες στους
παραγωγούς που δεν πήραν τα κατάλληλα µέτρα αντιµετώπισης
του πράσινου σκουληκιού;
Πρέπει να τα ξεκαθαρίσετε αυτά τα πράγµατα. Και το κυριότερο, θα πάρουν όλοι που έπαθαν ζηµιά από το πράσινο σκουλήκι και είναι κάτω από το πλαφόν τα 70 ευρώ κατά στρέµµα;
Τέλος, ο νόµος που ψηφίσατε και τον οποίο έχουµε καταψηφίσει όσον αφορά τον ΕΛΓΑ -ο τελευταίος νόµος- αφήνει παράθυρο για µια σειρά ζηµιές από έντοµα, µεταξύ των οποίων και το
πράσινο σκουλήκι, να µπορούν να αντιµετωπιστούν από τον
ΕΛΓΑ. Τουλάχιστον ούτε τη διαβεβαίωση δεν δίνετε ότι είναι στην
άµεση προοπτική σας, αν κάνετε κάποια µεγαλύτερη εξειδίκευση
ή συµπλήρωση του Οργανισµού του ΕΛΓΑ; Το ερώτηµά µου
είναι, στις προθέσεις σας είναι να συµπεριλάβετε την αντιµετώπιση ζηµιών από κάποια έντοµα, µεταξύ των οποίων και το πράσινο σκουλήκι που φέρνει τεράστιες καταστροφές στις
καλλιέργειες επί χρόνια στην Ελλάδα; Πείτε µας τις προθέσεις
σας τουλάχιστον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε το λόγο, κύριε
Υπουργέ, για τη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κατ’ αρχάς, στην ουσιώδη παρατήρηση
νοµίζω ότι απάντησα. Σας είπα ότι θα κάνουµε ακριβώς αυτό που
κάναµε πέρυσι. Πέρυσι –όπως θυµόσαστε- όποιοι είχαν πραγµατική ζηµιά από πράσινο σκουλήκι, πήραν τη συνδεδεµένη. Το θυµόσαστε αυτό. Είχαµε πάρει µία απόφαση και πήραν τη
συνδεδεµένη -αυτό που είπατε δηλαδή- αυτοί που διαπιστωµένα
είχαν τη ζηµιά. Το δηλώνω, γιατί σας είπα ότι µε βάση την περσινή πολιτική…
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Και κάτω από το πλαφόν;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αυτό κάναµε πέρυσι. Ό,τι ήταν κάτω από
το πλαφόν µέχρι τα διακόσια στρέµµατα –θυµάσαι πέρυσι που
το συζητούσαµε- πήραν τη συνδεδεµένη, φτάνει να είναι πραγµατική και ουσιαστική ζηµιά. Να µην είναι, παραδείγµατος χάριν,
εκατόν πενήντα το ένα και πενήντα το άλλο και να θέλουν να πάρουν τη συνδεδεµένη. Δεν γίνεται. Να είναι σαφές αυτό.
Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε υπηρεσία προσπαθεί λίγο να στηρίξει τον εαυτό της, όταν δίνει µία
απάντηση και γι’ αυτό γίνονται και γραπτές οι απαντήσεις.
Πρέπει να σας πω, ότι το Υπουργείο Γεωργίας δέχεται κάθε
µέρα πάνω από τριάντα µε σαράντα ερωτήσεις Βουλευτών. Εγώ
από όσα υπογράφω σε ερωτήσεις, είναι αδύνατον να κάτσω να
τα µελετήσω επί της ουσίας, γιατί εµπιστεύοµαι τις υπηρεσίες.
Γι’ αυτό υπάρχει και η προφορική συζήτηση, για να κάνουµε
µία κουβέντα επί της ουσίας και να δούµε τι γίνεται.
Ακούτε, λοιπόν, και ό,τι σας λέω εγώ και όχι µόνο αυτά που
γράφουν οι απαντήσεις, που είναι σωστές κατά κανόνα, αλλά κάποιες φορές µπορεί να είναι υπερβολικές.
Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, θα επαναλάβω ότι είναι ορισµένα
που δεν µπαίνουν στον Κανονισµό. Να συζητήσουµε ξανά τον
Κανονισµό. Εγώ δεν έχω καµµία αντίρρηση. Έχω πει, άλλωστε,
ότι θα δούµε την πρώτη εφαρµογή του νόµου και θα δούµε τι αλλαγές θα κάνουµε.
Πρέπει να σας πω ότι ο ΕΛΓΑ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά
φέτος και γι’ αυτό πληρώνει κι έγκαιρα και πιο καλά από παλιά,
για να πω την αµαρτία µου. Δεν λέω πως λειτουργεί τέλεια, αλλά
έχουν γίνει µεγάλα βήµατα προόδου. Και αυτό σηµαίνει ότι ο
νόµος ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα θα δούµε ποιες βελτιώσεις χρειάζονται και θα διορθώσουµε. Να τα συµπεριλάβει
όλα, όµως, αποκλείεται.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Να αποκαταστήσατε τον ΕΛΓΑ Λάρισας. Αφήσατε σκιές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Η τέταρτη 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, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Επόµενη είναι η πρώτη µε αριθµό 449/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου 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.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο παριστάµενος Υπουργός, κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, αφού πρώτη η κ. Μερεντίτη
µάς την παρουσιάσει.
Ορίστε, κυρία Μερεντίτη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κάθε φορά που ο κόσµος είναι σε κρίση απευθύνεται στη γεωργία. Και η γεωργία αποδείκνυε ότι µπορούσε
να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, να είναι το καράβι που έσερνε
κι έβγαζε το λαό από το αδιέξοδο. Νοµίζω ότι αυτό καλούµαστε
και σήµερα, πέρα από κάθε άλλη περίπτωση, να ενισχύσουµε.
Η Ελλάδα, επίσης, µπορεί και πρέπει να µετατραπεί, κατά τη
γνώµη µου, στο λαχανόκηπο της Ευρώπης, κύριε Υπουργέ, γιατί
µε τα καινούργια δεδοµένα, µε τις επιδοτήσεις και τις καλλιέργειες που έχουµε συναρτήσει την τιµή τους µε τις επιδοτήσεις,
δεν µπορούµε να προχωρήσουµε.
Η ανάπτυξη των θερµοκηπιακών καλλιεργειών έχει πολλαπλά
θετικά αποτελέσµατα: Το κόστος παραγωγής µειώνεται, έχουµε
νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και, βέβαια, ποιοτικά προϊόντα.
Ακόµη, προστασία του περιβάλλοντος, γιατί υπάρχουν καινούργιες µορφές καλλιέργειας οι οποίες προστατεύουν το περιβάλλον, όπως η υδροπονία -και όχι µόνο- και πολύ µεγάλη εξοικονόµηση νερού.
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Υπάρχουν περιοχές της Ευρώπης, κύριε Υπουργέ, όπως η
νότια Ισπανία, αλλά και η Ολλανδία –και θέλω να σταθώ στην Ολλανδία- οι οποίες υστερούν πολύ έναντι ηµών είτε σε καιρικές
συνθήκες, γιατί έχουν πολύ περισσότερο κρύο, είτε σε εκτάσεις.
Εµείς έχουµε τον ευλογηµένο Θεσσαλικό –και όχι µόνο- Κάµπο.
Εγώ, όµως, θέλω να αναφέροµαι πάντοτε στο Θεσσαλικό Κάµπο.
Κάποτε τον είχαµε πει «κοιµώµενο γίγαντα» και µετά –κι έχουµε
όλοι ευθύνες- τον µετατρέψαµε σε τεµπέλικο γίγαντα, κύριε
Υπουργέ. Ιδού, πεδίο δόξης λαµπρό, να το µετατρέψουµε σε παραγωγικό γίγαντα, για να λύσει τα προβλήµατα της χώρας.
Έλεγα, λοιπόν, πριν, για την Ολλανδία. Στην Ολλανδία υπάρχει
έρευνα, υπάρχει καθοδήγηση και πολύ µεγάλη προστασία από
το κράτος. Μάλιστα, επιδοτείται η αγορά του φυσικού αερίου.
Και αυτό, γιατί ένας µεγάλος παράγοντας, που παίζει καθοριστικό ρόλο στην τιµή των προϊόντων των θερµοκηπίων, είναι η
ενέργεια, κύριε Υπουργέ. Και, βέβαια, υπάρχουν µελέτες των επιστηµόνων που λένε ότι πρέπει να γίνονται θερµοκήπια σε κατάλληλες περιοχές, όπου υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης άλλων
µορφών ενέργειας, γεωθερµικά πεδία. Αυτό να το δούµε. Στοχευµένες πολιτικές από τώρα και στο µέλλον.
Τώρα, όµως, σήµερα, υπάρχουν θερµοκήπια τεράστια –και όχι
µόνο- που είναι επιχειρήσεις –βεβαίως, δεν στέκοµαι µόνο στις
επιχειρήσεις, αλλά σε όλες τις µορφές θερµοκηπίων- στα οποία
το κόστος είναι τόσο µεγάλο που δεν αφήνει να είναι επικερδές
και καµµία φορά δεν επιτρέπει να συνεχίζεται η καλλιέργεια.
Άρα εµείς εδώ πρέπει να δούµε πώς µπορούµε να βοηθήσουµε, να συµπαρασταθούµε. Και πώς θα γίνει αυτό; Κατ’ αρχάς
µειώνοντας το κόστος παραγωγής των θερµοκηπίων.
Και δεύτερον, µε την εκπαίδευση και την έρευνα, ώστε να βοηθήσουµε και άλλες µορφές ενέργειας, όπως είναι η γεωθερµία,
η βιοµάζα. Υστερούµε σε αυτές τις µορφές ενέργειας.
Κύριε Υπουργέ, σας καλώ σήµερα, να εξετάσετε όλες τις δυνατότητες, για να µπορέσουµε να παράσχουµε βοήθεια και στο
κόστος και στην καλλιέργεια στους ανθρώπους που τόλµησαν
και θα τολµήσουν να δοκιµάσουν την άλλη µορφή καλλιέργειας,
αυτή των θερµοκηπίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κατ’ αρχάς πρέπει να ευχαριστήσω τη
συνάδελφο, γιατί πιστεύω ότι το ζήτηµα που θέτει είναι από τα
σηµαντικότερα ζητήµατα αιχµής στη γεωργική ανάπτυξη της
χώρας. Είναι πράγµατι όπως το περιγράφει. Έχουµε σηµαντικές
καθυστερήσεις σε αυτού του τύπου την ανάπτυξη.
Αναφέρατε, κυρία Μερεντίτη, ότι καλλιεργούνται πενήντα χιλιάδες στρέµµατα θερµοκηπίων την ίδια στιγµή, που πριν από είκοσι χρόνια, υπήρχαν σαράντα χιλιάδες στρέµµατα. Αυτό
σηµαίνει ότι η ανάπτυξη του κλάδου είναι µηδαµινή σε σχέση µε
τις εξελίξεις. Και η χώρα είναι ιδανική για θερµοκήπια και ιδιαίτερα µέσα από φθηνές πηγές ενέργειας, όπως είναι η γεωθερµία, η ΑΠΕ.
Και έχουµε τεράστια γεωθερµικά πεδία όπου µπορούν να αναπτυχθούν θαυµάσιες εντατικές καλλιέργειες θερµοκηπίων µε παραγωγή τέσσερις φορές το χρόνο. Δηλαδή, σε κάθε εποχή
µπορεί να καλλιεργείται διαφορετικό ή επανάληψη του προηγούµενου προϊόντος. Είναι σύγχρονα θερµοκήπια που µπορούν να
παράγουν µεγάλες ποσότητες ποιοτικών προϊόντων. Παραδείγµατος χάριν, τα θερµοκήπια ντοµάτας στην Κρήτη, επειδή είναι
παλαιού τύπου, άντε να φτάσουν τους οκτώ χιλιάδες µε δέκα χιλιάδες τόνους το στρέµµα. Ενώ στην Ευρώπη υπάρχουν θερµοκήπια που έχουν τριάντα πέντε χιλιάδες, σαράντα χιλιάδες ακόµη
και σαράντα πέντε χιλιάδες τόνους το στρέµµα. Μιλάµε, λοιπόν,
για µία τροµακτική καθυστέρηση.
Πρέπει, επίσης, να σας πω ότι σε αυτόν τον τοµέα οι επενδύσεις είναι σχετικά ακριβές, γιατί ένα θερµοκήπιο για να κάνει µε
σύγχρονους περιβαλλοντικούς όρους ανανέωση του εξοπλισµού
του, είναι τροµακτικά δύσκολο. Υπάρχουν θερµοκήπια που δεν
µπορούν να το κάνουν µε τίποτε, γιατί είναι τόσο πεπαλαιωµένα,
που πρέπει ουσιαστικά να καταστραφούν και να ξαναφτιαχτούν
από την αρχή.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Σαν το ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ο κ. Τασούλας είναι θυµόσοφος, αλλά
είναι της στιγµής. Πολλά χρόνια περιµένετε, κύριε Τασούλα,
αλλά όπως βλέπετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, µετράει ο χρόνος σας και δεν πρέπει να τον υπερβείτε τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Στα σχέδια βελτίωσης που βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης αυτήν τη στιγµή, έχουν πάρει πρώτη γραµµή τα θερµοκήπια. Και εκεί που ήταν η επένδυση στα παλιά σχέδια βελτίωσης
στις 50.000 έως 100.000 ευρώ, ανέβηκε στις 500.000 ευρώ. Και
αυτό, για να δείξουµε την προτεραιότητα που έχουµε για την
ανάπτυξη αυτού του τύπου καλλιέργειας. Θα σας πω και όρους
που συµβαδίζουν µε αυτά που εσείς λέτε ότι πρέπει να έχουν τα
θερµοκήπια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Μερεντίτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πάντως δεν το απέκλεισε ο κ. Τασούλας. Και
το ΠΑΣΟΚ να αναστηθεί, όπως προσπαθούµε να αναστήσουµε
τη γεωργία και δη τα θερµοκήπια.
Αναφέρατε σε πόσα στρέµµατα υπάρχουν θερµοκήπια. Στην
Αλµερία της Ισπανίας –γιατί εκεί απ’ ότι διαβάζω πρόκειται για
ένα θαύµα- υπάρχουν σήµερα διακόσιες πενήντα χιλιάδες στρέµµατα, ενώ το 1980 δεν υπήρχε τίποτε. Στη δε γειτονική µας Τουρκία –και αυτό πρέπει να το κρατήσουµε- υπάρχουν σήµερα
τετρακόσιες χιλιάδες στρέµµατα.
Πιστεύω ότι η καλλιέργεια των θερµοκηπίων µπορεί να αποτελέσει φάρο για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα και ως εκ τούτου και της ελληνικής οικονοµίας. Όµως χρειάζονται κόστη και
επιστηµονική βοήθεια.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι στη Θεσσαλία υπάρχουν νέοι
αγρότες –και όχι µόνο- οι οποίοι τόλµησαν να επενδύσουν πολλά
χρήµατα και πολλά όνειρα και σε νέες καλλιέργειες όπως είναι η
υδροπονία. Δεν έχουν όµως καµµία επιστηµονική βοήθεια. Δεν
ξέρουν πού να απευθυνθούν, για να δουν πώς µπορούν να βάλουν τις µέλισσες να γονιµοποιούνται. Σας λέω το πιο απλό.
Το πρώτο που σας καλώ να εξετάσετε είναι το πώς να αναστήσουµε αυτά τα αγροτικά κέντρα που υπάρχουν είτε στους δήµους είτε στις περιφέρειες ή να τα συνδέσουµε µε τα πανεπιστήµια –και εδώ πρέπει να βοηθήσετε, είµαστε σε µια τέτοια
επαφή µε την κ. Διαµαντοπούλου- και να δηµιουργήσουµε µια
σχολή ή ένα ινστιτούτο στη Θεσσαλία που να µπορεί να παρέχεται αµέσως ολοκληρωµένη γνώση σε αυτούς που παλεύουν καθηµερινά. Και οι περισσότεροι, κύριε Υπουργέ, πιστέψετε µε
–είναι και ο κ. Ροντούλης εδώ και ξέρει καλύτερα, αλλά το γνωρίζετε και εσείς- ρωτούν ο ένας τον άλλο. Ευτυχώς τώρα υπάρχει
και το ίντερνετ και προσπαθούν από εκεί να µάθουν.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να δώσουµε βοήθεια σε επίπεδο επιστηµονικό. Το δεύτερο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι το κόστος. Ξέρετε ότι αυτή την ώρα δεν τους βοηθάµε ακόµη και το απλό, στο
αν θα καίνε πετρέλαιο θέρµανσης ή κίνησης.
Τέλος πάντων, κύριε Υπουργέ, σαν πολιτεία –και αυτό δεν µου
αρέσει- έχουµε αποδειχθεί ανίκανοι να ελέγξουµε το λαθρεµπόριο. Η ανικανότητα, όµως, αυτή η δική µας, πρέπει να καταστρέφει ανθρώπους που τολµούν και που επιχειρούν για να βοηθήσουν τον εαυτό τους, αλλά να φέρουν και ανάπτυξη σε µια χώρα
όπως είναι η δική µας σήµερα;
Δεν τολµώ να σας πω και το άλλο θέµα που θα έπρεπε να εξετάσουµε, τη µείωση του ΦΠΑ στα εφόδια που και αυτό θα τους
βοηθούσε. Το να τους δώσετε, όµως, τη δυνατότητα επισήµως
να καίνε το πετρέλαιο που θα ρίξει το κόστος της θέρµανσης
κάπως είναι το αυτονόητο για εµένα. Το να µπορούν αύριο το
πρωί όλοι οι Θεσσαλοί αγρότες και όχι µόνο –αυτό το τονίζωπου ασχολούνται µε την καλλιέργεια των θερµοκηπίων να έχουν
δίπλα τους σε απόσταση αναπνοής µια επιστηµονική συµπαράσταση και γνώση είναι το ελάχιστο. Υπάρχει µια σχολή στην Καρδίτσα. Εγώ σας µίλησα για ινστιτούτο. Υπάρχουν χίλια πράγµατα
που µπορούµε να κάνουµε. Για να µην αναφερθούµε στο παρελ-
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θόν που κάναµε κέντρα εξυπηρέτησης των αγροτών κ.λπ.. Όλα
αυτά έµειναν στα χαρτιά.
Μπορείτε, όµως –και τώρα θα σας προκαλέσω κιόλας, κύριε
Υπουργέ- και οφείλετε για εµάς, για την Ελλάδα, αλλά και για
τον εαυτό σας να τολµήσετε τα καινοτόµα. Το να σέρνόµαστε
πίσω από κάτι που περιµένουµε να γίνει και δεν γίνεται, δεν λύνει
το πρόβληµα, διότι όλοι µας θέλουµε να αξιοποιήσουµε τα γεωθερµικά πεδία. Εγώ δεν ξέρω πότε θα αξιοποιηθούν. Παραδείγµατος χάριν, τα Τρίκαλα δεν έχουν γεωθερµικό πεδίο, έχουν
όµως θερµοκήπια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία Μερεντίτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε,
αλλά επειδή θεωρώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο χρόνος είναι συγκεκριµένος. Ακολουθεί νοµοθετική εργασία.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Αυτήν την ώρα ακούω τους Τρικαλινούς -και όχι µόνο- αγρότες, τους καλλιεργητές θερµοκηπίων -και όχι µόνο- που ζουν την
αγωνία τού χιονιά όλη νύχτα, κύριε Υπουργέ. Το πετρέλαιο ανεβαίνει. Η αγωνία τους ανεβαίνει. Η απόγνωσή τους ανεβαίνει.
Δώστε, λύση, κύριε Υπουργέ, για τους αγρότες και για όλους
µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα κάνω τρεις παρατηρήσεις γρήγορες: Πρώτον, υπάρχει το
µέτρο του «Αλέξανδρου Μπαλτατζή», το 121, που πρόκειται για
τον εκσυγχρονισµό γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Αυτό το µέτρο
είναι για τις επενδύσεις που γίνονται πέρα από τα σχέδια βελτίωσης. Εκεί λοιπόν, ενισχύεται η κατασκευή, τα κτήρια, ειδικές εγκαταστάσεις και εκσυγχρονισµός παγίων εκµετάλλευσης για τα
θερµοκήπια, η αγορά νέου µηχανικού και µηχανολογικού εξοπλισµού, η δυνατότητα να πληρώνονται κόστη συνοδευόµενα µε δαπάνες, όπως αµοιβές αρχιτεκτόνων µηχανικών και συµβούλων,
µελέτες εφικτότητας, για να µπορούν να αλλάξουν τα θερµοκήπια και να αποκτήσουν πιο σύγχρονο χαρακτήρα, έγγειες βελτιώσεις και συγκεκριµένα συστήµατα, που µειώνουν τις απώλειες
νερού, εγκατάσταση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για ίδια
χρήση, εξοπλισµός ή καθετοποίηση τής ίδιας τής παραγωγής.
Αυτά από το µέτρο 121. Υπάρχουν ήδη, πάνω από δέκα - δεκαπέντε από τις κατατεθειµένες προτάσεις, που υπάρχουν στο
Υπουργείο, αφορούν νέα θερµοκήπια, που πρέπει να γίνουν σε
µεγάλες εκτάσεις της χώρας, σε µεγάλες, δηλαδή, επενδυτικές
µονάδες.
Δεύτερον, υπάρχουν τα σχέδια βελτίωσης. Τι ενισχύεται; Ενισχύεται το σύστηµα άρδευσης των θερµοκηπίων, το σύστηµα
δροσισµού και θέρµανσής τους, η υδροπονία που αναφέρατε,
χρηµατοδοτούνται πάγκοι ριζοβολίας, ο καινούργιος εξοπλισµός
των θερµοκηπίων στη βάση των περιβαλλοντικών όρων. Αυτά
πληρώνονται κατά 50% µε χρήµατα από το πρόγραµµα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Μάλιστα, στις σηµερινές συνθήκες αγοράς,
τους δίνει τεράστιες δυνατότητες το ότι το 50% της χρηµατοδότησης που θα πάρουν από το πρόγραµµα, το παίρνουν άµεσα µε
την ένταξη του έργου στο πρόγραµµα. Δηλαδή, δεν κάνουν
πρώτα το έργο και µετά παίρνουν τα χρήµατα. Άρα ενισχύεται
και η ρευστότητα στην αγορά.
Τέλος υπάρχει το τεράστιο θέµα, που το άφησα επίτηδες για
τη δευτερολογία µου, των υποστηρικτικών µηχανισµών. Εµείς
έχουµε καταθέσει ήδη στη Βουλή και τις επόµενες εβδοµάδες
θα συζητήσουµε το θέµα του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού,
ο οποίος θα αναλάβει όχι µόνο την εκπαίδευση και την έρευνα,
αλλά και τις σχολές κι όλα αυτά µε βάση τις υποδοµές του και
τη λειτουργία του. Είµαστε και σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Παιδείας, για να γίνει σωστός καταµερισµός του αντικειµένου σε
όλη την Ελλάδα ούτως, ώστε όλοι οι παραγωγοί µας, µε βάση
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την εξειδίκευση και τις προτεραιότητες που έχουν στα καλάθια
των προϊόντων τής κάθε περιοχής, να µπορούν να έχουν την υποστήριξη που απαιτείται δωρεάν από το ίδιο το κράτος, προκειµένου να µη ρωτάει ο ένας τον άλλο γι’ αυτά.
Όµως για να κινήσεις µηχανισµούς δυσκίνητους, γραφειοκρατικούς, που τους στήσαµε και λειτουργούν τόσα χρόνια, χωρίς
να έχουν την απόδοση που πρέπει, χρειάζεται µία µεγάλη προσπάθεια που έχει σχέση µε τις ευρύτερες µεταρρυθµίσεις που
πρέπει να γίνονται.
Εµείς είµαστε µπροστά. Έχουµε τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις την άλλη εβδοµάδα, τη µεθεπόµενη για την πολιτική γης
και µετά για τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό που θα συζητήσουµε όλα αυτά τα θέµατα, να δώσουµε απαντήσεις και λύσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Το πετρέλαιο θέρµανσης, κύριε
Υπουργέ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Το συζητάµε ακόµα µε το Υπουργείο Οικονοµικών και ελπίζω να βρούµε λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η τρίτη µε αριθµό
461/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη 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 δεν θα συζητηθεί λόγω κακής συνεννόησης και διαγράφεται.
Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Υπουργέ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω ότι εγώ
ήρθα µεν, αλλά είχε γίνει µία κακή συνεννόηση και δεν φταίει
µόνο ο κ. Μωραΐτης γι’ αυτό και µε παρακάλεσε να γίνει την επόµενη εβδοµάδα και θα γίνει τότε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Σειρά έχει η δεύτερη µε αριθµό 452/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου 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.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κωνσταντινίδη θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Αστέριος
Ροντούλης, αφού πρώτα τη διατυπώσει ο κ. Κωνσταντινίδης.
Έχετε το λόγο, κύριε Βουλευτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, παρακολουθώντας τα δελτία ειδήσεων τις τελευταίες ηµέρες, µου δηµιουργήθηκε µία αίσθηση πίκρας, θα έλεγα και ένα πικρό χαµόγελο σχηµατίστηκε
στο πρόσωπό µου, βλέποντας και αναλογιζόµενος τη διαφορά
µε την οποία αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα στην Αθήνα και
στην περιφέρεια.
Γινόµαστε όλοι µάρτυρες, ακούσαµε για πολικό ψύχος στους
0 βαθµούς ή στους -2 βαθµούς, όταν η Φλώρινα πέρασε ένα
µήνα -και συνεχίζει αυτήν τη στιγµή που µιλάµε- µε την υψηλότερη θερµοκρασία στο -10 και τη χαµηλότερη στο -30.
Γι’ αυτό ήρθαµε να συζητήσουµε την επίκαιρη ερώτηση που
κατέθεσα, για τον τρόπο που πρέπει να βρούµε, ώστε να αντιµετωπίσουµε την τεράστια καταστροφή που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής απ’ αυτήν την παρατεταµένη κακοκαιρία και
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Αρκεί να σας πω ότι φτάσαµε στο -30, το νερό πάγωνε µέσα
στο έδαφος, δεν µπορούσαν οι παραγωγοί, οι κτηνοτρόφοι να
πάνε στους στάβλους τους, οι ζωοτροφές καταστράφηκαν. Είχαµε απώλειες και αιγοπροβάτων και νεογέννητων αµνοεριφίων
και νεογέννητων µοσχαριών. Η παραγωγή γάλακτος σίγουρα µειώθηκε. Οι σταβλικές εγκαταστάσεις αποκλείστηκαν και κατά συνέπεια δεν µπορούσε να εξυπηρετηθεί βιώσιµα το ζωικό
κεφάλαιο, ούτε σίτιση µπορούσε να γίνει ούτε άρµεγµα.
Αρκεί να σας πω ότι τουλάχιστον για δύο έως πέντε µέρες
πάρα πολλές σταβλικές εγκαταστάσεις και οι µισές πρώην κοινότητες, πρώην δηµοτικά διαµερίσµατα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, είχαν αποκοπεί, δεν είχαν ρεύµα.
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Μπορώ να σας λέω επί µία ώρα κι όχι επί δύο λεπτά, το τι συνέβη για έναν ολόκληρο µήνα και το τι συµβαίνει σήµερα, την
ώρα που µιλάµε, στη Φλώρινα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η επίκαιρη ερώτησή
σας ποια είναι, για να απαντήσει ο Υφυπουργός;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Η επίκαιρη ερώτηση είναι,
κύριε Υφυπουργέ, τι µπορεί να κάνει το Υπουργείο; Πώς µπορούµε να αντεπεξέλθουµε και να βοηθήσουµε αυτούς τους κτηνοτρόφους;
Ο κανονισµός του ΕΛΓΑ -ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορα τρωτά
σηµεία, θα τα αναφέρω στη δευτερολογία µου- µιλάει για µείωση
πάνω από 30% της παραγωγής γάλακτος κατ’ έτος, πράγµα που
δεν µπορεί να συµβεί και το ξέρετε πολύ καλά εσείς, γιατί κατάγεστε από αγροτική περιφέρεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Να σας θυµίσω ότι
έχετε και δευτερολογία.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να βρούµε έναν
τρόπο να απαλύνουµε τα βάρη των κτηνοτρόφων της περιοχής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αγαπητέ συνάδελφε, να σας συγχαρώ κατ’
αρχάς για την επίκαιρη ερώτηση, γιατί η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων την εκλαµβάνει
ως µεταφορά των αγωνιών και των προσδοκιών κτηνοτρόφων
µιας περιοχής που πράγµατι, γνώρισε δυσµενέστατα καιρικά φαινόµενα και επλήγη βεβαίως από αυτά.
Θα είµαι ακριβέστατος, διότι θα απαντήσω επί των συγκεκριµένων ερωτήσεων που υπάρχουν στην επίκαιρη ερώτησή σας.
Αρχίζω από τα απλά, για να πάµε στα συνθετότερα. Υπάρχει µία
ερώτηση σε σχέση µε το αν θα δοθεί ή όχι παράταση, προκειµένου οι κτηνοτρόφοι, οι αιγοπροβατοτρόφοι, που παίρνουν ενίσχυση βάσει του άρθρου 68, να µπορέσουν να υποβάλουν τις
αιτήσεις τους αυτές ανεµπόδιστα.
Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι θα δοθεί παράταση, να µην ανησυχούν οι κτηνοτρόφοι της Φλώρινας, µέχρι 15 Φεβρουαρίου
ούτως, ώστε ανεµπόδιστα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για
ενίσχυση, βάσει του άρθρου 68. Το ίδιο θα ισχύσει και για άλλες
περιοχές της χώρας και για άλλους νοµούς της χώρας που επλήγησαν από τέτοια δυσµενή καιρικά φαινόµενα. Άρα, λοιπόν, δεν
συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υποβολή των αιτήσεων στο
άρθρο 68 µέχρι 15/2.
Δεύτερον, θέτετε µια ερώτηση για ενισχύσεις που µπορούν να
δοθούν σε αποθηκευµένα προϊόντα και αναφέρεστε χαρακτηριστικά σε αποθηκευµένες ζωοτροφές. Εδώ, λοιπόν, πρέπει να σας
πω το εξής: Καταλαβαίνουµε όλοι ότι τέτοιες ενισχύσεις µπορούν να δοθούν µέσω προγραµµάτων ΠΣΕΑ, αλλά απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να έχει καταστραφεί ο αποθηκευτικός χώρος
από καλυπτόµενο αίτιο σύµφωνα µε τον κανονισµό των κρατικών
οικονοµικών ενισχύσεων. Αν δεν καταστραφεί ο αποθηκευτικός
χώρος, προφανώς δεν µπορεί να δοθεί ενίσχυση. Και το δεύτερο
που πρέπει να λάβετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν είναι, ότι προϊόντα
τα οποία είναι στο χωράφι, σκεπασµένα µε νάιλον ή µε ένα άλλο
υλικό, δεν χαρακτηρίζονται ως αποθηκευµένα προϊόντα.
Άρα, καταλήγοντας πρέπει να σας πω ότι µεγάλη σηµασία
πρέπει να δώσουµε στην καταστροφή ή µη αποθηκευτικού
χώρου συγκεκριµένου. Αν πληρούται αυτή η απαραίτητη προϋπόθεση, θα υπάρξουν και ενισχύσεις µέσω ΠΣΕΑ.
Τώρα, όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο και την απώλεια παραγωγής γάλακτος, θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υφυπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινίδης.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Κατ’ αρχάς, να ευχαριστήσω
για την παράταση που θα δοθεί, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς ότι
δεν ήταν εύκολο γι’ αυτούς τους ανθρώπους την ώρα που πάλευαν να περισώσουν ό,τι µπορούσαν από το εναποµείναν ζωικό
τους κεφάλαιο, να ασχοληθούν µε αιτήσεις ή ακόµη και µε τις
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δηλώσεις καταστροφής, γιατί είναι και αυτό που πρέπει να γίνει,
για αποζηµιωθούν αν µπορέσουν.
Όσον αφορά αυτό που είπατε, για το ότι πρέπει να καταστραφεί ο αποθηκευτικός χώρος, πρέπει να το ξαναδείτε. Δεν µιλάω
εγώ για ζωοτροφές που είχαν αποθηκευτεί στην ύπαιθρο µε ένα
νάιλον, όπως λέτε. Μιλάµε για ζωοτροφές που είναι µέσα στους
στάβλους.
Δεν θα καταστραφούν οι στάβλοι. Η υγρασία όµως ή ο χιονιάς
που έχει περάσει µέσα, καταστρέφει τις ζωοτροφές. Δεν είπαµε
εµείς ότι έγινε σεισµός και καταστράφηκαν οι στάβλοι, αλλά οι
ζωοτροφές έχουν καταστραφεί. Ο κανονισµός του ΕΛΓΑ δεν επιτρέπει να αποζηµιωθούν αµνοερίφια που πεθαίνουν την πρώτη
εβδοµάδα, εκτός εάν ο νοµός έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως κηρύχθηκε και ο Δήµος Φλώρινας. Και βέβαια, έπρεπε όλος ο νοµός να είχε κηρυχθεί γιατί είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης η υψηλότερη θερµοκρασία να είναι στο
-10 και η χαµηλότερη στο -30. Και αυτήν την εβδοµάδα που διανύουµε, θα δείτε ακόµα χαµηλότερες θερµοκρασίες. Πώς θα αντεπεξέλθουν αυτοί οι άνθρωποι;
Πάµε για τον κανονισµό του ΕΛΓΑ. Ξέρετε ότι ο κανονισµός
του ΕΛΓΑ για να αποζηµιώσει τη µείωση παραγωγής γάλακτος,
πρέπει να έχει µειωµένη παραγωγή κατά 30% κατ’ έτος. Αυτό
για να συµβεί, πρέπει να καταστραφούν. Ξέρετε πολύ καλά ότι
το κόστος της παραγωγής του κτηνοτρόφου είναι στο 80% µε
90%. Το κέρδος του είναι 10%. Αν είχε µείωση 30% κατ’ έτος, θα
είχε πάει φυλακή ο άνθρωπος.
Εµείς ζητάµε να βρείτε µε τις δυσµενέστατες καιρικές συνθήκες, λύση. Να γίνει αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ενταχθούν στα ΠΣΕΑ; Να αλλάξει ο κανονισµός του ΕΛΓΑ τον
οποίο και εσείς είχατε καταψηφίσει, όταν ψηφίστηκε, όπως τον
είχαµε καταψηφίσει και εµείς, γιατί δεν οδηγεί πουθενά, γιατί
αυτά που θέτει είναι παράλογα ορισµένες φορές; Πρέπει να
δούµε ορισµένα πράγµατα που πρέπει να γίνουν.
Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι θα καταθέσω στα Πρακτικά
φωτογραφίες, για να φανούν και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ηµέρα, αλλά και µοσχάρια που µένουν κόκαλο την ώρα που γεννιούνται, για να καταλάβουν εδώ οι
υπάλληλοι του Υπουργείου και οι αρµόδιοι διευθυντές και εσείς
ως αρµόδια πολιτική ηγεσία, την κατάσταση που επικρατεί σε τέτοιες καιρικές συνθήκες και δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν
αυτοί οι άνθρωποι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες,
οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όσον αφορά τα αποθηκευµένα προϊόντα, θα καταθέσω στον
άλλο Υφυπουργό που έχει την αρµοδιότητα, άλλη επερώτηση
για τις πατάτες που καταστράφηκαν στην περιοχή και δεν αποζηµιώνονται, επειδή είναι αποθηκευµένες. Επειδή δυστυχώς
στους -30 δεν µπορεί όµως να σωθεί τίποτα, πρέπει να δείτε τι
µπορεί να γίνει και µε τον κανονισµό του ΕΛΓΑ και µε όλους αυτούς τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαθλίωσης πλέον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα, αγαπητέ
συνάδελφε.
Πρώτο ζήτηµα. Απώλεια παραγωγής γάλακτος. Καλύπτεται
ασφαλιστικά από τον κανονισµό του ΕΛΓΑ; Όχι. Μπορεί να καλυφθεί, να δοθούν ενισχύσεις δηλαδή αναπλήρωσης µέσω προγράµµατος ΠΣΕΑ; Γι’ αυτό µιλάτε προφανώς, όταν αναφέρεστε
στην απώλεια παραγωγής γάλακτος. Ναι, αυτό µπορεί να γίνει
στη βάση τεσσάρων προϋποθέσεων.
Προϋπόθεση πρώτη, να έχουµε δυσµενείς καιρικές συνθήκες.
Έχουµε. Δεν αµφισβητείται. Δεύτερον. Να έχουµε µετεωρολογικά δεδοµένα που πιστοποιούν τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες.
Υπάρχουν. Είναι δεδοµένο. Τρίτον και πάρα πολύ σηµαντικό και
εδώ θα πρέπει να σας πω ότι ευθύνεται η προηγούµενη ηγεσία
του ΕΛΓΑ γι’ αυτό που θα πούµε τώρα και όχι πάντως η σηµερινή,
για να είµαστε ακριβοδίκαιοι. Η τρίτη σηµαντική προϋπόθεση
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κατά τις κείµενες διατάξεις, είναι η ζηµιά της παραγωγής γάλακτος να είναι ίση ή να υπερβαίνει το 30% της κανονικής παραγωγής του νοµού.
Η σύγκριση γίνεται µε τη µέση παραγωγή της τριετίας πριν το
έτος ζηµιάς. Εδώ υπάρχει ένα πρόβληµα. Πρέπει να έχουµε αντικειµενικά, αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, προκειµένου να τεκµηριωθεί ότι η ζηµιά αυτή είναι άνω του 30%.
Άρα αυτό το σηµείο του κανονισµού των ΠΣΕΑ είναι ένα σηµείο που κατά τη γνώµη µου –θεωρώ και κατά τη δική σας γνώµηθα πρέπει να τροποποιηθεί. Θα πρέπει να αφαιρέσουµε αυτό το
30%. Υπήρξαν ανακοινώσεις πριν από λίγο από τον Υπουργό κ.
Σκανδαλίδη, αλλά έχω συζητήσει το θέµα και µε τον Πρόεδρο
του ΕΛΓΑ κ. Σαρρή, ότι δηλαδή υπάρχει εκπεφρασµένη η πολιτική βούληση αλλαγής αυτού του «κόφτη» του 30%, σε επίπεδο
νοµού νυν περιφερειακής ενότητας. Αυτά για την απώλεια γάλακτος.
Όσον αφορά τις αποζηµιώσεις στο ζωικό κεφάλαιο, καλύπτονται από τον κανονισµό του ΕΛΓΑ; Βεβαίως και καλύπτονται, όµως
είπατε το εξής και έχετε δίκιο: Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά οι
ζηµιές, οι απώλειες των αµνοεριφίων, όταν τα ζώα είναι κάτω των
επτά ηµερών. Ο περιορισµός αυτός αίρεται, όταν η περιοχή τεθεί
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την περιφέρεια –που
ετέθη- υπό την προϋπόθεση –κι εδώ είναι ένα σηµείο που πρέπει
να αλλάξουµε- ότι ο συνολικός αριθµός των πληγέντων ζώων
είναι µεγαλύτερος από το 20% του συνόλου των ζώων ενός
έτους κατά αυτοτελή εκτροφή.
Πάντως σας λέω το εξής για να γίνει ξεκάθαρο: Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα. Οι κτηνοτρόφοι µπορούν να πάνε να κάνουν αναγγελία απώλειας ζώων και ο ΕΛΓΑ θα καταγράψει τις
απώλειες και θα εκτιµήσει τη ζηµιά. Περιµένουµε –γιατί ακόµα
δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία- να πάνε οι κτηνοτρόφοι και
να καταγράψουν, τους καλούµε να πάνε και να καταγράψουν τις
απώλειές τους. Ξέρετε ότι αυτό γίνεται στο υποκατάστηµα ΕΛΓΑ
Κοζάνης που καλύπτει και το Νοµό Φλώρινας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 455/30-1-2012 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου 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).
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Μαρκάκη θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης, αφού πρώτα ο κ. Μαρκάκης µας την
παρουσιάσει.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα της επίκαιρης ερώτησης είναι πολύ
σοβαρό και πολύ απλό, κατά τη γνώµη µου. Είναι σοβαρό, γιατί
αφορά χιλιάδες µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και είναι απλό
για σας –ως Υπουργείο εννοώ, δεν µιλάω προσωπικά για σαςκαι για την Κυβέρνηση, γιατί µπορεί να αντιµετωπιστεί. Αυτές οι
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις από το 2009, όταν φαινόταν
ότι θα αρχίσει η κρίση, είχαν τη δυνατότητα να πάρουν δάνεια
από το ΤΕΜΠΜΕ και µάλιστα τα δάνεια αυτά ήταν δύο ειδών. Το
πρώτο δάνειο που δόθηκε σ’ αυτές τις επιχειρήσεις ήταν άτοκο,
το δεύτερο ήταν έντοκο, αλλά και τα δύο δάνεια είχαν ένα µειονέκτηµα. Είχαν µικρό χρόνο αποπεράτωσης. Είχαν τρία χρόνια
και έξι εξαµηνιαίες δόσεις. Όταν στην αρχή δόθηκαν τα δάνεια,
αυτό θεωρήθηκε ενδεχοµένως φυσιολογικό. Σήµερα όµως, µετά
από τρία χρόνια -γιατί οι περισσότερες απ’ αυτές κοντεύουν να
αποπληρώσουν τα δάνειά τους- πιστεύω ότι οι περισσότερες απ’
αυτές έχουν να δώσουν µία ή δύο δόσεις, αλλά βρίσκονται σε
τέτοια οικονοµική κατάσταση λόγω της επιδείνωσης της κρίσης,
λόγω της έλλειψης ρευστότητας και λόγω της εικόνας που παρουσιάζει η αγορά, που υφίστανται τον κίνδυνο από υγιείς επιχειρήσεις, που πλήρωναν τις δόσεις τους, να µετατραπούν σε
προβληµατικές, δεδοµένου ότι είτε θα µπουν στον «Τειρεσία» ή
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δεν θα µπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενηµερότητα.
Ζητούν λοιπόν, έστω και την τελευταία στιγµή, µε µία γρήγορη
απόφαση της Κυβέρνησης, µε πράξη που θα είναι κανονιστικού
περιεχοµένου ή θα είναι µία τροποποίηση σε κάποιο νοµοσχέδιο
από τα πολλά που έρχονται στη Βουλή, να τους δοθεί η δυνατότητα για τις δύο τελευταίες δόσεις που τους αποµένουν, να πάρουν ένα χρόνο παράτασης, δηλαδή να τις πληρώσουν σε
τέσσερις δόσεις, κάτι που συµβαίνει για όλες τις ιδιωτικές τράπεζες, κάτι που µπορεί να γίνει και για το ΤΕΜΠΜΕ.
Φαντάζοµαι ότι η απάντησή σας θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Ξυνίδης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγµατα, κύριε συνάδελφε.
Καταλαβαίνω βέβαια τη διάσταση του προβλήµατος και έχω βρεθεί να απαντώ και εγγράφως αλλά και σ’ αυτήν την Αίθουσα αρκετές φορές, σε παρόµοιου περιεχοµένου ερωτήσεις που
αφορούν τα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ, τα οποία πράγµατι δόθηκαν
µε αρκετά µεγάλη ευκολία σε µια εποχή που υπήρχαν άλλες συνθήκες στην ελληνική οικονοµία και σήµερα, πρέπει να αποπληρώνονται οι δόσεις τους σε µια πολύ δύσκολη οικονοµική
συγκυρία.
Πού έγκειται, λοιπόν, η δυσκολία; Πρώτη φορά που τέθηκε
αυτό το ζήτηµα της αναβολής ή της περιόδου χάριτος για την
αποπληρωµή των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ, ήταν τον Μάιο του
2010. Τότε, σε µία σύσκεψη που έγινε µεταξύ του τότε ΤΕΜΠΜΕ,
νυν ΕΤΕΑΝ και των τραπεζών, συζητήθηκε η περίπτωση της παράτασης και υπήρξε µία συµφωνία, να υπάρξει ένα σχετικό αίτηµα από πλευράς των τραπεζών προκειµένου να απαντήσει και
το ΤΕΜΠΜΕ µε τον ανάλογο τρόπο. Τέτοιο αίτηµα δεν υπήρξε
ποτέ.
Αλλά το πρόβληµα δεν ήταν εκεί µόνο: το πρόβληµα είναι ότι
θα πρέπει να υπάρχουν µια σειρά από προϋποθέσεις, γιατί µην
ξεχνάτε ότι σε αυτήν την υπόθεση το ΤΕΜΠΜΕ –και κατ’ επέκταση το κράτος- είναι εγγυητής και δεν είναι συµβαλλόµενος.
Άρα, πρώτον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συµφωνία των µερών,
δεύτερον, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η επιβάρυνση του επιτοκίου και, τρίτον και δυσκολότερο, τα δάνεια αυτά συνδέθηκαν µε
ένα οµόλογο λήξης στις 10 Αυγούστου 2014 και θα έπρεπε να
υπάρξει και ένας τεχνικός τρόπος, µε τον οποίο θα αντιµετωπιζόταν αυτό το ζήτηµα της ταυτόσηµης λήξης του οµολόγου, που
εγγυόταν, για τη χορήγηση αυτών των εγγυήσεων και των δανείων.
Σε όλα αυτά τα αρκετά τεχνικά και δύσκολα –τα οποία όµως,
ήταν σαφώς µέσα στις προθέσεις του Υπουργείου και της Κυβέρνησης να τα αντιµετωπίσει- προστέθηκε µία παράµετρος, η
οποία είναι ανυπέρβλητη: η παράµετρος αυτή είναι ότι σύµφωνα
µε το τεχνικό µνηµόνιο και την αντίληψη της τρόικας, οποιαδήποτε επαναχορήγηση ή παράταση δανείου θεωρείται ως νέα χορηγηθείσα εγγύηση και µε βάση το τεχνικό µνηµόνιο για το 2011,
είχε καθοριστεί ύψος ενός δισεκατοµµυρίου για χορήγηση εγγυήσεων και για το 2012 µηδέν.
Εξ αυτού του λόγου και µε δεδοµένο το ότι τα δάνεια του
ΤΕΜΠΜΕ υπολογίζονται σε 1,4 δισεκατοµµύρια, θεωρείτο αδύνατο το να µπορέσει να υπάρξει παράταση αυτών των δανείων,
γιατί βγαίναµε ήδη εκτός των ορίων που µας έθετε το τεχνικό
µνηµόνιο.
Τώρα, καταλαβαίνετε ότι, για να υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση σε όλο αυτό το πλαίσιο, είναι αρκετά δύσκολο. Στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ σε κάποιες κινήσεις που έχουµε
κάνει, προκειµένου να απαλύνουµε εν γένει το ζήτηµα της ρευστότητας και της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων. Αλλά ως
προς αυτό καθ’ αυτό το ερώτηµά σας, πολύ φοβούµαι ότι η
απάντηση είναι η ίδια που έχω δώσει και τις προηγούµενες
φορές, ότι αυτήν τη στιγµή, για ουσιαστικούς και τεχνικούς λό-
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γους δεν µπορεί να δοθεί παράταση στα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής κ. Μαρκάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εκτιµώ την ειλικρίνειά
σας. Εξάλλου είµαι από τους πρώτους που έθεσα το θέµα, όταν
ακόµα Υπουργός Ανάπτυξης ήταν η κ. Κατσέλη. Βλέπω ότι
υπήρξε µια προσπάθεια, ανεξαρτήτως αν οι τράπεζες δεν έκαναν
το αίτηµα. Αντιλαµβάνοµαι ότι εµπλέκεται µε τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου και τις εγγυήσεις που έχει δώσει το ελληνικό
δηµόσιο και έχει γίνει πολύ πολύπλοκο το πρόβληµα, σε σχέση
µε το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν ανθρώπινα τώρα, αυτές οι
επιχειρήσεις και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση.
Εγώ θέλω να το ξαναδείτε σε άλλη διάσταση. Να δείτε κατ’
αρχάς, αυτούς που ήταν συνεπείς. Έχουν πληρώσει σχεδόν όλες
τις δόσεις. Εγώ αµφιβάλλω αν από τον Φεβρουάριο του 2009
µέχρι τώρα, υπάρχουν µία ή δύο δόσεις για µερικούς που ήταν
άτοκες και µία ή δύο δόσεις για ανθρώπους, που είναι έντοκες
για το δεύτερο ΤΕΜΠΜΕ. Εποµένως, δεν υπάρχει πλέον το ποσό
–φαντάζοµαι- του 1,5 δισεκατοµµυρίου των εγγυήσεων: είναι
πάρα πολύ µικρότερο.
Νοµίζω ότι πρέπει να κάνετε αυτήν την προσπάθεια, να γίνει
µια καταγραφή αυτών καθ’ αυτών των επιχειρήσεων –δεν ξέρω
αν θα γίνει σε ονοµαστικό επίπεδο, αλλά σε αριθµητικό επίπεδοόσοι µπορούν τουλάχιστον να παραµένουν ενεργοί µε µία ή δύο
δόσεις και να πάρετε αυτά τα µέτρα, που ελπίζω να τα ακούσω
στη δευτερολογία σας συµπληρωµατικά και να µη συνδεθεί
αυτός ο αριθµός των επιχειρήσεων µε αυτό καθ’ αυτό το
ΤΕΜΠΜΕ, όπως το έχετε πει στην αρχή: συνδεδεµένο µε το οµόλογο.
Άρα προσπαθήστε –και πιστεύω ότι το κάνετε- να δώσετε µια
λύση σ’ αυτούς τους επιχειρηµατίες που έχουν φτάσει στις τελευταίες δόσεις, ώστε να έχουν µια ευνοϊκή αντιµετώπιση ενδεχοµένως µε κάτι άλλο που θα τους διευκολύνει, γιατί αυτές είναι
υγιείς επιχειρήσεις. Θέλουν να µπουν στα προγράµµατα του
ΕΣΠΑ, να πάρουν φορολογική ενηµερότητα, να κρατηθούν στα
πόδια τους εν µέσω κρίσης και φαντάζοµαι ότι όλοι θέλουµε να
βοηθήσουµε τέτοιες επιχειρήσεις να µην καταστραφούν. Γι’ αυτό
πιστεύω ότι η διευκόλυνσή τους µε το να µπορούν να µπουν σε
νέα προγράµµατα, να µπορούν να αντιµετωπίσουν τις δύο τελευταίες δόσεις, θα είναι από την πλευρά σας µια λύση, που τουλάχιστον θα πρέπει να είναι απλή και να αντιµετωπίσει το θέµα σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Διότι, εάν τελειώσει και ο τελευταίος
χρόνος, φαντάζοµαι ότι δεν θα µείνει καµµία επιχείρηση που δεν
θα χρωστάει ΤΕΜΠΜΕ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Ξυνίδης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε συνάδελφε, πραγµατικά δίνετε άλλη διάσταση στο θέµα, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον µε την έννοια ότι πιθανώς ένας µεγάλος αριθµός να έχει ήδη
εκπέσει λόγω µη καταβολής των δόσεων και άρα οι ενήµεροι,
που εν πάση περιπτώσει αποµένουν, περιορίζουν και το ποσό της
εγγύησης.
Όµως η πραγµατικότητα στην οποία βρισκόµαστε σήµερα,
είναι ότι έχουµε µηδέν εγγυήσεις για το 2012. Οφείλω να σας πω
βέβαια, ότι υπάρχει διαπραγµάτευση µε την τρόικα σε σχέση και
µε την πρόβλεψη του τεχνικού µνηµονίου, προκειµένου κατά πα-
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ρέκκλιση να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΤΕΑΝ να παράσχει µέχρι
κάποιου ποσού κάποιες εγγυήσεις και στο 2012. Από την ώρα,
δηλαδή, που θα µπορέσει να ευοδωθεί αυτή η στόχευση, του να
πάρουµε κάποιες εγγυήσεις για το 2012 και σε συνάρτηση µε µια
εκτίµηση για το ύψος που είναι ακόµα τα ενήµερα δάνεια αυτών
που παλεύουν να µείνουν ενήµεροι, να µπορούν να παίρνουν τις
ενηµερότητές τους κ.λπ., υπάρχει πράγµατι µια διάσταση την
οποία µπορούµε να δούµε και δεσµευόµαστε ότι θα την εξετάσουµε.
Στο µεταξύ αυτό το οποίο κάνουµε είναι µια σηµαντική διαπραγµάτευση, που κατ’ αρχάς έγινε δεκτή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παρέκκλιση ως προς την εθνική συµµετοχή
στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα. Το σπουδαιότερο, όµως, για
τις επιχειρήσεις είναι ότι µέσα σ’ αυτήν τη διαπραγµάτευση αποδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να χορηγείται και κεφάλαιο κίνησης και να εκτιµούνται οι άυλες δαπάνες, όταν µιλάµε για
χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, κάτι που µέχρι τώρα απαγορευόταν.
Επίσης κρατούµε ανοιχτό και θα δούµε το ζήτηµα ανάλογα µε
την εξέλιξη της αναδιάταξης του τραπεζικού συστήµατος, της
δηµιουργίας Επενδυτικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως την
είχε εξαγγείλει ο Υπουργός, προκειµένου να µπορούµε να
έχουµε ακόµα έναν τρόπο ενίσχυσης των επιχειρήσεων µέσω
κρατικών κατευθύνσεων.
Θα ήθελα να πω ότι η ΕΤΕΑΝ, προσπαθώντας να αντιµετωπίσει
αυτό το σηµαντικό ζήτηµα της έλλειψης παροχής εγγυήσεων,
στο αµέσως προσεχές χρονικό διάστηµα έχει σκοπό να δηµοσιεύσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για µια δράση
που θα αφορά τη δηµιουργία Ταµείου Εγγυήσεων, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 150 εκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο θα έχει ως
αντικείµενο την παροχή εγγυήσεων υπέρ πολύ µικρών, µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων σε δάνεια για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης. Αυτό µέσω
της ΕΤΕΑΝ και µε εξασφαλισµένα τα κεφάλαια δεν θα εµπίπτει
στις υπόλοιπες δεσµεύσεις που έχουµε, σε σχέση µε το τεχνικό
µνηµόνιο και αισιοδοξούµε ότι µε αυτό το εργαλείο θα µπορέσουµε να καλύψουµε το µεγάλο πρόβληµα που έχει παρουσιαστεί στις επιχειρήσεις, που µπαίνουν µεν µέσα σε επενδυτικά
σχέδια, αλλά δυστυχώς δεν µπορούν στοιχειωδώς να πάρουν µια
τραπεζική εγγύηση, για να πάρουν την προκαταβολή και να ξεκινήσουν τις επενδύσεις τους.
Κύριε συνάδελφε, µε αυτές τις άµεσες κινήσεις προσπαθούµε
µέσα σε πολύ δύσκολο περιβάλλον να δώσουµε έστω µικρές λύσεις σε µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο επιχειρηµατικός
κόσµος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν µπορείτε να έχετε
τώρα το λόγο, κύριε Μαρκάκη. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση της
επίκαιρης ερώτησής σας.
Η πέµπτη µε αριθµό 457/30-1-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου 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, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: «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».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχέδιου ως µια ενότητα.
Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια της Πλειοψηφίας κ. Θεοδώρα Τζάκρη, θέλω να σας ενηµερώσω ότι για τη σηµερινή συζήτηση από τη Νέα Δηµοκρατία ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ο Βουλευτής του Νοµού Χίου κ. Κωνσταντίνος
Μουσουρούλης.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
Ορίστε, κυρία Τζάκρη, έχετε το λόγο, για οκτώ λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο περιλαµβάνει την ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη δύο κοινοτικών οδηγιών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Η πρώτη ενότητα ενσωµατώνει στην ελληνική έννοµη τάξη την
οδηγία 2008/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος. Το πρώτο
µέρος της πρώτης ενότητας παρέχει χρήσιµους ορισµούς εννοιών που σχετίζονται άµεσα µε τον περιεχόµενο του σχεδίου
νόµου. Περιέχονται ορισµοί για τις έννοιες «παράνοµοι», «προστατευόµενα είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας» και λοιποί ορισµοί.
Το άρθρο 3 περιέχει έναν κατάλογο πράξεων που θεωρούνται
ως αδικήµατα τόσο από την υφιστάµενη νοµοθεσία, δηλαδή το
άρθρο 28 του ν. 1650/1986, όσο και από το άρθρο 7 της κοινοτικής οδηγίας, που ενσωµατώνουµε σήµερα. Και χαρακτηριστικά
αναφέρω µεταξύ των αδικηµάτων τη συλλογή, µεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων που ενδέχεται να προκαλέσουν
σωµατική βλάβη ή θάνατο, τη θανάτωση, αφανισµό, κατοχή, σύλληψη και εµπορία απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών της άγριας
πανίδας και χλωρίδας, κάθε συµπεριφορά που µπορεί να προκαλέσει ουσιαστική υποβάθµιση του οικοτόπου, κ.λπ..
Το άρθρο 4 αφορά την ευθύνη των νοµικών προσώπων σχετικά
µε τα αδικήµατα του άρθρου 3, εφόσον τα αδικήµατα αυτά αφορούν τα νοµικά πρόσωπα και ο διαπράττων τα αδικήµατα κατέχει
θέση στο νοµικό πρόσωπο.
Το άρθρο 6 έχει σκοπό τη διασφάλιση όσων ορίζονται από τα
άρθρα 2 έως 9 του νοµοσχεδίου.
Και στο άρθρο 9 δίνεται ο προσδιορισµός των καθηκόντων και
των αρµοδιοτήτων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, οι οποίοι
δρουν υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών του
τόπου τέλεσης των αδικηµάτων.
Σε περίπτωση κακουργηµάτων η έρευνα µπορεί να λάβει, σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 253Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται
υπό αυτού του άρθρου. Και σε περιπτώσεις κακουργηµάτων,
εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα λαµβάνονται µέτρα προστασίας από
πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισµό των καταγγελλόντων ή των ουσιωδών µαρτύρων, σύµφωνα µε όσα ορίζει η νοµοθεσία αυτή.
Η δεύτερη ενότητα του προτεινόµενου νοµοσχεδίου ενσωµατώνει στο Εθνικό µας Δίκαιο την Οδηγία Πλαίσιο 2008/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Η φιλοσοφία της οδηγίας αυτής είναι η θέσπιση ενιαίων κανόνων διαχείρισης για όλα τα είδη των αποβλήτων µε ενσωµάτωση
ειδικών ρυθµίσεων για τα επικίνδυνα απόβλητα και µε παράλληλη
κατάργηση της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα από-

βλητα, της Οδηγίας 75/439/ΕΟΚ για τη διάθεση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων και της προηγούµενης Οδηγίας Πλαίσιο 2006/
12/ΕΚ περί των αποβλήτων. Οι κανόνες αυτοί, σύµφωνα µε την
οδηγία, οφείλουν να είναι κοινοί για το σύνολο των κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις της ενότητας Β’ βασίζονται πλήρως στη φιλοσοφία της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/98 και περιλαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προσαρµογής στην ελληνική πραγµατικότητα και πρακτική. Στην παρούσα ενότητα Β’ του προτεινόµενου νοµοσχεδίου καθορίζεται το νοµικό πλαίσιο για την ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική διαχείριση όλων των αποβλήτων
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Ειδικότερα µε το προτεινόµενο σχέδιο καθορίζεται µια νέα
στρατηγική αντίληψη και πολιτική στη διαχείριση των αποβλήτων
µε κύριο στόχο στη µετάβαση σε µια κοινωνία ανακύκλωσης, µε
υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων.
Στο πλαίσιο αυτό λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, για να
προωθηθεί η επαναχρησιµοποίηση προϊόντων, ενθαρρύνοντας
τη δηµιουργία δικτύων επαναχρησιµοποίησης και επισκευής, τη
χρήση οικονοµικών µέσων, κριτηρίων προµηθειών, ποσοτικών
στόχων ή άλλων µέτρων.
Επίσης λαµβάνονται µέτρα για την προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας. Για το σκοπό αυτό καθιερώνεται χωριστή
συλλογή αποβλήτων, όπου αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντολογικά και οικονοµικά εφικτό και ενδεδειγµένο, για να επιτευχθούν
τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τοµείς ανακύκλωσης.
Η ενότητα Β’ εισάγει στο εθνικό µας δίκαιο νέες έννοιες και
ορισµούς, όπως το τι είναι απόβλητο, προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, επαναχρησιµοποίηση, ανάκτηση, ανακύκλωση
και διάθεση αποβλήτων, την ιεράρχηση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων –σύµφωνα µε τη σειρά που τα προανέφερατη διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού προϊόντων και την κατ’
επέκταση ευθύνη του στη διαχείριση των αποβλήτων που απορρέουν κατά την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων ή των
προϊόντων που µεταγενέστερα καθίστανται απόβλητα, την πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων µε εφαρµογή σχεδίων και προγραµµάτων, τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων µε την ανάκτηση
των αποβλήτων και τη χρησιµοποίηση των ανακτηθέντων υλικών.
Επίσης, επιβάλλει την πλήρη εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων µε στόχο την αποφυγή παρερµηνειών. Εξασφαλίζει ότι η διαχείριση των αποβλήτων πραγµατοποιείται,
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον. Ισχυροποιεί και επιµερίζει την ευθύνη για
τη διαχείριση των αποβλήτων στους αρµόδιους κατά περίπτωση.
Ισχυροποιεί και διευκρινίζει περαιτέρω τις αρχές της αυτάρκειας
και της εγγύτητας. Απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης για
τη διαχείριση των αποβλήτων. Καθορίζει διακριτούς και διαφανείς ρόλους και υποχρεώσεις για όλους τους εµπλεκόµενους στη
διαχείριση των αποβλήτων.
Ακόµη, καθιερώνει την ευθύνη του παραγωγού, του κατόχου
των αποβλήτων, των εµπόρων και των µεσιτών, δηλαδή όλων των
εµπλεκοµένων, ενώ παράλληλα καθορίζει τις αρµοδιότητες και
τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών στη µε διαφανή τρόπο, διεκπεραίωση των αδειοδοτήσεων. Εισάγει την τεκµηρίωση και την παρακολούθηση στην παραγωγή των αποβλήτων και καθιερώνει
την ηλεκτρονική καταχώρηση επιχειρήσεων, αδειοδοτήσεων και
ελέγχων, ώστε τα πάντα να είναι διαφανή και προσβάσιµα σε
όλους τους ενδιαφερόµενους.
Επιπλέον, καθιερώνει το εθνικό σχέδιο διαχείρισης όλων των
αποβλήτων της επικράτειας, τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης
και τα προγράµµατα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων. Θεσπίζει τη συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση και έγκριση των
προαναφεροµένων σχεδίων και προγραµµάτων καθώς και τη συνεργασία γι’ αυτά µε άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θεσπίζει τις διαρκείς επιθεωρήσεις και τους ελέγχους µε πλήρως κατανεµηµένους ρόλους µεταξύ των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωµένων διοικήσεων και των περιφερειών. Καθορίζει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε όλους
τους εµπλεκόµενους στη διαχείριση των αποβλήτων που παρανοµούν.
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Με τη θέσπιση των διατάξεων της δεύτερης ενότητας του παρόντος σε συνδυασµό µε το ν. 2939/2001, ο οποίος αφορά την
εναλλακτική διαχείριση συγκεκριµένων ρευµάτων αποβλήτων, η
χώρα µας θα διαθέτει ένα πλήρες νοµοθετικό πλαίσιο για τα
απόβλητα και τη διαχείρισή τους.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις που εµπεριέχονται στη δεύτερη ενότητα καθορίζεται µια νέα πολιτική στη διαχείριση των
αποβλήτων, ώστε τα πάντα να γίνονται µε διαφάνεια, µε απλές
διαδικασίες και να µην υπάρχουν αµφισβητήσεις τόσο ως προς
την παραγωγή των αποβλήτων –στα ποιοτικά δηλαδή και τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά- όσο και ως προς την ενδεδειγµένη
διαχείριση και αποτελεσµατικότητα.
Οι ρυθµίσεις της προαναφερόµενης ενότητας θα επηρεάσουν
θετικά όλους τους ενδιαφερόµενους, ώστε να λειτουργήσουν µε
σύγχρονες αντιλήψεις, όπως και οι συνάδελφοί τους στα άλλα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε πλήρη διαφάνεια και
σωστές πρακτικές, ώστε να µη θεωρούνται εκ προοιµίου ρυπαίνοντες του περιβάλλοντος και καταστροφείς της ανθρώπινης
υγείας.
Επίσης, οι πολίτες θα επηρεαστούν θετικά από την εφαρµογή
των ως άνω ρυθµίσεων του παρόντος σχεδίου νόµου, αφού θα
αποκτήσουν πλέον προσβασιµότητα στο περιεχόµενο των µελετών, στο περιεχόµενο των αποφάσεων αδειοδότησης, στα αποτελέσµατα των ελέγχων και κυρίως θα αντιληφθούν ότι πλέον
θεσπίζεται ο διαρκής έλεγχος και η άµεση αντιµετώπιση των περιβαλλοντολογικών προβληµάτων.
Ολοκληρώνοντας, στη δεύτερη ενότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σταθώ σε ορισµένες πολύ σηµαντικές και
χρήσιµες βελτιώσεις που επήλθαν µετά τη συζήτηση και τη διαβούλευση που προηγήθηκε στην πρώτη και τη δεύτερη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή.
Έτσι, µετά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και τις προσθήκες που
έγιναν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αποσαφηνίστηκε πλήρως ότι µε το παρόν σχέδιο νόµου καθιερώνεται ως το
2015 η χωριστή συλλογή αποβλήτων, τουλάχιστον για τα υλικά
χαρτί, µέταλλο, πλαστικά και γυαλί. Έτσι, δηµιουργούνται πολύ
καλύτερες προϋποθέσεις για την ανακύκλωση και αξιοποίηση
αυτών των υλικών.
Επίσης, καθορίστηκαν πλήρως οι ρόλοι και οι ευθύνες των διαφόρων εµπλεκοµένων φορέων στο θέµα των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων. Έτσι, η εκπόνηση του περιφερειακού σχεδίου µεταφέρεται µεν στους περιφερειακούς φορείς
διαχείρισης των αποβλήτων –δηλαδή στους ΠΕΣΔΑ- 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. Έτσι, παραµένει στο ακέραιο η
αναπτυξιακή και στρατηγική ευθύνη της περιφέρειας και παράλληλα, διασφαλίζεται η αξιοποίηση των αναγκαίων διαδικασιών
διαβούλευσης.
Επιπρόσθετα, απαιτείται η εισήγηση των τριών κατ’ εξοχήν
υπευθύνων υπηρεσιών, δηλαδή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας, του Τµήµατος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού
Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ και του Τµήµατος Προστασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Αποσαφηνίστηκε πλήρως ότι στα επικίνδυνα απόβλητα συµπεριλαµβάνονται και τα επικίνδυνα νοσοκοµειακά απόβλητα και
προστέθηκε η διαδικασία για τον καθορισµό ειδικών µέτρων και
όρων για τη διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων, η οποία
διαµορφώθηκε ολοκληρωµένα, στο πλαίσιο εφαρµογής του τέλους ταφής, καθώς προβλέπεται πλέον ως ανώτατο όριο το
ποσό των 60 ευρώ ανά τόνο. Αναφέροµαι στο άρθρο 60 της οδηγίας, στο άρθρο 43 –αν δεν κάνω λάθος- του νοµοσχεδίου που
συζητάµε σήµερα.
Η Γ’ Ενότητα περιλαµβάνει σηµαντικές ρυθµίσεις αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ, που αναφέρονται σε σηµαντικά χωροταξικά, πολεοδοµικά, ενεργειακά, καθώς επίσης και υπηρεσιακά ζητήµατα.
Ειδικότερα, το άρθρο 49 τροποποιεί τα άρθρα 12 και 23 του ν.
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4030/2011, που αφορούν τις περιπτώσεις όπου απαιτείται εξαρτηµένο τοπογραφικό για τις µεταβιβάσεις αγροτεµαχίων, κληροτεµαχίων και αδόµητων οικοπέδων και γηπέδων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρία Τζάκρη, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω λίγο την
επιείκειά σας, γιατί είναι πάρα πολλά τα άρθρα και υπάρχουν και
τροπολογίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Επειδή είναι πάρα
πολλά τα άρθρα, θέλω ακριβώς να µου πείτε το χρόνο που θα
χρειαστείτε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Νοµίζω ότι στα επόµενα πέντε λεπτά θα
έχω ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να πω εδώ, κύριε Υπουργέ, ότι σας συνεχάρην και
χθες και σας ευχαρίστησα για την αποδοχή –κατά ένα µέροςτης τροπολογίας που καταθέσαµε αρκετοί Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ. Εξαιρέσατε από την υποχρέωση προσάρτησης εξαρτηµένου τοπογραφικού για τα αγροτεµάχια που έχουν παραχωρηθεί προς αποκατάσταση ακτηµόνων, καθώς επίσης και για τα
κληροτεµάχια της διανοµής, όπως επίσης και για τα αγροτεµάχια
που έχουν υπαχθεί στο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης, δηλαδή στο ΟΣΔΕ.
Όµως, κύριε Υπουργέ –και σας το καταθέτω και σήµερα- αφήσατε αναπάντητο το τρίτο σκέλος αυτής της τροπολογίας, µε το
οποίο ζητούσαµε να υπάρξει ρύθµιση, προκειµένου να επιβληθεί
η υποχρέωση τήρησης στο προβλεπόµενο άρθρο 23 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 µόνο στις δικαιοπραξίες εν ζωή που
έχουν ως αντικείµενο τη µεταβίβαση ή τη σύσταση εµπραγµάτου
δικαιώµατος σε ακίνητο επί του οποίου υφίσταται κτίσµα ανεγερθέν µετά την 14η Μαρτίου 1983, δηλαδή την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 1337/1983. Είναι ο νόµος Τρίτση για τα αυθαίρετα εκείνης της εποχής.
Στο άρθρο 50 γίνονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις σε υφιστάµενες ρυθµίσεις για τα αυθαίρετα, ενώ διατηρείται και ο Πρόεδρος
του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού.
Θα ήθελα να πω ότι αναφορικά µε τις αλλαγές στο νόµο για
τα αυθαίρετα µε το παρόν προβλέπεται µεταξύ άλλων ότι η πιστοποίηση του χρόνου ανέγερσης του αυθαιρέτου, εφόσον δεν
υπάρχουν έγγραφα βεβαίας χρονολογίας. Γίνεται µε υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη που συνοδεύεται, βέβαια, από τεχνική µελέτη του υπεύθυνου µηχανικού.
Επιπρόσθετα, σχετικά µε τον υπολογισµό του προστίµου σε
εκτός σχεδίου αυθαίρετα και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν
καθορισµένες τιµές λαµβάνεται υπ’ όψιν η ελάχιστη τιµή ζώνης
που ισχύει στο δήµο ή στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην
οικεία δηµοτική κοινότητα αυτή δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ.
Το άρθρο 51 ρυθµίζει µια σειρά χωροταξικών και πολεοδοµικών θεµάτων. Για παράδειγµα, προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης για την άρση της υποχρέωσης της διοίκησης να
ανακαλέσει το σχετικό µε το χαρακτηρισµό της περιοχής ως οικιστικής και τον καθορισµό των όρων ανάπτυξης αυτής προεδρικό διάταγµα, εάν κατά τη δηµοσίευση του 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 η εναλλακτική δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους
επενδυτές να προωθήσουν τουριστικές εγκαταστάσεις εκτός των
οριζοµένων ορίων και αντί να παραχωρήσουν ως εισφορά σε γη
προς τον οικείο δήµο τµήµα της έκτασης στην οποία προγραµµατίζεται η επένδυση, να επιλέξουν να παραχωρήσουν ενιαία
έκταση σε άλλο γήπεδο, όµορο ή µη προς την έκταση όπου θα
αναγερθεί η τουριστική εγκατάσταση, στην ίδια δηµοτική κοινότητα, µε την ίδια ή µεγαλύτερη αντικειµενική αξία.
Επανακαθορίζεται αυξανόµενος ο συντελεστής δόµησης στην
περιοχή του Φαληρικού Όρµου Αττικής και ορίζονται οι επιτρεπόµενες γενικές χρήσεις γης µε περιορισµούς στην επιτρεπόµενη επιφάνεια δόµησης, επιτρεπόµενες κάλυψης και επιτρεπόµενο ύψος κτηρίων.
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Θα ήθελα να πω εδώ ότι αυτή η αναπροσαρµογή, δηλαδή η
αύξηση ουσιαστικά του συντελεστή δόµησης, γίνεται για την
εφαρµογή της µελέτης του Έντσο Πιάνο, του γνωστού αρχιτέκτονα. Μάλιστα, όπως παρατήρησε και χθες σε αυτήν την Αίθουσα, στην Ολοµέλεια, ο αρµόδιος Υπουργός, είχε γίνει παρουσίαση της µελέτης αυτής αναλυτικά παρουσία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στο δήµο, στον περιφερειάρχη πριν από λίγο
χρονικό διάστηµα.
Επιτρέπεται η αναβάθµιση σε ενεργειακό πάρκο ΑΠΕ των
προς εγκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων.
Καταβάλλεται µειωµένη εισφορά και στην περίπτωση ακινήτων, στα οποία δεν επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων για θέσεις
στάθµευσης ακινήτων λόγω διέλευσης του µετρό.
Επιτρέπεται η δηµιουργία, συντήρηση και λειτουργία κέντρου
αποτέφρωσης νεκρών από Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και σε χώρο ιδιοκτησίας του και λέγεται ότι µπορεί να γίνει παραχώρηση της διοίκησης και διαχείρισής του σε ιδιώτες.
Επιταχύνεται η διαδικασία διενέργειας διαγωνισµών που προκηρύσσει η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Υπουργέ, εδώ θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά θεσπίζεται
παρέκκλιση από την ισχύουσα νοµοθεσία περί µελετών και θεσµοθετείται ένα ειδικό νοµικό πλαίσιο για την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε.».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο χρόνος ολοκληρώθηκε, κυρία Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον να µου επιτρέψετε να κάνω µία συνοπτική αναφορά στις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ναι, αλλά κάντε την
συντοµότατα! Σας παρακαλώ πολύ!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, ότι η αναφορά
µου είναι τηλεγραφική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ας µη συζητάµε,
όµως! Σας παρακαλώ, συνεχίστε!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ωραία. Θα ήθελα, τουλάχιστον, να ολοκληρώσω το άρθρο που ξεκίνησα να αναλύω, λέγοντας ότι ο Σύλλογος Μελετητών Ελλάδας, σε επιστολή που κοινοποίησε και
προς το Υπουργείο, αλλά και προς εµάς τους Βουλευτές, επισηµαίνει ότι εδώ ουσιαστικά χρειάζεται ένα σύγχρονο, αλλά πρωτίστως καθολικής εφαρµογής θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης δηµοσίων µελετών συµβάσεων και υπηρεσιών, το οποίο θα διασφαλίζει, αφ’ ενός, τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αξιοκρατία και,
αφ’ ετέρου, την άρτια, ποιοτική και έγκυρη ολοκλήρωση αυτών
των συµβάσεων.
Όµως, κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε το Σύλλογο Μελετητών,
αυτό που χρειάζεται είναι µία ολοκληρωµένη θεσµική προσέγγιση στο ν. 3316 και όχι µία αποσπασµατική προσθήκη σ’ αυτόν,
όπως γίνεται µε την παρούσα διάταξη.
Αναφερόµενη τώρα στις τροπολογίες, εφόσον δεν έχω άλλο
χρόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχετε µιλήσει επτά
λεπτά παραπάνω, κυρία συνάδελφε. Μιλάτε επί δεκαπέντε λεπτά.
Σας παρακαλώ πολύ! ακολουθούν και οι άλλοι συνάδελφοι! Ως
γραµµή πλέον!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Τότε, να πω πολύ συνοπτικά, κύριε Πρόεδρε, και πολύ τηλεγραφικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Όχι, δεν έχετε άλλο
χρόνο, κυρία Τζάκρη!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Μα, τι να σας πω τώρα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχετε δευτερολογία
που κανονικά ούτε αυτήν έχετε!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Τι να πω; Δεν µου επιτρέψατε να µιλήσω
για τις τροπολογίες! Εκτός αν κάνετε χωριστά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μας κρίνουν οι συνάδελφοι όλους εδώ!
Σας ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία και εισηγητής της κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να µην εξαντλήσω την ανοχή σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ κατευθείαν στα
άρθρα, για τα οποία θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερη σηµασία.
Ξεκινώ µε το άρθρο 51, το οποίο αφορά στο Φαληρικό Όρµο.
Εγώ προσωπικά, κύριε Υπουργέ, καλύπτοµαι από τις εξηγήσεις
τις οποίες δώσατε χθες στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Καταλαβαίνω ότι έχει υπάρξει και µία ενηµέρωση των δήµων, οι οποίοι
έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρµου. Αναφέροµαι στο Δήµο Καλλιθέας και ιδιαίτερα στο
Δήµο Μοσχάτου-Ταύρου. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες
επιµέρους ενστάσεις σχετικά µε τη δυνατότητα να δίνονται µε
υπουργική απόφαση παρεκκλίσεις σχετικά µε το ύψος των κατασκευών. Δείτε το αυτό και λάβετέ το υπ’ όψιν σας. Όµως, πιστεύω ότι η νοµοθετική ρύθµιση την οποία φέρνετε, είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Παρά ταύτα, κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, αν έχετε την καλοσύνη, προσέξτε αυτό το σηµείο, επειδή αυτό το έργο έχει πάρα
πολύ µεγάλη σηµασία για το Λεκανοπέδιο. Φιλοδοξούµε στο Φαληρικό Όρµο να κάνουµε κάτι το οποίο πραγµατικά θα είναι ιδιαίτερα όµορφο, ένα έργο πνοής, ένα σηµείο αναφοράς για τις
επόµενες γενιές. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε ήδη προχωρήσει στην
εξειδίκευση της αρχικής µελέτης του Ρέντζο Πιάνο µε χρηµατοδότηση από το Ίδρυµα Νιάρχου, θα σας παρακαλούσα καθ’ όλη
τη διάρκεια της υλοποίησης αυτού του έργου να υπάρχει πάντα
η απαραίτητη ενηµέρωση και της Εθνικής Αντιπροσωπείας, αλλά
και των τοπικών φορέων, έτσι ώστε να µην τίθενται διαδικαστικά
ζητήµατα ενηµέρωσης. Αν αυτήν τη στιγµή, µάλιστα, είστε έτοιµος να παρουσιάσετε στην αρµόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος τις
εξειδικευµένες µελέτες σχετικά µε την τελική κατάληξη αυτού
του έργου, θα σας ενθάρρυνα να προχωρήσετε σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Επαναλαµβάνω ότι είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό έργο. Οφείλουµε να εξασφαλίσουµε τη βιωσιµότητά του, προκειµένου να
ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Θέλω να ελπίζω ότι τα κονδύλια, τα οποία
έχουν προϋπολογιστεί, θα επαρκούν για την ολοκλήρωση του
έργου, διότι είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, ειδικά όσον αφορά τη µερική υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος. Νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουµε στην αρµόδια επιτροπή µία αναλυτική
συζήτηση γύρω απ’ αυτό το θέµα.
Προσέξτε –απευθύνοµαι και στους συνεργάτες σας- γιατί
έχετε κάνει ένα λάθος νοµοτεχνικής µορφής. Παραπέµπετε στο
ν. 3844/2011, ενώ ο σωστός νόµος είναι ο ν. 3843/2010. Δείτε το,
γιατί νοµίζω ότι έχετε κάνει ένα λάθος στην αρχική διατύπωση
του κειµένου…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Στην επιστηµονική έκθεση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ναι, ναι. Είναι παρατήρηση νοµοτεχνικού χαρακτήρα.
Ως προς το άρθρο 53 το οποίο αφορά τον Παρνασσό, είχα την
ευκαιρία και στην επιτροπή να αναφερθώ στην ανάγκη νοµικής
ρύθµισης των εκκρεµοτήτων που διέπουν τα χιονοδροµικά κέντρα της χώρας.
Θα ήθελα όµως να επισηµάνω ότι θα πρέπει, κύριοι Υπουργοί,
να επισπευτεί η έκδοση του προεδρικού διατάγµατος προστασίας του Παρνασσού. Η προσωπική που άποψη είναι ότι αν έχει
γίνει περιβαλλοντική ζηµιά στον Παρνασσό, αυτή δεν έχει γίνει
στην αλπική ζώνη, που είναι το χιονοδροµικό, αλλά έχει γίνει
κάτω από την αλπική ζώνη, µέσα στο δάσος του Παρνασσού,
όπου εικάζω ότι έχουν γίνει αρκετές παραβάσεις της νοµοθεσίας
και νοµίζω ότι είµαι επιεικής.
Το απαραίτητο, η µεγάλη περιβαλλοντική ανησυχία για µένα
δεν είναι τι θα γίνει στο χιονοδροµικό. Εκεί είναι απολύτως
δικαιολογηµένη η νοµική κάλυψη των επενδυτών για τη βελτίωση
των εγκαταστάσεων και για την ενδεχόµενη επέκταση του
χιονοδροµικού αλλά η µεγάλη µας έννοια πρέπει να είναι το
υπόλοιπο βουνό και πιστεύω ότι το προεδρικό διάταγµα το οποίο
ετοιµάζετε θα µας δώσει ένα πλαίσιο προστασίας, το οποίο είναι
ικανοποιητικό.
Έρχοµαι τώρα στις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε. Έχει κατα-
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τεθεί µία τροπολογία του αρµόδιου Υφυπουργού Εσωτερικών,
σχετικά µε τους ολοκληρωµένους Φορείς Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων, τους ΦΟΔΣΑ. Έχει τύχει επεξεργασίας αυτή η
αρχική τροπολογία. Έτσι όπως έχει κατατεθεί, γίνεται αποδεκτή
από τη Νέα Δηµοκρατία.
Οφείλω, κύριε Υπουργέ, να επισηµάνω –αυτό δεν αφορά εσάςότι χθες σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο
δόθηκε χθες το βράδυ στη δηµοσιότητα, υπάρχουν έξι άρθρα
σχετικά µε το ΦΟΔΣΑ. Κάποια στιγµή θα πρέπει να οργανωθείτε
λίγο καλύτερα. Δεν αναφέροµαι σε εσάς, δεν είναι δικής σας
αρµοδιότητας το θέµα, αλλά είναι λίγο παράξενο το Υπουργείο
Εσωτερικών να κόπτεται και να φέρνει µία τροπολογία στη Βουλή
και την ίδια στιγµή να καταθέτει διαφορετική νοµοθετική ρύθµιση
για τη λύση αυτού του προβλήµατος. Νοµίζω ότι θα πρέπει να
το επισηµάνετε κι εσείς στο Υπουργείο Εσωτερικών, να νοµοθετεί µε έναν πιο οργανωµένο τρόπο.
Αναγνωρίζω, όµως, την ανάγκη να ρυθµιστεί άµεσα το ζήτηµα
της συγκρότησης των διοικητικών συµβουλίων, των ΦΟΔΣΑ
σήµερα, πολλά εκ των οποίων δεν λειτουργούν, γιατί πολλά µέλη
τους έχουν πάψει να είναι αιρετά και κατά συνέπεια δεν έχουν
κανένα κίνητρο να συµµετέχουν. Στηρίζουµε την τροπολογία
αυτή, αλλά ας είναι και η Κυβέρνηση λίγο καλύτερα οργανωµένη
ως προς το νοµοθετικό έργο.
Έρχοµαι τώρα στη δεύτερη τροπολογία, η οποία έχει
κατατεθεί από το Υπουργείο, µεγάλη τροπολογία µε πολλές
διατάξεις και θέλω να θίξω δύο συγκεκριµένα θέµατα. Το πρώτο
αφορά την παράγραφο 5 του δεύτερου άρθρου σχετικά µε το
νεκροταφείο της Γλυφάδας. Εκεί υπάρχει µία παράξενη διατύπωση σε περίπτωση που επεκταθεί και λειτουργήσει το υφιστάµενο νεκροταφείο. Πρέπει να λειτουργήσει το νεκροταφείο. Αν
υπάρχουν εµπόδια στη λειτουργία του νεκροταφείου, να τα
δούµε. Υπάρχει νοµοθετική πρόβλεψη για τη λειτουργία του
νεκροταφείου. Αν η υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στη λειτουργία του, αυτό είναι ζήτηµα του Υπουργείου να το λύσει.
Υπάρχει τεράστιο πρόβληµα αυτήν τη στιγµή στη Γλυφάδα, το
γνωρίζετε καλά, το γνωρίζουν και τα µέλη του Κοινοβουλίου κι
όχι µόνο αυτά τα οποία εκλέγονται στη Β’ Αθηνών. Είναι λογικό
να διατεθεί ένα τµήµα του χώρου στη Γλυφάδα. Κατά την άποψή
µου τα δύο στρέµµατα είναι λίγα. Θα µπορούσατε να τα κάνετε
τέσσερα στρέµµατα, έτσι ώστε να λυθεί προσωρινά τουλάχιστον
το πρόβληµα. Όµως, το ουσιαστικό πρόβληµα είναι, αν υπάρχει
καθυστέρηση στην επέκταση της λειτουργίας του νεκροταφείου
της Αργυρούπολης, πού οφείλεται αυτή και πώς µπορεί να
επισπευθεί αυτή η επέκταση η οποία είναι τόσο απαραίτητη για
όλους τους κατοίκους των νοτίων προαστίων.
Έρχοµαι τώρα στην τρίτη παράγραφο στο τρίτο άρθρο της
τροπολογίας, «Ρύθµιση δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας». Δεν
ξέρω µάλιστα αν είναι εδώ ο αρµόδιος Υφυπουργός ή αν αποχώρησε. Είπα και στην επιτροπή, ότι τα µισθώµατα, τα οποία είχαν
καθοριστεί µε βάση τον αρχικό µεταλλευτικό κώδικα ήταν όντως
χαµηλά και δικαιολογείται µία αύξησή τους. Οφείλω να αναγνωρίσω όµως και να δώσω ένα δίκιο και στις εταιρείες που πληρώνουν τα µισθώµατα αυτά, ότι η αύξηση αυτή είναι πάρα πολύ
απότοµη. Σκεφθείτε να έχετε ένα διαµέρισµα και να έρχεται ο
ιδιοκτήτης και να ζητάει αύξηση 100% από τον επόµενο χρόνο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο, κύριε Πρόεδρε, λίγο την ανοχή
σας.
Νοµίζω ότι θα ήταν πιο λογικό, κύριε Υπουργέ, αυτή η αύξηση
του µισθώµατος να επιµεριστεί σε δύο ή σε τρία χρόνια, έτσι
ώστε να γίνει πιο ήπια -αν θέλετε- και να µπορέσουν και οι
εταιρείες να προσαρµοστούν καλύτερα σε ένα κονδύλι, το οποίο
για πολλές απ’ αυτές είναι σηµαντικό και θα πρέπει να τονίσουµε
ότι δεν χαίρουν κι όλες οι εταιρείες του µεταλλευτικού κλάδου
άκρας υγείας. Άρα δείτε αυτήν την παρατήρηση, αν µπορεί αυτή
η αύξηση να επιµεριστεί σε δύο ή σε τρία χρόνια.
Έρχοµαι, τώρα, σε κάποιες από τις τροπολογίες συναδέλφων
που έχουν κατατεθεί, µε πρώτη την τροπολογία που έχει κατατεθεί στην ΑΕΚ, την οποία κατέθεσε ο κ. Βούρος και έχουν συνυπογράψει ογδόντα τρεις –αν δεν κάνω λάθος- συνάδελφοι και
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πολλοί άλλοι την έχουν στηρίξει, χωρίς να την υπογράψουν. Είναι
µία σωστή τροπολογία, κύριε συνάδελφε. Δίνεται η δυνατότητα
στην ΑΕΚ να αποκτήσει πάλι ένα γήπεδο στο φυσικό της χώρο,
τόσο µεγάλη σηµασία έχει για την οµάδα. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να έχει το γήπεδο αυτό και κάποιες άλλες χρήσεις,
προκειµένου να είναι βιώσιµο, όπως γίνεται σε όλα τα σύγχρονα
γήπεδα του κόσµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Να τονίσω ότι η χρηµατοδότηση του γηπέδου δεν αφορά το
ελληνικό δηµόσιο. Αφορά αποκλειστικά την ιδιοκτήτρια του
χώρου. Χρέος της πολιτείας είναι να µπορέσει να λύσει χωροταξικά και πολεοδοµικά ζητήµατα, έτσι ώστε να επιτρέψει την ενδεχόµενη κατασκευή του γηπέδου, κάτι το οποίο νοµίζω ότι όλοι
το επιθυµούµε. Το γήπεδο αυτό θα µπορεί να γίνει ένας πόλος
ανάπτυξης για µία προβληµατική περιοχή του λεκανοπεδίου.
Κατά συνέπεια, κύριε συνάδελφε, δεν έχει µόνο αθλητική, αλλά
και αναπτυξιακή διάσταση η κατασκευή του γηπέδου στον φυσικό του χώρο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Εµείς προσωπικά στηρίζουµε την τροπολογία και ευχόµαστε
και η ΑΕΚ να ξεπεράσει και τα υπόλοιπα προβλήµατα που έχει,
ώστε να προχωρήσει και στην υλοποίηση του έργου, που είναι
ένα µεγάλο έργο και µια πολύ σηµαντική επένδυση και για την
οµάδα.
Δύο σύντοµα ακόµα για τροπολογίες συναδέλφων, κύριε Πρόεδρε, και θα κλείσω µε αυτές. Χαιρετίζω την απόφαση του
Υπουργού να κάνει δεκτή την τροπολογία της κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη, σχετικά µε τους παραπληγικούς…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Και του κ. Γρηγόρη Αποστολάκου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αυτή είναι η άλλη τροπολογία. Θα
έρθω και σ’ αυτήν.
Είναι σωστή η ευαισθησία που επιδεικνύουµε γι’ αυτούς τους
ανθρώπους, οι οποίοι είναι πραγµατικά ανάπηροι. Και το τονίζω
αυτό, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι καλύπτονται από την τροπολογία αυτή –και πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε- είναι παραπληγικοί,
τετραπληγικοί και ολικώς τυφλοί. Είναι µία µικρή κατηγορία του
χώρου των ΑΜΕΑ και νοµίζω ότι είναι επιβεβληµένο να τους
δοθεί η δυνατότητα να πληρώσουν ένα σηµαντικό χαµηλότερο
πρόστιµο τακτοποίησης των αυθαιρέτων τους.
Το ίδιο ισχύει, όχι στον ίδιο βαθµό του προστίµου, αλλά µε λίγο
µικρότερη έκπτωση, και για τους παλιννοστούντες. Συµφωνούµε
και µε τις δύο πρωτοβουλίες του Υπουργού και χαιρόµαστε που
έλαβε υπ’ όψιν του τις παρατηρήσεις µας και τις παρατηρήσεις
των συναδέλφων.
Τέλος, υποστηρίζουµε και δύο τροπολογίες που έχει καταθέσει ο κ. Αποστολάκος και η κ. Περλεπέ. Η µία αφορά τη φορολόγηση των διατηρητέων και τη µείωση του φόρου. Είναι σωστή
αυτή η τροπολογία. Αντιλαµβάνοµαι ότι ο Υπουργός θέλει να
κάνει κάποιες παρεµβάσεις και να την κάνει δεκτή υπό κάποιους
όρους. Είναι έστω µία αρχή προς τη σωστή κατεύθυνση.
Συµφωνούµε και µε την τροπολογία την οποία έχουν υπογράψει όλοι οι Βουλευτές Μάνης, σχετικά µε την υπαγωγή στο
άρθρο 62 του ν. 998 της περιοχής της Μάνης.
Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να µην εξάντλησα την υποµονή
σας. Σας ευχαριστώ για την ανοχή του χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Μητσοτάκη, για τη χάρη που σας διακρίνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο της Ραφήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβί-
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βασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
δικογραφία κατά µελών της Κυβέρνησης κατά το έτος 2010.
Ο Υπουργός κ. Παπακωνσταντίνου έχει ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε. Ήθελα απλώς να κάνω µία σύντοµη παρέµβαση
σε σχέση µε αυτό το οποίο ανακοινώσατε µόλις.
Όλοι ξέρουµε ότι η χώρα µας έχει ταλαιπωρηθεί από την αναξιοπιστία των στατιστικών της στοιχείων.
Γι’ αυτό και η προηγούµενη κυβέρνηση µε δική µου εισήγηση
ως Υπουργού Οικονοµικών, είχε προτείνει την ανεξαρτητοποιήσει της Στατιστικής Υπηρεσίας, κάτι το οποίο ψήφισε η Βουλή.
Πλέον η ανεξάρτητη Στατιστική Υπηρεσία επεξεργάζεται τα δηµοσιονοµικά στοιχεία του ελληνικού κράτους, τα οποία έχουν επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.
Νοµίζω πως είναι µια εξαιρετικά καλή ευκαιρία που δίνεται στη
Βουλή για να συζητήσει το ύψος του ελλείµµατος και τις συνθήκες µέσα στις οποίες διαµορφώθηκε αυτό. Και είµαι σίγουρος
ότι η Κυβέρνηση θα παράσχει όλα τα στοιχεία και όλες τις δυνατότητες για να γίνει αυτή η συζήτηση και να σταµατήσει να ποινικοποιείται η αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό κ. Παπακωνσταντίνου.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννης Ζιώγας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά την οδηγία 99, τοποθετηθήκαµε χθες. Επαναλαµβάνουµε ότι θωρακίζεται και νοµοθετικά η ιδιωτικοποίηση σε όλα
τα επίπεδα του τοµέα των δηµοτικών απορριµµάτων, αφού αφαιρείται από την τοπική διοίκηση το αποκλειστικό µέχρι σήµερα
της αρµοδιότητας διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων, µε την
κατάργηση του άρθρου 12 του ν. 1650, όχι βέβαια –όπως τονίσαµε- για να περιέλθει αυτή η αρµοδιότητα σε κρατικό φορέα,
αλλά για να κατατµηθεί σε µία σειρά παραγωγούς ή κατόχους.
Στους τελευταίους µάλιστα περιλαµβάνονται και οι έµποροι ή οι
µεσίτες, στην κατοχή των οποίων βρίσκονται απόβλητα. Οι σχετικές προς τούτο ρυθµίσεις παραπέµπονται σε κοινή υπουργική
απόφαση του ΥΠΕΚΑ και των εκάστοτε συναρµόδιων Υπουργών,
χωρίς να κατοχυρώνεται πουθενά ο ρόλος για την τοπική διοίκηση.
Αναβαθµίζεται η καύση από την πέµπτη θέση, όπως αναφέραµε χθες, της πενταβάθµιας κλίµακας και πηγαίνει στην τέταρτη
θέση εφόσον επιτυγχάνεται ικανός βαθµός ενεργειακής απόδοσης. Αλλά και αυτή η ιεραρχία είναι επίπλαστη, αφού αµέσως
µετά στην παράγραφο 3 δίνεται η δυνατότητα ανατροπής της
για ορισµένα ειδικά ρεύµατα αποβλήτων, όπως, παραδείγµατος
χάριν, το ρεύµα των οργανικών αποβλήτων και φυσικά το ρεύµα
των απορριµµάτων συσκευασίας. Εποµένως µπορούν όλα να
υποβάλλονται σε καύση. Με τη διάταξη αυτή διασφαλίζεται και
από πλευράς νοµοθεσίας περί αποβλήτων, η ένταξη του βιοδιασπάσιµου κλάσµατος των απορριµµάτων στις ΑΠΕ, η καύση του
οποίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιδοτείται αδρά µε
χρήµατα των λαϊκών στρωµάτων.
Σε εφαρµογή της ευρωενωσιακής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» δεν έχουµε µόνο τη µετακύλιση του κόστους στα λαϊκά
στρώµατα, αλλά όπως τόνισε χθες ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο σύντροφος ο Σπύρος ο Χαλβατζής, έχουµε και την
ασυδοσία των επιχειρήσεων και των ιδιωτών ότι µε τα λεφτά µου
και µε τον τσαµπουκά µου –συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, για την
έκφραση, αλλά µόνο έτσι µπορούµε να το περιγράψουµε- µπορούµε να βιάζουµε το περιβάλλον.
Νοµιµοποιείται η ασυδοσία του βιοµηχανικού κεφαλαίου στη
ρύπανση, καθώς µπορεί και επιτρέπεται η ανάµειξη των επικίνδυνων µε µη επικίνδυνα απόβλητα µε ουσίες και µε υλικά.
Σε περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα είναι ήδη αναµεµειγµένα µε άλλα απόβλητα, ξαναθέτουµε το ερώτηµα: Πώς είναι
δυνατόν να έχουµε µία από µόνη της ανάµειξη; Τότε «ο ρυπαίνων
πληρώνει» παίρνει µια ιδιαίτερα πρωτότυπη µορφή αυτή η αρχή.
Και πώς εκφράζεται; Αναγνωρίζεται ευθέως, απροκάλυπτα,
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χωρίς αιδώ, ξεδιάντροπα, όπως λέει ο λαός µας, το προβάδισµα
στο κέρδος του κεφαλαιοκράτη, καθώς στην περίπτωση αυτή
πρέπει να γίνεται διαχωρισµός εάν αυτό είναι εφικτό από τεχνοοικονοµική άποψη και εφόσον απαιτείται για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 14 για λόγους προστασίας της ανθρώπινης
υγείας και του περιβάλλοντος. Αυτό σηµαίνει ότι εάν ο διαχωρισµός δεν συµφέρει το αφεντικό, υποτίθεται τεχνοοικονοµικά ανέφικτο, στα παλαιότερα των υποδηµάτων και η ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον.
Ειδικότερα, στο άρθρο 36 για τη συλλογή και µεταφορά αποβλήτων καταργείται και η άδεια λειτουργίας και στη θέση της εκδίδεται µία ενιαία άδεια συλλογής και µεταφοράς. Είναι ένα
ακόµη δώρο στο κεφάλαιο.
Το νοµοσχέδιο ακολουθώντας πιστά την οδηγία 98/2008 δεν
κάνει καµµία αναφορά στη µεταφόρτωση των αποβλήτων, ούτε
καν και στους ορισµούς, δηµιουργώντας έτσι σε αντίθεση µε τα
µέχρι τώρα επικρατούντα, µία γκρίζα περιοχή για µια δραστηριότητα που παίζει τεράστιο ρόλο στην ορθολογική περιβαλλοντικά
φιλική και µε χαµηλότερο κόστος διαχείριση των αποβλήτων.
Από 1ης Ιανουαρίου του 2014 επιβάλλεται ένα εξοντωτικό για
τα λαϊκά στρώµατα χαράτσι, το ειδικό τέλος ταφής για τα σύµµεικτα, όπως αναφέραµε χθες, µε τελικό πλαφόν τα 60 ευρώ ανά
τόνο, εφόσον δεν έχουν υποστεί προηγουµένως ανάδευση ή
ανάµειξη ή ανακύκλωση ή βιοξήρανση. Το περίεργο στην υπόθεση αυτή είναι ότι ενώ η υψηλής απόδοσης ενεργειακή καύση
υπόκειται σε τέλος, η βιοξήρανση, ακόµα και αν τα προϊόντα οδηγούνται τελικά σε ταφή, απαλλάσσεται του ειδικού τέλους
ταφής, προς µεγίστη βέβαια τέρψη όσων έχουν επενδύσει στη
συγκεκριµένη τεχνολογία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, µε βάση τα παραπάνω, από το τέλος
ταφής απαλλάσσονται ακόµα και τα χωριστά συλλεγέντα βιοαποδοµήσιµα, εφόσον προηγουµένως έχουν υποστεί βιοξήρανση,
ανεξάρτητα από την παραπέρα τύχη τους.
Στην ενότητα γ’ µε την παράγραφο 5 του άρθρου 51 ολοκληρώνεται και διευκολύνεται η εµπορευµατοποίηση του Φαληρικού
Όρµου µε τον τελεσίδικο αποκλεισµό της παραλίας ως χώρου
αναψυχής της λαϊκής οικογένειας, αλλά παράλληλα αυξάνει τη
δόµηση και επιτρέπει λιµενικά έργα, αποκαλύπτοντας τον πραγµατικό στόχο της ανάπλασης που είναι ο θαλάσσιος τουρισµός
υψηλών προδιαγραφών.
Με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, αντί της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ανεξέλεγκτων χωµατερών της ανατολικής πλευράς του Υµηττού, επιτρέπεται, δηλαδή προωθείται, η
κατασκευή µονάδων ΑΠΕ µε πιθανότερες είτε τις γυάλινες επιφάνειες των φωτοβολταϊκών είτε τις µονάδες καύσης βιοµάζας,
δηλαδή των αποβλήτων.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 δίνεται ένα πλουσιοπάροχο δώρο στα µονοπώλια της ενέργειας. Οι ευνοϊκές ρυθµίσεις
για τις ΑΠΕ, πλην εκείνων που αφορούν την προτεραιότητα στην
κατανοµή του φορτίου, επεκτείνονται και στα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα άνω των 15 MW, κάτι για το οποίο το κεφάλαιο, όπως
τονίσαµε, έχει επιδείξει θερµό ενδιαφέρον. Οι ρυθµίσεις αυτές
όµως είναι δεµένες µε την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της
ΔΕΗ και µε την πώληση λιγνιτικών και πιθανά υδροηλεκτρικών
σταθµών, όλα βορά στους ιδιώτες. Εισάγει νέα τέλη στο ηλεκτρικό ρεύµα που µε τη σειρά τους θα αυξήσουν εκ νέου τα τιµολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας.
Το άρθρο 56 περιλαµβάνει ειδική «φωτογραφική» διάταξη που
επιτρέπει την έγκριση έργων ΑΠΕ που έχουν απορριφθεί, αξιοποιώντας τις αλλαγές της χρήσης γης που εισήχθησαν µε τον
πρόσφατο νόµο.
Ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταψηφίζουµε όλα τα
άρθρα του νοµοσχεδίου.
Θα µιλήσω για τις δύο υπουργικές τροπολογίες. Η πρώτη τροπολογία-προσθήκη άρθρου αφορά την ανανέωση διοικητικών
συµβουλίων των ΦΟΔΣΑ. Η αιτιολογική έκθεση δεν µνηµονεύει
για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει η συγκρότηση αυτών των ενιαίων ΦΟΔΣΑ που είναι αποκλειστικά κυβερνητική ευθύνη, αφού
δεν έχει ακόµα εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου
6 του άρθρου 104, η έκδοση του οποίου προβλεπόταν το αργότερο µέχρι τις 30-6-2011. Το πιθανότερο είναι ότι τα κόµµατα και
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η συγκυβέρνηση της άρχουσας τάξης το ξανασκέφτονται, καθώς
υπάρχει απ’ όλες τις επώνυµες µη κυβερνητικές οργανώσεις µία
κοινή προσπάθεια να παραµείνουν οι υπάρχοντες ΦΟΔΣΑ, κυρίως αυτοί µε τη µορφή των ανωνύµων εταιρειών.
Πάντως µε το σχέδιο νόµου ορίζεται ότι αν δεν υφίσταται ή αν
δεν λειτουργεί περιφερειακός ΦΟΔΣΑ, το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και
υλοποιείται από την οικεία περιφέρεια, όπως γίνεται, παραδείγµατος χάριν, στην Πελοπόννησο. Εποµένως το ζήτηµα που ανακύπτει δεν είναι αυτή καθ’ αυτή η προσθήκη, αλλά η βούληση
της προηγούµενης και της σηµερινής Κυβέρνησης να µην προχωρήσουν στη συγκρότηση των ενιαίων ανά περιφέρεια ΦΟΔΣΑ
µε την προβλεπόµενη από τον «Καλλικράτη» µορφή των συνδέσµων ΟΤΑ.
Τα τρία άρθρα της δεύτερης τροπολογίας-προσθήκης εµείς
τα χαρακτηρίζουµε ως απαράδεκτα. Αλλαγές στο νόµο ΑΠΕ:
Πρόκειται για ρυθµίσεις που ως µοναδικό στόχο έχουν να αυξήσουν την κερδοφορία των οµίλων που δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Η δεύτερη παράγραφος έρχεται και αναιρεί το νοµικό πλαίσιο
για τις ΑΠΕ και τις προθεσµίες που έθετε, δίνοντας νέες δυνατότητες κερδοφορίας στα µονοπώλια της ενέργειας.
Θα αναφερθώ στο άρθρο για ρύθµιση θεµάτων πολεοδοµικών
το οποίο επίσης καταψηφίζουµε. Η παράγραφος αυτή κινείται
στη λογική της επιτάχυνσης της συγκεντροποίησης στο χώρο
των ιδιωτικών µελετών, προβλέποντας αναγκαστικά µελετητικές
οµάδες για συγκεκριµένες κατηγορίες κτηριακών µελετών, που
σε συνθήκες καπιταλιστικής παραγωγής των έργων θα έχουν ως
αποτέλεσµα την επιτάχυνση της «προλεταριοποίησης» των αυτοαπασχολούµενων, κάτι που βλέπουµε και σε άλλους επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς χώρους.
Στην παράγραφο 4 περιλαµβάνει ρύθµιση που στην πραγµατικότητα τορπιλίζει τις ζώνες οικιστικού ελέγχου. Με την υπάρχουσα νοµοθεσία στις ζώνες αυτές επιτρέπεται µόνο να αυξηθεί
η προστασία της περιοχής. Η εν λόγω τροπολογία αναιρεί τη διάταξη αυτή εισάγοντας εξαιρέσεις που µπορούν να οδηγήσουν
σε πολεοδόµηση των περιοχών αυτών.
Ως προς τις αλλαγές στο Μεταλλευτικό Κώδικα αποκαλυπτική
είναι η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το ύψος
των προσδοκώµενων εσόδων που ανέρχεται σε επιπλέον 1 εκατοµµύριο ευρώ ετησίως. Τα έσοδα του ελληνικού κράτους από
εκµίσθωση των µεταλλευτικών δικαιωµάτων φθάνουν σήµερα
στα 2 εκατοµµύρια ευρώ και µετά την αναπροσαρµογή θα φθάσουν τα 3. Πρόκειται για σκανδαλώδεις παροχές στους µεταλλευτικούς οµίλους που εκµεταλλεύονται την περιουσία του
ελληνικού λαού. Επιπλέον το επαίσχυντο κατασκεύασµα περί
ανώτατου θεµιτού µισθώµατος διατηρείται.
Με το νέο νοµοθετικό πλαίσιο αναιρείται η δυνατότητα του ελληνικού κράτους να επιλέξει ποια µέθοδος τιµολόγησης θα ακολουθηθεί ή θα ακολουθήσει το κράτος -αν, δηλαδή, το µίσθωµα
θα υπολογίζεται επί του ακατέργαστου µεταλλεύµατος ή επί των
µεταλλουργικών προϊόντων- που υπάρχει στον υπάρχοντα Μεταλλευτικό Κώδικα του 1973. Ειδικότερα καταργείται το δεύτερο
χωρίο της παραγράφου 2 του άρθρου 84, αφού αντικαθίσταται
το άρθρο, χωρίς να γίνεται αναφορά σ’ αυτό, οδηγώντας δυνητικά σε σκανδαλώδεις νέες παροχές προς τις µεταλλευτικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα µε το νέο νόµο το µίσθωµα ενδέχεται να
υπολείπεται σηµαντικά, να είναι υποπολλαπλάσιο του µισθώµατος που προέβλεπε το προηγούµενο πλαίσιο.
Σε κάθε περίπτωση ο Μεταλλευτικός Κώδικας ούτως ή άλλως
είναι σχεδιασµένος για τα συµφέροντα των µεταλλευτικών οµίλων και όχι του ελληνικού λαού. Επιπλέον ανοίγει το ακόλουθο
µείζον πολιτικό ζήτηµα. Στο βαθµό που η εκµίσθωση κοιτασµάτων υδρογονανθράκων εµπίπτει σ’ αυτές τις διατάξεις, δηλαδή,
στο Μεταλλευτικό Κώδικα του 1973 που περιλαµβάνει υδρογονάνθρακες και µέταλλα -και ο 2289/95 αναφέρεται στο Μεταλλευτικό Κώδικα του 1973- η συγκεκριµένη διάταξη ενδέχεται να
αποτελέσει τεράστια µείωση των µισθωµάτων του ελληνικού δηµοσίου από τις εκµεταλλεύσεις πετρελαίου, καθώς µια απλή θερµοχηµική διεργασία θα ρίχνει το ύψος του µισθώµατος στο 1,5%
χωρίς δικαίωµα του ελληνικού κράτους να επιλέξει το µίσθωµα
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του 6% που προβλεπόταν στον προηγούµενο νόµο.
Τέλος, προκαλεί τουλάχιστον εντυπώσεις η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που δεν αναφέρει καθόλου τις επιδράσεις που θα έχει η κατάργηση της πρόβλεψης για επιλογή
από τον εκµισθωτή, δηλαδή, του κράτους, του τρόπου υπολογισµού του µισθώµατος.
Κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουµε όπως είπαµε προηγουµένως
και τις τροπολογίες.
Όσον αφορά στις βουλευτικές, θα τοποθετηθούµε στις δευτερολογίες µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Ζιώγα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ο Βουλευτής Σερρών κ. Ηλίας Πολατίδης.
Κύριε Πολατίδη έχετε οκτώ λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ µόνο στα άρθρα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες.
Για τα θέµατα και των τροπολογιών πρέπει να τοποθετηθούµε
αφού τοποθετηθούν και οι Υπουργοί. Νοµίζω αυτό απαιτείται για
να έχουµε πλήρη ενηµέρωση για τις τροπολογίες.
Στο άρθρο 7, στην παράγραφο 1, εκεί που αυστηροποιούνται
οι ποινές για τη µη λήψη αδείας, πρέπει να ληφθεί και µια πρόβλεψη για την περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται η διοίκηση
όπως έχει γίνει σε άλλους νόµους. Αν, δηλαδή, υποβάλει ο ενδιαφερόµενος το φάκελο για την έγκριση της αδείας, αλλά η διοίκηση καθυστερεί να απαντήσει το οτιδήποτε, οφείλεται αυτό
να λαµβάνεται, γιατί αυτός είναι ο κανόνας. Δυστυχώς ελάχιστες
δραστηριότητες έχουν αδειοδοτηθεί στην Ελλάδα και αυτό όχι
µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων. Κυρίως µε ευθύνη της διοικήσεως. Τέλος πάντων, πρέπει να ξεχωρίσουν αυτές οι δύο περιπτώσεις.
Δεν ψήφισα το άρθρο στην επιτροπή και δεν θα το ψηφίσω
ούτε τώρα αν δεν απαλειφθούν από τους δυναµένους να παρασταθούν ως πολιτική αγωγή οι µη κυβερνητικές οργανώσεις που,
εφόσον υπάρχουν ακόµα και φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν
καµµία ζηµία από τη συγκεκριµένη δράση, νοµίζω ότι περιττεύει.
Άρθρο 41: Εδώ υπάρχει ένα ειδικό θέµα. Σύµφωνα µε τεχνολογίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από Έλληνες επιστήµονες,
µπορεί µε αξιοποίηση των υπολειµµάτων από το τηγάνισµα –
υπάρχει συγκεκριµένη και καλυπτόµενη από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ελληνική τεχνολογία- να καλυφθεί, σύµφωνα µε ισχυρισµούς, το 10% του ντίζελ το οποίο καταναλώνεται στην Ελλάδα.
Αυτό είναι µία τεράστια δυνατότητα.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι δεν πρέπει να γίνεται µία τυπική µεταφορά
της οδηγίας, αλλά να µπαίνει ως προτιµώµενη διεργασία η συγκεκριµένη διεργασία, η οποία ούτως ή άλλως µπορεί, εφόσον καλύπτεται και από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, να εξαχθεί και στο
εξωτερικό και να φέρει έσοδα στην ελληνική οικονοµία.
Άρθρο 49, παράγραφος 3: Κάνατε δεκτή την τροπολογία την
οποία υπέβαλαν πολλοί συνάδελφοι στην επιτροπή. Ορθώς εξαιρέσατε από την υποχρέωση υποβολής τοπογραφικού διαγράµµατος όσες πράξεις ασχολούνται µε γεωργική χρήση. Εδώ,
όµως, πρέπει να µπουν επιπλέον δικλίδες ασφαλείας. Κατά τη
γνώµη µου, πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν το επάγγελµα του πωλητή και του αγοραστή, γιατί δεν επαρκούν τα στοιχεία τουλάχιστον του ΟΣΔΕ και να µην επιτρέπεται η κατάτµηση. Είναι πολλές
οι περιοχές που καλύπτονται. Είναι και οι περιοχές, βέβαια, που
καλύπτονται από τη ρύθµιση του ΟΣΔΕ. Νοµίζω, όµως, όσον
αφορά το επάγγελµα του αγοραστή και του πωλητή και το µέγεθος, αν πάµε, δηλαδή, σε µικρή κατάτµηση -µεγαλύτερα αγροκτήµατα να πωλούνται σε τµήµατα των πεντακοσίων µέτρων- ότι
σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται η ρύθµιση. Αλλιώς, η αποδοχή της προτάσεως, που έχουν κάνει οι συνάδελφοι, νοµίζω ότι
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στην παράγραφο 5 εξηγείστε µου γιατί λέει η διατύπωση του
άρθρου «Συµβολαιογραφικές πράξεις που έχουν γίνει στις
25/11» και όχι…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Άλλαξε. «Την 25/11».
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Το πρόβληµα µου δεν είναι αυτό. Το πρό-
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βληµά µου δεν είναι γιατί δεν είναι στις 24 ή στις 26. Το πρόβληµά µου είναι γιατί δεν είναι «µέχρι τις 25/11» και είναι «στις
25/11»; Δηλαδή, έγινε µία συγκεκριµένη πράξη την οποία ερχόµαστε εδώ µε φωτογραφία να την καλύψουµε; Γιατί δεν είναι
«µέχρι την 25/11»; Νοµίζω ότι αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει.
Στο άρθρο 50, στην παράγραφο 5, βάζετε µία σειρά από ρυθµίσεις για θέµατα του δηµοσίου. Λέει η παράγραφος: Οι αυθαίρετες κατασκευές που χρησιµοποιούνται ως δηµόσια ή δηµοτικά
σχολεία ή δηµόσια ή δηµοτικά γυµναστήρια σε κτήρια ιδιοκτησίας του δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
των ΟΤΑ και του ΟΣΚ κ.λπ.. Εδώ πρέπει να εντάξετε και τα λιµάνια και τις λιµενικές εγκαταστάσεις, γιατί εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα.
Η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων που είναι κατασκευασµένες
µέσα στα λιµάνια, έχουν αυτό το πρόβληµα, ότι και αυτά έχουν
γίνει χωρίς άδεια. Διότι συνήθως την άδεια την εξέδιδε ο ίδιος ο
Οργανισµός Λιµένος, ο οποίος δεν είχε, όµως, την αρµοδιότητα.
Άρα πρέπει να προστεθεί και αυτό, γιατί θα γλιτώσει από πάρα
πολλή ταλαιπωρία όλους αυτούς που προσπαθούν να κάνουν
ανάπτυξη των λιµένων της Ελλάδας. Και είναι θερµή παράκληση
να συµπεριληφθούν και τα λιµάνια και οι λιµενικές εγκαταστάσεις
στην ίδια ακριβώς ρύθµιση που ισχύει για τα σχολεία, τα γυµναστήρια κ.λπ..
Στο άρθρο 52, στην παράγραφο 3, που ρυθµίζονται τα του ΔΕΣΜΗΕ, πρέπει να γίνει µία ουσιαστική και ολοκληρωµένη συζήτηση για το πώς προχωράει η απελευθέρωση της ηλεκτρικής
ενέργειας, γιατί στην ουσία είχαµε ένα τεράστιο πρόβληµα στους
καταναλωτές.
Περίπου εκατό χιλιάδες καταναλωτές πήγαν στις εταιρείες οι
οποίες χρεοκόπησαν. Είχαµε το πρόβληµα µε το τέλος ακινήτων.
Νοµίζω ότι πρέπει να µπουν όροι στην αγορά, οι οποίοι να µην
επιτρέψουν να επαναληφθούν τέτοια φαινόµενα.
Στην παράγραφο 4 που αναφέρεται στα υδροηλεκτρικά υπάρχει ένα θέµα τόσο για τα απορρίµµατα, όσον αφορά τη χωροθέτηση τοποθεσίας ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ, όσο και στη δηµιουργία υδροηλεκτρικών. Καλούµε τις τοπικές κοινωνίες έναντι ενός γενικότερου συµφέροντος να δεχθούν κάποια µικρή ή µεγαλύτερη επιβάρυνση. Εδώ, νοµίζω ότι πρέπει να αντιµετωπιστούν τα δύο
θέµατα µε τις ίδιες συνθήκες, γιατί από τη µια βλέπουµε να θεωρείται προοδευτικός και ανοιχτόµυαλος όποιος θέλει διά των
ΜΑΤ να επιβάλει στην Κερατέα ή στο Παλαιόκαστρο Σερρών τη
λειτουργία ΧΥΤΑ, αλλά αντιθέτως ένα έργο υδροηλεκτρικό που
οπωσδήποτε είναι πολύ µικρότερης οχλήσεως ξαφνικά εκεί
ισχύει το αντίθετο. Ούτως ή άλλως υπάρχουν λίµνες, οι οποίες
είναι τεχνητές και έχουν βελτιώσει πάρα πολύ το περιβάλλον. Θα
αναφέρω δύο παραδείγµατα, τη λίµνη Κερκίνη και τη λίµνη Πλαστήρα. Και οι δυο είναι λίµνες τεχνητές και έχουν βελτιώσει το
περιβάλλον.
Από εκεί και πέρα, όµως, την απόφαση δεν θα την πάρουν κάποιοι, οι οποίοι καλώς ή κακώς έκαναν την επιλογή να φύγουν
από την ιδιαίτερή τους πατρίδα και να έρθουν στην Αθήνα και να
επισκέπτονται µια φορά το χρόνο την περιοχή, ούτε κάποιοι κύριοι των µη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα την πάρουν οι τοπικές κοινωνίες, αφού ενηµερωθούν πλήρως και λάβουν υπ’ όψιν
όλες τις παραµέτρους, όχι οι δήθεν εκπρόσωποι, αλλά οι κάτοικοι που ζουν εκεί. Νοµίζω ότι κάποιοι που επέλεξαν για τον α’ ή
β’ λόγο ή λόγω κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών να φύγουν
από εκείνες τις περιοχές, εάν θέλουν να κάνουν κάτι για να τις
βοηθήσουν, πρέπει πρώτα απ’ όλα να επιστρέψουν εκεί και να
βοηθήσουν µε αυτόν τον τρόπο την τοπική κοινωνία.
Συµφωνούµε µε το άρθρο 53 παράγραφος 1 για τα έργα του
µετρό. Είναι δυνατόν να λέµε ότι δεν θα κάνουµε έργα µετρό ή
τραµ -όπως άκουσα αυτόν τον προβληµατισµό- επειδή αυτό θα
θίξει το περιβάλλον; Δηλαδή επειδή θα γίνουν κάποιες παρεµβάσεις –φαντάζοµαι- µικρής εκτάσεως µέσα σε κάποιες δασικές περιοχές και σε κάποιες προστατευόµενες περιοχές δεν θα κάνουµε τα έργα του µητροπολιτικού σιδηροδρόµου –του κακώς επικρατήσαντος να λέγεται µετρό- ή του τραµ και θα αφήσουµε
τους κατοίκους να µετακινούνται µε το αυτοκίνητο και να ρυπαίνουν πολύ περισσότερο το περιβάλλον χάριν της προστασίας
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αυτού; Αυτό νοµίζω ότι είναι το έσχατο όριο σχιζοφρένειας από
αυτά που ακούµε στην ελληνική Βουλή.
Στην παράγραφο 4, για το θέµα του Παρνασσού, πρέπει να
υπάρξει µια συνολική ρύθµιση. Προτείνω τη διατύπωση: «Σε περίπτωση που υφιστάµενο κατά την ψήφιση του νόµου χιονοδροµικό κέντρο αντιµετωπίσει παρόµοιας υφής πρόβληµα, δύναται
µε υπουργική απόφαση να ισχύσουν οι ρυθµίσεις του παρόντος
νόµου και γι’ αυτό». Άρα µε αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουµε και
από αυτήν τη διαδικασία των νοµοθετικών ρυθµίσεων.
Παραδείγµατος χάριν, ανέφερε ο αγαπητός συνάδελφος και
τέως δήµαρχος Καλαβρύτων κ. Παπαδόπουλος ότι και το χιονοδροµικό κέντρο των Καλαβρύτων έχει το αντίστοιχο πρόβληµα.
Τι θα κάνουµε; Θα περιµένουµε δηλαδή στο µέλλον να έρθουν
οι ευνοϊκές συνθήκες για να κατατεθεί νοµοθετική πρωτοβουλία;
Εφόσον ισχύει αυτό για τον Παρνασσό, να δύναται µε υπουργική
απόφαση ο Υπουργός να δηµιουργεί το ίδιο.
Στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου νοµίζω ότι πρέπει να
απαλειφθεί η λέξη «δάση». Αρκεί το «δασικές εκτάσεις» και το
«χορτολιβαδικές εκτάσεις». Όταν αναφέρει ότι και µέσα στα
δάση γίνεται αυτή η διαδικασία, αυτό οπωσδήποτε δηµιουργεί
ένα πρόβληµα. Τώρα βέβαια τι είναι δάσος είναι γνωστός ορισµός. Νοµίζω ότι οι όροι «δασικές εκτάσεις», «χορτολιβαδικές
εκτάσεις» κ.λπ., αρκεί για να µπορέσουν να χωροθετηθούν τέτοιες δραστηριότητες, αν υπάρχει η ανάγκη.
Λαµβάνω την ευκαιρία να αναφερθώ και στο θέµα των διακοπών ρεύµατος σε ανθρώπους σε αυτές τις συνθήκες που επικρατούν, τις συνθήκες Σιβηρίας, ειδικά στη βόρειο Ελλάδα, αλλά και
σε όλη την Ελλάδα. Προέβη η ΔΕΗ σε διακοπή ρεύµατος και µάλιστα, στο Νοµό Σερρών.
Πρέπει να δοθεί αυστηρότατη εντολή στη ΔΕΗ, τουλάχιστον
εκεί που είναι δεδοµένο ότι είναι περιοχές χαµηλού οικονοµικού
επιπέδου, να µην προβαίνει αυτό το χρονικό διάστηµα σε διακοπή, να µην παραβαίνει τη δέσµευση που η ίδια η ΔΕΗ έδωσε.
Έρχοµαι στις τροπολογίες. Για την πρώτη παράγραφο της
τροπολογίας για την ενέργεια θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει ένα
πρόβληµα µε τις τράπεζες που έχουν αθετήσει τις υποσχέσεις
τους. Πάρα πολλά έργα δεν µπορούν να γίνουν, γιατί οι τράπεζες
λόγω των δικών τους προβληµάτων ή επιλογών δεν χρηµατοδοτούν τα ενεργειακά έργα, µε αποτέλεσµα να έχουν χάσει τις προθεσµίες εγκεκριµένων έργων. Νοµίζω ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση δεν θα κάνει και πολλά, πρώτον, γιατί απαιτεί πάλι τη συνεργασία της τράπεζας για να φέρει την εγγυητική επιστολή, αλλά
και επειδή δεν λύνει το ουσιαστικό πρόβληµα, που είναι η αδυναµία ή η έλλειψη διαθέσεως των τραπεζών να χρηµατοδοτήσουν τα συγκεκριµένα έργα.
Στο θέµα των αρχιτεκτόνων, ότι πρέπει να αναλάβουν οι αρχιτέκτονες ενεργό ρόλο, ότι πρέπει να καλλωπίσουν λίγο τις ελληνικές πόλεις, οι οποίες έχουν γίνει κακάσχηµες, θεωρούµε ότι
είναι σωστή η διαδικασία να µπουν αυτά σε οµάδες. Πρέπει,
πάνω από όλα, όµως, να δοθούν φορολογικά κίνητρα στα διατηρητέα, να δοθεί και το αντικίνητρο της κατεδαφίσεως διατηρητέου ή της αφέσεως τους να καταστούν µη στατικά που υπάρχει
σήµερα, δηλαδή να γίνει η νοµοθετική πρόβλεψη όσα είναι τα τετραγωνικά µέτρα του διατηρητέου, σε περίπτωση κατεδαφίσεώς
του τόσα να είναι ανεξαρτήτως του τι ισχύει στην περιοχή. Είναι
µία ρύθµιση η οποία θα σώσει τα διατηρητέα.
Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι θα µπορέσουµε να επανέλθουµε
µετά για τις τροπολογίες και για τα µεταλλευτικά, αφού ακούσουµε τους Υπουργούς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
ειδικό αγορητή του ΛΑΟΣ κ. Ηλία Πολατίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ενηµερώσω
ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή
µας, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι τρεις µαθητές και µαθήτριες και µία εκπαιδευτικός από το
Δηµοτικό Σχολείο «Σχολή Αυγουλέα-Λιναρδάτου».
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
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προς το Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Κώδικας Ναρκωτικών».
Επίσης, η Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους καταθέτει την έκθεσή της στα σχέδια νόµων
του Υπουργείου Οικονοµικών:
α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010».
β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010».
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ηρώ Διώτη για
οκτώ λεπτά.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι Βουλευτές, ο Υπουργός
χθες στην οµιλία του µας είπε ότι οι παρεµβάσεις του µε το νοµοσχέδιο βρίσκουν σύµφωνη την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο, κύριε Υπουργέ. Απορούµε σε ποιον κόσµο βρίσκεστε! Η παράταξη που σας έχει τοποθετήσει Υπουργό έχει 10% αυτήν τη στιγµή. Μοιάζει η δήλωσή σας
µε τους Φιλελευθέρους στο κόµµα της κ. Μέρκελ, που µε µηδενικό ποσοστό έχουν Υπουργό Οικονοµικών που θέλει να µας κανονίσει τη ζωή!
Θα ήθελα µία διευκρίνιση για κάτι που είπατε, γιατί τα υπόλοιπα ήταν θολές γενικολογίες. Είπατε ότι έχετε έρθει σε συµφωνία µε τις τοπικές κοινωνίες εκεί που παλιά υπήρχαν προβλήµατα για το θέµα των σκουπιδιών. Αυτό είναι πολύ καλό νέο,
αλλά επειδή δεν έτυχε να ακούσουµε τίποτα παραπάνω, θα θέλατε να µας πείτε ποιες περιοχές είναι αυτές που αποδέχθηκαν
το σχεδιασµό του Υπουργείου και άρα λύνεται µεγάλο µέρος του
προβλήµατος;
Επίσης, θέλω να υπογραµµίσω ότι το Υπουργείο θεωρεί, όπως
είπε ο Υπουργός κ. Παπακωνσταντίνου χθες, τα σκουπίδια αναπτυξιακό πόρο.
Πόρο κερδοφορίας φαντάζοµαι ότι εννοούσε, διότι η διαχείρισή τους δίνεται σε ιδιώτες για να εφαρµόσουν πανάκριβες και
επικίνδυνες τεχνολογίες, όπως η καύση τους, που καµµία ανάπτυξη δεν φέρνουν, φέρνουν όµως, υπερκέρδη σε αυτούς τους
ελάχιστους ή έναν-δύο, τέλος πάντων, επιχειρηµατίες που κατέχουν αυτήν την τεχνολογία.
Η οµιλία του Υπουργού χθες έκανε φανερό πως δεν θέλει να
πει τίποτα για όλα τα σκανδαλώδη που περνά το νοµοσχέδιο
εκτός από τις δύο οδηγίες που του είναι βάρος και πρέπει να µιλήσει και στη Βουλή.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως είπαµε και
στην επιτροπή δεν είναι πια µυστικό να πούµε ότι το Υπουργείο
Περιβάλλοντος είναι διαβόητο για την ξεθεµελίωση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, το συνεχές ξήλωµα και διόρθωµα των ίδιων
των δικών του πρόσφατων νόµων, για παράδειγµα, το άρθρο 49
και το άρθρο 50 του σηµερινού νοµοσχεδίου, όπου νοµοθετεί για
τα αυθαίρετα και τροποποιεί διάφορες διατάξεις του µόλις πρόσφατα ψηφισµένου νόµου, του ν. 4030/2011.
Έτσι κι αλλιώς για διευκολύνσεις µιλά και το ίδιο το νοµοσχέδιο, όπου θεωρεί την τήρηση των νόµων και του Συντάγµατος
αντικίνητρο για τις επενδύσεις, όπως, για παράδειγµα, στο σκανδαλώδες άρθρο 51 και την εξωφρενική διάταξη των τουριστικών
εγκαταστάσεων.
Ξεκινώντας για τα απόβλητα, πριν εισέλθω στο τελευταίο
µέρος του νοµοσχεδίου, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την καύση.
Η καύση των απορριµµάτων, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ευρωπαϊκό παράδειγµα, όπως λέγεται
και ξαναλέγεται ως επιχείρηµα. Πράγµατι έχουν εργοστάσια
υψηλής τεχνολογίας, θερµικής επεξεργασίας µέσα στις πόλεις.
Ισχύει αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά µε µια βασική διαφορά
την οποία επιλέγετε να αποκρύπτετε στο επιχείρηµά σας κάθε
φορά σχετικά µε την ανακύκλωση και την καύση: ότι δηλαδή,
όπου γίνεται αυτό στην Ευρώπη έχει προηγηθεί πολλή δουλειά
και πολλές υποδοµές ως προς την ανακύκλωση και τη διαλογή.
Καύση γίνεται για ένα πολύ µικρό σχετικά µέρος του συνόλου
των σκουπιδιών –δηλαδή, για ένα 20% περίπου- σε όλες σχεδόν
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τις περιπτώσεις και όχι για το 80% που θέλετε να δώσετε εσείς
στους εργολάβους. Πουθενά δεν γίνονται αυτά, αγαπητές κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι.
Είναι εντελώς απρόθυµο το Υπουργείο να υποστηρίξει πολιτικές πρόληψης, ανακύκλωσης κ.λπ.. Αντιθέτως είναι σαφής η κατεύθυνση για καύση και εκχώρηση της διαχείρισης σε µεγάλα
οικονοµικά συµφέροντα. Φαίνεται από όλες τις προβλέψεις που
γίνονται εδώ και απ’όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου που αφορούν τα απόβλητα, δηλαδή στα άρθρα από 10 ως 47.
Όπως αναλυτικά αναφέρεται και σε υπόµνηµα που είχατε
λάβει από µια πρωτοβουλία για τα απορρίµµατα, κύριε Υπουργέ,
έχει αλλοιωθεί το πνεύµα της οδηγίας και έχουν παραλειφθεί κρίσιµα σηµεία. Αναφέροµαι επί τροχάδην σε ό,τι αφορά τα απόβλητα:
Κατ’ αρχάς ο στόχος ξεχωριστής συλλογής των τεσσάρων
ρευµάτων ανακυκλώσιµων υλικών µέχρι το 2015 γίνεται προαιρετικός και για την ακρίβεια ενθαρρύνει, όπως λέει το νοµοσχέδιο, τη δηµιουργία και τη στήριξη δικτύων επαναχρησιµοποίησης, ενώ παραµένει ο χαµηλός στόχος ανακύκλωσης στο 50%
µέχρι το 2020, στο άρθρο 27.
Στο άρθρο 25, για τη διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού,
έχουν παραλειφθεί τα εδάφια του αντίστοιχου άρθρου 8 της οδηγίας, που ωθούν τους παραγωγούς σε ανασχεδιασµό προϊόντων,
ώστε να είναι επαναχρησιµοποιήσιµα και να µειώνει το αντίκτυπο
στο περιβάλλον και την παραγωγή αποβλήτων.
Μεταφέρεται, επίσης, στο άρθρο 29, σχεδόν αυτούσιο το
άρθρο 4 της οδηγίας για την ιεράρχηση των δράσεων και των
εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, χωρίς να επιχειρείται η
ουσιαστικοποίησή του µε τις απολύτως αναγκαίες ερµηνευτικές
προσθήκες που µπορείτε να τις βρείτε στο υπόµνηµα.
Επίσης, στο άρθρο 21 παραλείπεται οποιαδήποτε αναφορά
στην ανάγκη επανεξέτασης των διατάξεων περί ενεργειακής
απόδοσης, παρ’ όλο που στο αντίστοιχο άρθρο 37 της Οδηγίας
η Ευρωπαϊκή Ένωση το περιλαµβάνει στις δικές τις υποχρεώσεις
ως τις 12 Δεκεµβρίου 2014.
Στο άρθρο 16, οι αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας µεταφέρονται µε τόσο κυνικό τρόπο, που κάθε άλλο παρά ευνοείται
η λύση των αποκεντρωµένων εγκαταστάσεων διαχείρισης µικρής
κλίµακας κοντά στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων.
Τέλος, στο άρθρο 16 παράγραφος 1, ο κατ’ εξαίρεση περιορισµός της εισαγωγής αποβλήτων που προορίζονται για αποτεφρωτήρες ταξινοµηµένους ως ανάκτηση, δεν εµποδίζει το
ενδεχόµενο µαζικής εισαγωγής αποβλήτων για καύση σε µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως σας είπαµε χθες και
σας δώσαµε το παράδειγµα του Βόλου, του Αστακού και του
Έβρου.
Επιπλέον -για να περάσουµε και σε κάποια άλλα άρθρα- στα
άρθρα 18, 20, 30, 31 και 35 συντηρείται το θολό καθεστώς στη
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και βέβαια η διαχείριση
γενικά των σκουπιδιών φεύγει από οποιαδήποτε αιρετή διοίκηση
και αποµακρύνεται από οποιονδήποτε κοινωνικό έλεγχο, εφόσον
δίνεται στους ΦΟΔΣΑ. Να σηµειώσουµε εδώ ότι µε την τροπολογία προσπαθείτε να λύσετε τα προβλήµατα στους υπάρχοντες
ΦΟΔΣΑ, αφού δεν έγιναν ενιαίοι, όπως προέβλεπε ο «Καλλικράτης» και θα θέλαµε να σας ρωτήσουµε ποια είναι η πρόθεσή σας.
Έχετε λόγους που αλλάξατε γνώµη; Μήπως τελικά δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας φορέας; Μήπως πρέπει να υπάρχει ευελιξία στους δήµους, να δουν πώς µπορούν να γίνουν τα πράγµατα στο πλαίσιο µιας αποκεντρωµένης διαχείρισης βοηθώντας φυσικά µε τα κατάλληλα νοµοθετικά πλαίσια σ’ αυτήν την κατεύθυνση;
Στη συνέχεια µε µία σειρά άρθρων όπως το 47 και το 57 εξαιρούνται αδειοδότησης διάφορες εγκαταστάσεις αποβλήτων µε
µία υπογραφή Υπουργού και γίνονται «λάστιχο» γενικά οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης για να µην πούµε ότι ουσιαστικά καταργούνται. Αναφερθήκαµε και χθες εκτεταµένα στην
επί της αρχής συζήτηση.
Άρθρο 50. Για ακόµη µία φορά κύριε Υπουργέ, αλλάζετε επί
τα χείρω τον εισπρακτικό νόµο για τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων. Εµείς εκφράζουµε και εκ νέου την αντίθεσή µας σε όλη
αυτή τη διαδικασία και µε το παρόν νοµοσχέδιο εισάγετε και νέες
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εξοργιστικές διατάξεις, όπως την παράγραφο 1 που ορίζει ότι
αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη συνοδεία τεχνικής έκθεσης µηχανικού, όταν δεν υπάρχουν δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που να πιστοποιούν το χρόνο ανέγερσης του αυθαίρετου
κτίσµατος ή εγκατάστασης παράνοµης χρήσης ή την παράγραφο 6 που δίνει τη δυνατότητα νοµιµοποίησης σε κατασκευές
και αλλαγές χρήσης που απέχουν λιγότερο από είκοσι µέτρα από
την κορυφογραµµή.
Περνάω στην ιστορία του άρθρου 52 και του άρθρου 56. Είπαµε χθες για το άρθρο 52 και την κάκιστη παράγραφο που
αφορά τον Παρνασσό, αλλά και η παράγραφος 1 διορθωµένη
ως προς το χειρότερο, επιτρέπει σε πάρκα, άλση και χώρους
πρασίνου να γίνονται έργα µετρό και συνοδά έργα απροσδιορίστου τύπου δίνοντας και µία ευχή να αποκατασταθούν όσο γίνεται, τα πάρκα, άλση.
Νοµίζω ότι µας κοροϊδεύετε, κύριε Υπουργέ. Δεν δείξατε καν
την πρόταση των δασολόγων να προστεθεί µία φράση στην παράγραφο που να λέει για έργα επιτρεπτά από τη δασική νοµοθεσία γιατί φυσικά καταργείτε και αυτήν τη νοµοθεσία. Αυτή είναι,
δηλαδή, η πρόθεσή σας.
Να σας πω ένα παράδειγµα. Το άλσος της Νέας Δηµοκρατίας
διέπεται από τη δασική νοµοθεσία όπου απαγορεύονται αυτά τα
έργα για τα οποία µιλάτε. Το κατανοείτε νοµίζω αυτό που σας
λέω. Οµοίως απαγορεύεται –και έχει γνωµοδοτήσει και το Σ.τ.Ε.να δοθεί το άλσος για γήπεδο και λοιπές χρήσεις. Αυτό ισχύει
για µία σειρά από πάρκα, άλση κ.λπ..
Κλείνω µε τα άρθρα 52 και 56 σε ό,τι αφορά φράγµατα και ένα
σχόλιο για την επέκταση στο νεκροταφείο της Αργυρούπολης.
Για τα άρθρα 52 και 56 τα έχουµε ήδη πει. Αφορούν µεγάλα
φράγµατα καθόλου επιθυµητά στις τοπικές κοινωνίες, όπως για
παράδειγµα του Άραχθου και του Αχελώου. Τι µας λέει το άρθρο
56 στη δεύτερη µορφή του που κατά τη γνώµη µας είναι και πιο
πονηρή; Εξαφανίζει βεβαίως κάθε αναφορά στην ποιοτική µελέτη του Υπουργείου, αλλά θεσπίζει την υποχώρηση των περιφερειακών χωροταξικών µπροστά σε τυχόν αντίθετες προβλέψεις των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής
των ποταµών. Τα σχέδια αυτά µέχρι στιγµής δεν έχουν συνταχθεί. Καταρτίζονται τώρα και ανήκουν στην αρµοδιότητα της αποκεντρωµένης διοίκησης, δηλαδή του εντολοδόχου, του κεντρικού
κράτους και των πολιτικών επιλογών. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι κατά την πρώτη φάση της παρουσίασης του σχεδίου
διαχείρισης του υδατικού διαµερίσµατος Ηπείρου πριν από δύο
µήνες στα Γιάννενα, οι µελετητές δεν δίστασαν να παρουσιάσουν
το φράγµα του Αγίου Νικολάου ως προγραµµατισµένο έργο
παρά την ύπαρξη του Συµβουλίου της Επικρατείας που έχει ακυρώσει οριστικά την κατασκευή του. Αντιλαµβάνεται κανείς ότι η
περίφηµη αναδιατύπωση δεν σηµαίνει αλλαγή στόχου του νοµοσχεδίου, αλλά ελιγµό, µία µικρή µόνο αναβολή στο άνοιγµα της
διαδικασίας και την προώθηση του συγκεκριµένου φράγµατος,
την παράκαµψη της νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
και την περιφρόνηση των τοπικών κοινωνιών.
Τέλος, µία φράση για την ενδεχόµενη επέκταση του Νεκροταφείου Αργυρούπολης. Με πρωτοφανή τρόπο κάνει λόγο η παράγραφος 5 για παραχώρηση τουλάχιστον δύο στρεµµάτων στο
Δήµο Γλυφάδας. Από πού και ως πού ένας Υπουργός παίρνει
απόφαση να εγκαταστήσει σε µία ήδη λειτουργούσα υπηρεσία
ενός δήµου µία νέα αντίστοιχη υπηρεσία ενός άλλου δήµου µε
όσα προβλήµατα καταλαβαίνουµε όλοι ότι µπορεί να επιφέρει;
Από πού και ως πού επεµβαίνει έτσι ο Υπουργός στις υπηρεσίες
και σε τελική ανάλυση στις σχέσεις δύο όµορων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Και αλήθεια, πώς κατέληξε σε αυτήν την
απόφαση; Μελέτησε τις ανάγκες των δύο δήµων εκατέρωθεν, τις
στάθµισε και πήρε απόφαση αντί αυτών; Διαβουλεύτηκε µαζί
τους πριν προχωρήσει σε αυτήν τη µόνιµη –αν ερµηνεύουµε
σωστά τη διάταξη- παραχώρηση; Πέρα από την όποια διευκόλυνση για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα µπορεί να ζητηθεί και
να παρασχεθεί από ένα δήµο σε έναν άλλο, θεωρούµε τη νοµοθετική αυτή ρύθµιση εξαιρετικά προβληµατική και εξ όσων γνωρίζουµε συναντά και την πλήρη αντίθεση του Δήµου Αργυρούπολης - Υµηττού τον οποίον αφορά.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα καταγγείλουµε στον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ελληνικό λαό όλες αυτές τις µεθοδεύσεις του Υπουργείου εναντίον της περιουσίας του γιατί στον ελληνικό λαό ανήκει το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι και όχι σε «ηµέτερους» για να
γίνονται µε αυτόν τον τρόπο εξυπηρετήσεις σε ιδιωτικά συµφέροντα.
Καταψηφίζουµε όλα τα άρθρα και τις υπουργικές τροπολογίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
κ. Ηρώ Διώτη από το ΣΥΡΙΖΑ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, προκειµένου
να ανακοινώσει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Για να διευκολύνω τη συζήτηση και τις τοποθετήσεις των Βουλευτών θα καταθέσω νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο κύριο σώµα
του νοµοσχεδίου, στις δύο τροπολογίες και θα πούµε και ποιες
αποδεχόµαστε από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από
Βουλευτές. Ξεκινώ µε το κύριο σώµα του νοµοσχεδίου και καταθέτω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις στη µορφή που επιβάλλει ο Κανονισµός, αλλά και επίσης στη µορφή µε τις προτάσεις διαγραµµένες ή υπογραµµισµένες, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ανάγνωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στο άρθρο 44 κάνουµε µία νοµοτεχνική βελτίωση. Πρόκειται
για το άρθρο που αφορά την ευθύνη των ΟΤΑ σε σχέση µε τη
διαχείριση των αποβλήτων. Αναδιατυπώνουµε τη διάταξη, ώστε
να περιλαµβάνεται και η δυνατότητα επιβολής των χρηµατικών
προστίµων που καταβάλλονται από την Ελληνική Δηµοκρατία
λόγω παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυµάτων όχι µόνο στους
ΟΤΑ, αλλά και σε νοµικά πρόσωπα που συστήνουν οι ΟΤΑ για τη
διαχείριση των αποβλήτων –παραδείγµατος χάριν ο ΦΟΔΣΑ- και
των αστικών λυµάτων ή σε οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που εµπλέκεται ή ενδέχεται να εµπλακεί στη διαχείριση
αποβλήτων ή αστικών λυµάτων. Αυτό έχει προκύψει και από τη
συζήτηση. Θεωρούµε ότι είναι αναγκαίο έτσι ώστε να είναι πλήρης η ρύθµιση που αφορά την ευθύνη των ΟΤΑ και άρα και των
νοµικών προσώπων που τα αφορούν.
Στο άρθρο 49 στην παράγραφο 1 –είναι το άρθρο που αφορά
το νόµο περί αυθαιρέτων- εδώ γίνεται ξεκάθαρο ότι για τα εντός
σχεδίου δεν απαιτείται εξαρτηµένο τοπογραφικό όχι µόνο σε
σχέδιο πόλης αλλά και σε οικισµούς. Είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί και ο κ. Σηφουνάκης θα µιλήσει περαιτέρω για το άρθρο
αυτό αργότερα. Στο ίδιο άρθρο στις παραγράφους 2, 3 και 4
είναι µικρές νοµοτεχνικές φραστικές βελτιώσεις και δεν χρειάζεται καν να αναφερθώ.
Στο άρθρο 50 παράγραφος 1 κάνουµε µία φραστική βελτίωση.
Στο άρθρο 50 παράγραφος 2 κάνουµε µία νοµοτεχνική βελτίωση, ώστε σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί η τιµή ζώνης
στην περιφερειακή ενότητα, το πρόστιµο να υπολογίζεται µε την
ελάχιστη τιµή ζώνης του νοµού µε τη γεωγραφική έννοια. Στην
παράγραφο 3 υπάρχει µία µικρή φραστική βελτίωση. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 50, ανταποκρινόµενοι στις τοποθετήσεις
πολλών Βουλευτών, αυξάνουµε τις δόσεις για το πρόστιµο των
αυθαιρέτων από τριάντα έξι σε σαράντα οκτώ. Νοµίζουµε πως
στη σηµερινή δύσκολη κατάσταση κάτι τέτοιο θα βοηθήσει να
ενταχθούν περισσότεροι πολίτες στο πρόγραµµα αυτό.
Τέλος, στο άρθρο 56 -και πάλι ανταποκρινόµενοι στη συζήτηση που έγινε τόσο στις επιτροπές όσο και στην Ολοµέλεια για
τη διευκρίνιση του τι ακριβώς συµβαίνει σε σχέση µε τις υποχρεώσεις να ληφθεί υπ’ όψιν η γνώµη των τοπικών κοινωνιών όταν
µιλάµε για σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών- προ-
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σθέτουµε ένα εδάφιο: «Κατά τη διαχείριση χωροθέτησης έργων
διαχείρισης και αξιοποίησης υδάτων, η παροχή γνώµης του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου εντός των προθεσµιών που
προβλέπονται στις διατάξεις του κεφαλαίου Α’ του ν. 4014 αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή των εγκεκριµένων
σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών». Πιστεύω ότι
αυτή η επιπρόσθετη φράση βοηθάει στο να καθησυχαστούν οι
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ανησυχίες για το ότι δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν η γνώµη των τοπικών
κοινωνιών ειδικά σε περιοχές που είναι επιβαρυµένες, όπως έχει
σηµειωθεί από πολλούς.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Έρχοµαι στην τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΚΑ και εδώ καταθέτω και πάλι τις
αλλαγές µε τη διαδικασία του Κανονισµού, αλλά και µε τη διαδικασία των διαγραφών και υπογραµµίσεων για να βοηθηθούν οι
Βουλευτές.
Στο άρθρο 2 αποσύρουµε την παράγραφο 1, είναι η διάταξη
για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Συζητήθηκε πολύ στη Βουλή
και κρίνουµε ότι πρέπει να αποσυρθεί.
Στο άρθρο 2, παράγραφος 2, είναι µία ρύθµιση, ώστε να µην
προκύψουν κενά λόγω της κατάργησης των διαφόρων συµβουλίων µετά τη συγκρότηση των ΣΥΠΟΘΑ. Είναι µία τεχνική -αν θέλετε- αλλαγή.
Αντίστοιχα, µία νοµοτεχνική-φραστική βελτίωση, στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 είναι µία προσθήκη την οποία κάνουµε
και προτείνουµε για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του
ΥΠΕΚΑ και τις Ειδικές Υπηρεσίες Επιθεώρησης, που υπάγονται
στη Γραµµατεία αυτή. Προσπαθούµε να λύσουµε το ζήτηµα της
διατήρησης του εξειδικευµένου προσωπικού, που ήδη υπηρετεί
σε αυτές µετά από απόσπαση και το οποίο προέρχεται είτε από
το δηµόσιο είτε από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. Με τον τρόπο
αυτόν πιστεύουµε ότι λύνουµε το ζήτηµα αυτό, χωρίς να κάνουµε
κάποια γενικότερη ρύθµιση, που να δηµιουργεί πρόβληµα σε
άλλα σηµεία του δηµοσίου.
Τέλος, στο άρθρο 3 αυτής της τροπολογίας είναι το άρθρο
που αφορά τα δικαιώµατα στις παραχωρήσεις µεταλλείων, προσθέτουµε µία εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση ΚΥΑ Υπουργών
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών, µε την οποία επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του δηµοσίου
και για τα ιδιωτικά µεταλλεία. Στη διάταξη, όπως ήταν, έµενε ένα
κενό για τα ιδιωτικά µεταλλεία. Και για να µη µείνει αυτό το κενό
προσθέτουµε µια εξουσιοδοτική διάταξη. Υπάρχουν ουσιώδεις
διαφορές ανάµεσα στα δηµόσια και στα ιδιωτικά µεταλλεία. Ίσως
θα αναφερθεί και σε αυτό αργότερα, ο κ. Μανιάτης αργότερα σε
τοποθέτησή του.
Υπάρχει η δεύτερη τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εδώ γίνεται µία αναδιατύπωση, την οποία θα
ήθελα να καταθέσω. Είναι εδώ ο κ. Κουκουλόπουλος, ο οποίος
θα µιλήσει για το ζήτηµα αυτό αργότερα και να απαντήσει και
στο ζήτηµα που έθεσαν Βουλευτές σε σχέση µε το γιατί αυτή η
τροπολογία εδώ και όχι στο άλλο νοµοσχέδιο.
Έρχοµαι τώρα στις τροπολογίες των Βουλευτών.
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Αποδεχόµαστε την τροπολογία που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.
Βούρος και ογδόντα Βουλευτές τριών κοµµάτων σχετικά µε το
γήπεδο της ΑΕΚ. Πιστεύουµε πως είναι συµβατό και µε τη νοµοθεσία και λύνει ένα πρόβληµα, το οποίο υπάρχει εδώ και πολύ
καιρό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Υπουργέ,
µπορείτε να µας πείτε το νούµερο της τροπολογίας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Και αυτό συµβαίνει
παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος Υπουργός δεν είναι ΑΕΚτζής, αλλά δέχεται την τροπολογία.
Κύριε Πρόεδρε, είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 711 και
ειδικό αριθµό 78.
Έχουµε ήδη αποδεχθεί την τροπολογία των Βουλευτών κυρίων Δηµητρουλόπουλου και Γιουµατζίδη µε γενικό αριθµό 715
και ειδικό αριθµό 81 -είµαι σίγουρος πως στην τοποθέτησή τους
θα τα εξηγήσουν- και αφορά την εγκατάσταση βιοµηχανιών σε
ΖΟΕ.
Έχουµε αποδεχθεί την τροπολογία των Βουλευτών κυρίων
Ζωίδη και Φαρµάκη µε γενικό αριθµό 705 και ειδικό αριθµό 74,
για τις αποζηµιώσεις µελών, οµάδων εργασίας ΤΕΕ. Δεν επιβαρύνεται ο υπαρκτός προϋπολογισµός και αυτό διευκολύνει τη
λειτουργία των οµάδων αυτών.
Έχουµε αποδεχθεί µέρος -µε εναλλακτική αναδιατύπωση και
θα µιλήσει αργότερα ο κ. Σηφουνάκης- της τροπολογίας που
έχει καταθέσει ο Βουλευτής κ. Κεγκέρογλου και άλλοι είκοσι
επτά Βουλευτές, σχετικά µε τα τοπογραφικά σε αδόµητα και τον
αναδασµό του ΟΣΔΕ. Έχουµε µία εναλλακτική διατύπωση, για
την οποία θα µιλήσει αργότερα όπως είπα ο κ. Σηφουνάκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Υπουργέ, ποια
τροπολογία είναι αυτή;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Είναι η τροπολογία µε
γενικό αριθµό 684 και ειδικό αριθµό 68.
Αντίστοιχη τροπολογία έχει καταθέσει ο κ. Μαρκάκης µε γενικό αριθµό 668 και ειδικό αριθµό 67. Και στις δύο αυτές θα τοποθετηθεί ο κ. Σηφουνάκης για την αναδιατύπωση την οποία
αποδεχόµαστε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις
και προσθήκες, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αποδεχόµαστε –και
θέλω να είµαι ιδιαίτερα σαφής στο ζήτηµα αυτό, για να µην υπάρξει καµµία απολύτως παρανόηση- την τροπολογία που έχει κατατεθεί από πολλούς Βουλευτές των νοµών που αφορούν τη
Μάνη.
Είναι Βουλευτές και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας και
–αν δεν κάνω λάθος- του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Είναι
µια τροπολογία που αφορά την αναγνώριση του ιδιοκτησιακού
στη Μάνη.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ήλθε σε συνεννόηση µε το
Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο έχει και την αρµοδιότητα για
το τεκµήριο της δηµόσιας γης και έχοντας λάβει το πράσινο φως
από το Υπουργείο Οικονοµικών αποδέχεται την τροπολογία αυτή
εξισώνοντας µε τον τρόπο αυτό τη Μάνη µε άλλες αντίστοιχες
περιοχές ανά την Ελλάδα που έχουν ακριβώς το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Υπουργέ, ποια
τροπολογία είναι αυτή;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Είναι η µε γενικό
αριθµό 701 και ειδικό αριθµό...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ακούµε τίποτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λαφαζάνη,
αυτό είναι καθαρά τεχνικό θέµα.
Παρακαλώ πολύ να διορθωθεί ο ήχος.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε,
αλλά δεν ακούµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λαφαζάνη,
δεν ζητήσατε το λόγο! Δεν σας τον έδωσα! Ακούστηκε αυτό που
είπατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να
ακούµε για να ξέρουµε τι νοµοθετείται!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λαφαζάνη,
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αυτό έγινε κατανοητό. Παρακαλώ καθίστε!
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα µιλώ πιο δυνατά,
κύριε Λαφαζάνη, για να µε ακούτε.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι πρόκειται για την τροπολογία µε
γενικό αριθµό 701 και ειδικό 72. Είµαι σίγουρος ότι ο κ. Κουσελάς ή κάποιος άλλος εκ των εισηγητών αυτής της τροπολογίας
θα επιχειρηµατολογήσει γι’ αυτή. Εγώ εξήγησα ότι την αποδεχόµαστε µετά από συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών εξισώνοντας στην πράξη το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μάνης µε
αυτό άλλων αντιστοίχων περιοχών ανά την Ελλάδα.
Επίσης, αποδεχόµαστε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 707
και ειδικό 76 που έχουν καταθέσει ο κ. Οικονόµου, η κ. Τσόνογλου, ο κ. Στασινός, η κ. Μίχου για την εµφιάλωση νερού πηγής
σε δασικές εκτάσεις.
Ακόµη, αποδεχόµαστε –µε αλλαγή µετά από συνεννόηση µε
το Υπουργείο Οικονοµικών- τις δύο τροπολογίες που έχουν καταθέσει αφ’ ενός η κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη και αφ’ ετέρου ο κ.
Αποστολάκος. Πρόκειται, πρώτον, για την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 710 και ειδικό 77 και, δεύτερον, για την τροπολογία µε
γενικό αριθµό 719 και ειδικό 83.
Αυτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 719 και ειδικό 83 αφορά
στη φορολόγηση των διατηρητέων κτηρίων. Αντιλαµβάνεστε ότι
το ζήτηµα της φορολόγησης αφορά το Υπουργείο Οικονοµικών.
Άρα, λοιπόν, το Υπουργείο Περιβάλλοντος ήρθε σε συνεννόηση
µε το Υπουργείο Οικονοµικών.
Καταθέτω την αναδιατύπωση, την οποία αποδεχόµαστε και
αφορά τα διατηρητέα που είναι άνω των εκατό ετών και έχουν
κηρυχθεί διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισµού, µαζί µε την
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την υπογραφή
του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Πολιτισµού στην
τροπολογία αυτή.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου καταθέτει
την προαναφερθείσα αναδιατύπωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μόνο του Υπουργείου Πολιτισµού,
κύριε Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μόνο του Υπουργείου
Πολιτισµού. Όπως γνωρίζετε, στα ζητήµατα φορολόγησης τον
πρώτο και κυρίαρχο ρόλο έχει το Υπουργείο Οικονοµικών. Το
Υπουργείο Οικονοµικών αποδέχθηκε µόνο τα ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισµού.
Επίσης, αποδεχόµαστε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 700
και ειδικό 71 της κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη που αφορά στο ελάχι-
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στο παράβολο αυθαιρέτων από ολικά τυφλούς και άτοµα µε κινητική αναπηρία 80%.
Ταυτοχρόνως, αποδεχόµαστε και ένα αίτηµα που ετέθη από
πολλούς και αφορά τους παλιννοστούντες, αντιστοίχως, για έναν
καλύτερο τρόπο µεταχείρισης όσον αφορά τη ρύθµιση των αυθαιρέτων. Καταθέτω εδώ την προσθήκη-αναδιατύπωση της συγκεκριµένης τροπολογίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καταθέτει την προαναφερθείσα αναδιατύπωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Τέλος, κύριε Πρόεδρε,
αποδεχόµαστε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 669 και ειδικό
70 που έχει καταθέσει ο κ. Ρήγας και αφορά στην αρτιότητα
στρεµµάτων στην Άνδρο.
Με αυτό ολοκληρώνουµε τις αναδιατυπώσεις και είµαστε έτοιµοι –εγώ, ο αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός και ο Υφυπουργός- για περαιτέρω διευκρινίσεις σε όποιο από τα ζητήµατα αυτά
χρειαστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ, από ό,τι αντιλήφθηκα, ο κύριος Υπουργός έκανε άλλο ένα νοµοσχέδιο δεκτό διά µέσου τροπολογιών, οι οποίες έχουν κατατεθεί από Βουλευτές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Του ΠΑΣΟΚ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λαφαζάνη,
παρακαλώ, συνεχίστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ συνεχίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρέµβαση κάνετε,
δεν κάνετε οµιλία αυτήν την στιγµή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Όσοι πήγαµε µόνοι µας, δεν πήραµε
ούτε απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Βλάχο, δεν
έχετε πάρει το λόγο. Ξέρετε τη διαδικασία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπα ότι εδώ
έχουµε άλλο ένα νοµοσχέδιο, το οποίο ενεκρίθη από τον κύριο
Υπουργό κατόπιν παρεµβάσεων τροπολογιών των Βουλευτών.
Δέχοµαι τη διόρθωση. Δεν κοίταξα ακριβώς από ποια παράταξη
προέρχονται οι Βουλευτές. Δεν είναι αυτό το κύριο, έχει τη σηµασία του, την καταλαβαίνω απολύτως.
Εδώ, όµως, δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε ένα νοµοθετικό έργο µε τόσες παρεµβάσεις, οι οποίες µάλιστα ανακοινώνονται στη συζήτηση επί των άρθρων, την τελευταία ώρα που
πρέπει εµείς να µπορέσουµε να διαβάσουµε και να τοποθετηθούµε επί της ουσίας. Ούτε καν έκανε τον κόπο ο κύριος Υπουργός, τουλάχιστον στην αρχή της διαδικασίας, όταν ξεκινούσε η
κατ’ αρχήν συζήτηση, να µας ανακοινώσει ποιες κάνει δεκτές,
για να µπορέσουµε να σχηµατίσουµε και εµείς µια καλύτερη
γνώµη επ’ αυτών.
Αυτή η διαδικασία είναι απαράδεκτη, πολύ περισσότερο αφού
ορισµένες εκ των τροπολογιών δείχνουν ότι εδώ υπάρχει µία συνεννόηση «κάνε την τροπολογία εσύ, να την εγκρίνω εγώ», προκειµένου να φανούν κάποιοι ενόψει και εκλογών στις περιφέρειές τους. Αυτά τα πράγµατα τα σηµειώνω ως απαράδεκτα και
νοσηρά φαινόµενα για τη Βουλή.
Το αίτηµά µου, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξής. Θα ήθελα να µας
µοιράσετε µία-µία αυτές τις τροπολογίες που έχουν εγκριθεί,
γιατί είναι και δύσκολο να τις βρούµε τώρα και δεν είναι καν εκεί
που τις έχετε αφήσει. Θα ήθελα να µοιραστούν έγκαιρα, τουλάχιστον για να µπορέσουµε να τις διαβάσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Θα γίνει αυτό, κύριε
Λαφαζάνη. Ευχαριστούµε πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο για διαδικαστικό θέµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ναι, κύριε Πρωτόπαπα.
Ο κ. Πρωτόπαπας, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο για µία διαδικαστική παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εν µέρει έχει άδικο και εν µέρει
έχει δίκιο ο κ. Λαφαζάνης. Έχει άδικο στο ότι είναι λογικό στη
διάρκεια µιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας ο Υπουργός καλή
τη πίστη να δέχεται τροπολογίες, οι οποίες έχουν εγκαίρως υποβληθεί από Βουλευτές, όπως αυτή που υπογράψαµε οι ογδόντα
δύο για την ΑΕΚ µε την πρωτοβουλία του Γιάννη Βούρου, η άλλη
που άκουσα από τον κ. Κουσελά, την οποία ανέλυσε επί µακρόν
στην οµιλία του, δεν την έκρυψε και άλλες που έχουν γίνει από
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συναδέλφους όλων των κοµµάτων. Είναι λογικό, λοιπόν, ο
Υπουργός καλή τη πίστη να δέχεται τροπολογίες. Αλλιώς, τι συζητάµε στη Βουλή; Δεν υπάρχει και λόγος συζήτησης, αν δεν δέχεται τίποτα. Ορθώς, λοιπόν, κάνει να δέχεται τροπολογίες αν
πιστεύει ότι είναι σωστές.
Σε αυτό, όµως, µπορεί να έχει δίκιο ο κ. Λαφαζάνης -και θα
συµφωνήσω µε την παρέµβασή του- ότι είναι λάθος να δώσουµε
σε κάποιον κακόπιστο την εντύπωση τελευταία στιγµή ότι εδώ
γίνεται κάποιας µορφής –που δεν γίνεται, αλλά το λέω- αλισβερίσι. Για να έχουµε καθαρές εξηγήσεις, λοιπόν και επειδή κανείς
δεν θέλει -πιστεύω ούτε ο Υπουργός, αλλά ούτε και εµείς- οι τροπολογίες να είναι καθ’ οιανδήποτε µορφή χαριστικές και επειδή
λίγο-πολύ κανείς δεν έχει να κρύψει και να φοβηθεί τίποτα και
εγώ συναινώ µε το αίτηµα του κ. Λαφαζάνη να µοιραστούν εγκαίρως οι τροπολογίες που έχει δεχθεί ο Υπουργός, να τις
δούµε, ώστε να µη θεωρηθεί ότι υπάρχει οποιαδήποτε χαριστική
σκοπιµότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Θα γίνει αυτό, κύριε
Πρωτόπαπα. Ευχαριστούµε πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Θέλετε να πείτε κάτι
επ’ αυτού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Δεν είναι η ώρα των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Μία παρέµβαση έκαναν όλοι,
απλώς κράτησε η διαδικασία λίγο παραπάνω.
Στο σηµείο αυτό εισερχόµαστε στον κύκλο των οµιλητών για
τα άρθρα και τις τροπολογίες. Πρώτος οµιλητής είναι ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του Νοµού Πιερίας κ. Ιωάννης Αµοιρίδης.
Ισχύουν και εδώ τα οκτώ λεπτά του χρόνου από του Βήµατος.
Κύριε Αµοιρίδη, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εκτιµώ ότι το νοµοσχέδιο είναι πολύ σηµαντικό και λύνει πάρα
πολλά προβλήµατα καθηµερινότητας, βελτιώνει την ποιότητα
ζωής και δίνει λύσεις σε αγκυλώσεις ετών. Ίσως γι’ αυτό ήταν
πολλές οι τροπολογίες. Ίσως τα αιτήµατα ήταν διαφορετικά.
Όµως, σε ένα νοµοσχέδιο αυτού του είδους δεν µπορεί να τα
προβλέψει κανείς όλα από την αρχή και βέβαια, δεν µπορεί να
γνωρίζει τα προβλήµατα που έχουν οι περιοχές ανά την Ελλάδα
-γιατί δεν µπορεί να είναι οριζόντια- και οι κοινωνικές τάξεις.
Ας αναγνωρίσουµε ότι η Ελλάδα πριν από οκτώ χρόνια δεν είχε
καµµία σχέση µε την ανακύκλωση ούτε µε τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Στην ανακύκλωση του 2002, αν θυµάµαι καλά, συµµετείχαν τριακόσιες χιλιάδες άτοµα και σήµερα ξεπερνούν τα
οκτώ εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες. Όσο δε για την ενέργεια από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, απ’ ό,τι φαίνεται, το
όριο του 14% θα το πιάσει η Ελλάδα το 2012 και το όριο του 20%
θα το πιάσει πολύ νωρίτερα.
Όµως, κύριε Υπουργέ, τι συµβαίνει µε τα επικίνδυνα απόβλητα, όσον αφορά τη νοµοθεσία; Προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια να έχω την απάντηση κάποιου για ένα απλό παράδειγµα. Πού
πηγαίνουν οι καταλύτες των αυτοκινήτων; Πώς ανακυκλώνονται;
Υπάρχει κάποιος ειδικός τρόπος, κάποιος ειδικός χώρος; Υπάρχει κάποιος που µπορεί να απαντήσει; Βέβαια, είναι τεράστια η
βιοµηχανία της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων. Δεν
ξέρω κατά πόσο υπάρχει έλεγχος στις ιδιωτικές κλινικές.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα εσείς τουλάχιστον να µου απαντήσετε, αν γνωρίζετε, τι γίνεται µε τους καταλύτες των αυτοκινήτων. Είναι ένα ερώτηµα, για το οποίο θα ήθελα µία απάντηση
κάποια στιγµή για το τι συµβαίνει.
Πώς µπορεί η λειτουργία των βιολογικών καθαρισµών στις επιχειρήσεις να ελεγχθεί από τους επιθεωρητές, όταν η επιχείρηση
έχει κλειστή την πόρτα και πηγαίνει ο επιθεωρητής στην πόρτα
και τον βλέπουν από το µάτι του κυκλώµατος, για να του ανοίξουν την πόρτα µετά από ένα τέταρτο, αφού έχει µπει τότε σε
λειτουργία ο βιολογικός καθαρισµός;
Βρισκόµαστε σε µία χώρα, όπου θα πρέπει αυτός ο έλεγχος
να γίνει µε διαφορετικούς τρόπους, για να έχουµε ίσως αποτελέσµατα. Αλλιώς, ψηφίζουµε νοµοσχέδια, αλλά το αποτέλεσµα
που αποτυπώνεται στην πράξη είναι πολύ διαφορετικό.
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Όσον αφορά δε τη διαχείριση των αποβλήτων, αν δεν υπάρχει
πάντα µέσα η αυτοδιοίκηση για να µπορεί να κάνει τον έλεγχο,
τότε να είστε σίγουρος ότι θα έχουµε αποτελέσµατα τα οποία θα
φέρουν τεράστια κέρδη στους ιδιώτες και θα επιβαρύνουν τους
πολίτες. Αρκεί να φύγει από τη µέση η αυτοδιοίκηση και σ’ ένα
βάθος χρόνου οι ιδιώτες θα εκµεταλλευτούν αυτόν τον ευαίσθητο, αλλά και πολύ κερδοφόρο, τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Όσον αφορά στα άρθρα, στο άρθρο 49 προτείνουµε την απόσυρση της παραγράφου 1 και 2. Βέβαια, στην παράγραφο 2 η
ερµηνεία θα γίνεται κατά το δοκούν της πολεοδοµικής υπηρεσίας για το ποιος µηχανικός έχει δικαίωµα και ποιος δεν έχει. Θα
πρέπει να το δείτε αυτό το σηµείο, γιατί δεν υπάρχουν µόνο οι
απόφοιτοι του Πολυτεχνείου, αλλά υπάρχουν και οι απόφοιτοι
των TEI. Είναι πολύ σηµαντικό. Αλλιώς, η ερµηνεία θα γίνεται από
κάθε πολεοδοµική υπηρεσία, όπως την αντιλαµβάνεται ο αρµόδιος υπάλληλος.
Βέβαια, είναι πολύ σωστό που καταθέσατε την τροπολογία
που αφορά περιοχές ήδη εκτός σχεδίου που έχουν αποτυπωθεί
από το ΣΔΟΕ, από τις πράξεις διανοµής και από τους αναδασµούς, ώστε να γίνεται τοπογραφικό, ενώ ήδη υπάρχουν τα στοιχεία γι’ αυτήν την πράξη.
Όσον αφορά την τροπολογία για τη ρύθµιση πολεοδοµικών
και χωροταξικών θεµάτων, θα παρακαλούσα να συµπληρωθεί,
ώστε µαζί µε τους πολιτικούς µηχανικούς, να έχουν δικαίωµα
υπογραφής και τεχνολόγοι πολιτικοί µηχανικοί µε συναφείς ειδικότητες.
Όσον αφορά τη ρύθµιση των αυθαιρέτων, έχουµε περιπτώσεις
κτισµάτων που είναι πάνω στις εθνικές οδούς και έχει αλλάξει η
απόσταση του κτηρίου από τον άξονα της οδού. Έτσι, αυτά τα
κτήρια παραµένουν µε νόµιµη άδεια, αλλά κάποιος που θέλει, για
παράδειγµα, να βάλει εξωτερικό ασανσέρ για να βελτιώσει τις
συνθήκες υπηρεσιών του ξενοδοχείου του, δεν µπορεί να το
βάλει, γιατί έχει αλλάξει η νόµιµη απόσταση. Πρέπει να πείτε ότι
παρεµβάσεις µικρής κλίµακας θα µπορούν να επιτρέπονται, ανεξάρτητα αν έχουν αλλάξει οι όροι δόµησης όσον αφορά την απόσταση πάνω στις εθνικές οδούς.
Ένα ζήτηµα το οποίο θεωρώ πολύ σοβαρό –εξάλλου, το έχω
αναφέρει ξανά- και µπορεί και το Υπουργείο να έχει κέρδη απ’
αυτό, αγαπητέ Υπουργέ, είναι το εξής: Το 1992 καταργήθηκε η
κατάτµηση µε κάθετη δόµηση εκτός σχεδίου. Σήµερα, σ’ ένα
αγροτεµάχιο έχουν κατασκευαστεί τρία, τέσσερα και πέντε αυθαίρετα κτίσµατα. Δεν µπορούν να νοµιµοποιηθούν, γιατί υπάρχει οριζόντια ιδιοκτησία. Ένας το νοµιµοποιεί, ο άλλος δεν το
νοµιµοποιεί ή κάποιο έχει άδεια. Αν εφαρµόσουµε την κάθετη δόµηση, σκεφτείτε ότι τα έσοδα του κράτους, κατά την εκτίµησή
µου, θα είναι πάνω από 500 εκατοµµύρια ευρώ, µε αναλογία εισφοράς µετά τη συµβολαιογραφική πράξη 3% επί της αντικειµενικής αξίας.
Ορίστε ένα έσοδο για το κράτος που δεν είναι χαράτσι! Λύνει
προβλήµατα και δίνει τη δυνατότητα στους υπόλοιπους να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετά τους, για να έχει έσοδα το κράτος και
από εκεί.
Και µία περίπτωση που για µένα είναι περίεργη. Σε ένα αυθαίρετο κτίσµα επιβλήθηκε πρόστιµο. Το αυθαίρετο κτίσµα, επειδή
το πρόστιµο ήταν µεγάλο, ο ιδιοκτήτης το κατεδάφισε. Σε αυτόν
παραµένει το πρόστιµο. Ένας που έχει αυθαίρετο, µπορεί να το
νοµιµοποιήσει µε πολύ λιγότερα χρήµατα, όπου υπάρχουν και
περιπτώσεις που κατεβαίνει και στο 15%. Αυτός που το κατεδάφισε πρέπει να πληρώσει την αξία του ακινήτου συν το πρόστιµο.
Το είχα πει στην επιτροπή την προηγούµενη φορά και δεν εισακούστηκα.
Υπάρχει απάντηση γι’ αυτούς; Διότι στις πολεοδοµίες υπάρχουν καταχωρηµένα πρόστιµα κι έχουν πάει και στις ΔΟΥ για κτίσµατα τα οποία σήµερα έχουν κατεδαφιστεί. Πώς αντιµετωπίζουµε αυτούς τους ανθρώπους; Κι έχουν κατεδαφίσει το κτίσµα
και πληρώνουν ολόκληρο το πρόστιµο και πληρώνουν επιπλέον
και τους τόκους πάνω στις δόσεις τις οποίες δεν µπορούν να καταβάλλουν; Δώστε µία απάντηση, δώστε µία λύση. Για ένα κτίσµα
που έχει κατεδαφιστεί, αν θέλετε βάλτε ένα µικρό πρόστιµο να
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τελειώσει το θέµα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αν έχουν γκρεµίσει
το κτίσµα και δεν θα έχουν το αυθαίρετο, ώστε να µπορούν να
το νοµιµοποιήσουν και πληρώνουν πρόστιµο. Έχει καµµία δικαιοσύνη, είναι καθόλου δίκαιη η αντιµετώπιση αυτών των περιπτώσεων στη χώρα;
Στο άρθρο 56 είναι σωστή η τροπολογία για την εναρµόνιση
των περιφερειακών πλαισίων, ώστε στα έργα διαχείρισης των
υδάτων να υπάρχει και η σύµφωνη γνώµη του περιφερειακού
συµβουλίου.
Θα κλείσω µε το θέµα των παλιννοστούντων. Τη δεκαετία του
’90 στις περιοχές κυρίως της βόρειας Ελλάδας ήρθαν χιλιάδες
παλιννοστούντες, οι οποίοι σε χώρους που βρήκαν, έχτισαν ένα
σπίτι µε τα χέρια τους, ούτε είχαν γνωστό, βοήθησαν ο ένας τον
άλλο και κακήν κακώς το έχτισαν. Όλα αυτά τα κτίσµατα δεν
είχαν οικοδοµική άδεια φυσικά κι όταν αντιµετωπίστηκαν το
2004, αν θυµάµαι καλά, µε το νόµο της κ. Παπανδρέου, µε φωτογραφίες, έπρεπε µέσα σε δύο χρόνια να τακτοποιηθούν.
Εγώ θα σας πω µία ιστορία: Ήµουν δήµαρχος και όταν πήγα
στην περιοχή, παρατήρησα ότι υπήρχαν παιδιά τα οποία πήγαιναν στο σχολείο χωρίς να έχουν ένα ποτήρι γάλα, γιατί δεν είχαν
ψυγείο στο σπίτι και είχαν τσαλακωµένα ρούχα γιατί τα σιδέρωναν µε κάρβουνα.
Προσπαθήσαµε να δώσουµε λύση, να δώσουµε ρεύµα σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Σήµερα έχουν αναπτυχθεί αυτοί οι οικισµοί, έχουν γίνει κι έργα υποδοµής γιατί αντιµετωπίστηκαν από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όµως σήµερα για εκείνα τα κτίσµατα,
τα οποία έχτισαν µόνοι τους, τους επιβάλει πρόστιµα το ΙΚΑ, παρ’
ότι υπάρχει ο ν.2790 –αν θυµάµαι καλά- που τους απαλλάσσει κι
ερχόµαστε να τους βάλουµε και το 20%.
Θα σας πω µία περίπτωση ενός τυφλού παλιννοστούντα που
ζούσε µόνος του, που δεν µπορούσε να πάρει ρεύµα κι έκανε κι
αιµοκάθαρση. Αυτός πρέπει να πληρώσει 20% ή να πάει στην κατηγορία των 15;
Απαλλάξτε τους τελείως. Είναι το λιγότερο που µπορούµε να
κάνουµε γι’ αυτούς τους ανθρώπους, που ήρθαν πρόσφυγες
χωρίς µία περιουσία, γιατί υπήρξαν βίαια γεγονότα και ήρθαν
στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να πληρώσουν 20%; Ενδεικτικό είναι;
Δεν πρέπει να πληρώσουν τίποτα, αν θέλουµε να αποδώσουµε
κάτι ως πολιτεία σ’ αυτούς που ήρθαν µε ένα τσαµπί από το αµπέλι και το φύτεψαν στην Ελλάδα. Ρίζωσαν και δουλεύει όλη η
οικογένεια από το πρωί µέχρι το βράδυ στα χωράφια, στη λαϊκή
κι ερχόµαστε σήµερα να τους βάλουµε και 20%. Για ποιο λόγο;
Δεν διαχωρίζουµε και τις ιδιοκτησίες. Δηλαδή αν κάποιος
έκανε ένα σπίτι εκατό τετραγωνικά κι έκανε έναν όροφο από
πάνω για το παιδί του, το βάζουµε συνολικά. Όχι! Θα πρέπει να
χωρίσουµε και τις ιδιοκτησίες είτε οριζόντια είτε κάθετα κι εκεί
να βάλετε, αν θέλετε, το 20%.
Άρα, λοιπόν, υπάρχουν στοιχεία και σηµεία που µπορεί η πολιτεία να δείξει την ευαισθησία της κι όχι µε τροπολογίες.
Έπρεπε από την αρχή να το έχετε δει αυτό.
Έπρεπε η πολιτεία συντεταγµένα να ξέρει τα προβλήµατα
αυτής της χώρας κι όχι να κάνουν οι µητροπόλεις συσσίτια.
Έπρεπε το Υπουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Άµυνας, το
Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας συντονισµένα για
δέκα µέρες να στήσουν σκηνές -αν είχαµε σεισµό το ίδιο θα κάνατε- να µπουν οι άστεγοι µέσα και να βάλετε δύο καζάνια να
βράζει φασολάδα για να τρώνε. Να µην πεθάνει ούτε ένας άστεγος. Ούτε σ’ αυτό δεν µπορέσαµε να συντονιστούµε να κάνουµε.
Το αφήσαµε να το κάνουν οι µητροπόλεις.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει λίγο περισσότερη ευαισθησία
στη δύσκολη εποχή που ζούµε. Καλό είναι να το δούµε. Και
µπράβο που είδατε το ζήτηµα της ΑΕΚ, που είναι Αθλητική
Ένωση Κωνσταντινουπολιτών, πρόσφυγες, που είναι ιδέα και δεν
είναι ένας απλός σύλλογος, που µπορεί να στεγάσει τα όνειρά
της.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Ιωάννη Αµοιρίδη.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου κ. Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας βρίσκεται εν µέσω σκληρών διαπραγµατεύσεων για την πορεία ανταλλαγής οµολόγων, ενώ παράλληλα βάλλεται από επαίσχυντες
δηλώσεις περί διορισµού οικονοµικού επιτρόπου. Αλγεινή εντύπωση προκαλεί επιπλέον το γεγονός ότι αυτές οι προτάσεις περί
οικονοµικού επιτρόπου, που προκαλούν τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας, προέρχονται από την Κυβέρνηση της κ.
Μέρκελ, όταν η ίδια η Γερµανία δεν ήταν ποτέ συνεπής στις υποχρεώσεις της έναντι χωρών που παλαιότερα είχε πλήξει.
Μιλώ φυσικά, για όσους δεν κατάλαβαν, για το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων, που βάσει των µεταπολεµικών συνθηκών
θα έπρεπε ήδη να έχουν καταβληθεί.
Η ελληνική Κυβέρνηση Παπαδήµου πρέπει άµεσα, αυτές τις
µέρες, αυτές τις ώρες, να βάλει στο τραπέζι τις γερµανικές αποζηµιώσεις, να διεκδικήσει τα νόµιµα, την επιστροφή του κατοχικού δανείου, αλλά και τον επαναπατρισµό αρχαιολογικών
θησαυρών που αποµακρύνθηκαν την εποχή της κατοχής, για να
αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη και να αποτραπεί η νοµιµοποίηση παρόµοιων πρακτικών στο µέλλον.
Το θέµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µόνο οικονοµικό. Αυτές τις ώρες είναι πρωτίστως και βαθύτατα ηθικό και σήµερα είναι πέρα για πέρα επίκαιρο. Τώρα είναι η ώρα, κύριοι
Υπουργοί της Κυβέρνησης, να αποδείξει η σηµερινή Κυβέρνηση
Παπαδήµου µε τις υπογραφές –εδώ χρειάζονται- Παπανδρέου,
Σαµαρά, Καρατζαφέρη, ότι µπορεί να λειτουργεί συλλογικά και
από κοινού για ζητήµατα εθνικής αξιοπρέπειας και να διεκδικήσει
τα αυτονόητα. Δεν χωρούν πάντοτε και σε όλα τα θέµατα µικροπολιτικές και εσωκοµµατικές τριβές, αγαπητοί συνάδελφοι. Τώρα
προέχει το συµφέρον της πατρίδας και η προάσπιση των ελληνικών συµφερόντων προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.
Δράττοµαι της ευκαιρίας να επαναλάβω απ’ αυτό εδώ το Βήµα
την πρόταση της Δηµοκρατικής Συµµαχίας να τεθεί επί τάπητος
και πεισµατικά και ξεκάθαρα και το θέµα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των ελληνικών οµολόγων που διαθέτει. Η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να συµµετέχει στο κούρεµα
κι αυτό θα πρέπει να είναι και ένας από τους όρους της ελληνικής Κυβέρνησης στις διαπραγµατεύσεις.
Στην κοµβική αυτή στιγµή της ιστορίας µας καλούµαστε να
διαχειριστούµε θέµατα που θα διαµορφώσουν το µέλλον της
χώρας µας και το περιβάλλον που θα κληθούν να ζήσουν οι επόµενες γενεές. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι η
κορυφή της πολιτικής και κοινοβουλευτικής µας ατζέντας, καθώς
η οικολογική συνείδηση πρέπει να ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα.
Η προστασία του περιβάλλοντος µέσω Ποινικού Δικαίου, αλλά
και η θέσπιση και διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού πλαισίου
διαχείρισης αποβλήτων έπρεπε να συµπεριληφθούν στους νόµους του ελληνικού κράτους, όχι απλά για να εναρµονιστούµε
µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά γιατί πλέον είναι επιτακτική
ανάγκη να αντιµετωπιστεί το περιβαλλοντικό έγκληµα που διογκώνεται από την ανθρώπινη ασυδοσία και τις λανθασµένες πολιτικές.
Η οικολογική συνείδηση δεν προάγει µόνο τον πολιτισµό µας,
αλλά βελτιώνει και την καθηµερινή επιβίωση του ανθρώπου. Υπό
αυτήν την έννοια, η αυστηροποίηση των κανόνων περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά και η ποινική τιµωρία των παραβατών που
επιδίδονται σε οικολογικά εγκλήµατα, είναι απολύτως επιβεβληµένη.
Πέρα από τη θέσπιση κανόνων, όµως, που ορθά εισάγονται
στο δίκαιό µας, θα πρέπει να υπάρχει και ο απαραίτητος έλεγχος
από τις αρµόδιες αρχές τυχόν περιβαλλοντικών παραβάσεων.
Θα είναι δώρο άδωρον να προβλέπουµε ποινές για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά να υποβαθµίζουµε τις αρχές εκείνες που θα διαγιγνώσκουν την παράβαση αλλά και θα τη
διώκουν. Πολλές φορές έχουµε γίνει µάρτυρες νόµων που δεν
εφαρµόζονται στην πράξη, καθώς υπάρχει κενό ελέγχου των
εκάστοτε παρεµβάσεων. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν
πρέπει να µένει µόνο στα χαρτιά.
Για τους λόγους αυτούς, η Δηµοκρατική Συµµαχία στηρίζει το
σχέδιο νόµου που συζητούµε σήµερα επί της αρχής. Όσον
αφορά, όµως, επιµέρους άρθρα, θα µου επιτρέψετε κάποια σχόλια, κύριε Υπουργέ, για θέµατα που χρίζουν περαιτέρω µελέτης
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και επεξεργασίας από µέρους σας.
Κύριε Υπουργέ, παρά το γεγονός ότι µε τους ν. 2916/2001 και
3549/2007 ορίστηκε ρητά ότι η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται
από δύο παράλληλους και ισότιµους τοµείς, η πολιτεία εξακολουθεί να αφήνει αποφοίτους σειράς ειδικοτήτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων χωρίς επαγγελµατικά δικαιώµατα, αντιµετωπίζοντας τους πτυχιούχους των ΤΕΙ ως αποφοίτους δεύτερης κατηγορίας.
Όπως ορθά καταγγέλλει η επαγγελµατική και η Επιστηµονική
Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, δεν είναι η
πρώτη φορά που µέσω νοµοσχεδίων, υπουργικών αποφάσεων ή
προεδρικών διαταγµάτων αποκλείονται πτυχιούχοι των ΤΕΙ από
την άσκηση συγκεκριµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
Σας ζητώ, κύριε Υπουργέ, να επανεξετάσετε επισταµένως το
άρθρο 49 του παρόντος σχεδίου νόµου, στο οποίο περιλαµβάνονται τροποποιήσεις του ν. 4030/2011, ώστε να προβλέπονται
όλες οι ειδικότητες µηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης και οι
επαγγελµατικές δραστηριότητές τους, οι οποίες προκύπτουν
από τον τίτλο του πτυχίου τους.
Μείζον θέµα για τους Πόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση αποτελεί το θέµα των κατοικιών εκτός σχεδίου πόλεως. Με
το παρόν σχέδιο νόµου τίθενται εν αµφιβόλω τα δικαιώµατα που
απολαµβάνουν οι νεοπρόσφυγες Πόντιοι και πηγάζουν από συνθήκες και από νόµους περί της ανταλλάξιµης περιουσίας. Οι εν
λόγω κοινωνικές οµάδες πρέπει να καταβάλουν τεράστια ποσά
για τη νοµιµοποίηση των κατοικιών τους, τα οποία ξεπερνούν έως
και τις 300 χιλιάδες ευρώ και αδυνατούν εκ των πραγµάτων να
καταβάλουν αυτήν την ώρα οι ιδιοκτήτες τους.
Το αίτηµα που σας έχει κοινοποιηθεί από την Παµποντιακή
Οµοσπονδία και η Δηµοκρατική Συµµαχία έχει αναδείξει µε κοινοβουλευτική της παρέµβαση, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, όπως
εξεταστεί. Πιθανόν στην εξέλιξη της συνεδριάσεως να έχουµε
νεότερη ενηµέρωση από µέρους σας.
Μια αναφορά να κάνω στις βεβαιώσεις µηχανικών και κυρίως
στα εξαρτηµένα από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένα τοπογραφικά διαγράµµατα που ζητούνται για την επικύρωση συµβολαιογραφικών πράξεων µεταβιβάσεων αγροτεµαχίων. Σας
παρακαλούµε όπως εξετάσετε τις ενστάσεις των συµβολαιογραφικών ενώσεων, καθώς καταδεικνύουν κωλύµατα στη διαδικασία,
οι οποίες σε ένα µέρος µας βρίσκουν απολύτως σύµφωνους,
αλλά και σε ένα κόστος που βεβαίως επιβαρύνει τελικά τους συναλλασσόµενους πολίτες.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 51, όπου διατυπώνονται µία σειρά από
νοµοτεχνικές βελτιώσεις και αφορούν και το Δέλτα Φαλήρου, θα
ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή, κύριε Υπουργέ, καθώς το
θέµα έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία
του Μοσχάτου και του Ταύρου, ενώ και οι δηµοτικές αρχές συνεδρίαζαν µέχρι αργά χθες το βράδυ για τις επιπτώσεις των εν
λόγω ρυθµίσεων. Αναµένουµε την εξέταση από µέρους σας των
εν λόγω διατάξεων, ενώ ζητούµε και την επαρκή ενηµέρωση της
δηµοτικής αρχής και των κατοίκων της περιοχής, που όπως µας
έχουν καταγγείλει, ποτέ δεν έγινε.
Κλείνοντας θα µου επιτρέψετε ένα σχόλιο για την απαγόρευση
εκτός σχεδίου πόλεως δόµησης, που προωθεί το προεδρικό διάταγµα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, παρά τις δριµύτατες αντιδράσεις που έχουν διατυπωθεί µέχρι στιγµής από πολλούς Βουλευτές, από όλες τις πολιτικές πτέρυγες, προχωρά ή φαίνεται να προχωρά και επί της ουσίας υποβαθµίζει τα περιουσιακά στοιχεία χιλιάδων πολιτών.
Σε µία εποχή που η οικοδοµική δραστηριότητα έχει πληγεί σηµαντικά και το βασικό εισόδηµα των πολιτών βάλλεται ανεπανόρθωτα, ο σχεδιασµός αυτός του Υπουργείου σας αναγκάζει ουσιαστικά τους ιδιοκτήτες αγροτεµαχίων εκτός σχεδίου, να εκποιήσουν τις περιουσίες τους µε χαµηλό αντίτιµο από τη µια και µε
τιµές ιδιαίτερα χαµηλές από την άλλη.
Η σχεδιαζόµενη ρύθµιση, κύριε Υπουργέ, δεν λαµβάνει υπ’
όψιν το τεράστιο πρόβληµα που θα δηµιουργήσει επιπλέον και
στα τραπεζικά ιδρύµατα, που προσηµείωσαν µε τις τότε τιµές και
µε τις τότε αξίες τα εν λόγω αγροτεµάχια-οικόπεδα και που σήµερα µε τη ρύθµιση αυτή, εφόσον ισχύσει από µέρους σας, αυτόµατα µετατρέπονται σε απλά χωραφάκια.
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Θα αναφερθώ στην τροπολογία που έχει καταθέσει ο κ. Βλάχος και που µας βρίσκει απόλυτα σύµφωνους και παρακαλώ
όπως πολύ καλά και προσωπικά να την εξετάσετε. Η τροπολογία
αφορά τις βιοµηχανικές δραστηριότητες κατηγορίας α’ και β’.
Σας ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αυγενάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Σταύρος Καλαφάτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο και η συζήτησή του είναι πολύ σηµαντικές πρωτοβουλίες. Μέσα από τη συζήτηση και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων Βουλευτών έχουν γίνει και οι απαραίτητες βελτιώσεις.
Είναι σηµαντικό το νοµοσχέδιο, αφού το κύριο µέρος του
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την αυστηριοποίηση
των ποινών για περιβαλλοντικά ζητήµατα, καθώς και τον εξορθολογισµό του πλαισίου παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων.
Είναι γεγονός ότι υπήρξαν και επιφυλάξεις όπου πολλές εξ
αυτών ελήφθησαν υπ’ όψιν από το αρµόδιο Υπουργείο. Εκφράσαµε για παράδειγµα επιφυλάξεις για το αν οι αυξηµένες αρµοδιότητες των επιθεωρητών περιβάλλοντος από µόνες τους
αρκούν για την πιο αποτελεσµατική καταπολέµηση των περιβαλλοντικών παραβάσεων.
Από την άλλη πρέπει να αναφέρω σε σχέση µε το πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων το σηµαντικό έργο που
έγινε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας σε σχέση µε το συστηµατικό κλείσιµο και την περιβαλλοντική
αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωµατερών. Στο πλαίσιο αυτό
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ολοκλήρωση των έργων
που δροµολογήθηκαν βάσει των περιφερειακών σχεδιασµών και
πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η περαιτέρω προώθηση
της ανακύκλωσης.
Αναπόφευκτα η προστασία του περιβάλλοντος έχει κόστος,
όµως από την άλλη µεριά η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων µπορεί να αποφέρει και κέρδος. Είναι γνωστό ότι από την
ανακύκλωση των απορριµµάτων µπορεί να εξαχθούν και να αξιοποιηθούν παράγωγα υποπροϊόντα, ενώ από την περαιτέρω βιοµηχανική επεξεργασία τους µπορεί να παραχθεί ενέργεια.
Σ’ αυτήν τη διάσταση πρέπει να δώσουµε µεγαλύτερη έµφαση
ως χώρα, γιατί η ορθολογική διαχείριση αποβλήτων µπορεί να
προσδώσει προστιθέµενη αξία στην οικονοµία. Το ζήτηµα είναι
ιδιαίτερα νευραλγικό, γι’ αυτό πολλοί ερίζουν για τη διοίκηση των
φορέων διαχείρισης αποβλήτων. Αναφέροµαι στην περιβόητη
τροπολογία για το ΦΟΔΣΑ. Έγιναν κάποιες βελτιώσεις. Εγώ
απλώς θα ήθελα να προσθέσω κάτι σ’ αυτό το σηµείο: Ανεξάρτητα από τη θέση που πήρε ο εισηγητής µας αναφορικά µε τη
βελτίωση που επιφέρατε στη σχετική τροπολογία, θα ήθελα να
αναφέρω –και είναι σηµαντικό- ότι πριν από λίγες ώρες κατατέθηκε από τον αρµόδιο Υπουργό νοµοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση όπου υπάρχει σειρά άρθρων, από το 16 µέχρι
το 22, αν θυµάµαι καλά, που αναφέρονται ακριβώς στη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ. Διερωτώµαι λοιπόν τι είναι αυτό που καθιστά
τόσο επείγουσα την ανάγκη η Κυβέρνηση µέσω του Υπουργείου
να φέρει τώρα την τροπολογία και να µην περιµένει είκοσι µέρες,
όπου θα συζητηθεί και θα ολοκληρωθεί η σχετική συζήτηση του
νοµοσχεδίου όπου περιλαµβάνονται οι ρυθµίσεις για τους
ΦΟΔΣΑ.
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο ζήτηµα που αναφέρθηκαν
κάποιοι συνάδελφοι προηγουµένως. Νοµίζω ότι ήµουν ο πρώτος
που έκανε την αναφορά στην επιτροπή. Είναι το θέµα που έχει
σχέση µε τη στεγαστική αποκατάσταση των προσφύγων και των
παλιννοστούντων ποντιακής καταγωγής από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Θα πρέπει να το µελετήσετε µε ενδελέχεια. Κάνατε
βελτιώσεις, κάνατε µία παρέµβαση προς τη σωστή κατεύθυνση,
όµως νοµίζω ότι θα µπορούσατε µια και καλή και οριστικά µε την
πλήρη διαγραφή να δώσετε µία λύση που δικαιωµατικά ανήκει
σ’ αυτή την κατηγορία των συµπολιτών µας.
Στο άρθρο 50 λοιπόν θα µπορούσατε να µεριµνήσετε ώστε αφ’
ενός να µπορέσει να υπογραµµιστεί ότι είναι ακόµα σε ισχύ ο ν.
2790/2000 που ουσιαστικά επιλύει σ’ ένα πολύ ικανοποιητικό
βαθµό το πρόβληµα και βεβαίως παράλληλα να διασφαλιστεί και
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η συνδροµή των προϋποθέσεων της εφαρµογής του. Νοµίζω ότι
είναι ένα ζήτηµα το οποίο δεν είναι µόνο αντικείµενο αγώνα της
πανποντιακής οµοσπονδίας που εδώ και µεγάλο χρονικό διάστηµα αγωνίζεται. Είναι ένα ζήτηµα που αφορά τον πολιτικό πολιτισµό µας, όπως ανέφερα και στην επιτροπή, και νοµίζω ότι
δίνεται η δυνατότητα σήµερα να λύσετε µια και καλή το πρόβληµα µε πολύ απλές διαδικασίες.
Επίσης θα µπορούσατε να κάνετε µία παρέµβαση αντίστοιχη
στο άρθρο 50 που αφορά αντίστοιχη παρέµβαση µ’ εκείνες που
αφορούν τις αυθαίρετες κατασκευές που χρησιµοποιούνται ως
σχολεία ή γυµναστήρια του δηµοσίου, των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, των ΟΤΑ και της «ΟΣΚ Α.Ε.», να υπάρξει αντίστοιχη µέριµνα και για εκείνες τις κατασκευές των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων που διατίθενται µόνο για θρησκευτικούς,
πνευµατικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς.
Επίσης θα ήθελα µε αφορµή το άρθρο 50 να αναφερθώ στη
νοµοθετική ρύθµιση που κατατέθηκε µε την οποία απαλλάσσονται τα ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω από την
υποχρέωση πληρωµής των προστίµων που προβλέπονται για την
τακτοποίηση αυθαιρέτων. Στη ρύθµιση αυτή µε την οποία συµφωνούµε θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν –και αυτή είναι
πρότασή µου- και τα άτοµα που πάσχουν από θαλασσαιµία, µεσογειακή αναιµία και δρεπανοκυτταρική νόσο τα οποία είναι ανάπηρα µε ποσοστό 67% και πάνω και όπου υπάρχουν µία σειρά
λόγων που µπορούν να αιτιολογήσουν αυτή τη ρύθµιση.
Σε σχέση µε την τροπολογία που αφορά τα µεταλλεία, θα
κάνω µερικές παρατηρήσεις που αφορούν την τροπολογία για
την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 84 και
την κατάργηση του 176, του νοµοθετικού διατάγµατος 210/73
που αφορούν το µεταλλευτικό κώδικα που ισχύει σήµερα στη
χώρα.
Η Νέα Δηµοκρατία ως κυβέρνηση είχε αφ’ ενός επισηµάνει την
ανάγκη εκσυγχρονισµού και κωδικοποίησης της λατοµικής νοµοθεσίας που αφορά διακοσµητικά πετρώµατα και σήµερα είναι
διεσπαρµένη σε περισσότερους από δώδεκα νόµους και προεδρικά διατάγµατα. Αφ’ ετέρου είχε επισηµάνει την ανάγκη εκσυγχρονισµού και τροποποιήσεων του µεταλλευτικού κώδικα,
ώστε αµφότερα να καταστούν σύγχρονα αναπτυξιακά νοµοθετηµένα «εργαλεία». Ήδη το 2009 παραδόθηκε έτοιµο σχέδιο κωδικοποιηµένου και εκσυγχρονισµένου νόµου για τα λατοµεία, ο
λατοµικός κώδικας, που για άγνωστους λόγους δεν προωθήθηκε
µέχρι σήµερα, ενώ απλώς µε σειρά παρεµβάσεων σε διάφορους
νόµους έγιναν ορισµένες τροποποιήσεις στην υφιστάµενη λατοµική νοµοθεσία, κυρίως όσον αφορά χρονικές παρατάσεις λειτουργίας λατοµείων.
Ειδικότερα, η συγκεκριµένη τροπολογία είναι σε θετική κατεύθυνση. Διασφαλίζει και αυξάνει τα έσοδα του δηµοσίου. Απλώς
κοιτάξτε αν µπορεί να υπάρξει κάποια βελτίωση, ώστε να µην
υπάρχει πλήρης απουσία αναπτυξιακών και επενδυτικών κινήτρων. Μια πρόταση αναφέρθηκε από τον εισηγητή µας, κ. Μητσοτάκη, σχετικά µε τη σταδιακή, σε δύο ή σε τρία χρόνια,
αύξηση αυτών των µισθωµάτων.
Επίσης, σχετικά µε τους κοινωνικούς πόρους, που είναι µια
αντίστοιχη ρύθµιση-διάταξη σε σχέση µε το λιγνιτικό τέλος 2,4
που επιβάλλεται στον ετήσιο τζίρο της ΔΕΗ για τις περιοχές
όπου υπάρχει παραγωγή του λιγνίτη, είναι µια θετική ρύθµιση.
Θα θέλαµε όµως µε πιο συγκεκριµένο τρόπο να διασφαλιστεί,
αυτός ο πόρος να πάει για αναπτυξιακούς σκοπούς στις τοπικές
κοινωνίες.
Τέλος, θα ήθελα να κάνω µια αναφορά, κύριε Υπουργέ, σε
σχέση µε το τι συµβαίνει στην ενέργεια και σε σχέση και µε τη
διαχείριση της ΔΕΗ.
Είναι αναµφισβήτητο γεγονός ότι η ΔΕΗ αντιµετωπίζει πάρα
πολλά προβλήµατα. Πιστεύουµε ότι το κυριότερο πρόβληµα είναι
η κακοδιαχείριση της τελευταίας διετίας που κυβέρνησε ο κ. Παπανδρέου, Πρωθυπουργός µέχρι πρότινος.
Υπάρχουν συγκεκριµένα αίτια για την κακοδιαχείριση της ΔΕΗ.
Είναι η απόφαση της Κυβέρνησης και της ηγεσίας του Υπουργείου ουσιαστικά να συνδιοικεί, οιονεί µε συνδικαλιστικές ηγεσίες που πρόσκεινται στο δικό σας χώρο, το χώρο του ΠΑΣΟΚ,
είναι η επιβολή µιας πλειάδας φόρων στην ενέργεια το 2011,
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είναι η είσπραξη του χαρατσίου, αλλά και οι µεγάλες ανείσπρακτες οφειλές εκ µέρους του κράτους και ιδιωτών, που η διοίκηση
ούτε καν έσπευσε έστω να διακανονίσει. Είναι µια σειρά αιτιών
που επιδείνωσαν και τη θέση της ΔΕΗ στο χώρο της ενέργειας
αλλά και το κύρος και την εικόνα της.
Βεβαίως, γενικότερα υπάρχει µια αναξιοπιστία στο χώρο της
ενέργειας. Θυµίζω ότι ο τότε Πρωθυπουργός, µέχρι και πρότινος, υποσχέθηκε, προεκλογικά και µετεκλογικά, ότι η πράσινη
ενέργεια θα έλυνε λίγο ως πολύ το συνολικό πρόβληµα της Ελλάδας. Ωστόσο οι πράξεις στην ουσία, στην καθηµερινή πρακτική, σε επίπεδο εφαρµογής συγκεκριµένης πολιτικής, απαξίωσαν βαθιά, παραδείγµατος χάριν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µε αποκορύφωµα τη δροµολόγηση της µείωσης των εγγυηµένων τιµών που ουσιαστικά είναι το µόνο κίνητρο για έναν
επενδυτή ΑΠΕ.
Νοµίζω ότι η παρέµβαση σε σχέση µε τα αιολικά και η δική µας
τοποθέτηση σας έκαναν να το δείτε µε κάποιο καλύτερο τρόπο,
ωστόσο όµως η µείωση που αφορά στα φωτοβολταϊκά, επίσης,
είναι µια πρακτική που δεν νοµίζουµε ότι θα επιλύσει προβλήµατα.
Τέλος, υπάρχει η χονδρεµπορική και λιανική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας που βρίσκονται σε διάλυση. Κυρίως αφορά τις ασυλλόγιστες φορολογικές επιδροµές, κύριε Υπουργέ, που πλήττουν
όλο το χώρο της ενέργειας, όλους τους επενδυτές. Σε µεγάλο
βαθµό αυξήθηκε το κόστος παραγωγής των βιοµηχανιών και των
βιοτεχνιών, ιδιαίτερα αυτών που χαρακτηρίζονται ως ενεργοβόρες. Καθηµερινά κλείνουν επιχειρήσεις και απολύεται κόσµος.
Ποια άλλα επιχειρήµατα πρέπει να αναφέρει κανείς για να δείξει
ότι η κατεύθυνση, που έχετε επιλέξει να οδεύσετε, είναι λανθασµένη;
Εµείς ως Νέα Δηµοκρατία, το έχετε δει και κοινοβουλευτικά
και πολιτικά, ασκούµε εποικοδοµητική κριτική, κάνουµε προτάσεις και επισηµαίνουµε λάθη. Θα είµαστε όµως αταλάντευτοι
στις θέσεις που εµείς πιστεύουµε ως σωστές. Δεν προτίθεται να
µοιραστεί τίποτα από οποιαδήποτε πολιτική εµπεριέχει επικίνδυνα και ασυνάρτητα στοιχεία που οδηγούν σε πλήρη διάλυση
σε έναν από τους λίγους εναποµείναντες τοµείς της οικονοµίας,
ιδιαίτερα όταν αυτά τα εκφράζουµε και µέσα και έξω από τη
Βουλή. Όταν εκφράζουµε, δηλαδή, την αντίθεσή µας µε πολύ
χαρακτηριστικό, καίριο και καθαρό τρόπο.
Η πολιτική ευθύνη και µη βαραίνει εξ ολοκλήρου εσάς, κύριε
Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καλαφάτη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας του Νοµού
Ιωαννίνων, κ. Σταύρος Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με το σχέδιο νόµου, το οποίο συζητάµε, εναρµονίζεται το
Εθνικό µας Δίκαιο µε την οδηγία 2008/99 για την προστασία του
περιβάλλοντος µέσω του Ποινικού Δικαίου και µε την οδηγία
2008/98 για τα απόβλητα, µε παράλληλη κατάργηση άλλων, παλαιότερων σχετικών οδηγιών.
Με τις οδηγίες καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, θεσπίζονται κοινές αρχές για όλα τα κράτη – µέλη και
αποσαφηνίζονται οι όροι «απόβλητο», «ανάκτηση», «διάθεση».
Ενισχύονται τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων, εισάγεται η διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού και ιεραρχούνται οι µέθοδοι διαχείρισης
των αποβλήτων.
Το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει διατάξεις που απαιτούν πολύ
µεγάλη προσπάθεια για την εφαρµογή τους.
Για παράδειγµα θα πρέπει να εκπονηθούν: Νέος εθνικός σχεδιασµός διαχείρισης αποβλήτων, ειδικοί και περιφερειακοί σχεδιασµοί που θα αφορούν το σύνολο των αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων των επικινδύνων.
Θετική είναι η πρόβλεψη του σχεδίου νόµου περί επιβολής
προστίµου εις βάρος των δήµων, οι οποίοι συνεχίζουν να χρησιµοποιούν χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων. Είναι
µία ρύθµιση που εάν εφαρµοζόταν από παλιά, είναι βέβαιο ότι
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θα είχαµε γλιτώσει την υπόθεση «Κουρουπητού», για την οποία
η χώρα µας είχε καταδικαστεί µε υψηλό πρόστιµο.
Είχα την τιµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µετέχω στα
συµβούλια Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όταν συζητούνταν οι συγκεκριµένες οδηγίες και µετείχαµε
ενεργά στη διαµόρφωσή τους.
Πολύ ενδεικτικά αναφέρω το άρθρο 11 της οδηγίας, που
αφορά στους στόχους ανακύκλωσης και το οποίο ενσωµατώνεται ως άρθρο 27 του σχεδίου νόµου, το οποίο θέτει ποσοτικοποιηµένους στόχους για τη συλλογή και ανακύκλωση για το χαρτί,
για το γυαλί, για τα µπάζα, για το πλαστικό.
Το άρθρο αυτό διαµορφώθηκε πράγµατι –επιτρέψτε µου την
έκφραση- µε καθοριστική παρέµβασή µας.
Στο άρθρο 21, επίσης, της οδηγίας, που αναφέρεται στα απόβλητα ορυκτέλαια και µεταφέρεται ως άρθρο 32 του σχεδίου
νόµου, πετύχαµε, παρά τη σφοδρή τότε αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ορισµένων ισχυρών κρατών – µελών, όπως
της Γερµανίας και της Ολλανδίας, να διατηρούµε το δικαίωµα να
δίνουµε προτεραιότητα στην αναγέννηση των ορυκτελαίων, να
διατηρούµε, δηλαδή, σε αυτό το σηµείο την εθνική νοµοθεσία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Επιτρέψτε µου ορισµένες παρατηρήσεις σε ορισµένα άρθρα
του νοµοσχεδίου, το οποίο είναι τεράστιο.
Με το άρθρο 49 διορθώνεται ένα λάθος, η υποχρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράµµατος για αυθαίρετο κτίσµα που
βρίσκεται εντός σχεδίου. Είναι, όµως, τόσες πολλές οι αλλαγές
τις οποίες εισάγει το Υπουργείο κυριολεκτικά την τελευταία
στιγµή στο συγκεκριµένο άρθρο, που δηµιουργούνται αµφιβολίες για τη σκοπιµότητα αυτών.
Με το άρθρο 50 επανέρχεται το θέµα των αυθαιρέτων κτηρίων.
Εισάγονται νέες ρυθµίσεις. Πρέπει επιτέλους να κλείσει αυτό το
θέµα. Δεν είναι δυνατόν ενώ αποµένουν µόνο τρεις εβδοµάδες
για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, να έρχονται νέες τροποποιήσεις. Δεν θα προλάβουν όχι µόνο οι πολίτες να ενηµερωθούν
για τις αλλαγές που επέρχονται, αλλά ούτε οι ίδιες οι υπηρεσίες,
οι οποίες θα κληθούν να τις εφαρµόσουν.
Εκτιµώ ότι θα υποχρεωθεί το Υπουργείο να προχωρήσει στην
έκδοση και νέων διευκρινιστικών εγκυκλίων και τελικά να δώσει
νέα παράταση για τα αυθαίρετα.
Τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, σύµφωνα µε τα οποία δεν υποχρεούνται οι δήµοι και το δηµόσιο να
καταβάλουν πρόστιµο για τα δικά τους αυθαίρετα κτήρια, εκτιµώ
ότι είναι απαράδεκτα και προκλητικά στη σηµερινή εποχή που
ζητάµε από τον εξαθλιωµένο οικονοµικά πολίτη να καταβάλει τα
πρόστιµα µέχρι κεραίας.
Δεν θα έπρεπε καν το δηµόσιο και οι δήµοι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, να έχουν αυθαίρετα κτήρια.
Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο, ο καθορισµός απόστασης µόλις είκοσι µέτρων από µία κορυφογραµµή για να µπορεί να ενταχθεί
ένα κτήριο στις ρυθµίσεις περί αυθαιρέτων, είναι µη αποδεκτός.
Ζητάµε είτε να αποσυρθεί η διάταξη ή να µεγαλώσει κατά πολύ
η απόσταση. Σε κάθε περίπτωση προτείνουµε να λαµβάνονται
υπ’ όψιν και άλλοι παράγοντες, όπως, για παράδειγµα, η κλίση
του εδάφους.
Στο άρθρο 51, που αφορά θέµατα πολεοδοµίας, προβλέπεται
η µη υποχρέωση κατασκευής κτηρίου - χώρων στάθµευσης για
την Εθνική Πινακοθήκη. Διατηρώ σοβαρότατες επιφυλάξεις,
καθώς καταστρατηγείται η σχετική νοµοθεσία.
Τις ίδιες επιφυλάξεις διατηρώ και για την αντίστοιχη διάταξη
για τα κέντρα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρθρο 52: Είχαµε ζητήσει και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ,
µία διευκρίνιση, εάν οι αναφορές στις υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν και τις εγκαταστάσεις άντλησης και ταµίευσης, καθώς έχουµε τέτοια παραδείγµατα της ΔΕΗ στην
Ήπειρο. Θα παρακαλούσα να έχουµε µία απάντηση επ’ αυτού.
Στο άρθρο 56, το γεγονός ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος
επιχείρησε αρχικώς να επαναφέρει τα σχέδια διαχείρισης των
υδάτων που είχαν εκπονηθεί προ δεκαπενταετίας, δείχνει την
αποτυχία του Υπουργείου στην πολιτική διαχείρισης των υδάτων.
Είναι επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθούν τα σχέδια διαχείρι-
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σης στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60 για τα νερά. Είναι επίσης,
επείγουσα ανάγκη να εκπονηθούν τα νέα αναθεωρηµένα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια. Και σε αυτό το θέµα το Υπουργείο
έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Δεν έχουν καν ανατεθεί οι µελέτες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ανατέθηκαν
χθες.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό είναι ένα µικρό θετικό βήµα,
κύριε Υπουργέ.
Εκτιµώ πράγµατι ότι εάν είχαµε επικαιροποιηµένα χωροταξικά
δεν θα χρειάζονταν οι ρυθµίσεις, οι οποίες επιχειρήθηκαν να εισαχθούν. Στο άρθρο 56 έγιναν αλλαγές ακόµη και σήµερα. Επιµένω, όµως, ότι έτσι όπως εισάγεται το άρθρο είναι αυθαίρετο.
Θα κάνω ορισµένες παρατηρήσεις επ’ αυτού.
Η πρότασή µου κατ’ αρχάς είναι να γίνει αναφορά στο ν.2742/
1999 περί χωροταξικού σχεδιασµού και συγκεκριµένα στο άρθρο
8 παράγραφος 5 που αναφέρεται στον τρόπο αναθεώρησης των
περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων. Επισηµαίνω ότι έτσι όπως
είναι γραµµένο το άρθρο εάν ένα έργο, µικρό, µεσαίο ή µεγάλο,
οποιοδήποτε, δεν περιληφθεί στα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής, ουσιαστικά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
Επιπλέον, ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Τι σηµαίνει η φράση «Περιφερειακά σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών»; Δεν
υπάρχει τέτοιος όρος στη νοµοθεσία. Υπάρχουν µόνο σχέδια
διαχείρισης λεκανών απορροής ανά υδατικό διαµέρισµα.
Η λέξη επίσης «επιβάλλεται» που χρησιµοποιείται στο άρθρο
είναι εντελώς αδόκιµη. Δεν µπορεί ο νόµος να επιβάλλει την αναθεώρηση ενός ανώτερου επιπέδου σχεδιασµού, όπως είναι ο περιφερειακός σχεδιασµός, για να ενσωµατώσει ένα κατώτερο
επίπεδο, όπως είναι τα σχέδια µιας λεκάνης απορροής. Είναι
πολύ προτιµότερο να γραφεί η λέξη «εναρµονίζεται» το περιφερειακό µε τα σχέδια της απορροής.
Ακόµη αναφέρεται το άρθρο στην περίπτωση όπου τα περιεχόµενα των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων δεν καλύπτουν
επαρκώς τις επιλογές των σχεδίων διαχείρισης των υδατικών
πόρων. Τι σηµαίνει η φράση «δεν καλύπτει επαρκώς» και ποιος
θα το κρίνει; Θα δηµιουργηθούν µείζονος σηµασίας θέµατα µε
τη ρύθµιση έτσι όπως είναι γραµµένη. Πρέπει να διορθωθεί αµέσως στο σύνολό του το άρθρο 56.
Με το άρθρο 57 τροποποιούνται δεκάδες ζώνες οικιστικού
ελέγχου σε διάφορες περιοχές της χώρας, στις οποίες δεν είχε
προβλεφθεί η χωροθέτηση των αναγκαίων υποδοµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να µου δώσετε µισό λεπτό
ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για παράδειγµα, αναφερόµαστε σε εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Είναι κατανοητό να υπάρχουν προβλήµατα σε σχεδιασµούς
που έγιναν προ εικοσαετίας ή και παλαιότερα. Γι’ αυτές τις περιοχές αναγνωρίζω ότι πράγµατι υπάρχει ανάγκη τροποποίησης
των ζωνών οικιστικού ελέγχου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως, ζώνες οικιστικού ελέγχου
υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και πρέπει να επικαιροποιηθούν
όλες. Αυτό επιχειρήσαµε να κάνουµε και εµείς στα Ιωάννινα όταν
είχα την τιµή να είµαι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Επιχειρήσαµε την επικαιροποίηση της ζώνης οικιστικού ελέγχου Ιωαννίνων που ισχύει από το 1989 όχι µε νοµοθετική ρύθµιση, αλλά µε
το νόµιµο τρόπο, που είναι ένα καινούργιο προεδρικό διάταγµα.
Γι’ αυτό σχεδιάσαµε τον υπερκείµενο σχεδιασµό που είναι το
ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος
Ιωαννίνων.
Επί δυόµισι χρόνια, κύριε Υπουργέ, περιµένουµε από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος να θεσµοθετήσει το έτοιµο σχέδιο
προεδρικού διατάγµατος. Επιτέλους προχωρήστε.
Κλείνω –και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας- µε
µια αναφορά στις τροπολογίες που κατέθεσε ο κύριος Υπουργός, ο οποίες θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό σχέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διο νόµου βάσει του όγκου τους. Επισηµαίνω για το άρθρο 8 του
ν. 3040/2011 ότι δεν είναι δυνατόν να προβλέπεται για άδειες δόµησης εντός παραδοσιακού οικισµού οµάδα µελέτης αποτελούµενη από τρεις µηχανικούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Αυτό
διορθώστε το παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Απεσύρθη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Ευβοίας κ. Αικατερίνη Περλεπέ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Πριν τοποθετηθώ επί των τροπολογιών που έχω καταθέσει,
θέλω να υπογραµµίσω και εγώ την πολύ µεγάλη σηµασία αυτού
του νοµοσχεδίου, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος,
όσο και για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων των επιµέρους κοινωνιών ανά την Ελλάδα.
Με τις δύο κοινοτικές οδηγίες που θα ψηφίσουµε, αφ’ ενός ενδυναµώνεται το νοµικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική ποινική
προστασία και αφ’ ετέρου διαµορφώνεται ένα αποτελεσµατικό
πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων.
Η µέχρι τώρα ελλιπής διαχείριση των αποβλήτων, παρ’ όλα τα
µέτρα που έχουν παρθεί, είχε τραγικά αποτελέσµατα. Περιοχές
σε όλη την Ελλάδα υπέστησαν εγκληµατικές παρεµβάσεις και
καταστροφές από ρύπανση, χωρίς καν να υποστούν τις συνέπειες οι ρυπαίνοντες.
Τέτοια παραδείγµατα περιοχών υπάρχουν πάρα πολλά και στο
Νοµό µου, στην Εύβοια. Τα δύο τελευταία χρόνια πάρθηκαν αρκετά µέτρα, για να σταµατήσει η ρύπανση και να καθαριστούν οι
περιοχές απ’ αυτά τα απόβλητα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις
είχαν µεταφερθεί από αλλού, από άλλες βιοµηχανικές ζώνες και
περιοχές, αλλά το κακό ήδη είχε γίνει. Τώρα, µε τη θωράκιση που
θα παράσχει αυτό το νοµοσχέδιο τα πράγµατα πλέον θα βελτιωθούν και τουλάχιστον από εδώ και µπρος δεν θα µπορεί κάποιος
να καταστρέφει ατιµώρητα τη φύση και οι τοπικές κοινωνίες θα
έχουν πλέον συγκεκριµένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων στην περιοχή τους.
Περνώ τώρα στο θέµα των δύο τροπολογιών που έχω καταθέσει. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την αποδοχή
της πρώτης, αλλά και για την αποδοχή µερικώς της δεύτερης
τροπολογίας που αφορά τα διατηρητέα, µε κάποιες τροποποιήσεις, επειδή υπεισέρχεται και το Υπουργείο Οικονοµικών, σε ό,τι
αφορά αυτήν τροπολογία.
Η πρώτη τροπολογία µε γενικό αριθµό 700 και ειδικό αριθµό
71 αφορά τη µείωση των προστίµων των αυθαιρέτων για περιπτώσεις τυφλών, καθώς και προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες. Θεωρώ ότι είναι απόλυτα δίκαιο και
εύλογο στις ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες που ζουν η χώρα µας
και οι πολίτες συνάνθρωποί µας µε σοβαρότατα προβλήµατα
υγείας, όπως αυτά που ανέφερα, να τυγχάνουν µιας πιο ήπιας
φορολογικής µεταχείρισης από το κράτος. Πρότεινα, λοιπόν,
στην τροπολογία µου οι τυφλοί, καθώς και τα πρόσωπα µε βαριές κινητικές αναπηρίες, µε ποσοστό αναπηρίας από 80% και
άνω, µε την υπαγωγή τους στο άρθρο 24 του ν.4014/2011 να καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως
υπολογίζεται σήµερα µε το παράρτηµα του εν λόγω νόµου. Βεβαίως, θα χρειάζεται να προσκοµίσουν και τα δικαιολογητικά της
αναπηρίας τους και τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου στο οποίο
βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση.
Είδα ότι τώρα µε τα ΚΕΠΑ, τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, έχουν τροποποιηθεί λίγο οι όροι και γι’ αυτό στην τροπολογία µου, εκεί που γράφω «ολικώς τυφλοί», ζήτησα από τον
κύριο Υπουργό να απαλειφθεί η λέξη «ολικώς» και να αφορά τυφλούς µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Για τους ανθρώπους
που έχουν κινητικές αναπηρίες ζήτησα να µπει πάλι το «80% και
άνω», για να µην έχουν πρόβληµα αυτοί οι άνθρωποι, που θα δικαιούνται αυτή τη µείωση, µε τις επιτροπές της πρωτοβάθµιας,
από τις οποίες πρέπει να περάσουν για να τύχουν αυτού του ευνοϊκού µέτρου.
Η δεύτερη τροπολογία µε γενικό αριθµό 710 και ειδικό αριθµό
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77 αφορά το φόρο ακίνητης περιουσίας για τα διατηρητέα.
Θεωρώ ότι µε την ψήφιση της τροπολογίας επιτυγχάνονται δύο
πολλοί σηµαντικοί στόχοι. Πρώτον, αποζηµιώνονται οι ιδιοκτήτες
διατηρητέων που το δικαίωµά τους στην ιδιοκτησία έχει περιοριστεί, αφού τα εν λόγω κτίσµατα προστατεύονται από το κράτος
και στα οποία δεν µπορούν να εφαρµοστούν όλες οι προβλεπόµενες πολεοδοµικές και χωροταξικές ρυθµίσεις.
Δεύτερο και σηµαντικότερο είναι ότι προστατεύεται η πολιτισµική µας κληρονοµιά. Δυστυχώς, λόγω της ολιγωρίας της πολιτείας ελάχιστα δείγµατα της αρχιτεκτονικής ιστορίας µας
έχουν διασωθεί. Σε πόλεις, όπως σ’ αυτήν που ζω, στη νεοκλασική Χαλκίδα, αλλά και στο Άργος, στην Τρίπολη, η αρχιτεκτονική
του 18ου και 19ου αιώνα κατεδαφίστηκε µε τις ευλογίες του κράτους.
Αυτή η τροπολογία, λοιπόν, υπακούει σε µια πολύ σαφή συνταγµατική επιταγή. Στο άρθρο 24 παράγραφος 6 του Συντάγµατος ορίζεται ότι µνηµεία, παραδοσιακές περιοχές και παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το κράτος και ότι νόµος θα
ορίσει τα αναγκαία για την πραγµατοποίηση αυτής της προστασίας περιοριστικά µέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο
και το είδος της αποζηµίωσης των ιδιοκτητών. Από τη συνταγµατική αυτή διάταξη προβλέπεται η έκδοση ειδικού νόµου, ο οποίος
θα καθορίσει, µεταξύ άλλων, τον τρόπο και το είδος της αποζηµιώσεως. Όµως, και όταν δεν υπάρχει σχετική νοµοθετική ρύθµιση, γεννάται ευθεία από το Σύνταγµα υποχρέωση της διοίκησης να εξασφαλίσει στο διηνεκές την προστασία του µνηµείου
και παραλλήλως να αποζηµιώνει τον πληττόµενο ιδιοκτήτη.
Σύµφωνα µε τις παραπάνω συνταγµατικές διατάξεις, ως αποζηµίωση του ιδιοκτήτη νοείται και η ειδική φορολόγηση των µνηµείων µε βάση τις προβλέψεις του φορολογικού νόµου, οπότε
και εξαλείφεται ή µειώνεται, ανάλογα µε τους επιβαλλόµενους
περιορισµούς λόγω του χαρακτηρισµού, η αντίστοιχη αξίωση του
ιδιοκτήτη του µνηµείου για αποζηµίωση, η οποία διαφορετικά θα
µπορούσε από τον οποιονδήποτε ιδιοκτήτη να επιδιωχθεί.
Με το ν. 3842/2010, σε απόλυτη συµφωνία µε τα παραπάνω,
προβλέφθηκε η µη φορολόγηση των διατηρητέων κτισµάτων για
όσο χρόνο διαρκεί η ανακατασκευή τους ή η επισκευή τµηµάτων
τους ή η επισκευή καταστραφέντων αρχιτεκτονικών µελών τους.
Για τον ίδιο χρόνο προβλέφθηκε και η µη φορολόγηση του ακινήτου. Συγκεκριµένα, όµως, αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόµου εκείνου ότι η απαλλαγή χορηγείται ακριβώς γι’
αυτό που επεσήµανα προηγουµένως, για την προστασία της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι µε την ψήφιση αυτής της τροπολογίας
αποκαθίσταται και το αίσθηµα δικαίου και το δικαίωµα των ιδιοκτητών ικανοποιείται και η πολιτισµική µας κληρονοµιά προστατεύεται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Βέβαια, ο κύριος Υπουργός το δέχτηκε µόνο για τα µνηµεία
που έχουν ήδη χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισµού. Από
το Υπουργείο Οικονοµικών και από το ΥΠΕΚΑ –από το πρώην
ΥΠΕΧΩΔΕ, αν δεν κάνω λάθος- δεν µπορούν να γίνουν δεκτά όλα
τα µνηµεία που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα. Βέβαια, βάζει
και αυτό το χρονικό περιθώριο από εκατό χρόνια και πάνω.
Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά κτίσµατα της περιόδου του
Μεσοπολέµου που είναι διατηρητέα και θα έπρεπε να τύχουν και
αυτά της ευνοϊκής ρύθµισης και του µειωµένου συντελεστή φορολόγησης και θέλω να πιστεύω ότι σε κάποιο επόµενο νοµοσχέδιο θα µπορούσαµε να προβλέψουµε και για άλλα διατηρητέα
κτίσµατα να υπάρχει αυτός ο µειωµένος συντελεστής ακριβώς
για να διατηρήσουµε στον τόπο µας ό,τι έχει πλέον αποµείνει
µετά τις αντιπαροχές που έγιναν στις δεκαετίες του ’50 και του
’60.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Δαβάκης.
Παρακαλώ, κύριε Δαβάκη, έχετε το λόγο.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τελευταίο χρονικό διάστηµα η ενσωµάτωση κοινοτικών οδηγιών
στο εσωτερικό δίκαιο αποτελεί µια ευοίωνη προοπτική για την
εσωτερική έννοµη τάξη, για το χώρο του Κοινοβουλίου, για
όλους εµάς, γιατί εισάγει στην εσωτερική νοµική πραγµατικότητα διατάξεις οι οποίες από χρόνια πολλά έπρεπε να είχαν συζητηθεί και να είχαν ενταχθεί στο εθνικό µας δίκαιο. Εισάγει
κυρίως, κύριοι Υπουργοί, µια νέα νοοτροπία όσον αφορά τη διαχείριση απορριµµάτων και σηµαντικών υλικών, όπως είναι το
γυαλί και το χαρτί, αλλά και τη διαχείριση αυτού καθεαυτού του
φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και του οικιστικού περιβάλλοντος.
Νοµίζω ότι η ενσωµάτωση αυτών των δύο οδηγιών δηµιουργεί
ευοίωνη προοπτική, όπως προείπα, και νοµίζω ότι κατά τούτο οι
συνάδελφοι όλων των πτερύγων είναι θετικά διακείµενοι µε ορισµένες επιφυλάξεις, όπως έχουν αυτές διατυπωθεί, προς αυτήν
την κατεύθυνση.
Τα περισσότερα έχουν λεχθεί, αλλά εγώ θα ήθελα κυρίως να
εντοπίσω τη σηµερινή µου παρέµβαση στη δικαίωση µιας περιοχής όπως η Μάνη: µια δικαίωση η οποία έγινε τριάντα τρία χρόνια
µετά µε τη συνυπογραφή συναδέλφων απ’ όλες σχεδόν τις πτέρυγες και εµού, µιας τροπολογίας. Και λέω «δικαίωση» γιατί,
όπως θα θυµάστε, κύριε Υπουργέ, κύριε Σηφουνάκη, πριν από
τρεις-τέσσερις µήνες, τον Σεπτέµβριο του περασµένου χρόνου,
στη συζήτηση του νοµοσχεδίου για τα αυθαίρετα, σας είχα προτείνει µια συγκεκριµένη τροπολογία προκειµένου η περιοχή της
Μάνης να ενταχθεί στις εξαιρέσεις του άρθρου 62 του ν. 998/79:
εξαιρέσεις στις οποίες δεν υπήρχε η περιοχή της Μάνης, εξαιρέσεις που καταδείκνυαν µια, θα έλεγα, µικροκαρδία των τότε
νοµοθετούντων ή των τότε, αν θέλετε, εχόντων τη νοµοθετική
πρωτοβουλία.
Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος και δικαιωµένος –και οι συνάδελφοι οι οποίοι συνυπογράψαµε αυτή την τροπολογία και εγώ προσωπικά- γιατί η περιοχή της Μάνης, όπως σήµερα είναι µε το νέο
καλλικρατικό σχήµα –δηλαδή, δυτική και ανατολική Μάνη, αλλά
ευρύτερη είναι γνωστή πλέον η περιοχή της Μάνης ως ενιαίο οικιστικό και χωρικό σύνολο- εντάσσεται πλέον στις εξαιρέσεις
αυτού του άρθρου.
Είναι αδιανόητο κάποιοι και ιδιαίτερα επί υπουργίας του αειµνήστου Ιωάννη Μπούτου, έχοντες ενδεχοµένως προηγούµενα
–και θα έλεγα ότι εκφεύγουν της προσωπικής σχέσης- πολιτικής
σχέσης µε την περιοχή, να την εξαιρούν από διατάξεις οι οποίες
όφειλαν να είναι. Και θέλω να πιστεύω –και το πιστεύω γιατί έτσι
αποδεικνύεται- ότι αυτή η συγκεκριµένη νοµοθετική αποδοχή
αυτής της πρωτοβουλίας που λάβαµε αρκετοί συνάδελφοι δείχνει ότι τριάντα τρία χρόνια µετά όπως προείπα, το νεότερο ελληνικό κράτος αποδέχεται το λάθος του, τη µικροκαρδία του µε
αποτέλεσµα να εντάσσεται και η Μάνη στη συγκεκριµένη διάταξη
του ν. 998/1979 στο άρθρο 62.
Επίσης, θα ήθελα να πω σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν τη
γενικότερη αντίληψη και σχέση του νοµοσχεδίου µε το οικιστικό
περιβάλλον και τα θέµατα των παραδοσιακών οικισµών αλλά και
των παραδοσιακών κτηρίων, τα εξής. Η πόλη στην οποία ζω, η
Σπάρτη, έχει τραυµατικές εµπειρίες από αυτή την αδολεσχία,
από αυτή την αµέλεια του νεότερου ελληνικού κράτους σχετικά
µε αυτούς καθαυτούς τους ιδιοκτήτες αυτών των κτηρίων.
Όποιον να ρωτήσετε, θα σας πει ότι η Σπάρτη αποτελεί ένα υπόδειγµα ρυµοτοµικού σχεδίου που όλοι γνωρίζουµε ότι το έχουν
κατασκευάσει οι Βαυαροί. Και όµως, αν κάποιος επισκεφτεί σήµερα τη Σπάρτη, θα δει ότι όλο αυτό το ρυµοτοµικό σχέδιο για
το οποίο η πόλη αυτή είναι φηµισµένη, έχει πληγωθεί, έχει κατακρεουργηθεί από την αµέλεια και των υπηρεσιών αλλά κυρίως
των νοµοθετικών πρωτοβουλιών που διαχρονικά είχαν παρθεί
σχετικά µε τους ιδιοκτήτες κτηρίων τα οποία κοσµούσαν την
πόλη. Σήµερα πιστεύω ότι αυτό το νοµοθέτηµα και η συγκεκριµένη οδηγία έρχεται να τα ρυθµίσει.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι η Κυβέρνηση της συµµαχικής αντίληψης που εδώ και κάποιους µήνες έχουµε, δίνει λύση. Το χρονικό πλαίσιο που δίνετε, δίνει λύση στο µεγάλο ζήτηµα των
ιδιοκτητών αλλά και των κτηρίων τα οποία, όσα ακόµα έχουν περισωθεί, πρέπει να υφίστανται ευρισκόµενα σε µια διαρκή διαλεκτική σχέση µε τις νεότερες γενιές. Γιατί κάποιοι οι οποίοι ζουν
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σε τέτοιες πόλεις, όπως είναι η Σπάρτη αλλά και άλλες πόλεις
και χωριά της ελληνικής περιφέρειας όπως το Μέτσοβο στην
Ήπειρο –βλέπω τον συνάδελφο κ. Παντούλα και γι’ αυτό το λέωθα πρέπει να βρίσκονται σε µια άµεση σχέση µε αυτό το οποίο
εγκαταλειπόταν µέχρι στιγµής και µε τεράστια ζητήµατα που
έχουν αναφυεί στο παρελθόν.
Πιστεύω ότι θα αποτελέσει έναν ανασχετικό παράγοντα αυτή
η νοµοθετική πρωτοβουλία προς αυτές τις συγκεκριµένες οικιστικές µονάδες δεδοµένου ότι η οικιστική παράδοση του τόπου
µας είναι µια παράδοση που έχει ενδυναµωθεί, έχει µπολιαστεί
από ένα σύνολο παραδοσιακών τάσεων και ρυθµών που το νεότερο ελληνικό κράτος, πέραν της εκατονταετίας που το νοµοσχέδιο θέτει, έχει αντιµετωπίσει µε την πάροδο πολλών και
διαφόρων ρυθµών και τάσεων στην ελληνική αρχιτεκτονική. Θα
πρέπει λοιπόν οι νεότερες γενιές να µετάσχουν αυτής της αντίληψης. Και θέλω να πιστεύω ότι το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα
έρχεται να θεραπεύσει αυτή την ατέλεια.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και επανερχόµενος
στην τροπολογία που συνυπέγραψα µαζί µε άλλους συναδέλφους όλων των πτερύγων όπως προείπα, θέλω για ακόµη µια
φορά να ευχαριστήσω και να εκφράσω τη δικαίωση πολλών συναδέλφων, όχι µόνο συναδέλφων που βρίσκονται σ’ αυτήν την
Αίθουσα αλλά και πρώην συναδέλφων που έθεσαν την υπογραφή
τους πολλές φορές σε σχετικά κείµενα νοµοθετηµάτων και τροπολογιών και οι οποίοι δεν βρίσκονται αυτήν τη στιγµή στην Αίθουσα και ενδεχοµένως µας παρακολουθούν. Εκφράζω λοιπόν,
την ικανοποίησή µας διότι επιτέλους το νεότερο ελληνικό κράτος
κατάλαβε µια αδικία που είχε απέναντι σε µια ένδοξη ιστορική
περιοχή της ελληνικής επικράτειας όπως είναι η Μάνη που αποτελεί και κορυφαίο, εµβληµατικό, χωρικό σηµείο ανεξαρτησίας.
Διότι, όπως όλοι γνωρίζουµε, βασικός τόπος του ανεξάρτητου
ελληνικού κράτους της αυτόνοµης περιοχής ήταν η Μάνη κατά
τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και κυρίως κατά τη διάρκεια των
τελευταίων εκατό περίπου χρόνων προ της Ελληνικής Επανάστασης.
Χαίροµαι, λοιπόν, γιατί σήµερα τριάντα τρία χρόνια µετά –και
πιστεύω να µην υπάρξει άλλο προηγούµενο, κύριε Υπουργέ, να
περιµένουµε τριάντα τρία χρόνια για να απονείµουµε δικαιοσύνη
σε µία περιοχή που αυθαιρέτως και αδίκως είχε εξαιρεθεί από
µία νοµοθετική πρωτοβουλία πριν τριάντα τρία χρόνια- αποδίδετε «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αθανάσιο Δαβάκη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Πάρης Κουκουλόπουλος, για µία µικρή παρέµβαση για πέντε λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μου ζητήθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μητσοτάκη, από την κ. Διώτη και από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό να παράσχω κάποιες διευκρινήσεις για την τροπολογία
που αφορά τους Φορείς Ολοκληρωµένης Διαχείρισης Απορριµµάτων, τους ΦΟΔΣΑ. Τέθηκε και ένα ερώτηµα ανακολουθίας, µια
και οι διατάξεις για τους Φορείς Ολοκληρωµένης Διαχείρισης περιλαµβάνονται στο πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο χθες το απόγευµα δόθηκε στη δηµοσιότητα για
διαβούλευση, πρώτα απ’ όλα, στα δύο συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης.
Με δύο λόγια, κύριοι συνάδελφοι, µε το πολυνοµοσχέδιο, το
οποίο εκτός απροόπτου σε δεκαπέντε-είκοσι ηµέρες το αργότερο θα είναι στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής για συζήτηση,
µπαίνουν τρεις στόχοι µε τίτλους: Διαπεριφερειακή Συνεργασία,
Διαβαθµητική Συνεργασία και Επιτάχυνση, αφού µε ολοκληρωµένη, πλήρη διάταξη παρακάµπτεται το προεδρικό διάταγµα που
προέβλεπε ο «Καλλικράτης» και έτσι θα έχουµε το αργότερο
αρχές Μαΐου την εγκατάσταση των διοικητικών συµβουλίων των
νέων περιφερειακών πλέον Φορέων Ολοκληρωµένης Διαχείρισης
(ΦΟΔΣΑ) και σε έξι µήνες οι νέοι περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ που στα
νησιά θα είναι διαβαθµητικοί, όπως και στην Αττική, θα γίνουν
καθολικοί διάδοχοι της περιουσίας και των λειτουργιών των υφι-
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σταµένων Φορέων Ολοκληρωµένης Διαχείρισης.
Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου ανακόλουθο ότι φέρνουµε κατεπειγόντως αυτή τη διάταξη, που την είχαµε και στο πολυνοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών και την αποσύραµε για βελτίωση.
Ευχαριστώ τον κ. Μητσοτάκη για την πολύ καλή συνεργασία
που είχαµε για να έχουµε µία συναινετικά διατυπωµένη διάταξη,
η οποία εκφράζει όλους και έχει τη συναίνεση και όλων των αιρετών της αυτοδιοίκησης, µε την οποία τι επιτυγχάνουµε; Εγκαθιστούµε γι’ αυτό το κρίσιµο οκτάµηνο διοικήσεις των εν ενεργεία δηµοτικών αρχών, γιατί µε µία ατελή διάταξη του «Καλλικράτη» έχουµε την εξής ιδιόρρυθµη κατάσταση: Από τη Θεσσαλία µέχρι τη Θεσσαλονίκη και από τη Χαλκιδική µέχρι την
Πελοπόννησο έχουµε διοικήσεις που η πλειονότητα των µελών
του διοικητικού συµβουλίου δεν είναι καν αιρετοί, µε αποτέλεσµα
να υπάρχουν αρκετά σοβαρά διαδικαστικά και διαχειριστικά προβλήµατα. Υπάρχει και ένα µείζον πρόβληµα βέβαια: ποιος και µε
ποια ιδιότητα θα παραδώσει εγκαταστάσεις αλλά και εκκρεµότητες στους νέους περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ, στους οποίους
έχουν επενδυθεί πολύ µεγάλες προσδοκίες. Αυτό λέει η διάταξη
και τίποτε άλλο. Έχει την πλήρη συναίνεση και ευχαριστώ όλους
όσους συνεργάστηκαν και έκανα ήδη τις αναφορές.
Η δεύτερη διάταξη, κυρία Πρόεδρε, την οποία έχω την τιµή να
εισηγούµαι –θα καταλάβετε γιατί- είναι η ε’ παράγραφος του άρθρου 2 της τροπολογίας του ΥΠΕΚΑ που αφορά τα πολεοδοµικά
και χωροταξικά θέµατα: µία διάταξη για την οποία θέλω προκαταβολικά να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, τον
κ. Παπακωνσταντίνου, ιδιαίτερα όµως τον έχοντα την αρµοδιότητα και παριστάµενο συνάδελφό µου Αναπληρωτή Υπουργό,
τον κ. Σηφουνάκη, καθώς και την αρµόδια Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ, γιατί λύνεται µια εκκρεµότητα που
πρωτοετέθη στο τέως ΥΠΕΧΩΔΕ τον Ιούνιο του 2003 από εµένα
ως δήµαρχο, στη συνέχεια τον Γενάρη του 2005 από εµένα πάλι
ως Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων και Κοινοτήτων, γιατί
ξεκίνησε από την πόλη της οποίας ήµουν δήµαρχος, και αθροίστηκαν από πίσω άλλα εκατό γενικά πολεοδοµικά, στα οποία
έχουµε την εξής ιδιόρρυθµη κατάσταση.
Επιτρέπουµε στην Ελλάδα να γίνεται επέκταση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, επέκταση πόλης, δηλαδή. Όπου δεν υπάρχουν ζώνες προστασίας και προβλέψεις και όπου έχουν
θεσπιστεί προ εικοσαετίας ζώνες οικιστικού ελέγχου, δεν µπορείς να κάνεις µε µια ατελή διατύπωση του ν. 2508 ...
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ναι, αλλά ειδικά στα Τρίκαλα…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Θα κάνω και µια αναφορά και στα Τρίκαλα, κυρία συνάδελφε, µην ανησυχείτε.
Με τη διάταξη αυτή –και ολοκληρώνω- ανοίγει ο δρόµος για
εκατό γενικά πολεοδοµικά σχέδια, τα οποία είναι κολληµένα εδώ
και χρόνια, αλλά µ’ έναν απόλυτα υπεύθυνο και προστατευόµενο
τρόπο ,που δεν θα ανοίξει την παραµικρή χαραµάδα για αυθαιρεσίες. Διότι η διάταξη αφορά αποκλειστικά ζώνες οικιστικού
ελέγχου που δεν προστατεύονται παντοιοτρόπως ή δεν διέπονται από κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς, που τις χαρακτηρίζει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Μόνο ένα λεπτό θέλω, κυρία Πρόεδρε.
Επιπλέον οι όποιες χρήσεις επιβληθούν µε την επέκταση του
σχεδίου ισχύουν. Δηλαδή, το προεδρικό διάταγµα των ζωνών οικιστικού ελέγχου πάει χέρι-χέρι µε το προεδρικό διάταγµα των
πολεοδοµικών µελετών. Είναι δηλαδή, υπό τον απόλυτο έλεγχο
της συντεταγµένης πολιτείας, περιφερειακών και δηµοτικών συµβουλίων, ΥΠΕΚΑ και Συµβουλίου της Επικρατείας. Άρα, δεν
υπάρχει η παραµικρή πιθανότητα να έχουµε µια ανεξέλεγκτη κατάσταση όπου θα ξαναεπανέλθουµε σ’ ένα προηγούµενο καθεστώς.
Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο δεν περιλαµβάνεται η περίπτωση των
Τρικάλων και ήθελα να αναφερθώ σ’ αυτό και χαίροµαι που είναι
εδώ η κ. Μερεντίτη, που µε ιδιαίτερη µαχητικότητα το έθεσε το
ζήτηµα. Συνεργαστήκαµε µε τον κ. Σηφουνάκη και θέλω να σας
πω την γνώµη µου, αγαπητή συνάδελφε, που µπορεί να τελειώσει
εξίσου γρήγορα και το θέµα των Τρικάλων. Το ζήτηµα του γενικού πολεοδοµικού των Τρικάλων –που επίσης, κακοφορµίζει εδώ
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και δέκα, δεκαπέντε περίπου χρόνια, είµαστε από τους πρώτους
που µαζί ήρθαµε αντιµέτωποι στο πρόβληµα- έχει σταµατήσει
γιατί ένα µέρος της επέκτασης βρίσκεται σε ζώνη υψηλής παραγωγικότητας.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ναι, αλλά ακόµα…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Αντιλαµβάνεται κανείς ότι δεν µπορεί µε µια διάταξη να λύσουµε τέτοια τα θέµατα.
Πιστεύω όµως –θα µιλήσει και ο κ. Σηφουνάκης µετά- ότι στο
προεδρικό διάταγµα που πρόκειται τις επόµενες ηµέρες –όχι
βδοµάδες- να αποσταλεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας για τις
χρήσεις γης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Εδόθη παράταση µέχρι τις 29.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Υπάρχει η διατύπωση –την οποία έχουµε δει µαζί µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, µε την οποία συµφωνεί και ο
κύριος Υπουργός- µε την οποία τα συναρµόδια Υπουργεία µπορούµε να προβλέψουµε τη διαδικασία µε την οποία, κυρία συνάδελφε, θα γίνεται επιτρεπτή η αλλαγή του πολεοδοµικού
σχεδίου.
Και βέβαια για τα Τρίκαλα, σπεύδω να πω ότι πρέπει να αντιµετωπίσουµε την εξής κατάσταση. Θέλω να ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι ότι –σε µια χώρα- γιατί δεν είναι µόνο τα θέµατα ποιοι
είναι υπέρ όλοι είµαστε υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος- αυτή τη στιγµή παράπλευρα στην Αττική Οδό υπάρχουν τεράστιες ζώνες που είναι χαρακτηρισµένες ως ζώνες υψηλής
παραγωγικότητας. Η περιοχή έχει αλλάξει άρδην φυσιογνωµία.
Πρέπει να το δούµε. Δεν µπορούµε να κρυβόµαστε πίσω από
το δάκτυλό µας. Ούτε µπορεί σε ένα αστικό κέντρο σαν τα Τρίκαλα, να λέµε ότι σε µια χώρα που έχει εγκαταλείψει τη γη εδώ
και δεκαετίας, η ζώνη υψηλής παραγωγικότητας έχει µείνει ανάµεσα στις γειτονιές των Τρικάλων. Αν είναι δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, είναι ένα
θέµα που αφορά σε όλη την Ελλάδα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ακριβώς.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κυρία Πρόεδρε, τα Τρίκαλα είναι µια
ιδιαίτερη περίπτωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θα πούµε τα ευχαριστήρια όταν θα λυθεί για όλη την Ελλάδα και η τροποποίηση των
Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου και οι χρήσεις γης γιατί είναι ένα πολύ
µεγάλο θέµα, που καθυστερεί πάρα πολύ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Αυτά ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι δόθηκαν
οι απαραίτητες διευκρινήσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Πάρη Κουκουλόπουλο.
Συνεχίζουµε τον κατάλογο οµιλητών.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του Νοµού Ιωαννίνων
κ. Μιχαήλ Παντούλας.
Ορίστε, κύριε Παντούλα, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ξεκινώντας την τοποθέτηση µου, θέλω και εγώ να πω ότι είναι
άκρως θετική η εξέλιξη µε την τελευταία παρέµβαση του κυρίου
Υπουργού: την απόσυρση ή την αποδοχή τροπολογιών, γιατί λύνονται σηµαντικά ζητήµατα.
Για παράδειγµα, αναφέρω την απόσυρση της παραγράφου 1
της τροπολογίας «για τις χωροταξικές και άλλες διατάξεις», όπου
το ΥΠΕΚΑ χωρίς να έχει καµµία αρµοδιότητα παρενέβαινε σε ζητήµατα παροχής δικαιωµάτων σε επαγγελµατικές οµάδες τεχνικών. Και επειδή η διαδικασία αυτή προφανώς ήταν µη σύννοµη,
ορθώς απεσύρθη η σχετική διάταξη.
Τα ίδια ισχύουν, ότι δηλαδή είναι άκρως θετική εξέλιξη, και για
το γεγονός αποδοχής τροπολογιών που αφορούν ευαίσθητες
οµάδες του πληθυσµού ή τροπολογιών που έχουν να κάνουν µε
τους κατόχους διατηρητέων κτισµάτων και άλλες περιπτώσεις.
Όλα αυτά είναι πολύ θετικά και τιµούν το νοµοθετικό Σώµα και
τη νοµοθετική διαδικασία. Προφανώς, τιµούν την πολιτική ηγεσία
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του ΥΠΕΚΑ.
Τώρα, για την οικονοµία του χρόνου και επειδή έχουν ακουστεί
πολλά πράγµατα, εγώ θα πω µόνο δυο κουβέντες για δυο συγκεκριµένα άρθρα.
Η πρώτη µου αναφορά έχει να κάνει µε το άρθρο 49, κύριε
Υπουργέ. Το άρθρο 49 τροποποιεί διατάξεις του ν. 4030/2011,
ενός νόµου ο οποίος ψηφίστηκε πριν δύο περίπου µήνες και η
ισχύς του θα άρχιζε από το Μάρτιο του 2012. Πριν ξεκινήσει η
ισχύς αυτού του νόµου έχουµε τροποποιήσεις. Είναι ανεξήγητο.
Κάτι άλλο συµβαίνει. Θα ήθελα στην οµιλία σας, κύριε Υπουργέ, να τοποθετηθείτε –και ας σταθώ µόνο στην παράγραφο
1 και στην παράγραφο 2 που τροποποιούνται- ως προς τα ακόλουθα:
Τι είναι αυτό το οποίο µέσα σε δυο µήνες µάς υποχρέωσε να
τροποποιήσουµε νόµο ψηφισθέντα πριν από δύο µήνες; Νοµίζω
ότι πρέπει να επιµείνουµε στις ρυθµίσεις του ν. 4030/2011 και να
αποσυρθεί η σχετική διάταξη.
Κλείνω µε το άρθρο 56 που αφορά –µεταξύ των άλλων- το
τρίτο φράγµα στον ποταµό Άραχθο στη θέση Άγιος Νικόλαος.
Κύριε Υπουργέ, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι γνωρίζετε σε βάθος
και από πρώτο χέρι το περιεχόµενο των ενστάσεων του συνόλου
των φορέων της περιοχής, από την Περιφέρεια Ηπείρου µέχρι
τους δήµους της περιοχής των Τζουµέρκων και το Σύλλογο Προστασίας του Αράχθου και των κατοίκων εν τω συνόλω τους της
περιοχής, σχετικά µε την κατασκευή, όπως είπα, του τρίτου
φράγµατος επί του ποταµού Αράχθου στη θέση Άγιος Νικόλαος.
Γνωρίζω, επίσης, κύριε Υπουργέ -και κατανοώ, θα έλεγα- ότι
η καθυστέρηση έγκρισης των περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον αναπτυξιακό τοµέα, στις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Όµως –το ξέρετε και εσείς- τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια ως υπερκείµενα είναι τα πρώτα που πρέπει να αναθεωρηθούν και πάνω σε αυτά πρέπει να προσαρµόζονται τα
ειδικότερα σχέδια, όπως είναι τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών
απορροής των ποταµών.
Όπως είναι διατυπωµένο το άρθρο 56, έχει προφανώς µια ιδιαιτερότητα, θα έλεγα µια µοναδικότητα όσον αφορά τη διατύπωση. Για να υπάρξει δική µας θετική ψήφος, προτείνουµε να
προβλεφθεί –εφόσον ισχύουν όλα τα προηγούµενα που σας
είπα- η σύµφωνη γνώµη και όχι µόνο η γνώµη του περιφερειακού
συµβουλίου, του αρµοδίου εν προκειµένω Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου.
Εµείς δεν θέλουµε να σταµατήσουµε τα έργα οπουδήποτε
στην Ελλάδα. Προφανώς, υπάρχουν και συναινέσεις των τοπικών
κοινωνιών. Εµείς µιλάµε µόνο για το τρίτο φράγµα στον Άραχθο
ποταµό στην περιοχή Άγιος Νικόλαος.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, σε κάθε περίπτωση αναµένουµε από
εσάς να διατυπώσετε την αρνητική θέση του Υπουργείου για την
κατασκευή φράγµατος στον ποταµό Άραχθο στη θέση Άγιος Νικόλαος, γιατί ξέρουµε ότι και εσείς και το σύνολο της πολιτικής
ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ γνωρίζει απολύτως το τι πρόκειται να συµβεί
εκεί, καθώς και όλα τα προβλήµατα που θα προκύψουν.
Θέλουµε να πιστεύουµε, σχεδόν είµαστε βέβαιοι, ότι η άποψή
σας είναι αρνητική. Δεν το επιβάλλουν µόνο περιβαλλοντικοί
λόγοι, αλλά και λόγοι αναπτυξιακοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί. Το
αναγνωρίζουν οι πάντες. Δεν υπάρχει αντεπιχείρηµα σε αυτά σε
όσα ανέπτυξα προηγουµένως.
Βεβαίως, έχει αντίθετη άποψη η ενδιαφερόµενη εταιρεία, η
οποία πάλεψε µε Θεούς και δαίµονες για να περάσει την άποψή
της, αλλά βρήκε αντιµέτωπο το Συµβούλιο Επικρατείας και ακυρώθηκε όλη η προσπάθεια κατά το παρελθόν. Τα συµφέροντα
της εταιρείας είναι δεδοµένα και δεν αρνούµαι. Ταυτοχρόνως,
όµως, υπάρχουν και τα συµφέροντα της τοπικής κοινωνίας.
Υπάρχει το ιδιωτικό συµφέρον και το κοινό, το δηµόσιο συµφέρον.
Στον Άραχθο δεν µπορεί να υπερισχύσει το ιδιωτικό συµφέρον
απέναντι στο δηµόσιο, στο κοινό συµφέρον. Είµαι απολύτως βέβαιος ότι σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται το Υπουργείο, το
ΥΠΕΚΑ. Αναµένουµε κατά την τοποθέτησή σας, κύριε Υπουργέ,
την ξεκάθαρη θέση σας επ’ αυτού.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παντούλα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, κ. Βούρος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με το νοµοσχέδιο που συζητάµε εναρµονίζεται, κυρίες και κύριοι, η νοµοθεσία µας µε την Οδηγία 2008/99 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος µέσω
του ποινικού δικαίου, αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων,
σύµφωνα µε την ίδια oδηγία, µε σκοπό πέραν της προστασίας
του περιβάλλοντος να µειωθούν και τελικά να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, να προστατευθούν τα οικοσυστήµατα, να εξοικονοµηθούν φυσικοί πόροι και
µέσω της εξοικονόµησης αυτής να αποφευχθούν οι διαταράξεις
του.
Όσον αφορά στις ποινές, χαρακτηριστικά και επιγραµµατικά
αναφέροµαι στην τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 1650/1986
µε το άρθρο 7 του παρόντος, βάσει του οποίου όποιος ασκεί
δραστηριότητα ή λειτουργεί επιχείρηση χωρίς τις απαιτούµενες
άδειες ή ακόµα υπερβαίνει τα όρια των αδειών και υποβαθµίζει
το περιβάλλον τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο έτη και του επιβάλλεται πρόστιµο 1000 έως 60.000 ευρώ. Η προσπόριση παράνοµου οφέλους, υλικού, οικονοµικού τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατικό πρόστιµο 20.000 έως
150.000 ευρώ. Ανάλογα µε το οικονοµικό ή υλικό όφελος οι ποινές αυστηροποιούνται και φθάνουν τη δεκαετή κάθειρξη και πρόστιµο 60.000 έως 250.000 ευρώ. Φυσικά, θα πρέπει να σταθούµε
ιδιαίτερα στις προβλεπόµενες ποινές για βλάβες που προκαλούνται σε έµβρυα, παθήσεις νεογνών, βαριές σωµατικές ή νοητικές βλάβες ανθρώπων, όπου οι ποινές είναι έως και δεκαετής
κάθειρξη και πρόστιµο 150.000 έως 500.000 ευρώ.
Σηµαντικό αποτρεπτικό στοιχείο του σχεδίου νόµου για ενδεχόµενη βλάβη στο περιβάλλον αποτελεί η πρόβλεψη για προσωρινή και σε περίπτωση υποτροπής οριστική αφαίρεση αδειών
λειτουργίας επιχειρήσεων και η παύση κάθε επιχειρηµατικής
δραστηριότητάς τους.
Ένα επίσης πολύ σηµαντικό στοιχείο, κατά τη γνώµη µου, που
σίγουρα θα βοηθήσει το σκοπό για τον οποίο θεσµοθετήθηκε το
λεγόµενο Πράσινο Ταµείο, είναι ότι τα διοικητικά πρόστιµα που
προβλέπεται µε το συζητούµενο σχέδιο νόµου να επιβάλλονται
θα πηγαίνουν σε αυτό το tαµείο.
Δύο επίσης σηµαντικά στοιχεία εµπεριέχονται στο σχέδιο
νόµου. Το ένα είναι ότι συµπεριλαµβάνει και κωδικοποιεί την ευθύνη και των νοµικών προσώπων, για τα οποία µέχρι σήµερα –
θα έλεγα- ότι υπήρχε ένα κενό στη σχετική νοµοθεσία, υπήρχε
µία ιδιότυπη ασυλία. Το δεύτερο είναι ότι αναγνωρίζει τη δυνατότητα όχι µόνο σε δηµόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, αλλά και σε φορείς, όπως το ΤΕΕ και το ΓΕΩΤΕΕ, τα πανεπιστήµια και οι
διάφορες ΜΚΟ, αλλά και φυσικά πρόσωπα, να ενεργούν ως πολιτικοί ενάγοντες για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος,
ακόµα και αν δεν έχουν θιγόµενη ιδιοκτησία. Φυσικά, προβλέπεται η απόλυτη προστασία καταγγελλόντων και µαρτύρων.
Τέλος, σηµαντική και καινοτόµα –θα έλεγα- διάταξη είναι αυτή
που ορίζει ότι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, αλλά και οι συνεπικουρούντες αυτούς µπορούν µε την εποπτεία, φυσικά, του αρµόδιου εισαγγελέα πληµµελειοδικών να ενεργούν προκαταρκτική
εξέταση και προανάκριση, διευκολύνοντας έτσι το έργο της δικαιοσύνης µε τη χρονική συντόµευση των διαδικασιών.
Το δεύτερο µεγάλο ζήτηµα που πραγµατεύεται το σχέδιο
νόµου αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνων που ήδη καλύπτονται από κανονισµούς, ΚΥΑ και
οδηγίες που ήδη εφαρµόζονται. Αναφέροµαι στα αέρια απόβλητα που εκλύονται στην ατµόσφαιρα, το διοξείδιο του άνθρακα, τα ραδιενεργά και φυσικά, όσα διέπονται από άλλες
ευρωπαϊκές ή εθνικές διατάξεις, όπως είναι τα λύµατα, πτώµατα
ζώων, απόβλητα εξόρυξης, επεξεργασίας και αποθήκευσης και
φυσικών πόρων.
Ουσίες ή αντικείµενα προς απόρριψη, επικίνδυνα απόβλητα µε περισσότερες της µιας επικινδυνότητες- βιολογικά, βιοαποδοµήσιµα, απόβλητα κήπων, πάρκων, απορρίµµατα τροφών από
µαγειρεία, χώρους εστίασης, µεταποίησης τροφίµων κ.λπ. υπά-
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γονται στις διατάξεις του σχεδίου νόµου που συζητάµε.
Φυσικά, το να αναφερόµαστε σε διαχείριση αποβλήτων, εννοούµε τη συλλογή, συγκέντρωση, µεταφορά, ανάκτηση και διάθεση
αποβλήτων, µε την εποπτεία των απαιτούµενων εργασιών και
την επίβλεψη των χώρων διάθεσης από εµπόρους και µεσίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι µε το σχέδιο
νόµου που συζητάµε προτείνεται η βελτίωση διατάξεων νόµων
που έχουν σχέση µε ρυθµίσεις για τα αυθαίρετα –για παράδειγµα, θέµατα χωροταξίας, πολεοδοµίας και αστικής ανάπλασης, θέµατα ενέργειας, δασών και δασικών εκτάσεων, όπως για
παράδειγµα η τροποποίηση του ν. 4014/2011 ως προς τα απαιτούµενα εξαρτηµένα τοπογραφικά διαγράµµατα ακόµα και για
περιπτώσεις γης προερχόµενες από διανοµή ή αναδασµό- φυσικά και αναγνωρίζει ατέλειες ή παραλείψεις προηγούµενων νοµοθετικών πρωτοβουλιών, αλλά δείχνει επίσης και την υπευθυνότητα του κυρίου Υπουργού –των κυρίων Υπουργών, στην προκειµένη περίπτωση- απέναντι στον πολίτη αυτής της χώρας.
Ως προς το άρθρο 51, αναφέρθηκαν κάποιοι συνάδελφοι και
πιο διεξοδικά ο κ. Μητσοτάκης, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας. Νοµίζω ότι µετά από τις εξηγήσεις που δόθηκαν και φαντάζοµαι µετά και τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, έχει
καλυφθεί κατά µεγάλο µέρος η ανησυχία των κατοίκων των περιοχών.
Έχω την εντύπωση, όπως πρότεινε και ο κ. Μητσοτάκης και
άλλοι συνάδελφοι, ότι από τη στιγµή που ξεκινούν κάποια έργα,
καλό θα ήταν να υπάρχει και µία εποπτεία από τους φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης των συγκεκριµένων δήµων που έχουν
λόγο στο έργο. Επίσης, έχουν κάθε λόγο να έχουν επαφή και µε
το αποτέλεσµα, αλλά και µε τις αναλύσεις που θα προηγηθούν
των εργασιών.
Ως προς την τροπολογία που κατατέθηκε και αφορά το γήπεδο της ΑΕΚ, θα ήθελα να σας διαβάσω µία επιστολή.
«Η ΑΕΚ είναι ένας από τους µεγαλύτερους και ενδοξότερους
συλλόγους στην Ελλάδα, µε πολύ µεγάλη ιστορία και σηµαντικές
διακρίσεις στο χώρο του αθλητισµού, τόσο στη χώρα µας, όσο
και στην Ευρώπη. Είναι ένας σύλλογος που ιδρύθηκε το 1924
από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, σε µία δύσκολη εποχή-ορόσηµο για τον Ελληνισµό.
Μέχρι το 2003, η ΑΕΚ είχε το σπίτι της. Για τα εκατοµµύρια
των φίλων της οµάδας, το ιστορικό γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας αποτελούσε χώρο ζωής και έκφρασης για τη µεγάλη τους
αγάπη. Την ίδια σηµασία και έννοια, αυτός ο ιστορικός χώρος
είχε για τους κατοίκους της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής –τώρα πια έχει γίνει Δήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας- αλλά και πέραν των προαναφερόµενων, αποτελούσε και χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων.
Για πρώτη φορά ύστερα από αρκετά χρόνια, η ΑΕΚ προσπαθεί
να λύσει το µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει. Η συνεργασία
όλων των εµπλεκόµενων φορέων έως σήµερα είναι απολύτως
αρµονική, µε πρωταρχικό στόχο τον απόλυτο σεβασµό –και το
τονίζω αυτό- στο περιβάλλον και τον οικιστικό ιστό της πόλης.
Η επιστροφή του γηπέδου της ΑΕΚ στη γειτονιά της είναι έργο
πνοής και αναγέννησης για την πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας,
αλλά και µνηµείο ζωής για τους φιλάθλους της και την ιδέα που
πρεσβεύει η ένωση. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η ανέγερση του νέου γηπέδου της ΑΕΚ θα αποτελέσει ένα σπουδαίο
έργο ανάπτυξης και πολιτισµού σε µία δύσκολη περίοδο οικονοµικής κρίσης για τη χώρα µας και τους Έλληνες, ένα έργο που
θα αποτελέσει σηµείο συνάντησης πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, µε τη συµµετοχή πρώτα απ’ όλους των κατοίκων
της περιοχής.
Πιο συγκεκριµένα, το έργο θα δηµιουργήσει άµεσα νέες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, χωροταξική ανάπλαση της περιοχής, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις
–και, απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί, η σχεδιαζόµενη γραµµή 4 του
µετρό έρχεται και σκάει κατευθείαν επάνω στον Περισσό, σε µία
απόσταση δηλαδή πολύ µικρότερη απ’ ό,τι ο Σταθµός Ειρήνης
από το ΟΑΚΑ- και θα τονώσει την εµπορική δραστηριότητα των
καταστηµάτων της ευρύτερης περιοχής, ιδιαίτερα τις µέρες των
αγώνων.
Συµπληρωµατικά των ανωτέρω, µε τη µεταφορά των τµηµάτων
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υποδοµής και ακαδηµιών της οµάδας στο νέο γήπεδο, αλλά και
πιθανότατα και των άλλων τµηµάτων της, θα δοθεί η δυνατότητα
για περαιτέρω άθληση των νέων της περιοχής του Δήµου Νέας
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, αλλά και των όµορων δήµων,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, αφού ο αθλητισµός αποτελεί για τους
νέους ασπίδα στις µάστιγες της εποχής.
Για τους παραπάνω λόγους και για πολλούς ακόµα, θεωρούµε
ότι η ανέγερση του νέου γηπέδου της ΑΕΚ είναι πλέον επιβεβληµένη ανάγκη και προτεραιότητα για τη συνέπεια όλων απέναντι
στην ιστορία του πολιτισµού και του αθλητισµού µας.
Αυτήν την επιστολή, εκτός από τους ογδόντα δύο συναδέλφους που υπέγραψαν την τροπολογία, την υπέγραψαν εκατόν
τριάντα έξι συνάδελφοι του Κοινοβουλίου.
Κύριοι Υπουργοί, έχετε επιτελέσει σπουδαίο έργο µε αυτήν
την απόφαση που πήρατε και θεωρώ ότι ο τρόπος µε τον οποίο
κινηθήκαµε και συνεργαστήκαµε δηλώνει εκτός από τις καλές
σας προθέσεις και τους στόχους που πρέπει να έχει ένα Υπουργείο απέναντι σε θέµατα που άπτονται του αθλητισµού και του
πολιτισµού, χωρίς κοµµατικές παρωπίδες, χωρίς αποχρώσεις
που έχουν να κάνουν µε οπαδικές σχέσεις.
Να είστε σίγουροι ότι αυτή η απόφασή σας, απελευθερώνει
σε µεγάλο βαθµό εκτός από το δυναµικό µίας οµάδας, κυρίως
τις δραστηριότητες µίας περιοχής που έχει υποβαθµιστεί ιδιαίτερα, τα µαγαζιά έχουν κλείσει, ακόµα και τα περίπτερα έχουν
κατεβάσει ρολά.
Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ µέρους όλης της οικογένειας
της ΑΕΚ, αλλά και όλου του φίλαθλου κόσµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Γιάννη Βούρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής
3 Φεβρουαρίου 2012.
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 462/26/31-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
λαθροµετανάστευσης.
(Θα απαντήσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη).
2. Η µε αριθµό 463/27/31-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη λήψη νέων πρόσθετων µέτρων λιτότητας
και την ταυτόχρονη αύξηση των αµοιβών και των προµηθειών
των τραπεζικών ιδρυµάτων.
(Θα απαντήσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονοµικών).
3. Η µε αριθµό 473/31-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε
την παραχώρηση του «ΞΕΝΙΑ» Σπάρτης προς το Γενικό Νοσοκοµείο Σπάρτης.
4. Η µε αριθµό 464/31-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
αποµάκρυνση της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών ENISA από το Ηράκλειο.
5. Η µε αριθµό 469/31-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαράλαµπου Χαραλάµπους προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε την εγκατάσταση µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στις Β.Α ακτές
της Κέρκυρας και τις συνέπειές της στο νησί.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130
παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 468/31-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Οδυσσέα Κωνστα-
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ντινόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εξέλιξη των διαδικασιών
ενεργοποίησης της ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης του όρους
Μαίναλον.
2. Η µε αριθµό 465/31-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επικείµενη λήξη δανείων
ιδιωτικών επιχειρήσεων µε εγγύηση του δηµοσίου.
3. Η µε αριθµό 470/31-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου
προς τους Υπουργούς Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης
καταβολής των δεδουλευµένων στις καθαρίστριες των σχολείων
της χώρας.
4. Η µε αριθµό 474/31-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλία Πολατίδη προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις επιθέσεις σε
εθνικά και θρησκευτικά σύµβολα.
5. Η µε αριθµό 477/31-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Παπαδηµούλη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την φοροδιαφυγή µέσω δελτίων του
ΟΠΑΠ.
6. Η µε αριθµό 479/31-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλαγή επιχειρήσεων από την
καταβολή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ).
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος
Οικονόµου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ κατ’ αρχάς στο θετικό
πνεύµα του νοµοσχεδίου, γι’ αυτό και το ψηφίσαµε επί της
αρχής. Βεβαίως πρέπει να ευχαριστήσουµε τον Υπουργό, τόσο
για τη δική µας τροπολογία την οποία αποδέχθηκε, η οποία
έλυσε ένα πρόβληµα το οποίο δηµιουργούνταν από τη δυνατότητα κατασκευής ενός αντλιοστασίου ή γεωτρήσεων σε δασικές
εκτάσεις ή εµφιάλωσης νερού, τα οποία προφανώς δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον σε δασικές εκτάσεις, ενώ ο ίδιος νόµος
του 1734 επιτρέπει τυροκοµεία, µελισσοκοµεία, ελαιοτριβεία,
πολύ πιο επιβαρυντικές εγκαταστάσεις. Άρα, θεωρούµε δηλαδή
ότι δικαίως έγινε αποδεκτή η τροπολογία µας.
Όπως στο θετικό πνεύµα είναι και οι τροπολογίες που αποδέχθηκε, όπως αυτή της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ και
όλες οι τροπολογίες που καταθέσαµε ως Βουλευτές κι έγιναν
αποδεκτές.
Πρέπει, όµως, να αναφερθώ σε δύο σηµεία τα οποία θεωρώ
πάρα πολύ σηµαντικά, σε ζητήµατα τα οποία εξάψανε τόσο τη
φοβία όσο και την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής µου, του
Νοµού Ιωαννίνων, όσον αφορά τη φωτογραφική, κατά τη γνώµη
µας, διάταξη του άρθρου 56, η οποία αφορά τον Άγιο Νικόλα και
το φράγµα της περιοχής του Αράχθου.
Εκεί διαπιστώσαµε βεβαίως πολύ θετικά βήµατα. Αυτή η
διάταξη, η οποία ευλόγως δηµιούργησε φοβίες στην περιοχή,
αποσύρθηκε και αναδιατυπώθηκε, όπως είχε δεσµευτεί σε εµάς,
τους τοπικούς Βουλευτές, ο κύριος Υπουργός µε µία διατύπωση
η οποία, κατά τη γνώµη πάλι των τοπικών κοινωνιών και όλων
µας, δηµιούργησε την αµφιβολία ότι ο σχεδιασµός διαχείρισης
των υδάτων θα δηµιουργούσε το παράθυρο, ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις και να κατασκευαστεί πάλι το εν λόγω
έργο.
Το εν λόγω έργο, πρέπει να πω ότι ταλανίζει την περιοχή µας
επί µία δεκαετία. Επί µία δεκαετία γράφτηκε στο τότε γενικό
χωροταξικό, το ΥΠΑΝ. Για άγνωστους λόγους πήρε µεν την
άδεια λειτουργίας, αλλά δεν εγκαταστάθηκε. Αυτό το θέτω προς
ενηµέρωση όλων µας, πως ένα έργο επί µία δεκαετία παραµένει
ανενεργό, όταν παίρνει µία άδεια, όταν δεν µπορεί να εγκατασταθεί. Διότι εν τω µεταξύ προέκυψαν αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας κι εν πάση περιπτώσει τελεσιδίκησε και δεν
µπόρεσε να εγκατασταθεί. Πώς παραµένει ανενεργή µία τέτοια
κατάθεση άδειας, που δηµιουργεί υπόνοιες, ότι έχουµε κάποιους
οι οποίοι γίνονται στην ουσία ιδιοκτήτες δηµόσιου χώρου κι όχι
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µόνο σε τόσο µεγάλα έργα αλλά και σε µικρότερα έργα;
Κάποια στιγµή πρέπει να το πάρουµε απόφαση, όταν κάποιος
παίρνει άδεια παραγωγής, ο χρόνος της άδειας εγκατάστασης
πρέπει να είναι τόσο συγκεκριµένος όπου να απορρίπτεται αυτή
η άδεια. Στην ουσία έχουµε ιδιώτες οι οποίοι έχουν όλα τα
επίµαχα σηµεία, ειδικά στα υδροηλεκτρικά, που θα µπορούσαν
να είναι µικρότερα ή µεγαλύτερα και στην ουσία είναι
δεσµευµένα από συγκεκριµένους ιδιώτες.
Είναι κάτι περίπου σαν την εποχή του Far West που πετούσε
κάποιος πολύ νωρίς ένα κέρµα κι όπου έφτανε, αυτός πρώτος
το καταπατούσε και το κατακτούσε µέσα από κι εγώ δεν ξέρω
από ποιες άλλες διαδικασίες.
Βεβαίως ξέρουµε ότι η εν λόγω εταιρεία µας έχει στείλει και
επιστολές γενικά και δηµοσιεύσεις και κοντεύει να µπει στο
άρθρο 99, αν δεν έχει µπει.
Δεν την ενδιαφέρει να κατασκευάσει πλέον αυτό το έργο. Την
ενδιαφέρει, όµως, να πουλήσει την άδεια.
Είµαστε, λοιπόν, σε µία κατάσταση, σε µία χώρα και σε µία
εποχή όπου δηµόσιοι χώροι και δη νερά, εν προκειµένω ποταµών, µπορούν κάποιοι, που κάποια στιγµή µε κάποιους τρόπους
πήραν άδειες, να τα µεταπωλούν ή να προσπαθούν να τα µεταπωλήσουν. Έχουµε, δηλαδή, ένα φαινόµενο το οποίο δεν µας
τιµά ούτε ως Κοινοβούλιο ούτε ως χώρα.
Σε κάθε περίπτωση, αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος θα
ήθελε να έχει µία τέτοια απαίτηση να ξανακάνει στην περιοχή του
Αγίου Νικολάου φράγµα, θα έπρεπε να καταθέσει την άδειά του
από την αρχή και να κριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες τώρα και
όχι κατά το παρελθόν.
Εν πάση περιπτώσει, στη συγκεκριµένη αναδιατύπωση που
έκανε ο Υπουργός νοµίζω ότι έχει πάρα πολλά θετικά βήµατα.
Αποµακρύνεται η φωτογραφική διάταξη και βεβαίως, θα έπρεπε
να αποµακρυνθούν και οι φοβίες µας. Είµαστε, όµως, σε µία
εποχή που δεν έχουµε αυτήν την εµπιστοσύνη ως τοπικές κοινωνίες που θα µπορούσαµε να εµπιστευτούµε αυτές τις αλλαγές.
Ζητήσαµε χθες, ζήτησαν οι συνάδελφοί µου και ήρθαν σήµερα
όροι δεσµευτικοί -όχι απόλυτα δεσµευτικοί, αλλά εν πάση περιπτώσει µπαίνουν όροι- οι οποίοι κάνουν την παρουσία ή τη γνώµη
του Περιφερειακού Συµβουλίου απαραίτητη για να µπορέσει να
προχωρήσει σ’ αυτή τη διαδικασία, δηλαδή στο σχεδιασµό υδάτων και στη συνέχεια αυτό να δεσµεύσει και τη χωροταξική θεσµοθέτηση.
Επιµένουν οι συνάδελφοί µου και έχουν δίκιο στο να µπει «τη
σύµφωνη γνώµη». Εγώ έχω εκεί µία ένσταση ή µία επιφύλαξη. Η
ένσταση στο συγκεκριµένο θέµα θα είχε την απόλυτη σύµφωνη
γνώµη µου. Ναι, θα έπρεπε να είναι η σύµφωνη γνώµη της περιφέρειας σε τέτοια έκτακτα έργα ή σε έργα τα οποία δεν εναρµονίζονται χωροταξικά και στο σχεδιασµό υδάτων. Όµως, αν είχαµε
αυτήν τη «σύµφωνη γνώµη» έχω µία επιφύλαξη για το τι θα γινόταν σε περιπτώσεις τοπικού εκβιασµού. Έχουµε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Κι αν είµαστε αυτήν τη στιγµή καχύποπτοι
ανάµεσα στη συναλλαγή µεγάλων εταιρειών µε ένα Υπουργείο,
γιατί δεν είµαστε το ίδιο καχύποπτοι ανάµεσα σε τοπικούς εκβιασµούς µε το περιφερειακό συµβούλιο, όπου θα ήµασταν κάτω
από την επιµονή συγκεκριµένων απόψεων, ακραίων, οι οποίοι θα
µπορούσαν να υφαρπάξουν στο όνοµα του λαϊκισµού οποιαδήποτε απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου;
Παρ’ όλα αυτά όµως, επιµένω ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση µε το ιστορικό και το δικαστικό ιστορικό, το οποίο έχει η
συγκεκριµένη περιοχή, το συγκεκριµένο ποτάµι, µε την επιβάρυνση που έχει και επειδή πιστεύω ότι δεν είναι στις προθέσεις
της σηµερινής πολιτικής ηγεσίας αλλά µπορεί να είναι της αυριανής ή της µεθαυριανής, να µπει η «σύµφωνη γνώµη» σε εξαιρετικές τέτοιες περιπτώσεις που υπάρχει ακόµη ο µη εναρµονισµός σχεδίων διαχείρισης και χωροταξικών σχεδίων και µόνο
σ’ αυτές τις περιπτώσεις, για να µπορέσουµε και να µην κάνουµε
το σηµειακό γενικό, γιατί θα ήταν κρίµα –το προανέφερα- γιατί
θα πέφταµε σε τοπικούς πιθανούς εκβιασµούς και σε ακραίες
λαϊκίστικες απόψεις, από την άλλη, όµως, οφείλουµε να προστατέψουµε το συγκεκριµένο ποτάµι και τη συγκεκριµένη περιοχή
όχι µόνο για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και για πολιτιστικούς και ιστορικούς λόγους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Η συγκεκριµένη κατασκευή εκεί του φράγµατος έχει αποδειχθεί περίτρανα και στο κόµµα µας και στην πολιτική ηγεσία της
προηγούµενης κυβέρνησης και της σηµερινής και της προπροηγούµενης ότι θα ήταν καταστροφικό και για την ιστορία και για
τον πολιτισµό και για το περιβάλλον της περιοχής, να ήταν δεσµευτικό και αποτρεπτικό η «σύµφωνη γνώµη» τέτοιων κενών
ανάµεσα στο σχέδιο διαχείρισης υδάτων και του περιφερειακού
σχεδιασµού. Δηλαδή, αν ήταν δυνατόν, χωρίς να διαταραχθεί και
η γενικότερη γενίκευση της «σύµφωνης γνώµης των περιφερειών», θα ήταν ευχής έργου να συµβεί και να µπορούσαµε να
το αποτρέψουµε για την περιοχή του Αγίου Νικολάου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εάν όχι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικά βήµατα αυτά τα
οποία έχει κάνει το Υπουργείο. Δεσµεύουνε και τη σηµερινή ηγεσία και τις επόµενες, αρκεί βεβαίως κι εµείς, οι τοπικές κοινωνίες,
να είµαστε σε εγρήγορση, σε αφύπνιση και να µην επιτρέψουµε
τέτοιες κατασκευές και τέτοιες ακρότητες στον τόπο µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Οικονόµου.
Το λόγο έχει ο κ. Γρηγόρης Αποστολάκος, Βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Θα µπορούσα να έχω ένα
λεπτό επιπλέον, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Αποστολάκο, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά, λοιπόν.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι από τους Βουλευτές της
Εθνικής Αντιπροσωπίας όπου έχω µιλήσει κατ’ επανάληψη στην
Αίθουσα αυτήν κι έχω καταγράψει την άποψή µου, ότι για την
πληµµέλεια λειτουργίας του ελληνικού πολιτικού συστήµατος,
για τη γενικότερη απαξίωση της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας,
το µέγιστο µερίδιο ευθύνης το έχει η εκτελεστική εξουσία.
Η εκτελεστική εξουσία συντίθεται κάθε φορά στη λογική της
παρέας, της κοµµατικής ελίτ, της οικογενειοκρατίας κ.ο.κ. Αυτή,
λοιπόν, η εκτελεστική εξουσία είναι αυτή που πολλές φορές έχει
νοθεύσει και τη νοµοθετική λειτουργία του ελληνικού Κοινοβουλίου και θέτει στο περιθώριο την οποιαδήποτε κοινοβουλευτική
συµµετοχή των Ελλήνων Βουλευτών σε ό,τι αφορά το παραγόµενο νοµοθετικό έργο σ’ αυτήν την Αίθουσα. Είναι από τις µεγαλύτερες πληγές του συστήµατος µας.
Καταγράφω αυτήν την άποψη, γιατί πιστεύω ότι κατά την επεξεργασία αυτού του νοµοσχεδίου έχουµε µια καλή εξαίρεση. Η
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ άκουσε τη φωνή των Ελλήνων Βουλευτών, συµµετείχε σε µια δηµοκρατική διαδικασία, σε µια ισοµερή και ισόνοµη, αν θέλετε διαδικασία, στη διαµόρφωση ενός
νοµοθετικού κειµένου. Αυτό είναι ένα θετικό βήµα ότι αποδέχεται
τις προτάσεις των Ελλήνων Βουλευτών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να τις αποδεχτεί και η Νέα Δηµοκρατία. Πείτε το…
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Μίλησα για την εκτελεστική
εξουσία, που θεωρώ ότι είχε χρεοκοπήσει τη λειτουργία του ελληνικού κράτους.
Και ο κ. Παπακωνσταντίνου και ο κ. Σηφουνάκης και ο συµµετέχων µε τη σύµφωνη γνώµη του –απών από την ΑίθουσαΥπουργός Οικονοµικών, έχουν συµβάλλει αποφασιστικά στο να
διαµορφωθεί ένα νοµοθετικό κείµενο, το οποίο καλύπτει αν θέλετε τις απαιτήσεις που επιδιώκει.
Επειδή σε ό,τι αφορά τις γενικές τοποθετήσεις του κόµµατος
µας αλλά και τις ειδικότερες, µε θέσεις, απόψεις και προτάσεις
έχω καλυφθεί από την τοποθέτηση του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μητσοτάκη, αλλά και του Κοινοβουλευτικού µας
Εκπροσώπου, κ. Μουσουρούλη, θα επικεντρωθώ σε δύο σηµεία:
σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των παραδοσιακών κτηρίων που
έχουν κηρυχθεί ως τοιαύτα µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού
Πολιτισµού και σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της
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Μάνης, για να µπουν στο περιθώριο, αν θέλετε, και κάποιες ενδεχόµενες αντίθετες ιδέες που υπάρχουν σε κάποιες πτέρυγες
της Βουλής.
Σε ό,τι αφορά το θέµα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της
Μάνης, τι συµβαίνει κύριοι συνάδελφοι; Με το άρθρο 62 του ν.
998/1979 είχε θεσµοθετηθεί δικονοµικό προνόµιο υπέρ του ελληνικού δηµοσίου, σύµφωνα µε το οποίο απαλλάσσονταν το ελληνικό δηµόσιο από το βάρος της απόδειξης κυριότητάς του στις
δηµόσιες γαίες. Εξαιρούνταν από αυτή τη ρύθµιση όλες οι περιοχές της χώρας όπου δεν είχε µεσολαβήσει τουρκική κατοχή
και το τουρκικό imperium. Όσοι κατάγεστε από τις περιοχές που
θα αναφέρω παρακάτω, ξέρετε ότι ήταν η Κρήτη, του παρεµβαίνοντος, κ. Κεγκέρογλου, ήταν τα Ιόνια Νησιά, οι Κυκλάδες, τα
Κύθηρα, τα Αντικύθηρα. Λησµόνησα τη Μυτιλήνη, τη Σάµο και τη
Χίο.
Ποια είναι τα δεδοµένα που µας έφεραν στην ευχάριστη θέση
να πούµε µια φορά στην εκτελεστική εξουσία, όπως εκπροσωπείται σήµερα, «ναι, κάνατε µια καλή δουλειά και είµαστε ευχαριστηµένοι»;
Το πρώτο δεδοµένο είναι το εξής: Το 1833 από της συστάσεως
του ελληνικού κράτους, είχε καθοριστεί µε τη διαδικασία, όπως
λέµε εµείς, οι νοµικοί ex lege, µε βασιλικό διάταγµα, ποιες περιοχές θα υπάγονταν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους.
Είχαν εξαιρεθεί αυτές που σας ανέφερα νωρίτερα.
Το δεύτερο δεδοµένο είναι το εξής: Στη Μάνη υπήρχε ειδικό
νοµικό καθεστώς, όπως προσδιορίζεται από τη γεωγραφική περιφέρεια των σηµερινών δήµων ανατολικής και δυτικής Μάνης.
Δεν είχε µεσολαβήσει το τουρκικό imperium ούτως ώστε να θεωρηθεί ότι το ελληνικό δηµόσιο είχε υποκαταστήσει από της συστάσεως του το 1833 τη τουρκική κυριαρχία. Και κακώς ο
νοµοθέτης το 1979 δεν είχε προβλέψει να συµπεριλάβει µαζί µε
τις υπόλοιπες περιοχές, τις οποίες σας ανέφερα και τη περιοχή
της Μάνης.
Θέλω να σας πω ένα τρίτο δεδοµένο, πως υπάρχουν πέντε τελεσίδικες εφετειακές αποφάσεις, οι οποίες αναγνωρίζουν τα επιχειρήµατα που σας ανέφερα και δεκάδες αποφάσεις πρωτοδικείων και ειρηνοδικείων της Μεσσηνίας και της Λακωνίας, όπου
αποδέχονται όλα αυτά τα επιχειρήµατα. Υπάρχει ένα τέταρτο δεδοµένο. Σήµερα εισάγεται ένα νοµοσχέδιο το οποίο συζητείται
στην αρµόδια επιτροπή για την επιτάχυνση της δίκης. Αν δείτε
σε τι έξοδα υποβάλλεται ο Έλληνας πολίτης για να επιτύχει το
αυτονόητο, αυτά που µε την τροπολογία αυτή επιτυγχάνετε, θα
σας φανεί απίστευτο πόσο χρήσιµο είναι για τους Έλληνες πολίτες.
Για την ιστορία θα πρέπει να σας πω ότι είναι η τρίτη φορά που
Έλληνες Βουλευτές φέρνουν διακοµµατικά αυτήν την πρόταση
ενώπιον µιας ελληνικής Κυβέρνησης. Ήλθε και στην προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στην πιο προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και δεν έγινε δεκτή και τότε είχαµε
υπογράψει δεκαπέντε-είκοσι Βουλευτές, παρόντες σήµερα και
απόντες οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί.
Θα σας θυµίσω, αγαπητέ κύριε Λαφαζάνη, ότι τότε και ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ µε Βουλευτές του είχε προσυπογράψει την ίδια τροπολογία που δεν την έκανε δεκτή η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
όπως δεν την είχε κάνει δεκτή και η προηγούµενη κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας.
Άρα σήµερα έρχεται να διορθωθεί µία αδικία, αλλά κυρίως να
αποκατασταθεί η ισονοµία και η ισοπολιτεία απέναντι σε µία περιοχή όπου η ρύθµιση είναι απόλυτα συµβατή µε το νόµο και µε
το δηµόσιο συµφέρον, βάζοντας µέσα στη ρύθµιση του άρθρου
62 και τη γεωγραφική περιοχή που ανέφερα νωρίτερα των δήµων
ανατολικής και δυτικής Μάνης, όπως προέκυψαν µετά τον «Καλλικράτη». Πιστεύω ότι η αποδοχή αυτής της πρότασης σας τιµά,
κύριοι Υπουργοί, όπως και τον συναινέσαντα κ. Βενιζέλο.
Το δεύτερο που θέλω να πω, αφορά την αποδοχή που κάνατε
στην τροπολογία σ’ ό,τι αφορά τη φορολόγηση των µνηµείων και
των παραδοσιακών περιοχών. Θα ήθελα να θυµίσω ότι δεν αποτελεί πελατειακή λογική η αποδοχή της συγκεκριµένης πρότασης
από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ. Σύµφωνα µε
το άρθρο 24 παράγραφος 6 του Συντάγµατος, τα µνηµεία και οι
παραδοσιακές περιοχές γενικότερα προστατεύονται από το κρά-
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τος. Το κράτος µε εκτελεστικό νόµο υποχρεούται να κάνει δύο
πράγµατα, πρώτο, να προσδιορίσει τα αναγκαία µέτρα περιορισµού της ατοµικής ιδιοκτησίας όπου επιβάλλεται αυτό για την
προστασία των ακινήτων και δεύτερον, να προσδιορίσει τον
τρόπο και το είδος της αποζηµίωσης των ιδιοκτητών.
Θα ήθελα να θέσω ακόµα υπ’ όψιν σας -για να υπερασπιστώ
την αποδοχή που έκαναν οι συναρµόδιοι Υπουργοί, ο κ. Παπακωνσταντίνου και ο κ. Σηφουνάκης- ότι σύµφωνα µε την πιο πάνω
διάταξη αλλά και µε τη νοµολογία όπως αυτή προκύπτει από την
απόφαση 1998 του Συµβουλίου της Επικρατείας του 2007, ως
αποζηµίωση του ιδιοκτήτη νοείται και η ειδική φορολόγηση των
µνηµείων. Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν.3842/2010, προβλέπεται το αφορολόγητο για τα διατηρητέα εφόσον είναι στη διαδικασία της κατασκευής.
Να σας θυµίσω και κάτι ακόµα, ότι στην πρόσφατη διαδικασία
για το χαράτσι εξαιρέθηκαν τα παραδοσιακά κτήρια για όσο
έχουν κηρυχθεί ως τοιαύτα µε απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού και εφόσον δεν αποφέρουν εισόδηµα. Προβλέπεται αυτή
η απαλλαγή.
Κατόπιν όλων αυτών πιστεύουµε –εγώ µαζί µε τη συνάδελφο
κ. Περλεπέ που υποβάλαµε παράλληλη τροπολογία- ότι είναι
απόλυτα συµβατή και µε τη συνταγµατική τάξη και µε την κοινή
νοµοθεσία αλλά και µε το χρέος της προστασίας των πολιτιστικών µας µνηµείων η αποδοχή της τροπολογίας αυτής σύµφωνα
µε την οποία ο συντελεστής φορολόγησης των κτηρίων που
έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα ορίζεται σε ποσοστό 15%
του εκάστοτε ισχύοντος συντελεστή φορολόγησης της αξίας των
ακινήτων και έτσι εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.
Κλείνω, λοιπόν, µε µία παράκληση: Επειδή πιστεύω ότι αυτή
είναι µία καλή αρχή και επειδή από την επαναδιατύπωση που
έκανε ο κύριος Υπουργός φαίνεται ότι θα περιοριστεί στα εκατό
χρόνια από την κατασκευή τους, αν δεν κάνω λάθος, κύριε
Υπουργέ…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Εκατό και παλαιότερα.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Εκατό και παλαιότερα και συνάµα θα περιοριστεί αυτή η ειδική φορολόγηση του 15% του εκάστοτε ισχύοντος φορολογικού συντελεστή σ’ αυτά που έχουν
κηρυχθεί µε απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού και εξαιρούνται όσα έχουν κηρυχθεί µε απόφαση του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.
Θαρρώ ότι αυτή είναι µία καλή αρχή για να ξεκινήσουµε και αργότερα, όταν θα το επιτρέψουν τα οικονοµικά και τα δηµοσιονοµικά της χώρας, να δούµε και το θέµα των υπόλοιπων ακινήτων
στη λογική όχι της εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών αλλά της ταύτισής µας µε τη συνταγµατική επιταγή και στο πλαίσιο της ισονοµίας και της ισοπολιτείας να δώσουµε τη δυνατότητα και
στους υπόλοιπους πολίτες να τύχουν αυτής της δίκαιης ρύθµισης, γιατί έτσι µας επιβάλλουν και το καθήκον µας απέναντι στον
ελληνικό λαό και η συνταγµατική τάξη.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γρηγόρη Αποστολάκο, Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Τριανταφυλλόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας του
ΠΑΣΟΚ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η πολιτική ηγεσία του
ΥΠΕΚΑ έδωσε µαθήµατα δηµοκρατίας. Έδωσε αξία στο Κοινοβούλιο, έδωσε αξία στους Βουλευτές αποδεχόµενη πολλές από
τις προτάσεις µας. Μακάρι αυτό να αποτελέσει µια πάγια κοινοβουλευτική πρακτική και όχι µια φωτεινή εξαίρεση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες, είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Στη χώρα µας, το πρόβληµα είναι
ακόµα εντονότερο αφού µόλις το 1986, ψηφίστηκε ο πρώτος
νόµος-πλαίσιο για την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Δυστυχώς, είκοσι πέντε χρόνια µετά συνεχίζουν να λειτουργούν οι ΧΑΔΑ, τα ποσοστά της ανακύκλωσης είναι πάρα
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πολύ χαµηλά, ενώ η ενηµέρωση, η ευαισθητοποίηση των πολιτών
και της κοινωνίας είναι ανύπαρκτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
κυριαρχεί το φαινόµενο Νίµπι που λέει «όχι, στη δική µου αυλή».
Κανείς δεν αποδέχεται χώρους διάθεσης των απορριµµάτων
κοντά στην περιοχή του, ενώ όλοι µας αδιαφορούµε για την τύχη
τους µετά την αποµάκρυνσή τους από τους τόπους παραγωγής.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Αττικής όπου εδώ και
είκοσι χρόνια αδυνατεί να βρει λύση στη διαχείριση των απορριµµάτων της.
Όµως το περιβάλλον, δυστυχώς για µας, είναι ένα κλειστό σύστηµα και δεν µπορούµε να απαλλαγούµε από τις επιπτώσεις της
ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριµµάτων ή της κακής διαχείρισής του. Οι επιπτώσεις επανέρχονται σε εµάς µέσω του ρυπασµένου και µολυσµένου αέρα, του πόσιµου νερού, της υποβάθµισης των θαλασσών και των ποταµών και βεβαίως µέσω της
τροφικής αλυσίδας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβληµα δεν είναι τεχνικό.
Το πρόβληµα είναι κυρίως πολιτικό και κοινωνικό. Πολιτικό, γιατί
αυτοί που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις δεν το κάνουν, γιατί
προτάσσουν πάντα το λεγόµενο πολιτικό κόστος. Αναφέροµαι,
κυρίως, στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους οποίους
έχουν µεταφερθεί οι σχετικές αρµοδιότητες. Αυτή η ολιγωρία
έχει ως αποτέλεσµα να χάνονται κοινοτικοί πόροι, να χάνονται
θέσεις εργασίας αλλά κυρίως να καταστρέφεται το περιβάλλον,
να υποβαθµίζεται η ποιότητα ζωής των πολιτών και να κινδυνεύει
η υγεία τους.
Το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων είναι κοινωνικό, διότι οι πολίτες λόγω έλλειψης ενηµέρωσης παρασύρονται
σε έναν ιδιότυπο περιβαλλοντικό λαϊκισµό λέγοντας πάντα «όχι»
σε κάθε έργο διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Το παρόν νοµοσχέδιο δοµείται σε τρία επίπεδα.
Στο πρώτο, γίνεται η ενσωµάτωση µε την οδηγία 99/2008 που
αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός ενιαίου πλαισίου ποινικής προστασίας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιµετώπιση σοβαρών παραβάσεων σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος, έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί και ο διασυνοριακός
χαρακτήρας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις σύµφωνα µε την οδηγία αυτή πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρίως για σοβαρά
περιβαλλοντικά εγκλήµατα.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως πολλές φορές
έχουµε πει σ’ αυτήν την Αίθουσα όλα κρίνονται από την αποτελεσµατικότητα και την εφαρµογή των νόµων που ψηφίζουµε στο
εθνικό Κοινοβούλιο.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, για να είµαστε αποτρεπτικοί και
αποτελεσµατικοί τουλάχιστον, πρέπει να διασφαλίσουµε τρία,
τέσσερα πράγµατα. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να ενισχυθεί η υπηρεσία των επιθεωρητών περιβάλλοντος, έτσι ώστε να γίνεται έγκαιρη πιστοποίηση των παραβάσεων.
Το δεύτερο, που πρέπει να κάνουµε είναι ευέλικτους και αποτελεσµατικούς εισπρακτικούς µηχανισµούς, διότι το να βάζεις
πρόστιµα και να µην τα εισπράττεις, δεν είναι ούτε αποτρεπτικό
ούτε αποτελεσµατικό.
Βεβαίως, χρειάζεται και επιτάχυνση των δικών σε ό,τι αφορά
περιβαλλοντικές παραβάσεις. Δεν µπορεί, δηλαδή, να συντελείται ένα περιβαλλοντικό έγκληµα και να τελεσιδικεί µία δικαστική
απόφαση µετά από δέκα χρόνια. Αυτό δεν είναι αποτρεπτικό.
Το επόµενο θέµα που πραγµατεύεται το νοµοσχέδιο, αφορά
στη θέσπιση και τη διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού πλαισίου
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπου εδώ µπαίνουν οι ιεραρχήσεις.
Η πρώτη ιεράρχηση, έχει να κάνει µε την πρόληψη στην παραγωγή των απορριµµάτων. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι στη χώρα
µας παράγουµε οργανικά απόβλητα σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό. Ίσως να είµαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η δεύτερη ιεράρχηση, αφορά στην προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, η τρίτη την ανακύκλωση, η τέταρτη άλλου είδους ανάκτηση, όπως η ανάκτηση υλικών και ενέργειας και
τέλος, η τελική, ασφαλής διάθεση των αποβλήτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από πολλά χρόνια ενασχόλησης µε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, επιτρέψτε µου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να χαρακτηρίσω αιχµή του δόρατος τα τρία πρώτα στάδια ιεράρχησης, δηλαδή την πρόληψη, την επαναχρησιµοποίηση και την
ανακύκλωση. Διότι για τα δύο τελευταία στάδια δεν τίθεται θέµα.
Υπάρχουν επιστηµονικές προσεγγίσεις, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν εφαρµοσµένα ολοκληρωµένα προγράµµατα διαχείρισης
των απορριµµάτων. Άρα, δεν ψάχνουµε να ανακαλύψουµε κάτι
το καινούργιο.
Η πρόληψη, όµως, παραγωγής αποβλήτων απαιτεί ουσιαστική
αλλαγή στα καταναλωτικά µας πρότυπα και συµπεριφορές.
Επιµένω ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, είναι καθοριστικός
παράγοντας για τη διαµόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης
από τη νηπιακή ηλικία. Κι εδώ η συµβολή του Υπουργείου Παιδείας µπορεί να είναι ουσιαστική και καταλυτική.
Στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα που µιλάµε έχουµε σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα.
Ουσιαστικά δεν λειτουργεί, ενώ τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τείνουν να καταργηθούν.
Αν αντιληφθούµε και προσεγγίσουµε το κάθε προϊόν σε σχέση
µε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, θα µπορέσουµε να δώσουµε
ολοκληρωµένες και αποτελεσµατικές λύσεις για τη διαχείριση
των αποβλήτων, τον εξορθολογισµό των παραγωγικών διαδικασιών, την εξοικονόµηση πόρων και ενέργειας.
Πιστεύω ακράδαντα ότι το σκεπτικό του κύκλου ζωής τόσο σε
οικονοµικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο, µπορεί να δώσει
νέα εφαλτήρια στις παραγωγικές και αναπτυξιακές προοπτικές
της χώρας. Άλλωστε, η διαχείριση των απορριµµάτων είναι ένας
κατ’ εξοχήν χώρος πράσινης ανάπτυξης.
Ενδεικτικά αναφέρω την επαναχρησιµοποίηση των προϊόντων,
τη δηµιουργία δικτύων για επαναχρησιµοποίηση και επισκευή, τη
χωριστή συλλογή αποβλήτων, την προώθηση της ανακύκλωσης
και, βεβαίως, της αξιοποίησης των παραγόµενων υλικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με βάση το σκεπτικό αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί το νέο
εθνικό σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και τα ειδικά
και περιφερειακά σχέδια για τη διαχείριση αυτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλο, Βουλευτή Αχαΐας του
ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω µε µία φράση επί της διαδικασίας, ευχαριστώντας τους Βουλευτές οι οποίοι εκφράστηκαν
θετικά για την αυτονόητη λειτουργία του Υπουργείου σε σχέση
µε την αποδοχή τροπολογιών που θεωρήσαµε ότι είναι σωστές
και τις οποίες θα πρέπει να εντάξουµε στη λογική του νοµοσχεδίου αυτού.
Το λέω αυτό, διότι έρχεται σε απόλυτη αντιπαραβολή µε ορισµένα πράγµατα που ακούστηκαν στην αρχή της ηµέρας, όταν
αµφισβητήθηκε και η ίδια η διαδικασία µε την οποία το Υπουργείο θα µπορούσε να αποδεχθεί τις τροπολογίες.
Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω πως εκ των πραγµάτων φάνηκε η
χρησιµότητα του πώς λειτουργήσαµε για µία σειρά από ζητήµατα.
Θα ήθελα στο λίγο χρόνο που έχω, να αναφερθώ σε ορισµένα
ζητήµατα που έχουν τεθεί στο διάλογο, ζητήµατα που τέθηκαν
και στη χθεσινή συζήτηση και στη σηµερινή, χωρίς να επιχειρήσω
να καλύψω όλο το νοµοσχέδιο, αλλά µόνο ορισµένα από τα θέµατα τα οποία θίγει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Υποθέτω ότι θα ακούσετε και
τους άλλους οµιλητές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Βεβαίως. Εδώ είµαστε,
κύριε Πρόεδρε, και υπάρχει και η δευτερολογία.
Ξεκινώ µε το ζήτηµα της ανακύκλωσης και της διαλογής στην
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πηγή, γιατί στη συζήτηση που κάναµε κατ’ αρχάς, υπήρξε µια αίσθηση ότι η χώρα βρίσκεται στο µηδέν στα ζητήµατα ανακύκλωσης. Δεν µπορούµε και δεν πρέπει να προχωρήσουµε στα
ζητήµατα επεξεργασίας των απορριµµάτων πριν αποκτήσουµε
µια στρατηγική για την ανακύκλωση και για τη διαλογή στην
πηγή.
Κατ’ αρχάς, να θυµίσω ότι στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, έχουν αυξηθεί σταθερά τα ποσοστά ανακύκλωσης και ανάκτησης των αποβλήτων. Με τα όποια προβλήµατα –που υπάρχουν προβλήµατα σήµερα- ανακυκλώνουµε περίπου το 55% των
αποβλήτων συσκευασίας, το 35% του έντυπου χαρτιού, πάνω
από το 55% συνολικά του χαρτιού, ενώ είµαστε πολύ πίσω στα
βιολογικά απόβλητα, όπου εκεί το ποσοστό είναι πρακτικά µηδενικό. Αν δει κανείς συγκεκριµένες δράσεις, για παράδειγµα τις
µπαταρίες, βρισκόµαστε στο 37% σήµερα, όταν ο στόχος που
είχε τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν 25%. Αν δούµε τα
ελαστικά, έχουµε οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού ανάκτησης
στο 96%, πράγµα νοµίζω εξαιρετικά θετικό από µόνο του.
Σε αυτήν τη λογική, εµείς επιχειρούµε να βελτιώσουµε το σύστηµα. Ένας από τους τρόπους µε τον οποίο επιχειρούµε να το
κάνουµε, είναι µε τον πραγµατικό έλεγχο. Έχουµε ζητήσει να
γίνει πραγµατικός έλεγχος από ελεγκτικούς οίκους στα διαφορετικά συστήµατα. Για το λόγο αυτό, µας προξενείται τεράστια
κατάπληξη όταν µια από τις οργανώσεις ανακύκλωσης σε ένα
συγκεκριµένο ρεύµα επιχειρεί να κάνει ασφαλιστικά µέτρα κατά
του δηµοσίου, για να σταµατήσει το διαχειριστικό έλεγχο µε τον
οποίο θα είναι σίγουρος ο πολίτης ότι γίνεται σωστή δουλειά.
Έχουµε τεράστια κατάπληξη για την πρακτική αυτή.
Έρχοµαι στο ζήτηµα των σκουπιδιών και των εργοστασίων.
Προσπερνώ τα θέµατα που τέθηκαν. Δεν είναι δυνατόν, κάθε
φορά που µιλάµε για εργοστάσια στα σκουπίδια η συζήτηση να
εξελίσσεται στο επίπεδο των υπερκερδών που θα κερδίσουν κάποιοι βιοµήχανοι. Παντού, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν αυτά
τα εργοστάσια που καλώς υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν.
Στη χώρα µας, είναι προφανές ότι παρόµοιες εγκαταστάσεις
θα δηµιουργήσουν επενδύσεις και θα ανοίξουν δουλειές και θα
λύσουν ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα. Βέβαια, ταυτόχρονα καλά
κάνουµε και έχουµε ξεκινήσει και µιλάµε για την ενεργειακή απόδοση και µάλιστα, για το πώς αυτό µπορεί να συνδεθεί µε συγκεκριµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες, µε τη τσιµεντοβιοµηχανία, για παράδειγµα, όπου έχουµε ένα ανοιχτό διάλογο για
το πώς θα µπορέσουν να εντάξουν στην παραγωγική τους διαδικασία την καύση εναλλακτικών καυσίµων, για να µπορέσει να µειωθεί το κόστος και ταυτόχρονα να µειωθεί και το κόστος της
συλλογής των απορριµµάτων. Εδώ, λοιπόν, είναι χρήσιµο να ξεκαθαρίσουµε ποιος κάνει τι. Και αυτό, γιατί θα δείτε από αυτά
που θα πούµε µετά ότι υπάρχουν ευθύνες για τις καθυστερήσεις.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής έχει ένα ρόλο συντονισµού –αναφέρθηκα και εχθές σε αυτό
το ζήτηµα- για την πολιτική διαχείρισης, γνωµοδοτούµε για τις
προτάσεις ένταξης, είµαστε αρµόδιοι για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για την ένταξη των έργων διαχείρισης
αλλά η ευθύνη για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ανήκει
στους ΟΤΑ και στους νέους φορείς τους ΦΟΔΣΑ και βεβαίως,
στις περιφέρειες, οι οποίες έχουν το συνολικό σχεδιασµό. Υπάρχει ένας περιφερειακός σχεδιασµός στερεών αποβλήτων που
προβλέπεται σε κάθε περιφέρεια.
Ποια είναι η σηµερινή κατάσταση; Ο σχεδιασµός που έγινε την
περίοδο 2003-2005 έχει ξεπεραστεί εκ των πραγµάτων, υλοποιείται αλλά χρειάζεται επικαιροποίηση στις περισσότερες περιπτώσεις. Έχει υλοποιηθεί το 70% των προβλεπόµενων στους
περιφερειακούς σχεδιασµούς χώρων υγειονοµικής ταφής. Λειτουργούν εβδοµήντα οχτώ και δεκαεπτά κατασκευάζονται ή επεκτεί- νονται. Σε τέσσερις Περιφέρειας της χώρας, στη Δυτική
Μακεδονία, στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και Κρήτη λειτουργεί το
σύνολο -ή σχεδόν- των προβλεπόµενων υποδοµών διάθεσης.
Μας µένουν σαράντα τρεις χώροι υγειονοµικής ταφής που πρέπει να γίνουν, οι µισοί από τους οποίους είναι σε νησιά. Αυτό θα
εξαλείψει πλήρως το πρόβληµα των ΧΑΔΑ. Για την πλειοψηφία
εξ αυτών έχουµε ένταξη είτε στα περιφερειακά επιχειρησιακά
προγράµµατα είτε στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Περιβάλλον»
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του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Αντίθετα, έχουµε µια σχετική καθυστέρηση στους σταθµούς
µεταφόρτωσης, τους γνωστούς ΣΜΑ. Λειτουργούν πενήντα ένας
τέτοιοι σταθµοί, κατασκευάζονται δεκαεπτά και υπολείπονται
άλλοι εβδοµήντα έξι που είναι περίπου οι µισοί. Έχουµε µεγάλη
καθυστέρηση στην Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας
και Πελοποννήσου, αλλά και δύσκολες νησιωτικές περιφέρειες.
Τέλος, ως προς τις κεντρικές µονάδες επεξεργασίας που είναι
τα µεγάλα εργοστάσια, από τις συνολικά προβλεπόµενες σαράντα πέντε στον περιφερειακό σχεδιασµό -που νοµίζω κανένας
λογικός άνθρωπος δεν θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν σήµερα σαράντα πέντε µονάδες, γι’ αυτό και χρειάζεται µια αναθεώρηση ο
περιφερειακός σχεδιασµός- λειτουργούν τέσσερις: Στα Άνω Λιόσια, τα Χανιά, το Ηράκλειο και την Κεφαλλονιά. Έχουν δροµολογηθεί στη δυτική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και
Αττική και υπάρχει ωριµότητα σε Σέρρες, Γιαννιτσά, Ηµαθία,
Αχαΐα και Κέρκυρα.
Πρέπει να τονίσουµε ότι η καθυστέρηση σε όλα αυτά συνήθως
δεν έχει να κάνει τόσο µε διοικητικές αβελτηρίες και την οργάνωση των οικείων φορέων, αλλά έχει να κάνει µε τις αντιστάσεις
της τοπικής κοινωνίας. Εδώ, λοιπόν, τίθεται ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα επεξήγησης και πειθούς. Αυτό εµείς έχουµε επιχειρήσει να
το κάνουµε και γι’ αυτό προχωράµε στην Αττική µε µία ταχύτητα
τώρα, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτές τις αντιστάσεις ή τις εύλογες ανησυχίες, να καθησυχάσουµε, καθώς είναι
προφανές ότι πρέπει σε όλη τη χώρα να υπάρξουν παρόµοιου
είδους εγκαταστάσεις, για να λύσουµε το µεγάλο αυτό πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ δύο λεπτά παραπάνω.
Για το ζήτηµα του φαληρικού δεν θα τοποθετηθώ, θα µιλήσει
ο Αναπληρωτής Υπουργός. Έχει γίνει µεγάλη συζήτηση. Εγώ
θέλω να πω µόνο µία λέξη. Αλίµονο, εφόσον έχουµε µία µελέτη
µετά από το νόµο, δεν προσαρµόσουµε το νόµο! Η µελέτη είναι
ενός γνωστού, εξαιρετικού αρχιτέκτονα, του Ρέντζο Πιάνο, που
έχει παρουσιαστεί, έχει γίνει τεράστια διαβούλευση γύρω από
αυτήν. Αλίµονο, εάν δεν οδηγήσουµε σε µία βιώσιµη λειτουργία!
Δεν µπορούµε πια να µιλάµε για πάρκα, για πράσινες εκτάσεις,
οι οποίες απλώς κοστίζουν στο φορολογούµενο, χωρίς να έχουν
τις απαραίτητες ελαφρές υποδοµές για να µπορέσουν να γίνουν
βιώσιµες.
Έρχοµαι τώρα σε µερικά ζητήµατα ενέργειας, µε τα οποία θα
κλείσω. Έχουµε κατ’ αρχάς το άρθρο 52 και τα υδροηλεκτρικά.
Τα υδροηλεκτρικά είναι ΑΠΕ -να το ξεκαθαρίσουµε αυτό- µε την
εξαίρεση υδροηλεκτρικών –και αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- που χρησιµοποιούνται µονάχα στη λογική της αντλησιοταµίευσης δίπλα σε συµβατική παραγωγή. Για όλα τα υπόλοιπα,
αλίµονο, εάν τα υδροηλεκτρικά δεν ήταν ΑΠΕ!
Παρ’ όλα αυτά, δεν εξισώνουµε εµείς τα υδροηλεκτρικά µε
όλες τις υπόλοιπες ΑΠΕ ως προς την πρόσβαση στο σύστηµα
και την εγγυηµένη τιµή. Αυτό που κάνουµε είναι να προσφέρουµε
ένα συστηµατικό σχήµα αδειοδότησης, που ισχύει ήδη για τα
µικρά υδροηλεκτρικά και µάλιστα όχι για το σύνολο της αδειοδοτικής διαδικασίας αλλά µόνο για την άδεια εγκατάστασης και την
άδεια λειτουργίας, φυσικά µε διαφοροποιηµένο τρόπο στα µικρά
και στα µεγάλα. Όσον αφορά δε την άδεια παραγωγής δεν κάνουµε καµµία αλλαγή στην αδειοδοτική διαδικασία για τα µεγάλα
υδροηλεκτρικά. Εδώ, λοιπόν, είναι µία παρέµβαση που κάνουµε
στο άρθρο 52, η οποία πιστεύουµε ότι είναι σωστή, υγιής και εξισώνει τη δυνατότητα ιδιωτών µε τις δυνατότητες που έχει ήδη η
ΔΕΗ για τα µεγάλα υδροηλεκτρικά, κάτι που θα ήταν πρόβληµα
και µε την κοινοτική νοµοθεσία.
Έρχοµαι στο περίφηµο άρθρο 56, στο οποίο έχουµε κάνει µια
σηµαντική προσαρµογή. Βλέπω ότι αυτή η προσαρµογή έχει γίνει
θετικά δεκτή. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να πάµε πέρα απ’ αυτήν
την προσαρµογή, για να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη, όµως θέλω
να το ξεκαθαρίσω ως εξής: Κατ’ αρχάς, είναι προφανές ότι και
για τη συγκεκριµένη περίπτωση του Αγίου Νικολάου στον
Άραχθο αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι είναι πολύ βεβαρηµένη πε-
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ριοχή, για να µπορέσει να σηκώσει µια άλλη, παρόµοια επένδυση. Είναι αυτή η θέση του Υπουργείου. Όµως, εάν πηγαίναµε
και «κλειδώναµε», πέρα απ’ αυτό που λέει η διάταξη την οποία
προσθέσαµε, στη σύµφωνη γνώµη, αυτό πιστεύουµε ότι θα εµπόδιζε την υλοποίηση όλου του νέου πλαισίου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, το οποίο έχουµε κάνει. Η χώρα χρειάζεται
υποδοµές που έχουν να κάνουν µε τη διαχείριση των υδάτινων
πόρων, χρειάζεται δηµόσια διαβούλευση. Θεωρώ αδιανόητο να
µπορεί να γίνει ένα παρόµοιο έργο, χωρίς να είναι σύµφωνη η
τοπική κοινωνία. Νοµίζω, όµως, πως πρέπει να βρούµε τη σωστή
ισορροπία, ώστε να µη µπορέσουµε να βάλουµε υπερβολικά εµπόδια σε άλλες περιοχές, σε άλλα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την υλοποίηση παρόµοιων έργων.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ επιγραµµατικά σε δύο-τρία άλλα θέµατα ενέργειας, τα οποία τέθηκαν στη
συζήτηση.
Πρώτον, ξεκίνησε µία συζήτηση για την κατάσταση στη ΔΕΗ.
Εγώ είµαι πρόθυµος να κάνουµε µια πραγµατική συζήτηση για
την κατάσταση της ΔΕΗ, να θυµίσουµε πότε και πώς αυξήθηκαν
τα χρέη, να θυµίσουµε πότε η ΔΕΗ είχε τις µεγάλες ζηµιές -το
2008- και να υπενθυµίσω σε όλους ότι τα τελευταία δύο χρόνια
η ΔΕΗ έχει κόψει 700 εκατοµµύρια ευρώ από τη µισθοδοσία της.
Παρακαλώ, οποιονδήποτε να µου υποδείξει σε ποια άλλη περίοδο έγινε παρόµοια µείωση στα λειτουργικά κόστη αυτής της
µεγάλης επιχείρησης. Βεβαίως, έχει ένα πολύ µεγάλο αναπτυξιακό πρόγραµµα, το οποίο όµως µε 4,5 δισεκατοµµύρια χρέος
δυσκολεύεται να υλοποιήσει µόνη της.
Δεύτερο ζήτηµα είναι η λιανική και χονδρική. Όλοι παρακολουθήσαµε τι έχει γίνει τις τελευταίες ηµέρες. Εγώ οφείλω να πω ότι
αυτό που παρακολουθήσαµε έχει να κάνει µε τις ωδίνες δηµιουργίας µιας πραγµατικής ανταγωνιστικής αγοράς.
Παρατηρώ ότι οι δύο αρµόδιοι φορείς, η ΡΑΕ και ο ΔΕΣΜΗΕ
έκαναν τη δουλειά τους και παρατηρώ ότι ενεπλάκη και ο εισαγγελέας σε σχέση µε το τι έχει συµβεί µε συγκεκριµένες εταιρείες.
Δεν θα µπω στη συζήτηση, γιατί αυτό έχει να κάνει µε τη δικαιοσύνη, αλλά η πολιτεία αντέδρασε σωστά, προστάτευσε τους καταναλωτές που είχαν πάει σ’ αυτές τις εταιρείες και επαναλαµβάνω την απόλυτη βούληση αυτού του Υπουργείου να λειτουργήσει η εγχώρια αγορά απελευθερωµένα. Ήδη από σήµερα
λειτουργεί ο ΑΔΜΗΕ και ο ΛΑΓΗΕ, που είναι τα δύο νέα σχήµατα
που έγιναν µετά από το νέο σχέδιο νόµου για την απελευθερωµένη αγορά, που έγινε το περασµένο καλοκαίρι.
Φωτοβολταϊκά και εγγυηµένες τιµές: Κάναµε µια απαραίτητη
διόρθωση µε την οποία συµφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία της
αγοράς. Οι τιµές είναι υψηλές στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο ψηλές
από άλλες χώρες. Ο λόγος για τον οποίο δεν κάναµε µια πιο µεγάλη διόρθωση είναι γιατί είναι πολύ δύσκολο στις σηµερινές
συνθήκες να βρεθεί χρηµατοδότηση για τα έργα αυτά.
Ακούω έκπληκτος ότι στις ανανεώσιµες πηγές δεν έχει γίνει τίποτα, όταν τα τελευταία δύο χρόνια έχει διπλασιαστεί η εγκατεστηµένη ισχύς ανανεώσιµων πηγών στη χώρα µας και όταν ειδικά
για τα φωτοβολταϊκά έχουµε 2000MW µε κλειδωµένες τιµές.
Τέλος, τέθηκε από πολλούς Βουλευτές των ενεργειακών
νοµών ένα ζήτηµα γύρω από το λιγνιτικό τέλος, το οποίο είναι
µέσα στο νοµοσχέδιο αυτό και έχει να κάνει µε την απαραίτητη
προσπάθεια ισορρόπησης του ΔΕΣΜΗΕ, για να µην έχει έλλειµµα ο ΔΕΣΜΗΕ και να µπορούν να γίνονται επενδύσεις στις
ανανεώσιµες πηγές.
Δεν είµαστε θετικοί στο να χρησιµοποιηθούν πόροι απ’ αυτό
το λιγνιτικό τέλος υπέρ των ενεργειακών δήµων και νοµών, όµως
είµαστε ανοικτοί –και το έχω δηλώσει καθαρά- να ξαναδούµε
βελτιωτικά το ποσοστό του περίφηµου πόρου λιγνίτη, το οποίο
έχει να κάνει µε τον συνολικό τζίρο της ΔΕΗ, ο οποίος πηγαίνει
στις τοπικές κοινωνίες οι οποίες έχουν τέτοιες εγκαταστάσεις
και οι οποίες προσφέρουν παρά πολύ στην ελληνική κοινωνία και
οικονοµία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.
Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προχωρούµε στον κατάλογο οµιλητών και το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Βλάχος, Βουλευτής Νοµού Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Μπορώ να έχω το λόγο,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ποιο θέµα, κύριε
Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος θα ήθελα να σχολιάσω ορισµένα απ’ αυτά που
ακούστηκαν στην Αίθουσα αυτή. Θα περιµένω να πάρω το λόγο,
ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζουµε πόσοι Υπουργοί θα µιλήσουν.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, να προγραµµατιστούµε λίγο όσον αφορά
και το λόγο των Υπουργών, αλλά και των εισηγητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σωστά. Θα το ρυθµίσουµε.
Ορίστε, κύριε Βλάχο, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώ µε διάφορα θέµατα τα οποία έµµεσα ή άµεσα σχετίζονται µε το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε. Είπαµε πολλά στις
συνεδριάσεις των επιτροπών και επανέρχοµαι σήµερα µε µια
διόρθωση που πρέπει να γίνει στο ν. 4030 και συγκεκριµένα στο
άρθρο 49 παράγραφος 8.
Το είπαµε και στην επιτροπή, το λέµε και σήµερα εδώ και περιµένω έστω αυτήν την τελευταία στιγµή να υπάρξει παρέµβαση
από τον Υπουργό και να γίνει κατανοητή αυτή η πρόταση που
κάνουµε. Είναι µια αδικία και αφορά αρκετούς δήµους της Αττικής όπου βρίσκονται µπροστά στο εξής πρόβληµα: Προκειµένου
να τακτοποιήσουν οι συµπολίτες µας τα αυθαίρετα µε βάση το
νόµο, βρίσκονται µπροστά σε µια υψηλή τιµή αντικειµενικής
αξίας του δήµου, επειδή τυχαίνει ένα µόνο οικοδοµικό τετράγωνο ή µια µικρή έκταση του δήµου να έχει τιµή πάνω από 2.200.
Αυτή, λοιπόν, η τιµή συµπαρασύρει για τακτοποίηση όλο το δήµο
µε ανώτατη τιµή.
Επειδή φαίνεται ότι δηµιουργούνται παρερµηνείες, θέλω να
πω ότι µιλούµε για περιοχές εκτός σχεδίου, µιλάµε για αντικειµενική αξία, που δεν έχει προσδιοριστεί και άρα, καταλαβαίνετε
ότι είναι υποβαθµισµένες περιοχές και υπάρχει κάθε λόγος και
σ’ αυτές τις περιοχές να γίνει τακτοποίηση. Άρα, έχουµε κάθε
λόγο να ζητάµε να γίνει µε την ελαχίστη τιµή και όχι µε την υψηλότερη.
Άρα, δεν υπάρχει θέµα γενίκευσης της όποιας τροποποίησης
του νόµου σε όλη την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν αντικειµενικές
αξίες. Εδώ, µιλάµε για πολύ λίγες περιοχές που όµως, είναι σε
δυσµενέστατη κατάσταση. Εκεί, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εγώ
προτείνω σαν τελευταία λύση να συµπληρωθεί στην παράγραφο
8 του άρθρου 49 του ν. 4030 «εφόσον αυτή η τιµή, 2.200 είναι
πάνω από το 10% των ορίων του δήµου» και να αναλάβει την εµβαδοµέτρηση ο οικείος δήµος. Δεν είναι πολύ, προκειµένου να
ξεµπλοκαριστεί το όλο θέµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Η εφορία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Εύκολα διαπιστώνεται. Τα στοιχεία που
εγώ αναφέρω εύκολα διαπιστώνονται, εάν κατανοηθεί το άδικο
αυτής της ρύθµισης. Από εκεί και πέρα, νοµίζω, ότι το 10% δεν
είναι µεγάλο ποσοστό. Τι σηµαίνει, δηλαδή; Πρέπει τουλάχιστον
το 10% της εκτός σχεδίου που δεν έχει τιµή, να είναι πάνω από
2.200. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι µία δίκαιη ρύθµιση και
εγώ περιµένω, πραγµατικά, τελειώνοντας να δω την παρέµβασή
σας, προκειµένου να κλείσει αυτό το θέµα.
Αλλιώς, λυπούµαι που θα το πω. Εγώ έχω αυτήν τη στιγµή υπ’
όψιν µου δήµους στην Αττική -το Δήµο Κορωπίου, το Δήµο Παλλήνης, το Δήµο Ραφήνας- που έχουν αυτό το πρόβληµα και βεβαίως, οι πολίτες θα οδηγηθούν στο να µην πάνε για
τακτοποίηση. Ουσιαστικά τους εξαιρείτε. Γιατί να πάνε; Θα περιµένουν µια πιο ευνοϊκή ρύθµιση. Κάποιος άλλος θα τους ακούσει καλύτερα.
Την ίδια ώρα, βλέπετε όλοι κατανοούµε το δίκαιο του αιτήµατος. Γιατί δεν το λύνουµε σήµερα; Γιατί πρέπει να µην πάνε να
τακτοποιήσουν και να περιµένουν µετά από δύο µήνες µια άλλη
ρύθµιση που θα γίνει κατανοητή και αποδεκτή και θα τους δώσει
τη δυνατότητα να προσέλθουν; Αυτό νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι
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µπορεί να γίνει σήµερα και δεν βλέπω το λόγο που δεν µπορεί
να γίνει. Το ένα είναι αυτό.
Το άλλο που θέλω να θίξω είναι ότι όταν ξεκίνησε το νοµοσχέδιο, θέσαµε υπ’ όψιν σας, κύριε Υπουργέ, ένα αίτηµα της Παµποντιακής Συνοµοσπονδίας. Εγώ το είπα στις συνεδριάσεις της
επιτροπής δύο-τρεις φορές και δεν πήρα απάντηση. Κατατέθηκε
στο µεταξύ µία τροπολογία και σήµερα, έχουµε µία διατύπωση
η οποία δίνει λύση. Με πρώτη µατιά συµφωνώ και εγώ ότι είναι
σε θετική κατεύθυνση. Δεν είµαι σίγουρος αυτήν τη στιγµή αν
δίνει λύση συνολικά στο πρόβληµα που έχουν οι συγκεκριµένοι
παλιννοστούντες και αν αυτό το 20% που περιορίζεται το πρόστιµο είναι ικανοποιητικό, είναι αποδεκτό. Οι συγκεκριµένοι νεοπρόσφυγες σηµειωτέον δεν αυθαιρέτησαν, αλλά πήγαν µε βάση
το ν. 2790 και έχτισαν εκεί που τους έδειξε το κράτος. Απλά η
πολιτεία δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί και να βάλει στο µεταξύ
από τότε κανόνες εκεί που οργάνωσαν τη ζωή τους, και τους συνοδεύουν πρόστιµα.
Εδώ, µε µία πρώτη µατιά, κύριε Υπουργέ, βλέπω ότι υπάρχει
µια εκκρεµότητα µε τυχόν πρόστιµα του παρελθόντος. Τι γίνονται αυτά; Γιατί εσείς λέτε, αν πάνε σήµερα να τακτοποιήσουν το
αυθαίρετο. Ωραία, έχουν το 20% του προστίµου. Αν έχουν πρόστιµα διατήρησης που τους συνοδεύουν, αυτά τι γίνονται; Πώς
τακτοποιούνται; Γιατί σ’ αυτό που σας είπα και σας έθεσα υπ’
όψιν στην προηγούµενη συνεδρίαση, µιλούσα για πάγωµα των
προστίµων έως ότου η πολιτεία βάλει κανόνες στη δόµηση. Άρα,
καταλαβαίνω από το υπόµνηµα ότι υπάρχουν πρόστιµα που τρέχουν και που πρέπει εδώ να διευκρινίσουµε τι γίνονται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Συµψηφίζονται
αυτά από το νόµο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Συµψηφίζονται.
Το επόµενο που θέλω να θίξω, κύριε Υπουργέ, το είπαµε και
την προηγούµενη φορά. Είπαµε ότι υπάρχουν πολλές εκκρεµότητες σε σχέση µε το νόµο τακτοποίησης των αυθαιρέτων. Είπαµε σε µία συνεδρίαση να τα δούµε όλα συνολικά, για να
µπορέσουµε, πραγµατικά, να δώσουµε απαντήσεις σε συνεχή
ερωτήµατα που θέτουν οι συµπολίτες µας. Μάλιστα, κάτι που
εγώ έκανα σηµαία, ήταν οι δόσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν µπορούν να υπάρξουν περισσότερες δόσεις. Μίλησα για εξατοµικευµένες δόσεις και ο κύριος
Υπουργός µου είπε ότι αποκλείεται και δεν γίνεται. Δηλαδή δεν
γίνεται εξατοµικευµένη δόση, να µπορεί κάποιος να δίνει το 20%
ή 30% του µηνιαίου εισοδήµατός του και γίνεται, σύµφωνα µε τη
δική σας λογική, να δώσει 1.100 ευρώ κάποιος που έχει µηνιαίο
εισόδηµα 1.000 ευρώ;
Ε, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι µια τέτοια ρύθµιση αποκλείει τους
συµπολίτες µας. Κάνατε µια διόρθωση. Είναι στη θετική κατεύθυνση. Τις τριάντα έξι δόσεις τις κάνατε σαράντα οκτώ. Πίστευα
ότι, αφού κάνετε που κάνετε το βήµα -µην το διορθώνουµε σε
δόση– θα µπορούσαµε να πάµε στις εξήντα δόσεις, στην πενταετία, για να µπορέσουν να προσέλθουν. Δεν είναι ικανοποιητικός
ο ρυθµός που προσέρχονται οι συµπολίτες µας στην τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων τους, γιατί, πραγµατικά, υπάρχει οικονοµική δυσπραγία και αυτό το ζούµε όλοι. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε
άλλη εικόνα ή αν όλοι αυτοί που δεν έχουν έρχονται σ’ εµάς. Εγώ
αυτήν την εικόνα µεταφέρω και λέω, προκειµένου να µην πάρετε
τίποτα, προκειµένου να µη γίνει τακτοποίηση, δώστε τη δυνατότητα τουλάχιστον των εξήντα δόσεων, αφού δεν θέλετε την εξατοµικευµένη, να προσέλθουν οι άνθρωποι να τακτοποιήσουν, για
να µπορέσουµε σε αυτό που λέµε «αυθαιρεσία» να βάλουµε µια
τελεία και παύλα. Δεν µπορεί να συνεχίζεται έτσι αυτή η κατάσταση. Αλλά πώς θα γίνει; Εάν κλείσουµε µε µιας όλες τις πόρτες
και να µην το διαιωνίζουµε το πρόβληµα. Έχετε εµπειρία ότι όλοι
οι προηγούµενοι νόµοι δεν µπόρεσαν να δώσουν απαντήσεις και
να σταµατήσουν τα αυθαίρετα. Η µια γενιά διαδέχεται την άλλη.
Δεν µας προβληµατίζει γιατί γίνεται αυτό; Δεν αναζητούµε τι δεν
έχουµε κάνει καλά, προκειµένου να το διορθώσουµε;
Κλείνω µε δύο ακόµα θέµατα. Κατέθεσα µία τροπολογία για
µια ρύθµιση στο άρθρο 55. Δεν πήρα καµµία απάντηση και δεν
ξέρω γιατί απορρίπτεται. Μάλιστα, δεν αφορά την Περιφέρεια
Αττικής, αφορά άλλη περιοχή, αλλά πιθανόν το θέµα αυτό να το
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αντιµετωπίζουν και άλλοι συµπολίτες µας επιχειρηµατίες. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν µπορούµε να σταµατήσουµε την οµηρία
αυτών των ανθρώπων. Μίλησαν και άλλοι συνάδελφοι και πιστεύω ότι έστω αυτήν την ώρα µπορεί να γίνει αποδεκτή.
Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι το θέµα σχετικά µε τις
αγροτοβιοµηχανικές µονάδες. Ζήτησα να ενταχθούν στο ν. 3325.
Θα αρκεστώ όµως σήµερα, κύριε Υπουργέ, στη διαβεβαίωση των
συνεργατών σας ότι θέλει καλύτερη επεξεργασία και να επανέλθουµε σε επόµενο νοµοσχέδιο. Θα αρκεστώ, πραγµατικά, και θα
πω ότι είναι θετικό το ότι αναγνωρίζετε ότι υπάρχει ένα πρόβληµα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε επόµενο νοµοσχέδιο αυτό
µπορούµε να το δουλέψουµε καλύτερα και να δώσουµε λύση.
Διότι είπα και την προηγούµενη φορά ότι στην Αττική, στην οποία
επιτρέπονται βιοτεχνίες και βιοµηχανίες, δεν επιτρέπονται αγροτοβιοµηχανικές µονάδες σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί
ως Γ2, δηλαδή ως αγροτικές. Αυτό είναι παράλογο. Εάν υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι και κάποια παράθυρα, να τα κλείσουµε.
Αλλά σαν κανόνας εµένα δεν µου ακούγεται καλά. Νοµίζω ότι
αυτή η δυνατότητα σε αυτές τις περιοχές πρέπει να δοθεί.
Κρατώ ότι σε µία επόµενη ρύθµιση θα δοθεί ικανοποιητική απάντηση και σε αυτό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Βλάχο, Βουλευτή Νοµού Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Τσιρώνης, Βουλευτής Άρτας του
ΠΑΣΟΚ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, αυτή η δουλειά
που έγινε αυτές τις δύο µέρες εδώ στην Ολοµέλεια, αλλά και
αυτή που προηγήθηκε στη επιτροπή θα πρέπει να αποτελέσει
οδηγό πώς πρέπει να νοµοθετεί η Βουλή. Και απορούµε γιατί
αυτά τα δυόµισι χρόνια δεν κάνουµε αυτήν τη δουλειά, αυτόν τον
τρόπο νοµοθέτησης, που αφουγκράζεται και λαµβάνει υπ’ όψιν
τις ανάγκες της κοινωνίας, τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και
τις ανάγκες των συνθηκών της σηµερινής κατάστασης. Πραγµατικά θέλω να συγχαρώ σύσσωµη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που
δείχνει µε τη στάση της τον τρόπο που πρέπει να νοµοθετεί η
Βουλή. Πραγµατικά θα ήθελα να σας συγχαρώ µόνο και µόνο γι’
αυτό και θα ήθελα να πω ότι έγιναν πάρα πολλές προτάσεις,
έγινε σύνθεση και βάλαµε πολλά ζητήµατα. Πολλά κάνατε αποδεκτά και µε τον τρόπο που έπρεπε να γίνουν, όπως µε το θέµα
της στεγαστικής αποκατάστασης των Ποντίων, µε τα αυθαίρετα,
µε το συµβολικό αυτό πρόστιµο που βάλατε, το 20%. Το ίδιο
έγινε και µε τα τοπογραφικά των αγροτών, που κάνατε αποδεκτές τις τροπολογίες και τις προτάσεις των Βουλευτών µε τον
τρόπο που έγιναν, έτσι ώστε να µην επιβαρύνεται υπερβολικά,
θα λέγαµε, ένας αγρότης όταν µεταβιβάζει το ακίνητο του µε µεγάλα έξοδα για τα τοπογραφικά του διαγράµµατα.
Και για τα υδροηλεκτρικά έργα θα λέγαµε ότι δείξατε µία πολύ
µεγάλη υποχώρηση: όχι υποχώρηση µε την έννοια ότι το Υπουργείο κάνει πίσω στο ζήτηµα της στρατηγικής, δηλαδή αν θα πρέπει να γίνονται υδροηλεκτρικά, ούτε κι εµείς άλλωστε το αξιώνουµε.
Και εγώ χθες εδώ στην Ολοµέλεια, κύριε Υπουργέ, τοποθετήθηκα και είπα ότι στον δικό µου νοµό ακουµπάνε τέσσερα υδροηλεκτρικά από τα οποία τα τρία µπορούν να προχωρήσουν. Το
φράγµα του Αγίου Νικολάου δεν µπορεί να προχωρήσει, το είπατε κι εσείς. Μας ικανοποιεί βέβαια η δήλωση που κάνατε στην
οµιλία σας ότι αυτή η περιοχή είναι επιβαρυµµένη και άρα, δεν
µπορεί να περιληφθεί σ’ έναν τέτοιου είδους σχεδιασµό της λεκάνης απορροής, ενδεχοµένως, αφού άλλωστε έχουµε και µία
προχθεσινή απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, µε το οποίο δεν προβλέπει έναν τέτοιο σχεδιασµό και
αρνείται την κατασκευή ενός τέτοιου έργου, για τους γνωστούς
λόγους.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, πρέπει να προχωρήσει το φράγµα της
Μεσοχώρας, που είναι στα όρια των Τρικάλων και της Άρτας. Δεν
µπορεί να µείνει ένα κουφάρι στη µέση του πουθενά. Είναι
ντροπή όποιος περνάει από εκεί να βλέπει ένα τέτοιο έργο ανα-
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ξιοποίητο, που έχει κοστίσει εκατοντάδες εκατοµµύρια στον ελληνικό λαό µέσω της ΔΕΗ, που είναι µία κρατική επιχείρηση.
Δεν µπορεί επίσης, να µην γίνει το φράγµα του Αυλακίου. Είναι
µία περιοχή, η οποία µπορεί να το σηκώσει περιβαλλοντικά. Μπορεί να αντέξει η περιοχή. Υπάρχει, θα λέγαµε, και η ανταπόκριση
της κοινωνίας όπου θέλει να γίνει εκεί το έργο, το θεωρεί ως αναπτυξιακό σε µία αποµονωµένη περιοχή.
Όµως, θα πρέπει να αποσυνδεθεί και το φράγµα της Συκιάς
από την εκτροπή του Αχελώου. Το φράγµα της Συκιάς δεν έχει
καµµία σχέση µε την εκτροπή του Αχελώου. Εµείς που είµαστε
από εκεί, εµείς που γνωρίζουµε την περιοχή, ξέρουµε ότι αυτό
το υδροηλεκτρικό έργο δεν έχει καµµία σχέση µε την εκτροπή.
Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αποσυνδεθεί, για να µην
υπάρχουν αυτά τα νοµικά προβλήµατα και να προχωρήσει.
Είναι στη δική µου περιοχή, στις πηγές της Άρτας και νοµίζω
ότι η κοινωνία εκεί το θέλει και µπορεί να προχωρήσει. Τα λέω
όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, για να αντιληφθείτε ότι δεν έχουµε
στείρα άρνηση στην κατασκευή έργων.
Αλλά το φράγµα του Αγίου Νικολάου στον Άραχθο –επειδή
έχουν κατασκευασθεί, όπως είπαµε, άλλα δύο φράγµατα, το
«Πουρνάρι 1» και το «Πουρνάρι 2» και υπάρχει ο ΧΥΤΑ στην περιοχή- νοµίζω ότι οριστικά θα πρέπει να πάει στην άκρη.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 52 να πω το εξής. Κύριε
Υπουργέ, ξέρετε πως µικρά φράγµατα ως ΑΠΕ σε ολόκληρο τον
κόσµο θεωρούνται αυτά που έχουν ύψος µέχρι δεκαπέντε µέτρα,
δηλαδή που αυτά είναι κάτω από δεκαπέντε µέτρα. Ό,τι είναι
πάνω από δεκαπέντε µέτρα, θεωρούνται ως µη ανανεώσιµες
πηγές και συνεπώς, δεν µπορούν να χαρακτηρίζονται ως ΑΠΕ.
Επειδή φέρατε αυτήν τη ρύθµιση του άρθρου 52 παράγραφος
4, θα ήθελα να σας παρακαλούσα γι’ αυτά τα υδροηλεκτρικά
έργα, τα οποία είναι πάνω από 15MW, να είναι ξεκάθαρο ότι δεν
εξοµοιώνονται και δεν ονοµάζονται ΑΠΕ. Νοµίζω αυτό είναι, αλλά
θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
Όπως επίσης, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν µπορεί να υποβάλει κάποιος αίτηση στην ΡΑΕ να πάρει άδεια για υδροηλεκτρικό έργο µεγαλύτερο από 15MW και να χαρακτηρίζεται ως
ανανεώσιµη πηγή ενέργειας. Δηλαδή, αυτά τα δύο είναι τα πιο
σηµαντικά.
Σε ό,τι αφορά κάποιες παρεκκλίσεις που έκανε η ΔΕΗ, οι
οποίες περνάνε και στους ιδιώτες, δεν ξέρω γιατί έχουµε να κάνουµε µε κρατική επιχείρηση. Οι ιδιώτες είναι κάτι άλλο. Εν πάση
περιπτώσει, ας πούµε να υπάρχει µια εξοµοίωση, για λόγους
συµβατότητας µε το κοινοτικό καθεστώς. Να το δεχθούµε κι
αυτό.
Να δεχθούµε και αυτές τις παρεκκλίσεις που υπάρχουν στη
δασική νοµοθεσία, στις πολεοδοµικές ρυθµίσεις, στα ΣΧΟΑΠ,
στα ρυθµιστικά και οπουδήποτε γίνει. Αυτά να τα δεχθούµε σε
ό,τι αφορά αυτά τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. Αλλά να µη χαρακτηριστούν όµως, σε καµµία περίπτωση ως ΑΠΕ.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας κάνω και µία έκκληση. Αυτό το µεγάλο ζήτηµα που συζητούµε συνέχεια για τους
µηχανικούς του Πολυτεχνείου και τους τεχνολόγους µηχανικούς
νοµίζω ότι είχε ρυθµιστεί µε τον προηγούµενο νόµο. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 49 αυτό µπορεί να µείνει απέξω, έχει αλλάξει. Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να υπερβάλλουµε. Αυτοί οι δύο
είναι σήµερα. Αν στο µέλλον έχουµε και άλλους τέτοιους φορείς,
τότε θα επανέλθουµε και θα το κάνουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δηµήτρη Τσιρώνη, Βουλευτή Νοµού Άρτας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Βουλευτής Β’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν τοποθετηθώ για το νοµοσχέδιο, θα ήθελα να κάνω ένα
σχόλιο στο σχόλιο του φίλου και συναδέλφου, του κ. Αυγενάκη,
ο οποίος αρκετή ώρα πριν, κατά την τοποθέτησή του, κάλεσε –
και ορθώς- την Κυβέρνηση Παπαδήµου και τους τρεις Αρχηγούς
να διεκδικήσουν τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις από την
κ. Μέρκελ. Πολύ σωστή είναι η τοποθέτηση. Επί τεσσεράµισι
χρόνια µε οκτώ διαφορετικούς Υπουργούς, τρεις διαφορετικές
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κυβερνήσεις προσπαθώ µε επίκαιρες ερωτήσεις, παρεµβάσεις
κ.λπ. να τους πείσω να διεκδικήσουν τα 575 δισεκατοµµύρια δολάρια, που, όπως έχουν υπολογίσει ξένοι ειδικοί, µας χρωστάνε.
Έχει δίκιο. Έτσι πρέπει να γίνει. Επιτέλους, πρέπει όλοι να προσπαθήσουµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Θυµίζω, όµως, ότι προσπάθησα και επί των ηµερών της κ.
Μπακογιάννη, όταν η κ. Μπακογιάννη ήταν Υπουργός Εξωτερικών -η σηµερινή Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµµαχίας- για
αυτό το θέµα και ατυχώς ούτε τότε κινήθηκε το θέµα των γερµανικών πολεµικών αποζηµιώσεων. Αυτά τα λέω επειδή παρότρυνε ο κ. Αυγενάκης όλους εµάς να τις διεκδικήσουµε. Όταν
ήταν η κ. Μπακογιάννη Υπουργός Εξωτερικών, δεν κινήθηκε απολύτως τίποτα.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο τώρα. Η Ελλάδα παραµένει πάντα
ουραγός στη διαχείριση των ανακυκλώσιµων υλικών. Έτσι και
πολύτιµους πόρους, φυσικά, ξοδεύει, για να εισάγει πρώτες ύλες
και για συσκευασίες και αυτές οι συσκευασίες µετά πάνε χαµένες, αφού µετά τη χρήση τους ή τις καίει ή τις θάβει, αλλά πάντως δεν τις ανακυκλώνει στο βαθµό που χρειάζεται.
Στο νοµοσχέδιο νοµίζω ότι γίνονται θετικές παρεµβάσεις. Δεν
υπάρχει, φυσικά, η απαιτούµενη τόλµη και η ταχύτητα αντίδρασης, αφού τα τέσσερα κύρια ανακυκλώσιµα υλικά ενθαρρύνεται
να συλλέγονται χωριστά µέχρι το 2015 και όχι άµεσα, όταν, παραδείγµατος χάριν, αυτή η χωριστή συλλογή έχει αρχίσει εδώ
και είκοσι χρόνια στο Βέλγιο στο οποίο ζούσα.
Ο στόχος που ετέθη, του 50% µέχρι το 2020, καθόλου αισιόδοξος δεν είναι. Είναι πολύ χαµηλός ο στόχος. Όµως, αν γινόταν
κάτι γρήγορα και εξοικονόµηση πόρων θα είχαµε και πρόσθετες
θέσεις εργασίας. Σήµερα δουλεύουµε, όπως ξέρουµε όλοι, µε
τον ένα µπλε κάδο ανακύκλωσης στις µεγάλες πόλεις, όπου πέφτουν µέσα χαρτιά, συσκευασίες, µπουκάλια κ.λπ..
Στο Βέλγιο, στο δήµο που έµενα, υπήρχε χωριστή σακούλα για
κάθε σπίτι, ανάλογα µε τις πλαστικές συσκευασίες που έπρεπε
να µπαίνουν εκεί και όποιος µπέρδευε τα ανακυκλώσιµα απλώς
έµενε µε τα σκουπίδια αµανάτι. Δεν του τα έπαιρνε το σκουπιδιάρικο.
Όσο για τα βιολογικά απόβλητα, τα οποία ξέρουµε ότι είναι το
50% των αστικών απορριµµάτων, η χωριστή συλλογή τους θα
φθάσει –αυτοί είναι οι στόχοι του νοµοσχεδίου- µετά βίας το 10%
το 2020. Άρα και πάλι ο στόχος είναι απαισιόδοξος.
Στο ίδιο νοµοσχέδιο, δεν µαθαίνουµε αν αποκλείεται το ενδεχόµενο µαζικής εισαγωγής αποβλήτων για καύση σε µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός δηλαδή του δικτύου
διαχείρισης. Κάτι τέτοιο –γίνεται και σήµερα- προφανώς θα µας
µετατρέψει ακόµα περισσότερο σε σκουπιδοεισαγωγική χώρα
µε εισαγωγές σκουπιδιών, παραδείγµατος χάριν, από την Ιταλία
και µε επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Ασφαλώς, το σαφές και διαχρονικό συµπέρασµα, είναι ότι η
ελληνική πολιτεία δεν εφαρµόζει πολιτικές µείωσης των απορριµµάτων, ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή αλλά παραµένουµε περίπου στη δεκαετία του 1970, όταν περνούσε η
σκουπιδιάρα, άλεθε τα πάντα και µετά πήγαινε κατευθείαν στη
χωµατερή.
Είναι χαρακτηριστικό της κοντόθωρης πολιτικής του ελληνικού
κράτους και το αδιέξοδο που υπήρχε –το θυµόµαστε όλοι- µε τη
λυµατολάσπη από την Ψυττάλεια, αφού δεν είχε υπάρξει πρόβλεψη για τα παρεπόµενα της λειτουργίας ενός πολύ σηµαντικού
έργου. Έπρεπε να γίνει η Ψυττάλεια. Δεν είµαι σίγουρος αν
έπρεπε να γίνει σε εκείνο ακριβώς το σηµείο, διότι υπάρχουν και
ιστορικές προεκτάσεις. Δεν ξέρω αν έπρεπε να γίνει στην Ψυττάλεια. Πάντως, το έργο έπρεπε να γίνει. Πρέπει να παραδεχθούµε ότι αν άρχισε να υπάρχει πάλι ζωή στα νερά του
Σαρωνικού, αυτό οφείλεται σε αυτό το έργο. Δεν είχε γίνει, όµως,
πρόβλεψη για τη λυµατολάσπη. Θυµάστε τι είχε συµβεί πριν λίγα
χρόνια µε τη µεταφορά µε φορτηγά κ.λπ..
Δεν µπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει καµµία αισιοδοξία για σοβαρή επεξεργασία των αποβλήτων στο άµεσο µέλλον, αφού µέγιστο µέρος των αστικών απορριµµάτων θα διατηρηθεί σε
σύµµεικτη µορφή τουλάχιστον µέχρι το 2020, µε αποτέλεσµα και
σπατάλη, αλλά και αδιέξοδα στη διαχείριση των απορριµµάτων.
Θα ήθελα να πω εδώ ότι είναι εξαιρετικά ευχάριστο το γεγονός
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ότι έγινε επιτέλους αποδεκτή µία ρύθµιση για το γήπεδο της
ΑΕΚ. Συνυπογράψαµε Βουλευτές και των τριών κοµµάτων που
µετέχουν στην Κυβέρνηση. Είναι µία τροπολογία που πολύ
σωστά προώθησε ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Βούρος.
Έχω καταθέσει πέντε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή, σε τέσσερις διαφορετικούς Υπουργούς, µε τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, για το γήπεδο της ΑΕΚ. Και άλλες τόσες έχω κάνει για
το γήπεδο του Παναθηναϊκού, παρ’ ότι η γυναίκα µου έχει το εύγλωττο επώνυµο Γιούτσου, κύριε Νεράντζη! Και ξέρουµε όλοι τι
σηµαίνει για κάθε Ολυµπιακό το επώνυµο Γιούτσου!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Μένει να πούµε «έµπαινε»!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: «Έµπαινα», λοιπόν και εγώ,
ως σύζυγος της Γιούτσου αλλά για τα γήπεδα του Παναθηναϊκού
και της ΑΕΚ που έπρεπε να γίνουν, γιατί σηµαίνουν και θέσεις
εργασίας και ανάπλαση για την περιοχή. Και, επιτέλους, αυτές
οι πολύ ιστορικές οµάδες δικαιούνται να έχουν έδρα, όπως έχει
και ο Ολυµπιακός ένα γήπεδο, το οποίο όλοι καµαρώνουµε.
Είναι, λοιπόν, θετικό το ότι έγινε σήµερα αποδεκτή η τροπολογία
για την ΑΕΚ. Είναι µία πάρα πολύ θετική εξέλιξη.
Ο κ. Βλάχος, έθεσε πολύ σωστά το θέµα των αυθαιρέτων. Εδώ
υπάρχουν διαµαρτυρίες κατοίκων για το τι θα πληρώσουν για τη
νοµιµοποίηση, κ.λπ.. Αναφέροµαι σε ρεπορτάζ έγκυρων εφηµερίδων, όπως της εφηµερίδας «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ». Οι κάτοικοι πολλών περιοχών –ανέφερε το Κορωπί, αλλά υπάρχουν και
ένα σωρό άλλες περιοχές- λένε ότι είναι τεράστια η επιβάρυνση
και αδυνατούν να την καταβάλουν. Όπως λέει και ο γνωστός κωµικός Γιάννης Μπουρνέλης, ο οποίος γράφει και στην εφηµερίδα
«ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ», «άλλο το αυθαίρετο στον Κοκκιναρά,
άλλο στην Κοκκινιά». Αυτό, επιτέλους, πρέπει να το καταλάβουµε, γιατί δεν µπορεί να είναι ίδια η επιβάρυνση, γιατί είναι
άλλες οι οικονοµικές δυνατότητες των κατοίκων αυτών των δύο
περιοχών. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει µία διαβάθµιση.
Τέλος, θα ήθελα να πω και τα συγχαρητήριά µου προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ για το ζήτηµα της στέγασης των Ελλήνων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πρώην Σοβιετική
Ένωση. Την περασµένη εβδοµάδα ήµουν στο Συµβούλιο της Ευρώπης. Ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γεωργίας κ. Βασχάτζε, στον οποίο έθεσα το θέµα της παλιννόστησης, αλλά και των
διωγµών που υφίσταται η ελληνική εθνική µειονότητα στη Γεωργία. Του είπα και όλα αυτά που τραβά η µειονότητα στη Γεωργία,
η οποία την έχει οδηγήσει στο να φυλλορροεί.
Μου είπε ότι πρώτη φορά ακούει ότι κυνηγιέται αλύπητα η ελληνική µειονότητα, αλλά παραδέχθηκε παράλληλα –και εδώ είναι
το τρελό- ότι από εξακόσιες χιλιάδες µειώθηκε σε τριακόσιες χιλιάδες ο αριθµός των Ελλήνων και έπεται και συνέχεια.
Αυτό είναι ένα δείγµα Ελλήνων οι οποίοι ξεριζώθηκαν λόγω
των διώξεων, τις οποίες υπέστησαν από την πρώην Σοβιετική
Ένωση, αλλά και µετά τη Σοβιετική Ένωση, από όλα αυτά τα καθεστώτα που επακολούθησαν.
Το ελληνικό κράτος έδειξε την ανυπαρξία του µε τους παλιννοστούντες πρόσφυγες. Νοµίζω ότι είναι σε όλους γνωστή η επιστολή –έχει αναφερθεί πολλές φορές, αλλά θα την καταθέσω
στα Πρακτικά για λόγους ιστορικούς, είπα ότι έχω συγχαρεί την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το ότι λύνει
το θέµα- της «Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδος» του Δήµου
Ασπροπύργου και της «Πανελλαδικής Επιτροπής Ποντίων». Σηµασία έχει και το ενηµερωτικό σηµείωµα, το οποίο θα το καταθέσω στα Πρακτικά. Η επιστολή εστάλη για να ανακουφιστούν
επιτέλους άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν εδώ, στην Ελλάδα, αλλά το
ελληνικό κράτος ούτε οργανωµένα τους υποδέχθηκε ούτε οργανωµένα τους στέγασε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έστω και µετά από είκοσι χρόνια που παλεύουν, εν πάση περιπτώσει, να κατοχυρώσουν ένα κεραµίδι πάνω απ’ το κεφάλι
τους, κάτι γίνεται. Όλα, βέβαια, έµειναν στα λόγια. Όλες αυτές
οι ποµπώδεις διακηρύξεις, ότι δηλαδή «θα τους εγκαταστήσουµε
στη Θράκη» και ότι «θα πυκνώσει εκεί ο πληθυσµός» και όλα
αυτά έµειναν στα χαρτιά. Τίποτα δεν έγινε. Αυτοί οι άνθρωποι
άρχισαν να βολοδέρνουν αριστερά και δεξιά, να παλεύουν µε το
ΙΚΑ, την πολεοδοµία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, παλαιότερα
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το ΥΠΕΧΩΔΕ, τους δήµους, γι’ αυτές τις παράγκες που έφτιαξαν,
για να µπουν µέσα αυτοί και τα παιδιά τους.
Το ελληνικό κράτος, λοιπόν, είχε µουγκαθεί επί χρόνια, όσο
υπήρχαν Έλληνες στη Σοβιετική Ένωση –είχε µουγκαθεί για
τους Ποντίους της Σοβιετικής Ένωσης, µην τυχόν και ενοχλήσει
τα καρντάσια εκεί στη Σοβιετική Ένωση- και τώρα διαιωνίζει εδώ
την προσφυγιά τους.
Σας καταθέτω τα έγγραφα για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για πρώτη φορά, λοιπόν, διαφαίνεται µία ελπίδα επίλυσης του
προβλήµατος µε κινήσεις άµεσες και πρακτικές. Δώσαµε συντάξεις, επιδόµατα και λούσα σε όσους µπουκάρησαν µε το «έτσι
θέλω» στην Ελλάδα, τους Αλβανούς, τους Πακιστανούς, τους
Σουδανούς, τους Αφγανούς και δεν συµµαζεύεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι θετικό το ότι σήµερα κάνουµε και κάτι για τους ξεχασµένους Έλληνες του Πόντου, του Καυκάσου και της υπόλοιπης
τέως Σοβιετικής Ένωσης που ήταν ξένοι εκεί και έγιναν αποδιοποµπαίοι εδώ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη, Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ
της Μαγνησίας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τις αρκετές αλλαγές που
έκανε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο σχέδιο νόµου, όπως κατατέθηκε αρχικά στη Βουλή και όπως σήµερα
συζητείται στην Ολοµέλεια.
Δεν θα τοποθετηθώ ιδιαίτερα στα Κεφάλαια Α’ και Β’, γιατί
θεωρώ ότι έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες αλλαγές. Απλώς, θα
ήθελα να επισηµάνω ότι όταν θα εφαρµοστεί το νέο σύστηµα διαχείρισης των αποβλήτων, θα πρέπει να φροντίσουµε ώστε να καλύπτεται ένα ελάχιστο ποσοστό στα τρία πρώτα στάδια, δηλαδή
της πρόληψης, της επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης,
πριν δροµολογήσουµε τεχνικές και τεχνολογίες για την ανάκτηση
ενέργειας.
Θα αναφερθώ ειδικότερα στο Κεφάλαιο Γ’, επισηµαίνοντας ότι
έχουν γίνει πάλι αρκετές αλλαγές προς θετική κατεύθυνση αλλά
παραµένουν παράγραφοι που έχουν εκπτωτική διάθεση σε
σχέση µε το περιβάλλον, τις οποίες και θα αναφέρω συγκεκριµένα.
Όσον αφορά το άρθρο 49, νοµίζω ότι όλες οι αλλαγές που έγιναν από τον κύριο Υπουργό, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και το άρθρο πλέον έχει
µία ισορροπία, όπως ζητήθηκε από πολλούς συναδέλφους, σε
ό,τι αφορά τα αδόµητα αγροτεµάχια και κληροτεµάχια που είναι
σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Στο άρθρο 50, εξακολουθώ και υποστηρίζω στην παράγραφο
5 ότι δεν µπορεί οι δηµόσιοι φορείς, οι οποίοι έχουν κατασκευάσει αυθαίρετες κατασκευές, να εξαιρεθούν από έστω κι από ένα
ποσοστό του προστίµου που προβλέπει ο ν. 4014/2011. Αυτή η
ιστορία των µπαταχτσήδων του ελληνικού δηµοσίου που κατασκευάζουν όπου θέλουν, ό,τι θέλουν και όσο θέλουν, χωρίς να
υπάρχει ούτε µία απολύτως επίπληξη από τη διοίκηση, δεν µε
βρίσκει σύµφωνο. Θεωρώ, όπως κάναµε σε προηγούµενη νοµοθεσία, ότι θα µπορέσουν να έχουν ποσοστό τουλάχιστον 10%20% για να υπάρχει και η έννοια της συνευθύνης. Γιατί ζητάµε
σε έναν ιδιώτη, ορθά, να καταβάλει ένα πρόστιµο και στο δηµόσιο φορέα που παραβιάζει το νόµο, ενώ δεν θα έπρεπε να τον
παραβιάζει, δεν υπάρχει καµία απολύτως επίπληξη ή ποινή.
Η παράγραφος 6, για τις κορυφογραµµές –το είχα πει και στην
επιτροπή- βλέπω ότι δεν έχει υποστεί καµµία αλλαγή παρά µόνο
την αφαίρεση της λέξης «υδατοκρίτης». Δεν µε βρίσκει καθόλου
σύµφωνο. Θεωρώ ότι είναι µία κραυγαλέα διάταξη σε βάρος του
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περιβάλλοντος και δεν προτίθεµαι να την ψηφίσω.
Στο άρθρο 51, διάβασα και την τοποθέτησή σας χθες για το
Φάληρο και συµφωνώ απολύτως µαζί σας για το γεγονός ότι θα
πρέπει να στηρίξουµε την ανάπλαση του Φαλήρου. Πρόκειται για
ένα µείζον έργο για την πρωτεύουσα, όχι µόνο για την Αθήνα,
αλλά είναι κι ένα παράδειγµα προς όλες τις πόλεις της χώρας,
ότι θα πρέπει να συµφιλιωθεί µε το παράκτιο µέτωπο.
Θα έπρεπε η ενηµέρωση που µας κάνατε µεταξύ δευτέρας
ανάγνωσης και Ολοµέλειας να έχει γίνει πιο έγκαιρα, για να αποφευχθούν και παρεξηγήσεις, οι οποίες πολλές φορές προκύπτουν από την αύξηση των ποσοστών των όρων δόµησης και των
ποσοστών κάλυψης.
Θα σας καλέσουµε, κύριε Υπουργέ, να έρθετε στην Επιτροπή
Περιβάλλοντος, για να παρουσιάσετε το συνολικό πρόγραµµα
όπως έχει διαµορφωθεί, για να υπάρχει πλήρης γνώση όλων των
συναδέλφων για το πώς προχωρά αυτή η πολύ µεγάλη παρέµβαση.
Στο ίδιο άρθρο η παράγραφος 10, όπου τροποποιείται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ και Υποδοµών τις διατάξεις
για τις διαγωνιστικές διαδικασίες της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»,
έχω την εντύπωση ότι είναι µία περιττή διάταξη η οποία δηµιουργεί περισσότερο θόρυβο. Δεν µπορείτε να τροποποιήσετε
αυτό που αφορά στην κοινοτική νοµοθεσία, γιατί αυτό θα είχε
καταστήσει απολύτως παράτυπες τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
Δεν θα υπήρχε περίπτωση να σταθούν πουθενά.
Στην ουσία µε κοινή υπουργική απόφαση έρχεσθε να τροποποιήσετε τον κανονισµό µελετών που έχει η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε.». Γιατί, λοιπόν, να µην τροποποιήσει τον κανονισµό µελετών
η ίδια η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» µέσα από το Διοικητικό Συµβούλιο και πρέπει να γίνει µε κοινή υπουργική απόφαση; Δεν επιµένω
σ’ αυτό. Εν πάση περιπτώσει σας το επισηµαίνω.
Στο άρθρο 52, έγινε συζήτηση κι από συναδέλφους κι από τον
κ. Τσιρώνη. Αναφέρθηκε στα 15 MW. O µητρικός ν. 3468/06,
θέτει τα 15 MW όχι γιατί θεωρεί ότι τα 16 MW, τα 36 MW, τα 106
MW δεν είναι ανανεώσιµη πηγή ενέργειας -προφανώς τα υδροηλεκτρικά είναι ανανεώσιµη πηγή ενέργειας- αλλά γιατί θέλει να
διαφυλάξει το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, όπου συνήθως
πραγµατοποιούνται υδροηλεκτρικά έργα, από µεγάλες κατασκευές.
Δεν είναι τυχαίο, κύριε Υπουργέ, ότι στην παράγραφο 7 και 8,
στις οποίες αναφέρεται το εδάφιο µε το οποίο αντικαθίσταται το
προηγούµενο εδάφιο, αναφέρουν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις και παραπέµπουν στο ν. 998/79 και έχουν ειδικότερη αναφορά στο άρθρο 8 παράγραφος 2 σε περιοχές «Natura»,
«Ramsar», εθνικούς δρυµούς και αισθητικά δάση. Αυτό είναι το
πνεύµα του νοµοθέτη. Δεν είναι αν διαφωνούµε για το τι είναι
ΑΠΕ και τι δεν είναι, αλλά είναι ότι µία εγκατάσταση τέτοιας
ισχύος παραπέµπει σε µεγάλο κατασκευαστικό έργο, που εκ των
πραγµάτων κατασκευάζεται σε δασική περιοχή ή και σε δασική
έκταση, πιθανότατα «Ramsar» ή «Natura», άρα γι’ αυτό έχει εξαιρεθεί αρχικά.
Το επισηµαίνω, γιατί κατάλαβα από τη συζήτηση ότι υπήρχε
µία άλλη αντίληψη. Εγώ κρατώ µία επιφύλαξη ως προς το µέγεθος της εγκατάστασης. Θέλω να πιστεύω ότι οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα γίνουν, θα προβλέψουν να µη γίνει
κάτι το οποίο είναι πολύ βαρύ για το φυσικό περιβάλλον.
Στο άρθρο 53, θα σας παρακαλούσα να προσθέσετε στην παράγραφο 1, κύριε Υπουργέ, εκεί που ορθώς διορθώσατε ότι θα
πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως µετά το πέρας της κατασκευής το πάρκο ή το άλσος, «από τον υπεύθυνο του έργου ή
την αναθέτουσα αρχή». Και δεν είναι προφανές, γιατί ξέρουµε
τι θα γίνει µετά στο ελληνικό δηµόσιο, κανένας δεν θα αναλαµβάνει την ευθύνη να αποκαταστήσει το πάρκο ή το άλσος.
Η αναθέτουσα αρχή, λοιπόν, η «ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» ή η «ΤΡΑΜ Α.Ε.»
θα αναλάβει ρητώς από το νοµοθετικό πλαίσιο την υποχρέωση
να αποκαταστήσει την αλλαγή, εκτός αν θέλει να την αναλάβει
το Υπουργείο µε ρητή αναφορά στη συγκεκριµένη παράγραφο.
Σε ό,τι αφορά στην παράγραφο 4 για τον Παρνασσό, είναι
προφανές ότι δεν έχω τίποτα εναντίον του Παρνασσού και του
χιονοδροµικού κέντρου, αντιθέτως έχω την άποψη, όπως κάναµε
και στο ν. 4014 και στο 3937/2011 να νοµιµοποιήσουµε τα χιονο-
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δροµικά κέντρα.
Απλώς δεν µπορώ να συµφωνήσω, ως νοµοθετικής προσέγγιση, µε περιπτωσιολογικές νοµοθετικές διατάξεις, πόσω δε µάλιστα όταν αυτές συνοδεύονται από µία διατύπωση που λέει
«κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων ότι µπορεί να υπάρχουν εργασίες επέκτασης» χωρίς να έχουµε ενηµέρωση από
εσάς, κύριε Υπουργέ, από το Υπουργείο, ποιες ακριβώς θα είναι
αυτές οι εργασίες επέκτασης και κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων.
Εκφράζω σοβαρή επιφύλαξη για τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
Θεωρώ ότι δεν πρέπει να νοµοθετούµε µε αυτόν τον τρόπο και
νοµίζω ότι θα πρέπει να το κοιτάξουµε και µία ακόµα φορά, όσο
είναι ακόµα ώρα.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 56. Έγινε πολύ µεγάλη συζήτηση
για το άρθρο 56 –και κλείνω µ’ αυτό. Είναι το άρθρο, το οποίο
παραπέµπει στα υδροηλεκτρικά έργα ή στα έργα τα οποία γίνονται στις λεκάνες απορροής, µε βάση τα σχέδια που καταρτίζονται, σε συνάρτηση µε το περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο.
Είµαι βέβαιος ότι πολλοί συµφωνούν ότι θα πρέπει να κρατήσουµε την ιεραρχία του σχεδιασµού. Η ιεραρχία του σχεδιασµού,
θα επέβαλε πρώτα την επικαιροποίηση του περιφερειακού χωροταξικού σχεδίου και σε δεύτερη φάση την προσαρµογή του
περιφερειακού χωροταξικού σχεδίου στις ειδικότερες κατευθύνσεις που προβάλλει και αποτυπώνει το σχέδιο της λεκάνης απορροής. Άλλωστε, αυτό είναι και το πνεύµα του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 56, όπου λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η
προσαρµογή.
Έρχεται ο νοµοθέτης και λέει ότι ξέρετε έχουµε ανάγκη την
ανάπτυξη. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό, όλοι θέλουµε ανάπτυξη
στη χώρα. Γι’ αυτό ζητά ο νοµοθέτης από τη Βουλή, να επιτρέψει
ότι µπορεί να κατασκευάζονται υδροηλεκτρικά έργα πριν να επικαιροποιηθεί το περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο, µε βάση το
σχέδιο της λεκάνης απορροής. Πρόκειται για µία «εξαιρετική διαδικασία». Δεν λέω «εξαιρετική» µε την έννοια της ποιότητας, αλλά
«εξαιρετική» µε την έννοια της διαδικασίας.
Αφού, λοιπόν, είναι εξαιρετική διαδικασία και γίνεται για να
προλάβουµε την ανάπτυξη και να βοηθήσουµε έργα, εκεί, λοιπόν, πρέπει να προσθέσετε ότι θα πρέπει να γίνει «µε σύµφωνη
γνώµη του οικείου περιφερειακού συµβουλίου». Προφανές είναι
ότι αυτό είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι
να αναθεωρήσετε τα περιφερειακά. Εκεί δεν χρειάζεται σύµφωνη
γνώµη αλλά όταν µιλάµε για εξαιρετική διαδικασία, θα χρειαστεί
σύµφωνη γνώµη. Κι αν κάποιοι νοµίζουν ότι µας κάλυψε, το γεγονός ότι προσθέσατε ένα εδάφιο που λέει ότι θα υπάρχει παροχή γνώµης, ούτως ή άλλως παρέχει γνώµη το οικείο περιφερειακό συµβούλιο και σήµερα. Δεν χρειάζεται να επαναληφθεί
µέσα στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα –συνοψίζω, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω- θεωρώ ότι έχει
πολύ σηµαντική δουλειά για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο προανακριτικό έργο που
µπορεί να έχουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος και στο τριµελές
εφετείο που εκδικάζει τα κακουργήµατα για περιβαλλοντικές
υποθέσεις. Θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ σηµαντική δουλειά για τη
διαχείριση των αποβλήτων. Εκφράζω προβληµατισµό για την
Ενότητα Γ’. Δεν είµαι σύµφωνος για τα άρθρα 50, 51, 53 και 56.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Καρτάλη, Βουλευτή Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ζητήσει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι
ενοχλώ, καµµιά φορά και εντός της Αιθούσης, αλλά θέλω να
είµαι απολύτως ειλικρινής και κυρίως θέλω, όταν η χώρα µου και
ο ελληνικός λαός ζει ένα δράµα -που ενδεχοµένως πολύ σύντοµα
να εξελιχθεί σε τραγωδία- να µην «τυρβάζω περί άλλα», για να
µη µου πει κανείς «των οικιών υµών εµπιπραµένων, υµείς άδετε»
και για να µη λέω κι εγώ µεθαύριο, ότι όταν συνέβαιναν αυτά,
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«διάβαζα» ή ακόµα χειρότερα, «δεν διάβαζα καν»!
Κύριε Πρόεδρε, αυτές τις ηµέρες, όταν η χώρα κρέµεται κυριολεκτικά από τις αποφάσεις που ουσιαστικά ερήµην της λαµβάνονται, εδώ στο εσωτερικό της χώρας…
Παρακαλώ τα Υπουργικά Έδρανα να ακούσουν τι λένε οι Βουλευτές. Κύριε Υπουργέ, σε εσάς απευθύνοµαι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σας ακούω,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αρκετά µας «γράφετε» στα νοµοσχέδιά σας, όχι κι εδώ µέσα!
Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθείτε, υποθέτω τι γίνεται. Πρέπει
να παρακολουθούµε όλοι τι γίνεται. Εδώ, λοιπόν, διαβάζουµε
άρθρα προσώπων του περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού κ. Παπαδήµου.
Όταν τρία κόµµατα στη Βουλή στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση, κάποιοι αφελείς προφανώς, οραµατίζονται πως θα δυναµιτιστεί το πολιτικό σύστηµα της χώρας. Και όσοι λυµαίνονταν
ως τώρα τη χώρα και τον πλούτο της, θεωρούν ότι το πολιτικό
σύστηµα µπορεί να αποτελέσει –και µάλιστα στα πρόσωπα των
τριακοσίων, σήµερα, της Βουλής- τον αποδιοποµπαίο τράγο για
τα δικά τους αµαρτήµατα. Καταγγέλλουν µε τη γνωστή φασιστική αρχή, όλους µας συλλήβδην και αθρόως, γιατί βέβαια θέλουν να µην εξατοµικευτεί και γι’ αυτούς η ευθύνη καθενός στη
λεηλασία της χώρας.
Ακούω για δηµοσκοπήσεις. Αλλά εµένα οι φίλοι µου λένε ότι
στους δέκα, δεκαπέντε που καλούνται στο τηλέφωνο να απαντήσουν, µόνο ένας, δύο, δέχονται, γιατί οι περισσότεροι κλείνουν
το τηλέφωνο. Έχουν πολλαπλασιαστεί, δυστυχώς, ενώ ο σύνδεσµος των εταιρειών δηµοσκοπήσεων, δεν ασχολείται µε το πλήθος όχι µόνο πολιτικών ερευνών, αλλά πλείστων όσων, για χίλια
δύο ζητήµατα, που κανείς δεν ρωτάει πόθεν έχουν τα τηλέφωνα
πολιτών που έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν να τα έχει ο καθένας
υπ’ όψιν του και να τα χρησιµοποιεί είτε για τις πολυεθνικές πρόκειται είτε για τις εταιρείες δηµοσκοπήσεων, που µας λένε ποιο
ραδιόφωνο να ακούσουµε ή από πού να ψωνίσουµε.
Με βάση, λοιπόν, το δείγµα ενός, δύο απαντήσεων σε σύνολο
δέκα, δεκαπέντε οχλουµένων, βγάζουν και την «απόφαση» για
λογαριασµό του ελληνικού λαού.
Λυπάµαι βαθύτατα, διότι αυτά τα ανεχόµαστε όταν δίνουν την
εντύπωση σε ορισµένους σχηµατισµούς ότι κάτι τσιµπολογάνε
από τους άλλους. Όπου όµως οι θεσµοί κατ’ αυτόν τον απαίσιο
τρόπο απαξιώνονται, στο τέλος αυτοί που πληρώνουν είναι οι
ασθενέστεροι και όχι οι ισχυρότεροι. Και σήµερα αυτοί που
κλαίνε και οδύρονται, δεν είναι αυτοί που «είναι στα κεραµίδια»,
αλλά είναι ο πολύς κόσµος που πεινάει, που δυστυχεί, που είναι
σε βαθιά κατάθλιψη και δεν έχει καν κουράγιο να διαµαρτυρηθεί.
Οι φορείς των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, των εργαζοµένων,
καταγγέλλουν ότι την ώρα που η Ελλάδα δίνει αυτή τη µάχη,
υπάρχει µία πέµπτη φάλαγγα εντός της χώρας, που τρώει τα
πνευµόνια της, τα σωθικά της. Είπαν κάποιοι στον Πρόεδρο του
Eurogroup και εξετέθη ο κ. Γιούνγκερ µε µία δηµόσια δήλωση,
µε αφορµή ένα άρθρο του µεσοπρόθεσµου, ότι τάχα η Βουλή
των Ελλήνων, καταψήφισε ένα νόµο για την απελευθέρωση των
επαγγελµάτων, για να συµπεράνει «τι µπορούµε να κάνουµε σε
αυτή την Ελλάδα;».
Κύριε Πρόεδρε, έρχοµαι στο περίφηµο νοµοσχέδιο. Είναι θετικότατο το γεγονός ότι ποινικοποιούνται οι προσβολές στο περιβάλλον, ότι ρυθµίζονται ζητήµατα για την αποτελεσµατικότερη
διαχείριση των αποβλήτων κ.λπ.. Ταυτόχρονα, όµως, την ώρα
που καίγεται η χώρα, τα συντεχνιακά συµφέροντα, όλοι αυτοί
που ξέρουν και πολιτικά πρόσωπα να επηρεάζουν και υπηρεσίες
να ρυµουλκούν, µας φέρνουν εδώ διατάξεις, για τις οποίες εγώ
ντρέποµαι γιατί είµαι αναγκασµένος ως µέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου να πω γι’ αυτές την άποψή µου.
Την παραµονή της παραιτήσεως της κυβέρνησης Γεωργίου
Παπανδρέου πέρασε εν τάχει µε εισηγητές µέλη του τεχνικού
επιµελητηρίου, µε τον παριστάµενο Υπουργό µέλος του τεχνικού
επιµελητηρίου, ένα νοµοσχέδιο που, αν δείτε τα Πρακτικά του,
θα ντρέπεστε κι εσείς γι’ αυτό. Ο κύριος Υπουργός είπε ότι µε
επόµενο νόµο θα διορθώσει τα «ηµαρτηµένα», διότι πέρασαν
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άλλα αντ’ άλλων. Όχι µόνο αυτό δεν συνέβη αλλά υπέκυψε εκβιαζόµενος. Θα καταθέσω τη σχετική ανακοίνωση του ΤΕΕ για
να καταλάβετε αν υπάρχει ή όχι εκβιασµός.
Έδωσε ο κ. Σηφουνάκης, στο τεχνικό επιµελητήριο το ηλεκτρονικό σύστηµα µε δαπάνες των Ελλήνων φορολογουµένων
και την ενίσχυση από τα κοινοτικά ταµεία, για τον έλεγχο της διαδικασίας νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων και το τεχνικό επιµελητήριο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, όχι ένας οποιοσδήποτε επαγγελµατικός σύλλογος, εκβιάζει. Σταµάτησε επί δύο
µέρες, κύριε Πρόεδρε, να δέχεται αιτήσεις για ρυθµίσεις αυθαιρέτων, µέχρις ότου υποχρεώθηκε η Κυβέρνηση, το Υπουργείο
να φέρνει αυτές τις αισχρές, αισχρότατες διατάξεις.
Εγώ τιµώ το διπλωµατούχο αρχιτέκτονα-µηχανικό, αλλά
όποιον αρχιτέκτονα ρωτήσετε, θα πει «δεν µπορώ να κάνω έργο
ηλεκτρολόγου και µηχανολόγου σ’ ένα έργο αποκατάστασης
ενός σπιτιού, ενός παραδοσιακού κτίσµατος».
Καταργεί ο κύριος Υπουργός, το Υπουργείο Παιδείας, και πτυχιούχους τµηµάτων των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Εάν γίνοµαι πολλές φορές µονότονος υποστηρίζοντας αυτόν το
θεσµό, δεν είναι γιατί εγώ εισηγήθηκα την ίδρυσή του, αλλά γιατί
επί είκοσι πέντε χρόνια δισεκατοµµύρια έχουν ξοδευτεί από τον
κρατικό προϋπολογισµό και εκατό χιλιάδες και πλέον νέοι επιστήµονες ανώτατης στάθµης -όπως εµείς εδώ νοµοθετήσαµε
όλοι µαζί- είναι στο δρόµο, όπως είναι στο δρόµο και χιλιάδες διπλωµατούχων µηχανικών που µ’ αυτές τις µεθοδεύσεις, κύριε Σηφουνάκη, τους στέλνετε για 500 ή 700 ευρώ στα µελετητικά
γραφεία όπου υπογράφουν µελέτες, για να φοροδιαφεύγουν τα
αφεντικά τους.
Αυτή είναι η θεωρία του κοινωνικού αυτοµατισµού. Βάζετε µια
οµάδα να «τρώγεται» µε την άλλη για να µη βλέπουν εκείνους
που οργιάζουν σε βάρος και των µεν και των δε.
Κύριε Πρόεδρε, σ’ αυτό το νοµοσχέδιο δεν πρέπει περάσει το
άρθρο 49. Δεν µίλησα καθόλου µε τον κύριο Υπουργό στη διαδικασία αυτή, σε αντίθεση µ’ άλλες φορές που µιλούσα για να βρω
κάποια άκρη. Είχα το λόγο του ότι σε επόµενο νοµοσχέδιο θα
διορθώσει τα ηµαρτηµένα εκείνου του προηγούµενου νόµου,
αλλά πού να υπάρξει τόλµη όταν το ΤΕΕ εκβιάζει;
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει καταδίκη της Επιτροπής Ανταγωνισµού για µεθοδεύσεις-καρτέλ από το επιµελητήριο. Νόµος του
απουσιάζοντος τώρα κ. Παπακωνσταντίνου, επέτρεψε στο επιµελητήριο να πετάει έξω από το σύστηµά του οποιονδήποτε µηχανικό, ακόµα και µη µελών του να τους κρατάει από την αµοιβή
τους και µάλιστα του δίνει και το δικαίωµα, να τους καλεί σε απολογία εάν συµφωνήσουν αµοιβή κατώτερη απ’ αυτή που νοµίζει
η σηµερινή ηγεσία του ΤΕΕ.
Ρωτώ, αυτά τα αίσχη ποιος ευσυνείδητος εκπρόσωπος του
λαού εδώ µέσα µπορεί να τα ανεχθεί, όταν η χώρα καίγεται, όταν
ένα θετικό βήµα στο περίφηµο θέµα της απελευθέρωσης των
επαγγελµάτων, τόσο κατάφωρα παραβιάζεται µε το έτσι θέλω;
Όλες αυτές οι οµάδες συµφερόντων, κύριε Πρόεδρε, έχουν οδηγήσει σχεδόν στον τάφο της, τη χώρα. Και φυσικά δεν υπολειπόµεθα ευθυνών, όχι όλοι συλλήβδην αλλά καθένας για το ρόλο
του. Ποιοι ήταν Υπουργοί Οικονοµικών και άφησαν όλους τους
φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς να διαλυθούν; Ή Υπουργού σε
άλλα υπουργεία; Όπως στο Υπουργείο των Δηµοσίων Έργων παλαιότερα και Περιβάλλοντος, τώρα. Ποιοι άλλοι ευθύνονται γι’
αυτά τα αίσχη, παρά αυτοί που τα εισηγούνται; Εµείς, ο απλός
εκπρόσωπος του λαού εδώ ο οποίος σφυροκοπείται καθηµερινά,
µε τη λογική όλων αυτών που έχουν το πάνω χέρι σήµερα είναι
πώς θα δυναµιτίσουν την ίδια την κοινωνία. Γιατί δεν νοιάζονται
γι’ αυτήν τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή
σας θα ήθελα µόνο ένα λεπτό.
Θέλω να θέσω κάποια πράγµατα απλώς υπ’ όψιν του Σώµατος,
όχι υπ’ όψιν του Υπουργείου. Ξέρω τις απόψεις του, ξέρω τη λογική του, ξέρω τις αποφάσεις του. Είναι όµως θέµα τιµής να κατατίθενται αυτά.
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Κύριε Πρόεδρε, τι συµβαίνει στο Φάληρο; Να αξιοποιηθούν τα
ακίνητα του δηµοσίου, αλλά να ετοιµάζουµε φιλέτα και µετά να
τα δίνουµε κοψοχρονιά; Οι Δήµοι Μοσχάτου, Καλλιθέας ζητάνε
ενηµέρωση. Δεν την είχαν καν. Αναφερθήκατε στη µελέτη, κύριε
Υπουργέ Περιβάλλοντος, κύριε Παπακωνσταντίνου, του γνωστού
Ιταλού ή Ισπανού, δεν ξέρω -λατινικής πάντως ρίζας το όνοµά
του. Την εφαρµογή αυτής της µελέτης ζητάει ο Δήµος Μοσχάτου. Μη µας λέτε, λοιπόν, ότι µ’ αυτήν τη µελέτη προχωράτε σ’
αυτές τις διατάξεις. Συζητείστε µαζί τους. Στο µέτρο που έχετε
δίκιο σ’ αυτές τις ρυθµίσεις που κάνετε θα τη δεχθούµε όλοι.
Κύριε Πρόεδρε, θα το θυµάστε, όταν καταψήφιζα όλες τις
συµβάσεις που µας έφερνε ο κ. Σιουφλιάς για τα µεγάλα έργα,
έλεγα ότι Βουλευτές δεν µπορούν να µελετήσουν ένα δωµάτιο
από προδιαγραφές µελετών, έργων κ.λπ.. Το ίδιο συµβαίνει µε
πάρα πολλές διατάξεις που έρχονται εδώ.
Είναι ικανοποιητική µια απάντηση µου έδωσε εκτός αιθούσης
ο κύριος Υπουργός για τα θέµατα των εγκαταστάσεων σε άλση
όπως του Βεΐκου. Ο λαός πηγαίνει εκεί. Δεν πάει ο λαός στο
«Hilton» να κολυµπήσει. Πηγαίνει να αναπνεύσει καθαρό αέρα.
Αν αυτό που είπατε, ότι οριζόντια θα δείτε πώς θα το αντιµετωπίσετε, θα είναι µια περίπτωση κατά την οποία θα υποχρεωθώ να
πω στο υπουργείο σας «µπράβο» σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον.
Όχι στον παρακαθήµενό σας, του οποίου η τακτική, λυπάµαι
πάρα πολύ -τι να πω- δεν τιµά ούτε την Κυβέρνηση ούτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη ολοκληρώστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Κακλαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ανακοίνωση η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Δ/νσης Στενογραφία και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Σηφουνάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω στον Πρόεδρο, κ. Κακλαµάνη αλλά και σε αρκετούς συνάδελφους που πιθανώς δεν ήταν
στην Αίθουσα σήµερα, όπως και χθες, σχετικά µε το µεγάλο έργο
ανάπλασης -το µεγαλύτερο ίσως από την Μεταπολίτευση και
µετά- που θα γίνει στο Λεκανοπέδιο, την ανάπλαση του Φαληρικού Όρµου, ότι το ΥΠΕΚΑ παρουσίασε στους Δήµους Μοσχάτου
και Καλλιθέας τη µελέτη από το στάδιο της προµελέτης, κύριε
Κακλαµάνη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Από το στάδιο της προµελέτης παρουσιάστηκε στους δήµους
όλη η φανταστική µελέτη που έχει κάνει ο Έντσο Πιάνο, αυτός ο
διάσηµος αρχιτέκτονας. Η χρηµατοδότηση της µελέτης έγινε µε
τη βοήθεια που ζητήσαµε από το «Ίδρυµα Νιάρχος».
Για να προλάβουµε τους χρόνους για ένα τόσο µεγάλο έργο,
εντάξαµε σε προηγούµενο νόµο τα τετραγωνικά τα οποία προβλέπονταν στην προµελέτη. Με την οριστικοποίηση της µελέτης
τα δυόµισι χιλιάδες τετραγωνικά της δόµησης γίνονται τεσσερισήµισι και τα πεντέµισι χιλιάδες τετραγωνικά, που είναι τα κιόσκια και οι υπαίθριες άλλες εγκαταστάσεις, γίνονται οκτώ αν
ενθυµούµαι.
Αυτή σύµφωνα µε την οριστική µελέτη του κ. Πιάνο, η οποία,
επαναλαµβάνω, έχει παρουσιαστεί από το επίπεδο της προµελέτης στους δήµους και στο Υπουργείο και επιτόπου στο Φάληρο.
Βεβαίως και αυτή η αλλαγή θα τους παρουσιαστεί.
Είπα και στον κ. Καρτάλη ότι από τη στιγµή κατά την οποία θα
κληθούµε –γιατί έχουν κληθεί οι άλλοι, κύριε Καρτάλη, αλλά
εµείς δεν έχουµε κληθεί γι’ αυτό το θέµα στην επιτροπή- να είστε
βέβαιος ότι θα το πράξουµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για το φόνο των ΤΕΙ δεν έχει να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πει τίποτα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ως προς τα
άλλα θέµατα τα οποία ειπώθηκαν…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για τη δολοφονία µάλλον.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Εγώ έχω δεχθεί καταγγελίες και από το Συλλογικό Όργανο των Αποφοίτων
των ΤΕΙ, όπως επίσης και από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πόσο αχάριστοι είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): …τις οποίες,
βεβαίως, τις αντιλαµβάνοµαι συντεχνιακά. Δεν εξυπηρετώ κανένα συντεχνιακό συµφέρον. Παρακολουθώ αυτά τα οποία πρέπει να παρακολουθώ και όπου πρέπει να παρεµβαίνουµε ως
Υπουργείο, ακολουθούµε αυτό που λένε οι νόµοι και το Σύνταγµα και τίποτα παραπάνω. Και τις διορθώσεις οι οποίες υπήρξαν ή έπρεπε να γίνουν, αυτές τις κάναµε, όπως και στο άρθρο
49. Με τον Υπουργό µαζί συνεννοηθήκαµε και πράγµατι, απαλείφθηκε εκείνη η διάταξη την οποία δεν ήθελαν –πολύ σωστά, αν
θέλετε- οι διάφοροι συνάδελφοι.
Δεν θέλω, όµως, λόγω της στιγµής να επεκταθώ σε θέµατα τα
οποία απλώς φορτίζουν. Δεν έχω µάθει ποτέ να είµαι δηµαγωγός. Έχω µία ιστορία, την οποία δεν µπορεί να την ακυρώσει κανείς. Έχω µία ιστορία η οποία είναι διάφανη και καθαρή. Κι αν
υπάρχω είκοσι πέντε χρόνια σ’ αυτήν την Αίθουσα, είναι γιατί
ποτέ δεν έµαθα να κρύβοµαι και να λέω ψέµατα ούτε να δηµοκοπώ. Η δηµοκοπία είναι ένα ωραίο πράγµα για όσους τους ταιριάζει. Εµένα δεν µου ταίριαζε ποτέ.
Έρχοµαι τώρα σε διάφορα θέµατα, τα οποία τέθηκαν.
Κύριε Πολατίδη, όσον αφορά τα συµβόλαια, πράγµατι µε τη
ρύθµιση που δηµοσιεύτηκε στο ν.4030 για τα συµβόλαια, θεσπίστηκε αυτή η σχετική υποχρέωση των εξαρτηµένων τοπογραφικών. Σας λέω, όµως, ότι για τα πριν το νόµο συµβόλαια δεν
υπάρχει σχετική υποχρέωση, αφού δεν ίσχυε ο νόµος προγενέστερα-αναδροµικά. Άρα, δεν υπάρχει αντικείµενο ρύθµισης.
Ως προς τα εξαρτηµένα τοπογραφικά: Επακριβώς αυτό το
οποίο προτείνεται είναι: Δεν απαιτείται τοπογραφικό εξαρτηµένο
διάγραµµα στην περίπτωση που η βεβαίωση θα αφορά αδόµητα
αγροτεµάχια ή κληροτεµάχια, τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου
πόλεως ή των ορίων του οικισµού και τα οποία προέρχονται από
αναδασµό ή περιλαµβάνονται στο κτηµατολόγιο Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης Ελέγχου, αυτό που λέµε ΟΣΔΕ, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και αδόµητα κληροτεµάχια διανοµής.
Στην περίπτωση που απαιτείται κτηµατογραφικό απόσπασµα
του αναδασµού ή του κτηµατολογίου του ΟΣΔΕ ή της πράξης
διανοµής: θα είναι θεωρηµένο από την αρµόδια Υπηρεσία Τήρησης του Αρχείου Αναδασµού ή του ΟΣΔΕ -µέσα από το ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ξέρετε- ή την αρµόδια Υπηρεσία Τήρησης του
Αρχείου Πράξης Αναδιανοµής.
Ως προς τους παλιννοστούντες η διάταξη έχει επακριβώς ως
εξής, όπως οι διάφοροι συνάδελφοι την κατέθεσαν: «Παλιννοστούντες οµογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Αρρένων και τα δηµοτολόγια δήµου ή κοινότητας για την υπαγωγή
στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 της κύριας και µοναδικής κατοικίας τους, καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως υπολογίζεται, σύµφωνα µε το παράρτηµα του
ν.4014/2011.». Νοµίζω ότι είναι όπως το είπατε κι εσείς, κύριε Μητσοτάκη.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη – αναδιατύπωση η οποία έχει ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ως προς τους
τυφλούς, στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 700 και µε ειδικό
αριθµό 71 προστίθενται οι λέξεις: «ολικώς τυφλοί, καθώς και
πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες που
υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%» αντικαθίσταται από τις λέξεις:
«Τυφλοί µε ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και πρόσωπα
που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες µε ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα, που βαρύνονται
φορολογικά από τυφλά πρόσωπα µε ποσοστό αναπηρίας από
80% και άνω ή άτοµα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές ανα-
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πηρίες µε ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αυτό, κύριε Υπουργέ,
να κατατεθεί στα Πρακτικά, για να πάει στην κατάλληλη σελίδα
και να διανεµηθεί και στην Αίθουσα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μάλιστα, κύριε
Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη - αναδιατύπωση η οποία έχει ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όσον αφορά
την πρόταση που έκανε ο κ. Βλάχος υπάρχει προσθήκη-αναδιατύπωση.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 στην περίπτωση β’ µετά τη
λέξη «ευρώ» προστίθενται οι λέξεις: «Σε ποσοστό µεγαλύτερο
του 10% της έκτασής της. Για τη συνδροµή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δήµου».
Δεύτερον, στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται η περίπτωση γ’ η οποία έχει ως εξής: «Στο τέλος της παραγράφου 7α’
του άρθρου 24 του ν.4014/2011 προστίθενται οι λέξεις «σε πο-
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σοστό µεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδροµή
της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
οικείου Δήµου».
Όπως µας διαβεβαίωσε το έχει δει και ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
Κατατίθεται και αυτή η προσθήκη-αναδιατύπωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη - αναδιατύπωση η οποία έχει ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Επίσης, θα
ήθελα να κάνω µία ακόµη προσθήκη διευκρινιστική.
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 51 ο αριθµός του νόµου
«3843/2011» αντικαθίσταται από τον αριθµό «3843/2010».
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Κατατίθεται και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη - αναδιατύπωση η οποία έχει ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Οµοίως, στην
µε γενικό αριθµό 713 και ειδικό αριθµό 79 τροπολογία-προσθήκη
όπως βελτιώθηκε νοµοτεχνικά η αναριθµηµένη παράγραφος 1
περίπτωση β’ του δεύτερου άρθρου οι λέξεις «το άρθρο» αντι-
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καθίσταται από τις λέξεις «τα άρθρα 280 και».
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη - αναδιατύπωση η οποία έχει ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα ήθελα να
κάνω επίσης µία προσθήκη όπως την πρότεινε ο κ. Καρτάλης.
Στο άρθρο 53 παράγραφος 1 µετά τη λέξη «πλήρως» προστίθενται οι λέξεις «από τον υπεύθυνο του έργου ή την αναθέτουσα
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αρχή».
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη - αναδιατύπωση η οποία έχει ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ως προς τα
άλλα που είπατε, κύριε Καρτάλη για τα αυθαίρετα των δήµων,
εµείς αυτό που έχουµε διαπιστώσει είναι ότι στο δηµόσιο τοµέα
γενικά, τα αυθαίρετα κτίσµατα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν έχουν καθόλου οικοδοµική άδεια. Υπάρχουν δήµοι που
έχουν δηµοτικά καταστήµατα, τα οποία είναι ολοσχερώς αυθαίρετα και δεν µπορούν να τα επισκευάσουν, γιατί δεν µπορούν να
εκδώσουν οικοδοµική άδεια, άλλα έχουν κατασκευαστεί επί
χούντας, αλλά και µετά τη χούντα.
Υπ’ αυτή την έννοια, αυτό που εξαιρούµε είναι τα σχολεία.
Υπάρχουν αυθαίρετα σχολεία. Ο νόµος, όπως ξέρετε, προβλέπει
ότι τριµελής επιτροπή εγκρίνει για να ελέγξει τουλάχιστον τη
στατικότητα αυτών των κτηρίων. Δεν µπορούν αυτά τα κτήρια και
µάλιστα σχολεία να είναι αυθαίρετα και να µην έχει γίνει ούτε
ένας έλεγχος.
Όπως επίσης, δυστυχώς το ίδιο συµβαίνει και στα κλειστά γυµναστήρια. Ένας µεγάλος αριθµός κλειστών γυµναστηρίων δεν
έχει οικοδοµική άδεια. Μπορεί οι µελέτες να είναι πάρα πολύ
καλές όπως τις έφτιαξε η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ή το
ιδιωτικό γραφείο και τις επικύρωσε η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, αντιλαµβάνεστε όµως τι σηµαίνει αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Είπα για τα πρόστιµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ακούστε κάτι
για τα πρόστιµα: Το δηµόσιο στο δηµόσιο. Υπ’ αυτή την έννοια
θα υπάρξει ρύθµιση, που θα σας την πω παρακάτω.
Ως προς τον υδατοκρίτη σας είπαµε και πριν ότι στην κορυφογραµµή και όπως αυτή ορίζεται, ο νόµος λέει ότι όταν βρίσκεται
πάνω από τα είκοσι µέτρα από αυτόν δεν µπορούν να ενταχθούν
στο νόµο. Προέκυψε όµως ένα θέµα: Βάσει ΓΟΚ του νοµίµως
έχουν κτισθεί κτήρια, τα οποία είναι πάνω από αυτό, δηλαδή είναι
στα δέκα ή στα τρία µέτρα. Αυτοί είναι σύννοµοι. Εάν έχουν κάνει
µια µικρή παράβαση, δεν µπορούν να εξαιρεθούν. Επαναλαµβάνω, όλα αυτά τα έχουµε δει σε συνεργασία και µε το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Ως προς το Κτηµατολόγιο, θέλω να πω ότι όσα χρόνια λειτουργεί έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κτηµατογράφησης στο 13%
της χώρας. Μέχρι το 2015 πρέπει να έχουµε ολοκληρώσει τουλάχιστον το 50% και στα επόµενα δύο ή τρία χρόνια να έχουµε
ολοκληρώσει το 100%. Οι διαδικασίες ανάθεσης µια µελέτης –
αυτή τη στιγµή είναι σε εκκρεµότητα δεκατρείς µελέτες- διαρκούν κατά µέσο όρο τριάντα έξι µήνες. Είναι µεγάλη η δαπάνη
µιας µελέτης. Τα τεχνικά γραφεία, που έχουν νοµικούς και τα
πάντα, κάνουν προσφυγές τριακοσίων και πεντακοσίων σελίδων,
που θα πρέπει να έχει ένα νοµικό γραφείο το Κτηµατολόγιο από
πίσω του, µε πεντακόσιους νοµικούς, για να απαντήσει σε πεντακόσιες σελίδες αιτιάσεων και ενστάσεων.
Επιταχύνονται οι διαδικασίες, χωρίς να παραβιάζονται ούτε ο
νόµος ούτε το Σύνταγµα. Περιττά πράγµατα εκλείπουν και θα περιοριστεί ο χρόνος ανάθεσης µιας µελέτης στο 50%, δηλαδή
στους δεκαοκτώ µήνες. Κάτι είναι και αυτό. Πρέπει, όµως, να το
κάνουµε. Αυτή είναι διαπίστωση, όχι µόνο δική µας, αλλά δυστυχώς διαχρονική. Κανείς δεν έκανε τίποτα, εµείς αποφασίζουµε
να το κάνουµε. Δεν συµφωνεί το Τεχνικό Επιµελητήριο, δεν µας
ενδιαφέρει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Δεν είναι για ΚΥΑ αυτά τα πράγµατα. Θα µπορούσε να αλλάξει ο κανονισµός…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σχετικά µε την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 715 και ειδικό 81, θέλω να πω ότι
δεν χρειάζεται να υπάρξει ειδικό άρθρο, γιατί ήδη έχει γίνει από
τον Υπουργό δεκτή η νοµοθετική προσθήκη που έγινε χθες, µε
την οποία προστίθεται εδάφιο στο άρθρο 57 παράγραφος 6.
Είναι του κ. Γιουµατζίδη.
Επίσης, ως προς το Φαληρικό Δέλτα, θέλω να προσθέσω ότι
συζήτησα ξανά µε τους δηµάρχους. Όταν κατάλαβαν περί τίνος
ακριβώς πρόκειται, ότι εφαρµόζεται στο σύνολό της η µελέτη
του Ρέντζο Πιάνο και τίποτα παραπάνω, µας παρακάλεσαν να
τους κάνουµε ξανά µια συζήτηση και µια παρουσίαση. Βεβαίως,
είµαστε διατεθειµένοι να το κάνουµε.
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Ως προς την πρόταση που έκαναν Βουλευτές και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και την στήριξαν και τα άλλα κόµµατα
για τα κηρυγµένα διατηρητέα κτήρια, πρέπει να λάβουµε υπ’
όψιν µας ένα πράγµα. Οι πόλεις µας, δυστυχώς, όταν κανείς τις
κοιτάζει από πάνω, προσοµοιάζουν πιο πολύ µε τις πόλεις της
Μέσης Ανατολής, παρά µε τις πόλεις της Ευρώπης. Γιατί αυτό;
Διότι, δυστυχώς, κατά την κρίσιµη εικοσαετία 1955-1975 εµείς
στην Ελλάδα κατεδαφίζαµε. Έχουµε ένα δρόµο, για παράδειγµα,
όπως είναι η Σόλωνος, που είχε διώροφα και µε κήπους µπροστά
ή πίσω και είδαµε τι έγινε. Από το 1955 και µετά, δυστυχώς, µε
πολιτική ευθύνη δηµιουργήθηκε αυτό που δηµιουργήθηκε.
Πάνω στον παλιό πολεοδοµικό ιστό της πόλης πόσα είναι
πράγµατι τα κηρυγµένα από το Υπουργείο Πολιτισµού κτήρια
που δείχνουν διαχρονικά την ιστορία της Ελλάδος; Εάν πάτε σε
οποιαδήποτε πόλη της Ευρώπης στο πιο ψηλό της σηµείο, θα
δείτε πώς διαγράφονται οι πόλεις. Δεν είχαν βεβαίως κλασική και
βυζαντινή περίοδο, αλλά τουλάχιστον από το Μεσαίωνα και µετά
καταγράφεται σε κάθε πόλη της Ευρώπης η ιστορική της εξέλιξη
µέσω της αρχιτεκτονικής και της πολεοδοµικής της αποτύπωσης.
Εµείς δεν το έχουµε αυτό. Βλέποντας από την Ακρόπολη, εάν
εξαιρέσουµε αυτά που σώθηκαν στην Πλάκα, δηλαδή τα Αναφιώτικα και ελάχιστα που έχουν µείνει µετά τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, δηλαδή µετά το 1831…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τα Αναφιώτικα είναι το
πρώτο αυθαίρετο στην ιστορία της ελληνικής πολεοδοµίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σωστά το λέτε,
έτσι είναι. Ξέρετε γιατί σώθηκαν τα Αναφιώτικα και η Πλάκα,
κύριε Πρόεδρε; Την ιστορία ίσως την ξέρετε. Σώθηκαν χάρη στη
µεγάλη ιδέα, την οποία εµφύσησε ο µακαρίτης ο Μαρινάτος, ο
αρχαιολόγος, στους δικτάτορες, στους συνταγµατάρχες. Τους
είπε «να απαλλοτριώσουµε τα κτήρια της Πλάκας, αναγκαστική
απαλλοτρίωση του κράτους, να τα κατεδαφίσουµε για να βρούµε
το σπίτι του Σωκράτη και του Πλάτωνα». Η χούντα προχώρησε
στην αναγκαστική απαλλοτρίωση. Θα θυµάστε, ίσως, ότι η πρώτη
διαδήλωση επί χούντας ήταν των καταστηµαταρχών της οδού
Ηφαίστου. Πράγµατι, σήµερα βρέθηκε το κράτος -ανήκουν στο
Υπουργείο Πολιτισµού- να έχει όλα αυτά τα κτήρια απαλλοτριωµένα. Έτσι σώθηκε η Πλάκα.
Θέλω να πω, λοιπόν, δεν συµφωνώ απόλυτα µε την πρόταση
του Υπουργείου Οικονοµικών, του κ. Βενιζέλου, να ενταχθούν σ’
αυτήν τη ρύθµιση µόνο τα παλαιότερα των εκατό χρόνων κτήρια.
Αντιλαµβάνοµαι ότι δεν είναι εύκολο, λόγω της οικονοµικής
συγκυρίας, να διευρύνει τη ρύθµιση θέλω να πιστεύω, όµως και
το πιστεύω, ότι την κρίση θα την ξεπεράσουµε, θα πάµε µπροστά
και τότε ό,τι δηµιουργήθηκε την περίοδο του κλασικισµού και
υπάρχει θα µπορεί κι αυτό να ενταχθεί στο ευεργέτηµα της µειωµένης φορολόγησης. Και εκείνος ο ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν το
γκρέµισε είτε γιατί πράγµατι αγαπούσε το µέρος που έµενε είτε
για άλλες συγκυρίες και που ο διπλανός του έχει κάνει πολυκατοικία στη Σόλωνος και έχει εισοδήµατα, δεν µπορεί να έχει τον
ίδιο φόρο µε εκείνον ο οποίος δεν γκρέµισε.
Θέλω, λοιπόν, να πιστεύω ότι το Υπουργείο Οικονοµικών σε
µια δεύτερη φάση, όταν η πατρίδα µας θα µπορεί πραγµατικά,
θα τα εντάξει κι αυτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό.
Έχει ζητήσει το λόγο και τον έχει ο Πρόεδρος, κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα πω
«Πού είσαι νιότη;». Θα πω απλώς ότι «τα στερνά τιµούν τα
πρώτα».
Και επειδή ο κύριος Υπουργός ισχυρίστηκε ότι δεν δηµοκοπεί
και λοιπά, εγώ θα του πω πολύ απλά και θα το πω σε όλη την Αίθουσα, διότι από αυτό κρινόµαστε όλοι, ότι η ανιδιοτέλειά µας
προκύπτει από τις ίδιες τις πράξεις µας. Το να δηλώνουµε «δεν
δηµαγωγώ», «δεν δηµοκοπώ», κ.λπ. και ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες ώρες, όπου και η Βουλή θα δοκιµαστεί δεν σηµαίνει τίποτα. Γιατί αυτό το τραπεζικό σύστηµα νοµίζει ότι θα περάσουν
από τη Βουλή τα 35 δισεκατοµµύρια ευρώ που θα πάρουν για να
αναπνεύσει η οικονοµία, αλλά θα καταργήσουµε το νόµο που ψη-
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φίσαµε το καλοκαίρι για να είναι οι µετοχές του δηµοσίου κοινές
και µετά ψήφου, για να δούµε πού πήγαν και τα άλλα 155 δισεκατοµµύρια που έχουν πάρει, πού τα έδιναν όλα αυτά τα χρόνια.
Έτσι νοµίζουν, γι’ αυτό «ταΐζουν» σήµερα και µίντια και δεν
ξέρω ποιούς άλλους µπορεί να «ταΐζουν», αλλά δεν θα τους περάσει. Αυτό να τους πείτε, κύριε Πρόεδρε, εκπροσωπώντας µας.
Αρκετά! Και «σφαγµένοι και γελασµένοι» και όπως αλλιώς το λέει
ο λαός µας, δεν θα γίνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε. Με σεβασµό παρατήρησα την παρατήρησή σας.
Τώρα έχουµε παρεµβάσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Έχω ένα ειδικό αίτηµα από τον κ. Χρήστο Πρωτόπαπα, λόγω
της Κοινοβουλευτικής Οµάδος του κόµµατός του, να λάβει πρώτος το λόγο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο, κατ’ εξαίρεση, για δύο λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αν σας παραχωρεί τη
θέση ο κ. Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εντάξει, εντάξει.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό που
είπε ο κ. Σηφουνάκης υπάρχει ένα θέµα συνταγµατικό, ως προς
το θέµα της τροπολογίας για τους παλιννοστούντες.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι είναι σηµαντικό το γεγονός ότι, στην
ουσία, το πρόστιµο για τους παλιννοστούντες µειώθηκε στο 20%.
Αλλά δεν παύει να υπάρχει αντισυνταγµατικότητα. Διότι πρέπει
να θυµόµαστε πως το θέµα των παλιννοστούντων προέκυψε -τα
αυθαίρετα δηλαδή που έχτιζαν οι παλιννοστούντες, ιδίως από
τον Πόντο- από το γεγονός ότι η πολιτεία δεν εκπλήρωσε, ούτε
κατ’ ελάχιστο, τις υποχρεώσεις που ανέλαβε απέναντί τους, όταν
τους φώναζαν «µετά βαΐων και κλάδων» στην Ελλάδα για να έρθουν να βρουν στεγαστικό καταφύγιο στο πλαίσιο του ν.2790/
2000. Αυτοί κατέστησαν αυθαιρετούχοι επειδή η πολιτεία δεν
έκανε αυτό που έλεγε ο ν.2790. Δεν είναι σαν τους άλλους, οι
οποίοι ακόµη κι όταν είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, που το καταλαβαίνω εκεί να είναι έκπτωση. Όµως, εκεί ιδία πρωτοβουλία
το έκαναν.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ προσέξτε το, γιατί είναι σηµαντικό.
Μην θεωρούµε ότι κάνουµε το καθήκον µας επειδή πήγαµε το
πρόστιµο στο 20%. Εδώ έρχεται η πολιτεία εικοσιπέντε χρόνια
µετά και τους «ζητάει τα ρέστα» για ποιο λόγο έχτισαν αυθαίρετα, όταν έπρεπε να τους έχει βάλει στο σχέδιο ήδη πριν εικοσιπέντε χρόνια.
Αυτό είναι αντισυνταγµατικό, γιατί προσβάλλει το άρθρο 108
για τους αποδήµους, που αφορά και αυτούς που ήρθαν στην Ελλάδα. Είναι αντισυνταγµατικό, γιατί παραβιάζει την αρχή της
προστατευόµενης εµπιστοσύνης. Και αυτό αν δεν είναι προστατευόµενη εµπιστοσύνη των ανθρώπων. Και είναι αντισυνταγµατικό, επίσης, γιατί προσβάλλει το άρθρο 21 παράγραφος 4 για
την κοινωνική πολιτική ως προς τη στέγαση και την κατοικία ευπαθών οµάδων.
Είναι ιδιόµορφη περίπτωση που δεν µπορεί να επεκταθεί πουθενά αλλού. Τι κερδίζετε µε το να κρατήσετε το 20%; Κάνουµε
το χρέος µας έτσι; Φταίµε όλοι µας διαχρονικά µέσα σε αυτή τη
Βουλή που δεν κάναµε τη δουλειά µας απέναντί τους.
Παράκληση θερµή µέχρι το τέλος, κύριε Υπουργέ. Δεν κερδίζετε, ούτως ή άλλως τίποτα. Είναι πολύ λίγο το ποσό και είναι
πραγµατικά θέµα συνείδησης απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Επιτέλους, να µάθει η πολιτεία να τους σέβεται. Και διαχρονικά ζητάµε συγγνώµη, όλες οι παρατάξεις που κυβέρνησαν.
Αυτό το 20% βγάλτε το και αυτό. Ούτως ή άλλως, στο ν. 4014
δεν το είχατε µέσα. Γιατί να µπει τώρα;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώµη από τους
συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ελπίζω να έχει κρατηθεί
σηµείωση πάνω στην παρατήρηση του κ. Παυλόπουλου από τους
Υπουργούς.
Τώρα, εισερχόµαστε στον κύκλο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Παρακαλείται ο κ. Χρήστος Πρωτόπαπας Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ να λάβει το λόγο. Να είµαστε πειθαρ-
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χηµένοι στο χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Απολύτως, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον κ. Μουσουρούλη.
Μια γενική δήλωση και ορισµένες παρατηρήσεις επί των άρθρων. Ανακοινώθηκε πριν από το Προεδρείο ότι απεστάλη στη
Βουλή από τον αρµόδιο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου η δικογραφία για το θέµα των στατιστικών στοιχείων. Θα πω ότι χαιρόµαστε ιδιαίτερα γι’ αυτό. Επειδή δεν έχουµε τίποτα να
κρύψουµε και τίποτα να φοβηθούµε, λέµε όλα στο φως, µέσα
από τις θεσµικές διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισµός της
Βουλής. Είµαστε έτοιµοι για τη σχετική συζήτηση. Ξαναλέω ότι
είναι µία εξαιρετική ευκαιρία, προκειµένου να δώσουµε απαντήσεις σε αυτά που ακούµε από ορισµένους ή, εν πάση περιπτώσει,
ακούµε στους διαδρόµους. Η αλήθεια θα λάµψει, µε δεδοµένο
ότι δεν έχουµε τίποτα να κρύψουµε και τίποτα να φοβηθούµε.
Έρχοµαι τώρα στα ζητήµατα που συνδέονται µε το νοµοσχέδιο, το οποίο ούτως ή άλλως, έχουµε ψηφίσει και θεωρούµε ιδιαίτερα θετικό και σηµαντικό. Κύριε Υπουργέ, αν δεν κάνω λάθος,
απεσύρθη η τροπολογία που είχε υποβληθεί σε σχέση µε τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα. Αυτό είναι θετικό. Είχαµε επισηµάνει
ότι καλό θα ήταν αυτό να γίνει σε συνεννόηση µε το Υπουργείο
Παιδείας και να µην λαµβάνονται µονοµερείς αποφάσεις.
Θέλω να κάνω µία αναφορά σε δύο άρθρα. Το ένα είναι το
άρθρο 46 παράγραφος 4, µε το οποίο καθορίζεται η ανασύνθεση
µιας αρµόδιας αρχής για την εφαρµογή των αποφάσεων που
προβλέπονται στις οδηγίες. Σαφώς, στην αρχή αυτή έχουµε πλειοψηφία του κράτους. Παίρνουµε, όµως, την απόφαση: εισηγείστε να αναλάβει την πλειοψηφία εξ ολοκλήρου το Υπουργείο σας
–και αυτό δεν είναι κακό- αλλά στην προσπάθεια να µην πειραχθεί ο εκπρόσωπος του άλλου Υπουργείου, πετάµε έξω την
Ένωση Καταναλωτών. Θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος. Μπορεί να
διορθωθεί. Είµαστε σε µία εποχή όπου, ούτως ή άλλως, η Κυβέρνηση θα έχει πλειοψηφία. Είµαστε σε µία εποχή που χρειαζόµαστε τις κοινωνικές οργανώσεις, τις εθελοντικές οργανώσεις
και νοµίζω ότι µπορεί να υπάρξει σχετική διόρθωση.
Θα προσυπογράψω και την παρέµβαση του πρώην Προέδρου
της Βουλής κ. Κακλαµάνη για το άρθρο 49 παράγραφος 1. Δεν
είναι δυνατόν να κουβεντιάζουµε συνέχεια τα ίδια πράγµατα. Τα
έχουµε πει, τα έχουµε ξαναπεί. Νισάφι! Δεν χρειάζεται να δηµιουργούνται προβλήµατα εκεί που δεν υπάρχουν. Εγώ να αναγνωρίσω όλες τις καλές προθέσεις. Έρχεται, όµως, τώρα ο
κύριος Αναπληρωτής Υπουργός και λέει: οποιοδήποτε άλλο σωµατείο ή επιστηµονική ένωση ή επαγγελµατική οργάνωση κατά
τον Αστικό Κώδικα. Μα, δεν υπάρχει. Έχει εξαντληθεί το θέµα.
Να βγει αυτή η φράση από το «οιοδήποτε» στο άρθρο 49 παράγραφος 1. Υπάρχουν οι οργανώσεις που είναι για τους µηχανικούς, υπάρχουν οι ΕΕΤΕΜ, που είναι για τους τεχνολόγους
µηχανικούς. Δεν βαρεθήκαµε συνεχώς σε κάθε νοµοσχέδιο να
ανακινούµε το θέµα; Εάν δεν έµπαινε η σχετική διάταξη, δεν θα
υπήρχε συζήτηση. Δεν υπάρχει ουσία. Δεν υπάρχει κανείς να
διεκδικήσει αυτή τη στιγµή τη θέση. Ερχόµαστε και το προβλέπουµε, περισσότερο για να δηµιουργήσουµε εντυπώσεις και να
καταγγέλλει αύριο ο κ. Πρίντζης, παρά να γίνει κάτι ουσιαστικό.
Αυτό δεν ταιριάζει σε κανέναν. Όλοι σοβαροί άνθρωποι είναι.
Ας αφαιρεθούν αυτές οι λέξεις, λοιπόν. Δηµιουργούν την αίσθηση ότι υπάρχει µια συνεχής επανάληψη, από πλευράς του
Υπουργείου, ενός προβλήµατος που αυτή τη στιγµή δεν θίγει κανέναν και νοµίζω ότι µε αυτόν τον τρόπο µπορούµε να βρούµε
µία άκρη.
Κύριε Αναπληρωτά, νοµίζω ότι µία κίνηση καλής θέλησης εκ
µέρους σας θα ήταν να αφαιρέσετε τις λέξεις που δηµιουργούν
προβλήµατα.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα του Μοσχάτου. Εγώ να αναγνωρίσω
κάθε καλή πρόθεση από πλευράς του Υπουργείου. Όντως, λοιπόν, χθες έγινε µία σύσκεψη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Μοσχάτου µε την παρουσία, αν δεν κάνω λάθος, του κ. Πυργιώτη
ως εκπροσώπου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, ο
οποίος έδωσε και σχετικές εξηγήσεις. Θα έπρεπε ίσως να είχαν
γίνει νωρίτερα. Θα ωφελούσε όλους µας, γιατί πράγµατι και
εσείς κάνετε µία προσπάθεια και ο Δήµος Μοσχάτου είναι λογικό
να διεκδικεί αυτό το οποίο είναι καλύτερο για τους πολίτες του.
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Έχω την εντύπωση ότι µπορεί να βρεθεί το απαραίτητο σηµείο
συναίνεσης, το οποίο το χρειαζόµαστε όλοι, εάν η συµµετοχή
του Δήµου είναι ουσιαστική στην εκτέλεση των αποφάσεων. Το
ζητάει και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Λέει: «Να συµµετέχουµε στο φορέα διαχείρισης. Να έχουµε αποφασιστικό
λόγο και συµµετοχή στη διαµόρφωση του προεδρικού διατάγµατος και της µελέτης εφαρµογής. Τυχόν τροποποιήσεις να γίνονται µε τη Βουλή». Δηλαδή είναι κάποιες προτάσεις οι οποίες
νοµίζω ότι είναι νηφάλιες, υπεύθυνες και θετικές. Καταθέτω τη
σχετική επιστολή του Δηµοτικού Συµβουλίου Μοσχάτου-Ταύρου
να την δείτε, κύριε Υπουργέ -νοµίζω ότι δεν έχετε τίποτα να χάσετε- για να υπάρχει καλή συνεννόηση. Και το έργο να γίνει και
να γίνει σωστά και οι πολίτες να συµβάλουν δια του δήµου στην
προσπάθεια σας και εν πάση περιπτώσει, να κάνουµε µια καλή
δουλειά µε πλήρη συναίνεση στην περιοχή, όπως ακριβώς αξίζει
και στην προσπάθεια που καταβάλλετε, αλλά και στους πολίτες
του Ταύρου και του Μοσχάτου, όπως αυτοί εκφράζονται µέσα
από τη Δηµοτική Αρχή και το Δήµαρχο, τον κ. Ευθυµίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Πρωτόπαπας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μια αναφορά για την ΑΕΚ. Θέλω να χαιρετήσω την αποδοχή
της τροπολογίας από τον κύριο Υπουργό. Η ΑΕΚ είναι ένας µεγάλος σύλλογος. Είναι ένα µεγάλο, αναπόσπαστο κοµµάτι του
ελληνικού ποδοσφαίρου, του ελληνικού αθλητισµού γενικότερα.
Αν θέλετε, υπάρχουν οι µνήµες του Ελληνισµού της Κωνσταντινούπολης, υπάρχουν οι µνήµες της δηµιουργίας του ελληνικού
αθλητισµού µετά τη δεκαετία του 1920. Είναι ένας σύλλογος µε
µεγάλο λαϊκό έρεισµα, ένας σύλλογος που αυτές τις µέρες δοκιµάζεται και που νοµίζω ότι µε αυτήν την τροπολογία του δίνουµε προοπτική, του δίνουµε δυνατότητες, λύνουµε ένα
πρόβληµα και δηµιουργούµε µία θετική διέξοδο, τόσο για την
ΑΕΚ, όσο και για τους οπαδούς της και για τους φίλους της και
για τους άλλους φιλάθλους, οι οποίοι θέλουν µια ΑΕΚ ισχυρή,
µεταξύ των οποίων ανήκω και εγώ. Δεν είµαι ΑΕΚ, αλλά θεωρώ
ότι χρειαζόµαστε µια ΑΕΚ ισχυρή στο ελληνικό ποδόσφαιρο,
όπως και τις άλλες οµάδες. Έτσι, δηµιουργούµε και τις δυνατότητες να γίνει το γήπεδο αυτό µε τον τρόπο που πρέπει, να εξασφαλίσει οικονοµική αποτελεσµατικότητα στην ΠΑΕ και να δώσει
µια δυνατότητα καλύτερων προοπτικών για το µέλλον.
Επίσης, δεν ξέρω αν στο άρθρο 56 τελικώς µέσα από τις συνεχείς αλλαγές που γίνονται –αυτό που ζήτησαν οι εκ των Ιωαννίνων συνάδελφοι- έχετε βάλει τη σύµφωνη γνώµη. Δείτε το εν
πάση περιπτώσει. Η τοποθέτηση που άκουσα και του κ. Αργύρη
και του κ. Οικονόµου ήταν σε θετική κατεύθυνση και νοµίζω ότι
µπορεί να υιοθετηθεί αυτό, η σύµφωνη γνώµη για το άρθρο 56,
την οποία ζήτησαν.
Δεν έχω κάποια άλλη παρατήρηση. Νοµίζω ότι έγινε µια πολύ
σηµαντική δουλειά εδώ. Είναι σηµαντικό ότι υιοθετήσατε µια
σειρά τροπολογίες συναδέλφων και όπως είπε ο κ. Λαφαζάνης,
µοιράστηκαν εγκαίρως και νοµίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα
πρόβληµα στο τέλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μην λέτε τέτοια πράγµατα τώρα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εάν υπάρξει, θα µας το καταθέσετε, κύριε Λαφαζάνη, έτσι;
Νοµίζω ότι πραγµατικά ήταν µια σηµαντική στιγµή για την κοινοβουλευτική διαδικασία µε την ψήφιση ενός ούτως ή άλλως θετικού νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κ. Πρωτόπαπα.
Παρακαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής Χίου, να
λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω, κατ’ αρχάς, να σχολιάσω τα όσα είπε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαµάνης, σχετικά µε το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας.
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Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας θυµίσω ότι εδώ και δύο
χρόνια, εκτός από τα πληροφοριακά συστήµατα, έχει εκχωρηθεί
στο Τεχνικό Επιµελητήριο διοίκηση και διαχείριση σηµαντικού
κρατικού έργου. Απαριθµώ: οικοδοµικές άδειες ηµιυπαίθριοι, αυθαίρετα, βιοµηχανικές αδειοδοτήσεις, ενεργειακοί επιθεωρητές.
Το θέµα αυτό δεν σχετίζεται µε το φορέα, αλλά µε την ουσία, µε
τον πυρήνα της λειτουργίας του κράτους.
Σε ό,τι αφορά στους ενεργειακούς επιθεωρητές, σας είπα και
εγώ στην επιτροπή, κύριε Σηφουνάκη για τα «ηµαρτηµένα» που
ανέφερε ο κ. Κακλαµάνης δηλαδή για την αποκατάσταση του λάθους που είχε γίνει µε τους αποφοίτους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Δεν δώσατε σηµασία τότε, και έτσι τα «ακούσατε», και
σήµερα. Εάν όµως, το 2010, δεν είχατε τροποποιήσει το προεδρικό διάταγµα για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, που σας
είχαµε αφήσει έτοιµο δεν θα χρειαζόταν σήµερα να κάνετε διορθώσεις. Τα ανακατέψατε όλα και δηµιουργήσατε σύγχυση.
Έρχοµαι τώρα σε αυτά που είπε ο Υπουργός, κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος µόλις έφυγε. Σήµερα, ο κύριος Υπουργός
προσπάθησε δύο φορές να δηµιουργήσει εντυπώσεις.
Θα αρχίσω από την τελευταία του παρέµβαση σχετικά µε τις
ζηµιές της ΔΕΗ το 2008. Και σας προκαλώ να µου δώσετε την
απάντηση. Το 2008, η ΔΕΗ κατέβαλε εννιακόσια εκατοµµύρια
ευρώ περισσότερα σε σχέση µε τις δαπάνες του 2007, για δύο
λόγους: για τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και, για τα καύσιµα. Θυµίζω ότι το 2008 είχαµε εκτίναξη των τιµών του πετρελαίου στα 180 δολάρια το βαρέλι. Και κάτι ακόµα: εκείνη την
εποχή, αν θυµάστε, είχαµε ανάπτυξη, άρα ζήτηση ρεύµατος.
Εάν η ΔΕΗ δεν είχε καταβάλει τα εννιακόσια εκατοµµύρια
ευρώ θα παρουσίαζε κέρδη τετρακοσίων εκατοµµύριων ευρώ.
Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας και για να µην δηµιουργούνται αυτές οι εντυπώσεις.
Δεύτερον, ο ίδιος ο κ. Παπακωνσταντίνου ήταν µαζί µε τον κ.
Χρυσοχοΐδη, εκείνος που έκανε συγκρίσεις των τιµών των καυσίµων, της βενζίνης και του πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης.
Σήµερα, εκτός από ύφεση –και πτώση της ζήτησης κατά 30%έχουµε κόστος πετρελαίου 112 δολάρια το βαρέλι. Τότε συνέκρινε το πόσο κοστίζει η βενζίνη στον Έλληνα φορολογούµενο,
σε σχέση µε τον Αυστριακό, το Γερµανό, το Δανό και µε ερωτήσεις και συνεντεύξεις, δηµιουργούσε µεγάλη αναστάτωση. Παρακαλώ, λοιπόν, να πάρει πίσω αυτά που είπε.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της εισαγγελικής παρέµβασης για το
έλλειµµα και τη δικογραφία, που έχει αποσταλεί στη Βουλή. Μίλησε ο Υπουργός το πρωί για αναξιοπιστία των στοιχείων, όταν
ανέλαβε την ευθύνη του Υπουργείου Οικονοµικών. Είπε επίσης,
για την ανεξαρτητοποίηση της Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), θεωρώντας ότι µε αυτόν τον τρόπο δεν επηρεάζονται τα στατιστικά
στοιχεία. Και τέλος, ζήτησε να µην ποινικοποιείται η αλήθεια.
Να κουβεντιάσουµε λοιπόν, για την αλήθεια αν και απ’ ό,τι καταλαβαίνω ο κ. Παπακωνσταντίνου θεωρεί ότι δεν ευθύνεται για
τίποτα και δεν ελέγχεται για τίποτα. Αυτή είναι η αίσθηση που
έχω από τις παρεµβάσεις του.
Εµείς, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, έχουµε δεσµευτεί πολύ πριν
προκύψει το θέµα µε τους εισαγγελείς ότι θα γίνει µια εξεταστική
επιτροπή για το πώς µπήκε η χώρα στο µνηµόνιο. Όλοι γνωρίζουν και όλοι αναγνωρίζουν ότι τα στατιστικά στοιχεία έπαιξαν
κυρίαρχο ρόλο για το πώς φτάσαµε ως εκεί.
Θέλω να θέσω τρία ερωτήµατα. Πρώτον, ήταν ναι ή όχι, πολιτικές οι αποφάσεις, πρώτον, η αντιµετάθεση δαπανών και εσόδων µεταξύ του 2009 και του 2010, δεύτερον, η αλλαγή του
τρόπου υπολογισµού της συµβολής των ΔΕΚΟ στο ΑΕΠ και τρίτον, η ένταξη σχεδόν όλων των ΔΕΚΟ στον υπολογισµό του ελλείµµατος –σε αντιδιαστολή µε πρακτικές Γερµανίας και Γαλλίας;
Αυτές οι τρεις πολιτικές αποφάσεις είναι που πυροδότησαν την
υπόθεση του ελλείµµατος. Και επειδή αυτό είναι βέβαιο, καλό θα
είναι να µετράµε τα λόγια µας.
Τα υπόλοιπα είναι γνωστά, κύριε Υπουργέ και δεν χρειάζεται
να επανέλθω.
Το ΚΕΠΕ δηµοσιοποίησε προχθές τις εκτιµήσεις του για την
ύφεση του 2011 6,5%. Σας θυµίζω εδώ, επειδή ήµουν και γενικός
εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας επί του Κρατικού Προϋπολογισµού ότι η ύφεση αυτή είναι συν µία µονάδα πάνω από τις προ-
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βλέψεις του Προϋπολογισµού και συν δύο µονάδες πάνω από
τις προβλέψεις του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος.
Η ανεργία είναι πλέον στο 19,2%, ο δε µηνιαίος ρυθµός αύξησης είναι στην Ελλάδα 0,4%, ο µεγαλύτερος σε σχέση µε την
υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι συντάξεις και οι µισθοί κατέρρευσαν. Η αγορά έχει νεκρώσει. Οι φόροι έχουν εκτιναχθεί. Με τα απάνθρωπα µέτρα, δεν έχει
µείνει πια τίποτα όρθιο.
Το θέµα δεν είναι πολιτικό, είναι θέµα δικαιοσύνης. Επειδή ο
κ. Παπακωνσταντίνου µίλησε και για αξιοπιστία, µε τη διαχείριση
που έκανε το ΠΑΣΟΚ αυτά τα δύο χρόνια η αναξιοπιστία της
χώρας έφτασε στο ζενίθ. Αυτό φαίνεται από τις συµπεριφορές
των εταίρων, και επιβεβαιώνεται µε τον τρόπο που Υπουργοί της
Κυβέρνησης, τότε υπεύθυνοι για όλα αυτά, συµπεριφέρονται σήµερα, εντός και εκτός Αιθούσης.
Αν µπορώ να δώσω µια συµβουλή, από όσα έχω αποκοµίσει
από τα δυόµισι χρόνια της κοινοβουλευτικής µου θητείας, είναι
ότι σε µια οριακή στιγµή, για τη χώρα, που όλα τα µέτωπα είναι
ανοικτά, δεν πρέπει να ανοίγουµε καινούρια µέτωπα. Δεν αφορά
στο δικό σας Υπουργείο. Αφορά και σε άλλα Υπουργεία, όπως
για παράδειγµα το Δικαιοσύνης και όλα όσα έγιναν προχθές.
Κύριοι συνάδελφοι, η ενέργεια θα µπορούσε να οδηγήσει
πολύ πιο εύκολα τη χώρα στην έξοδο από την κρίση. Θα µπορούσε να λειτουργήσει σαν αντίδοτο. Και εδώ θα ήθελα να σας
θυµίσω, κύριε Υπουργέ, τους λόγους για τους οποίους το δικό
σας Υπουργείο τη χρησιµοποίησε σαν παυσίπονο. Αφήνω στην
άκρη τους αγωγούς, την ενεργειακή διπλωµατία και γενικά όλα
όσα ακολούθησαν την εγκατάλειψη ενός στρατηγικού πολιτικού
σχεδίου υψηλού επιπέδου, όπως αυτό που παραδώσαµε στα
χέρια σας. Παραβλέπω, επίσης, το πώς χειρίζεστε τις ιδιωτικοποιήσεις και τις αποκρατικοποιήσεις. Για τη ΔΕΠΑ και τον
ΔΕΣΦΑ, µόλις προχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας εξήγησε
πολύ κατατοπιστικά για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνει πώλησηπακέτο, αλλά να διαχωριστεί ο τοµέας των δικτύων από τον
τοµέα της εµπορίας.
Έρχοµαι στον τοµέα των επενδύσεων. Έχετε ένα εργαλείο: το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ. Το πρόγραµµα αυτό διαθέτει 2,1 δισεκατοµµύρια
ευρώ προϋπολογισµό. Από τα στοιχεία που είδα σήµερα, το
155% αφορά σε εντάξεις. Άρα, έχετε µία τεράστια υπερδέσµευση. Όµως οι δεσµεύσεις είναι µόλις στο 40%. Δείτε τις αποκλίσεις αυτές και εσείς, αλλά και ο κ. Χρυσοχοΐδης που µιλά για
«νεκρά» έργα που πρόκειται να αφαιρέσει. Όσο για τις δαπάνες
αυτές βρίσκονται στο 23%. Συνεπώς, αυτό το εργαλείο, στην
ουσία δεν λειτουργεί.
Όσον αφορά στο σκέλος της εξοικονόµησης ενέργειας του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας, δυόµισι
χρόνια µετά, λειτουργούν µόνο τρία προγράµµατα: Εξοικονόµησης ενέργειας τα οποία τα βρήκατε, χωρίς να τα πάτε ένα βήµα
παρακάτω.
Τέλος, όσον αφορά στο Πράσινο Ταµείο, και επειδή ακούστηκαν αρκετά έχω καταθέσει και Ερώτηση, αν και τελευταία το
Υπουργείο σας δεν δίνει κατατοπιστικές απαντήσεις ή δεν
απαντά θα ήθελα να πω τα εξής: Το Πράσινο Ταµείο εισηγείται
προγράµµατα σε µία στρατηγική επιτροπή περιβαλλοντικής πολιτικής, στην οποία Πρόεδρος είναι ο Υπουργός. Δεν ξέρω αν
έχει συνεδριάσει ποτέ αυτή η επιτροπή. Δεν ξέρω επίσης αν το
Πράσινο Ταµείο έχει εισηγηθεί κάποιο πρόγραµµα προς χρηµατοδότηση. Στην ουσία, δεν έχουµε ενηµερωθεί για τον τρόπο µε
τον οποίο αξιοποιείτε τα χρήµατα του Πράσινου Ταµείου.
Όσον αφορά στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ο Υπουργός
ανέφερε ότι σε δύο χρόνια διπλασιάστηκε η ισχύς των εγκατεστηµένων φωτοβολταϊκών. Για όνοµα του Θεού! Άλλο ένα παράδειγµα δηµιουργίας ενυπτώσεων! Έτσι ξαφνικά φύτρωσαν τα
φωτοβολταϊκά; Δεν υπήρχε ωρίµανση; Δεν υπήρχε προετοιµασία; Δεν υπήρχε θεσµικό πλαίσιο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµη σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό,
γιατί οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι και αυτές ένα σηµαντικό εργαλείο εξόδου από την κρίση. Προχθές, το Υπουργείο εξέ-
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δωσε ανακοίνωση σχετικά µε τη µείωση των εγγυηµένων τιµών
αναφέροντας ότι έλαβε υπ’ όψιν τις απόψεις των φορέων –µέγα
λάθος, οι τιµές κρίθηκαν από τους φορείς ως ανεδαφικές και
άστοχες ενώ τις συνέδεσε µε την οριακή τιµή του συστήµατος
–αυτό είναι ενεργειακό λάθος. Τέλος, βαυκαλίζεται ότι θα υλοποιηθούν όλες οι επενδύσεις που έχουν προσφορές σύνδεσης.
Και αυτό είναι άλλο ένα µεγάλο λάθος!
Δεν πρέπει να παραπλανάτε µε τέτοιου είδους ανακοινώσεις.
Να προσηλωθείτε στη δουλειά σας, και κυρίως να «τρέξετε» τα
προγράµµατα της ενέργειας, και του περιβάλλοντος. Υπάρχουν
χρήµατα στο ΕΣΠΑ που λιµνάζουν και αυτό είναι ανεπίτρεπτο!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη.
Παρακαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής να λάβει το
λόγο.
Ορίστε, κύριε Χαλβατζή, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είπε πολλά ο Υπουργός στην παρέµβασή του. Βεβαίως και δεν
είµαστε στο «µηδέν» στον τοµέα της ανακύκλωσης. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, πάνω από είκοσι πέντε χρόνια, µίλησε,
µιλά και καταθέτει συγκεκριµένες προτάσεις για το θέµα των
απορριµµάτων, τη διαχείρισή τους και τη διαχείριση στερεών,
υγρών και αέριων αποβλήτων. Η ανακύκλωση στην πηγή µπορεί
να περιορίζει στο ελάχιστο ή σε πολύ υψηλά ποσοστά τον όγκο
των απορριµµάτων. Απαιτείται, όµως, υποδοµή, συστηµατική διαπαιδαγώγηση και συγκεκριµένες πρακτικές ενέργειες, οι οποίες
δεν έγιναν εδώ και είκοσι πέντε χρόνια.
Μίλησε ξανά για την ενεργειακή απόδοση, για την καύση των
απορριµµάτων. Επιµένει το Υπουργείο, επιµένει η Κυβέρνηση και
λέει ότι θα προχωρήσουµε.
Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι. Σας έχουµε πει –υπάρχουν
και επίσηµα στοιχεία που το λένε- ότι εδώ και δέκα, δώδεκα χρόνια, σε πολλές χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης
τα εργοστάσια καύσης περιορίζουν τη διαχείριση µ’ αυτόν τον
τρόπο και επανέρχονται, βεβαίως, σε σύγχρονους ΧΥΤΑ. Η
καύση είναι και πανάκριβη και καρκινογόνος. Αυτό δεν το λαµβάνετε υπ’ όψιν σας.
Ο Υπουργός έκανε κριτική σ’ όλους αυτούς οι οποίοι συνεχώς
µιλάνε, όπως είπε, για τα συµφέροντα του κεφαλαίου που τάχα
–λέει- υπηρετεί και η σηµερινή Κυβέρνηση.
Ας δούµε ένα-δύο συγκεκριµένα στοιχεία. Τι άλλο υπηρετεί η
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης; Τι υπηρετεί η πολιτική σας για τους ιδιώτες περιβαλλοντικούς ελεγκτές; Τι υπηρετεί η θέση σας που µπαίνει µέσα στο νοµοσχέδιο ότι µπορεί να
γίνεται ή να µη γίνεται διαχωρισµός επικίνδυνων από µη επικίνδυνα απόβλητα, εάν και εφ’ όσον τεχνικοοικονοµικά δεν συµφέρει στον επιχειρηµατία;
Βεβαίως, υπάρχουν και άλλα θέµατα, όπου ανοίγετε διάπλατα
το δρόµο σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους για την υπερεκµετάλλευση των απορριµµάτων, των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και ενώ ειπώθηκαν αρκετά, ο Υπουργός δεν έδωσε καµµία –
µα, καµµία- απάντηση στα πολύ σοβαρά ερωτήµατα που έθεσε
ο εισηγητής µας και σύντροφός µου Γιάννης Ζιώγας. Υπάρχουν
αλλαγές στο Μεταλλευτικό Κώδικα. Έχουµε και µία έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία αναφέρει, πρώτον,
ότι το ύψος των προσδοκώµενων εσόδων είναι επιπλέον ένα εκατοµµύριο ευρώ ετησίως. Τα έσοδα του ελληνικού κράτους από
εκµισθώσεις µεταλλευτικών δικαιωµάτων φθάνουν σήµερα τα 2
εκατοµµύρια ευρώ και µετά την αναπροσαρµογή θα φτάσουν
στα 3 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι ή δεν είναι σκανδαλώδεις αυτές
οι παροχές που δίνετε στους µεταλλευτικούς οµίλους, που εκµεταλλεύονται την περιουσία του ελληνικού λαού;
Δεύτερον, το νέο νοµοθετικό πλαίσιο που προτείνετε, αναιρεί
τη δυνατότητα του ελληνικού κράτους να επιλέγει ποια µέθοδος
τιµολόγησης θα ακολουθηθεί και αν το µίσθωµα θα υπολογίζεται
επί του ακατέργαστου µεταλλεύµατος ή επί των µεταλλουργικών
προϊόντων. Αυτό υπάρχει στον µέχρι σήµερα µεταλλευτικό κώ-
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δικα. Ουδεµία απάντηση.
Ειδικότερα καταργείτε το δεύτερο χωρίο της παραγράφου 2,
του άρθρου 84, του µεταλλευτικού κώδικα, αφού αυτό το άρθρο
αντικαθίσταται, χωρίς να γίνει καµµία αναφορά στο θέµα. Αυτό
το γεγονός δυνητικά οδηγεί σε σκανδαλώδεις νέες παροχές
προς τις µεταλλευτικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα µε το νέο νόµο,
το µίσθωµα ενδέχεται να υπολείπεται σηµαντικά, να είναι δηλαδή
υποπολλαπλάσιο του µισθώµατος του προέβλεπε το προηγούµενο καθεστώς. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι σε κάθε περίπτωση
ο Μεταλλευτικός Κώδικας είναι σχεδιασµένος στη σηµερινή
φάση για να προωθεί τα συµφέροντα µεταλλευτικών οµίλων και
όχι να υπερασπίζεται, όπως πολύ συχνά λέτε, τα συµφέροντα
του ελληνικού λαού.
Υπάρχει κι ένα µείζον πολιτικό ζήτηµα: Η εκµίσθωση κοιτασµάτων υδρογονανθράκων εµπίπτει σε αυτές τις διατάξεις; Δεν αναφέρεται σαφώς, γιατί ο Μεταλλευτικός Κώδικας του 1973
περιλάµβανε και τους υδρογονάνθρακες στα µέταλλα και ο
2289/95 αναφέρεται στο µεταλλευτικό κώδικα του 1973.
Η συγκεκριµένη διάταξη σήµερα ενδέχεται να οδηγήσει σε τεράστια µείωση των µισθωµάτων του ελληνικού δηµοσίου από την
εκµετάλλευση των πετρελαίων. Κι αυτό γιατί; Μία απλή θερµοχηµική διεργασία θα ρίχνει το ύψος του µισθώµατος στο 1,5%
χωρίς το ελληνικό κράτος να έχει δικαίωµα να επιλέξει το µίσθωµα 6%, το οποίο προβλέπονταν στον προηγούµενο νόµο. Γι’
αυτά δεν ειπώθηκε κουβέντα και φαγώθηκαν πολλά λεπτά της
ώρας για δευτερεύοντα, τριτεύοντα ζητήµατα.
Είπε ο Υπουργός ότι µας ενδιαφέρει και παίρνουµε µέτρα για
την προστασία του περιβάλλοντος. Θα το ξαναπούµε, η καταστροφή του περιβάλλοντος γενικά και ειδικότερα τα µέτρα που
παίρνετε οδηγούν στην υποβάθµιση της ποιότητας της εργατικής τάξης των πλατιών στρωµάτων του λαού. Και είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι και θα συνεχίσουµε να παλεύουµε και θα
καλέσουµε τους εργαζόµενους, το λαό να αντιπαλέψουν αυτήν
ακριβώς την πολιτική και την πολιτική σας στον τοµέα του περιβάλλοντος.
Ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να κάνω ένα σχόλιο για την αναφορά
που έγινε στη διαδικασία της ΕΛΣΤΑΤ και γι’ αυτό που ήρθε από
τους δικαστές. Ούτε λίγο ούτε πολύ, κάποιες τοποθετήσεις εµφάνισαν εδώ ότι αυτή η δικογραφία είναι ευτυχία. Τι υπονοεί
αυτό; Μήπως υπάρχει καµµία προετοιµασµένη διαδικασία λειτουργίας µίας ακόµα κολυµβήθρας του Σιλωάµ µέσα από µία συζήτηση εδώ στη Βουλή;
Και πρέπει να πούµε, κύριε Πρόεδρε, ότι σήµερα κατακρηµνίζονται µισθοί, συντάξεις, επιδόµατα. Κατακρεουργείτε -η σηµερινή Κυβέρνηση όπως και η προηγούµενη της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ- δικαιώµατα. Γκρεµίζονται τα ασφαλιστικά ταµεία. Τα δηµόσια νοσοκοµεία δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν,
παρά ελάχιστα, τα τεράστια προβλήµατα του εργαζόµενου λαού.
Αυξήθηκαν κατά 30% περίπου οι επισκέψεις στα δηµόσια νοσοκοµεία και λόγω της κρίσης, ενώ την ίδια στιγµή µειώνεται ο
αριθµός των εργαζοµένων, δεν γίνονται προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού και την ίδια ώρα, συνεχίζετε αυτό
το µοτίβο, να κατατροµοκρατείτε το λαό. Αναφέρθηκαν κι εδώ
προηγούµενα. Η Ελλάδα κρέµεται, λέει, σε µια κλωστή. «Η Ελλάδα κρέµεται» και κινδυνολογείτε και συνεχίζετε αυτήν την κινδυνολογία, για να υποταχθούν οι εργαζόµενοι, για να υποταχθεί
ο λαός, να συµβιβαστεί µε αυτήν την πολιτική του µαύρου µετώπου της συγκυβέρνησης.
Όχι, εµείς καλούµε το λαό να σταθεί όρθιος, να υψώσει το
ανάστηµά του, να αντιπαλέψει αυτήν την πολιτική που κατακρεουργεί τον ίδιο το λαό -γιατί είναι µία σκληρή ταξική πολιτική και
είναι εχθρική πολιτική απέναντι στο λαό- και µε ενότητα, πάλη,
µε ταξική συσπείρωση να αντιπαλέψει και την ελληνική Κυβέρνηση, να ρίξει αυτήν την Κυβέρνηση, να αντιπαλέψει τα µονοπώλια, να αντιπαλέψει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των
µονοπωλίων.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαλβατζή.
Παρακαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης να
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λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς έχουµε καταγγείλει –διαχρονικά θα έλεγα και µε πολύ εµπεριστατωµένα
στοιχεία, µε απόλυτη τεκµηρίωση, παρ’ ότι δεν είχαµε τη δυνατότητα να γνωρίζουµε και να έχουµε πρόσβαση στα στοιχεία- τη
διαχρονική αλχηµεία, που γινόταν απ’ όλες τις κυβερνήσεις, µε
βάση τα δηµοσιονοµικά στοιχεία της χώρας. Είχαµε µία παραπλάνηση του ελληνικού λαού, µια απόλυτη αδιαφάνεια, µια απόκρυψη στοιχείων και µια λογιστική επαναδιατύπωσή τους κατά
τα συµφέροντα και τις προτεραιότητες της εκάστοτε κυβέρνησης.
Θα µελετήσουµε ασφαλώς το πόρισµα που έστειλαν οι εισαγγελείς στη Βουλή, πάνω σε αυτό το θέµα που έχει προκύψει, πελώριο θέµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Για την ακρίβεια δεν
είναι πόρισµα, είναι µία έκθεση διαβιβαστική.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα τη µελετήσουµε, λοιπόν, αυτή τη διαβιβαστική έκθεση και
ασφαλώς, θα τοποθετηθούµε πολύ πιο συγκεκριµένα, µε βάση
και τα δεδοµένα που προκύπτουν.
Θέλουµε, όµως, να πούµε ότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν είναι δυνατόν να
λειτουργεί µονοπρόσωπα. Η ΕΛΣΤΑΤ ως ανεξάρτητη αρχή –υποτίθεται- δεν µπορεί να είναι υπό την αιγίδα και την κηδεµονία του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Διότι είναι πρωτοφανές ότι σ’
αυτή τη χώρα ως επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ -µιας αρχής, η οποία
έγινε ανεξάρτητη- ετέθη, εγκατεστάθη κυριολεκτικά ένας άνθρωπος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, επί δεκαετίες ανώτερο
στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Αυτή η υπαγωγή
της ΕΛΣΤΑΤ στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο είναι άκρως προβληµατική και δηµιουργεί πελώρια θέµατα και µεγάλα ερωτήµατα. Δεν είναι δυνατόν η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία να µην
έχει τη µαρτυρία ότι λειτουργεί αδιάβλητα, αξιόπιστα και απολύτως αντικειµενικά.
Όσον αφορά τη ΔΕΗ, είναι θλιβερό, κύριοι της Κυβέρνησης,
ότι καταφέρατε -µαζί µε την προηγούµενη κυβέρνηση φυσικάτο ακατόρθωτο: έναν ενεργειακό κολοσσό της χώρας, ένα γίγαντα, ο οποίος συνέβαλε στο να στηθεί η µεταπολεµική Ελλάδα,
να τον καταντήσετε προβληµατική επιχείρηση. Και αυτό παρ’
όλες τις συνεχείς αυξήσεις των τιµολογίων της ΔΕΗ τα τελευταία
χρόνια, οι οποίες ξεπέρασαν κάθε όριο.
Απελευθερώσατε –υποτίθεται- την ενεργειακή αγορά για να
βοηθηθεί η ελληνική οικονοµία, ο καταναλωτής και ο πολίτης. Και
τι βλέπουµε; Μέσα στη λεγόµενη απελευθερωµένη ενεργειακή
αγορά ανακύπτουν και αναφύονται πελώρια σκάνδαλα και απάτες, όπως αυτά µε τις δύο εταιρείες οι οποίες –υποτίθεται- συνέβαλαν στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
αλλά δηµιούργησαν αυτή την ανωµαλία, που την πληρώνει τώρα
η ΔΕΗ και µέσω της ΔΕΗ η ελληνική οικονοµία και ο καταναλωτής.
Εµείς είχαµε καταγγείλει αυτή τη λεγόµενη απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σηµαίνει
παράδοση της ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιωτικά συµφέροντα.
Σηµαίνει τιµολόγια στα ύψη. Σηµαίνει λειτουργίες σε βάρος της
ελληνικής οικονοµίας και των πολιτών.
Καταγγέλλουµε και την εµµονή της Κυβέρνησης -και της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και της κυβέρνησης Παπανδρέου- της τρικοµµατικής αστικής συµπαιγνίας, που επιχειρεί να
παραδώσει πλήρως τη ΔΕΗ στα ιδιωτικά χέρια. Δεν της φτάνει
ότι έχει δώσει το 49% σε ιδιώτες, τώρα θέλει να δώσει όλη τη
ΔΕΗ, καθώς και τον έλεγχό της, σε ιδιωτικά συµφέροντα. Αυτά
όµως θα συντείνουν µέσα στο πλαίσιο εκποίησης της χώρας, στη
γενική και απόλυτη καταστροφή της. Διότι στην απόλυτη καταστροφή οδηγείτε τη χώρα, κύριοι της Κυβέρνησης, της τρικοµµατικής τώρα Κυβέρνησης, µε το πακέτο PSI, µε το δεύτερο
µνηµόνιο, µε τη δεύτερη αποικιακή δανειακή σύµβαση-εκποίηση
της χώρας. Αυτό το πακέτο είναι και η απόλυτη καταστροφή του
τόπου.
Έκανα και χθες ορισµένες παρατηρήσεις. Λείπουν όµως οι πιο
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αρµόδιοι από εσάς Υπουργοί. Είναι και αυτό µία στάση, µία αντιµετώπιση, ορισµένων πολιτικών δυνάµεων. Το αντιπαρέρχοµαι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Έχουµε την Κοινοβουλευτική
Οµάδα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πέντε λεπτά δεν ήταν τίποτε, για
να ακουστούν ορισµένες πολύ συγκεκριµένες παρατηρήσεις, οι
οποίες µπορεί να συνεκτιµηθούν.
Πρώτη παρατήρηση. Όσον αφορά το άρθρο 43, δεν είναι δυνατόν τα έργα επεξεργασίας αποβλήτων να εξαιρούνται από τις
διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το ανέφερα και
χθες και δεν πήρα καµµία απάντηση. Γιατί δίδετε τη δυνατότητα
να εξαιρεθούν αυτά τα έργα; Ποιος θα απαντήσει; Κάποιος πρέπει να δίνει και απαντήσεις σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Επαναφέρω το θέµα των τουριστικών εγκαταστάσεων, τουριστικές εγκαταστάσεις εκτός των οριζοµένων ορίων που έπρεπε
να εισφέρουν γη. Τώρα µπορεί να εξαιρείται αυτή η εισφορά και
να τη δίνουν σε όµορα οικόπεδα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Καταλαβαίνετε τι µπορεί να συµβεί µε αυτού του είδους τις εξαιρέσεις.
Όσον αφορά το Φαληρικό Δέλτα, είναι απόλυτα σκανδαλώδης
η διάταξη. Έχουµε την καταγγελία από τους Δήµους Μοσχάτου
και Ταύρου. Είναι µία καταγγελία τεκµηριωµένη, η οποία είναι κόλαφος γι’ αυτή τη διάταξη. Και το χειρότερο που επισηµαίνει
είναι ότι δεν έγινε καµµία διαβούλευση µε τις τοπικές κοινωνίες
για να περάσει αυτή η διάταξη.
Σας λέµε να την αποσύρετε. Εµείς δεν έχουµε τη δυνατότητα.
Αν είχαµε τη δυνατότητα, θα καταθέταµε αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας γι’ αυτή τη διάταξη, αλλά και τώρα είµαστε πρόθυµοι, αν και άλλοι συνεισφέρουν, να κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας γι’ αυτή την απαράδεκτη διάταξη.
Θα αναφερθώ επίσης στο θέµα της φωτογραφικής διάταξης
για το φράγµα του Αράχθου. Είναι απαράδεκτη και αυτή η διάταξη. Έχει δηµιουργήσει σάλο στην Ήπειρο. Είναι αντίθετοι όλοι
οι φορείς, όλη η κοινωνία της Ηπείρου µε τεκµηριωµένα επιχειρήµατα, τα οποία έχουν απόλυτα λογική βάση. Η βελτίωση που
υποτίθεται ότι έκανε ο κύριος Υπουργός σήµερα δεν καλύπτει
φυσικά το θέµα. Προσπαθεί να βρει τρόπους να παρακάµψει τη
βούληση της τοπικής κοινωνίας και να παρακάµψει εµπεριστατωµένες παρεµβάσεις επί του θέµατος. Αν είχαµε τη δυνατότητα,
θα ζητούσαµε ονοµαστική ψηφοφορία και γι’ αυτό και έπρεπε να
γίνει ονοµαστική ψηφοφορία, διότι βλέπω ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι απ’ όλες τις παρατάξεις έχουν τεκµηριωµένο κριτικό λόγο
απέναντι σ’ αυτή τη διάταξη.
Θα ήθελα να επισηµάνω κι άλλες διατάξεις. Θα ανέφερα επίσης αυτή τη διάταξη για το µετρό κάτω από πάρκα και άλση που
εξαιρούνται και µπορούν να γίνουν κατασκευές, όχι µόνο για το
µετρό, αλλά και τα συνοδά έργα. Τι µπορεί να περιλαµβάνει συνοδά έργα στο µετρό; Πάρα πολλά πράγµατα, τα οποία να κρίνονται ως συνοδά έργα, αλλά να µην είναι µε µία στενή έννοια
του όρου. Δίνετε αυθαίρετες δυνατότητες, όπως επίσης και στον
Υµηττό έχουµε εκτάσεις που πάνε να αναβαθµιστούν, να προστατευθούν από τα απορρίµµατα και τις παραδίδετε στις ΑΠΕ.
Ο Υµηττός δεν κάνει για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Μία
«τούφα» δάσους έχει µείνει στον Υµηττό. Ο Υµηττός χρειάζεται
προστασία, εποµένως κι αυτές οι εκτάσεις έπρεπε να αναβαθµιστούν περιβαλλοντικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συµφωνώ µε έµφαση
για τον Υµηττό. Προσέξτε το αυτό, κύριε Μανιάτη. Σηµειώστε το.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε, που συνηγορείτε, διότι τον Υµηττό τον βλέπουµε κάθε
µέρα και θέλουµε να τον βλέπουµε πράσινο, όχι όλο και λιγότερο
πράσινο. Βλέπουµε όλο κεραίες. Τώρα, δίπλα σ’ αυτά τα δάση
των κεραιών θα προστεθούν και τα δάση των κεραιών των ανεµογεννητριών για ΑΠΕ. Δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Νοµίζω ότι
αυτό που πρέπει να κάνετε είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, δεν θα συµφωνήσω µ’ αυτή τη
στάση που επέδειξε η Κυβέρνηση. Θέλει να τη συγχαρούµε κιόλας, διότι έκανε δεκτές σωρεία, έναν πάκο τροπολογιών από
τους Βουλευτές. Δεν είναι έτσι. Οι τροπολογίες από τους Βουλευτές βεβαίως έχουν κάποια αξία, όταν δεν θίγουν σύνθετα και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πολύ ουσιαστικά θέµατα τα οποία πρέπει να τύχουν τη βάσανο
µιας κανονικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας, δηλαδή µιας διαδικασίας που ξεκινάει από την επιτροπή, γίνεται η ακρόαση φορέων και καταλήγει στην Ολοµέλεια.
Εδώ έχουµε σύνθετα και πολύ σοβαρά θέµατα τα οποία τίθενται διά τροπολογιών και τα οποία γίνονται δεκτά µε πολύ µεγάλη
ευκολία από την Κυβέρνηση. Φοβάµαι ότι εκ των προτέρων κιόλας υπάρχει µία άτυπη –έστω- συνεννόηση του τύπου «φέρτε την
τροπολογία κι εµείς θα την κάνουµε αποδεκτή», αλλά δεν είναι
έτσι η νοµοθετική διαδικασία, η νοµοθετική λειτουργία. Θα έκανα
ορισµένες παρατηρήσεις, οι οποίες βεβαίως δεν καλύπτουν το
θέµα επ’ αυτού, όµως σηµατοδοτούν ορισµένα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνοπτικότατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα επιτρέψετε εγκαταστάσεις
εµφιάλωσης νερού σε ιδιώτες σε δασικές εκτάσεις και θα το κάνετε δεκτό αυτό µε τροπολογία; Εγκαταστάσεις εµφιάλωσης
ιδιωτικών εταιρειών σε δασικές εκτάσεις; Είναι δυνατόν αυτό;
Αν υπάρχει µια πηγή που µπορεί να τροφοδοτήσει νερό, µπορεί να αξιοποιηθεί. Όχι όµως να κάνετε και τις εγκαταστάσεις
των εµφιαλώσεων µέσα στις δασικές εκτάσεις.
Δίνετε φορολογικές διευκολύνσεις για διατηρητέα µνηµεία και
κτήρια. Μα, περί τίνος πρόκειται; Μιλάµε για ένα ακίνητο που κατοικεί ο άλλος και είναι διατηρητέο ή µιλάµε για ακίνητα που είναι
προς εκµετάλλευση; Και ποια ακίνητα; Μιλάµε και για µεγάλα
ακίνητα, που είναι µεγάλα τουριστικά ξενοδοχεία; Μιλάµε για ακίνητα που τα αξιοποιούν τράπεζες, που είναι και µεγάλα εµπορικά
κέντρα; Και αυτά δε θα πληρώσουν -ή θα πληρώσουν µε πολύ
µειωµένο φορολογικό συντελεστή- φόρο ακίνητης περιουσίας;
Είναι λογικές αυτές; Δεν µπορούν να εκληφθούν τέτοιου είδους
ρυθµίσεις ως χαριστικές, ορισµένων τουλάχιστον, εγκαταστάσεων και λειτουργιών; Τις ζούµε και τις βλέπουµε στο κέντρο της
Αθήνας και όχι µόνο. Ως παράδειγµα το αναφέρω.
Τα λέω αυτά γιατί δεν συνάδουν µε µια εύρυθµη και ποιοτική,
θα έλεγα, νοµοθετική λειτουργία.
Εποµένως, εµείς δε θα ψηφίσουµε αυτές τις διατάξεις και τις
τροπολογίες, µαζί βεβαίως και µε τις υπουργικές τροπολογίες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαφαζάνη.
Κύριε Υπουργέ, αναγνωρίζω ότι έχετε ζητήσει το λόγο, τον
οποίο και δικαιούστε. Εκτιµώ, όπως παρατηρώ τους οµιλητές και
τους αιτούντες, ότι πρέπει να δώσουµε το λόγο στο συνάδελφο,
κ. Αχµέτ Χατζή Οσµάν και ύστερα να λάβετε το λόγο εσείς.
Αποµένουν για δευτερολογία η κ. Παπαθανάση και η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, µετά τον κ. Χατζή Οσµάν.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω το λόγο µε αφορµή ορισµένες τροποποιητικές διατάξεις που περιλαµβάνονται στο παρόν σχέδιο νόµου και αφορούν
τροποποιήσεις του νόµου περί των αυθαιρέτων, του 4014/2011.
Ο ν. 4014/2011 συνάντησε πολλές και ποικίλες δυσκολίες, ως
προς την εφαρµογή του, κυρίως τεχνικής και νοµικής φύσεως.
Αντιδράσεις υπήρξαν πολλές από κλάδους όπως οι µηχανικοί, οι
αρχιτέκτονες, οι συµβολαιογράφοι, διότι συνάντησαν εµπόδια,
τα οποία πολλές φορές δεν µπόρεσαν να αντιµετωπίσουν, γιατί
ο νόµος τους οδηγούσε σε αδιέξοδα.
Ένας νόµος για την τακτοποίηση και νοµιµοποίηση αυθαιρέτων θα έπρεπε να φέρει µεγάλη ικανοποίηση στην εκλογική µου
περιφέρεια, τη Ροδόπη, διότι η ύπαρξη αυθαίρετων κατοικιών και
κτισµάτων σπάει όλα τα ρεκόρ.
Προσέξτε µε όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τα αυθαίρετα της Θράκης και της Ροδόπης είναι αυθαίρετα από ανάγκη,
από εξαναγκασµό και όχι από επιλογή.
Δυστυχώς, κατά το παρελθόν εφαρµόστηκαν στη Δυτική
Θράκη, πολιτικές διακρίσεων, πολιτικές διοικητικών ενοχλήσεων
που στερούσαν από ένα µεγάλο τµήµα του ντόπιου πληθυσµού
τους πολίτες της µειονότητας, αυτονόητα δικαιώµατα. Ανάµεσα
σε όλες τις απαγορεύσεις υπήρχε και η ρητή απαγόρευση έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας και συµβολαίων για τους πολίτες της µειονότητας. Εκ των πραγµάτων, όσες οικίες και λοιπά κτίσµατα δεν
διέθεταν τίτλους και συµβόλαια καταδικάζονταν δι’ απαγόρευσης στο καθεστώς της αυθαιρεσίας.
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Γι’ αυτό θεωρώ ότι είναι σηµαντικό να µελετήσουµε προσεκτικά το ν. 4014 και τις όποιες τροποποιήσεις και ενδεχοµένως
να µελετήσουµε ξεχωριστά ορισµένες περιπτώσεις, όπως της
Δυτικής Θράκης, εκεί που οι πολιτικές παρελθόντων ετών µετέτρεψαν την περιοχή σε ένα ατέλειωτο οικόπεδο αυθαιρέτων.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, συγκαλέσαµε σύσκεψη στο
Υπουργείο µε εκπροσώπους του Περιφερειακού Τµήµατος του
ΤΕΕ Θράκης, των µηχανικών, δικηγόρων και συµβολαιογράφων,
αλλά και τοπικών φορέων της περιοχής. Εν συνεχεία, µετέφερα
εγγράφως στην ηγεσία του Υπουργείου τα αιτήµατα του ΤΕΕ
Θράκης και των µηχανικών της µειονότητας.
Ευελπιστώ ότι αυτή η συνεργασία θα έχει συνέχεια, κύριε
Υπουργέ, και ότι θα έχουµε σύντοµα ικανοποιητικά αποτελέσµατα.
Επί του σχεδίου νόµου:
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 49 έχουν προστεθεί στους επιθεωρητές των οικοδοµικών έργων και µέλη επιστηµονικής ένωσης ή επαγγελµατικής οργάνωσης παρόµοιου σκοπού. Αυτό το
σηµείο χρειάζεται µία διευκρίνιση. Τι ακριβώς εννοείτε; Σε ποιες
ενώσεις–οργανώσεις αναφέρεστε; Πώς θα ορίζονται οι επιθεωρητές; Μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε σωµατείο και
οποιαδήποτε ένωση;
Θα περάσω αµέσως στο άρθρο 50, ένα άρθρο βαρύνουσας
σηµασίας.
Η παράγραφος 1, µε την προσθήκη της υπεύθυνης δήλωσης
του ιδιοκτήτη, δίνει λύσεις σε πολλά προβλήµατα, καθώς, όπως
ανέφερα και παραπάνω, σε ένα εξαιρετικά µεγάλο ποσοστό περιπτώσεων στη Θράκη δεν υπάρχει κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο. Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, που θα
συνοδεύεται από τεχνική έκθεση του µηχανικού, κινείται στη
σωστή κατεύθυνση και δίνει λύσεις.
Την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου δείτε τη λίγο, κύριε
Υπουργέ. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να νοµιµοποιήσει ένα αυθαίρετο σε διάστηµα µικρότερο των τριάντα ετών από την ηµεροµηνία της τακτοποίησης και εφόσον αυτό έχει µπει στο σχέδιο
πόλεως, θα αναγκαστεί να πληρώσει δύο φορές το πρόστιµο,
ενώ ως είχε πριν ο νόµος, ο ενδιαφερόµενος πλήρωνε µόνο τη
διαφορά.
Θα δώσω παράδειγµα, για να γίνω πιο συγκεκριµένος: Στην
Κοµοτηνή υπάρχουν ολόκληρες γειτονιές στις παρυφές της
πόλης µε αυθαίρετες κατοικίες. Σύντοµα θα δηµοσιευτεί στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η έγκριση του σχεδίου πόλεως.
Αυτόµατα, οι γειτονιές θα περάσουν εντός σχεδίου και οι άνθρωποι θα θελήσουν, πέρα από την τακτοποίηση, να προβούν και σε
νοµιµοποίηση. Δεν είναι άδικο σε διάστηµα δύο, τριών ετών να
τους αναγκάσουµε να πληρώσουν δύο φορές το ίδιο πρόστιµο,
ενώ µπορούν κάλλιστα να καταβάλουν τη διαφορά; Θεωρώ ότι
είναι µία αδικία που πρέπει να τη µελετήσετε και να τη διορθώσετε, κύριε Υπουργέ.
Άφησα για το τέλος κάποιες γενικές παρατηρήσεις:
Σε ορισµένες περιοχές της χώρας µας –και επικροτώ αυτή την
κίνηση- τέθηκε µειωτικός συντελεστής για το πρόστιµο τακτοποίησης. Πιστεύω ότι σε µία περιοχή µε εξαιρετικά χαµηλούς δείκτες ανάπτυξης, σε µία παραµεθόρια αγροτική περιοχή, όπως η
Θράκη, πρέπει να υπάρξει ανάλογη µέριµνα.
Η περιοχή µου διαθέτει –και το λέω µε λύπη µου, αλλά αυτή
είναι η πραγµατικότητα- όλα τα χαρακτηριστικά που δικαιολογούν την ύπαρξη µειωτικού συντελεστή. Όπως είπα και στην
αρχή, είναι διαφορετικό ένα αυθαίρετο στην Οργάνη, στην Άνω
Βυρσίνη, στον Κέχρο, στη Χλόη, στον Κάρδαµο, σε αποµακρυσµένες και φτωχές ορεινές περιοχές της Ροδόπης κι άλλο ένα
αυθαίρετο σε µία παραθαλάσσια και παραλιακή περιοχή της
χώρας µας.
Στο ν. 4014/2011 υπάρχουν χρονικά όρια προ του 1955, προ
του 1983, προ του 2003 και µετά το 2003. Είναι λογικές διακρίσεις, αλλά προτείνω –και θέλω να το δείτε- να µπει και µία ενδιάµεση διάκριση για κτίσµατα προ του 1993, µε ένα πρόστιµο
τακτοποίησης της τάξης του 30%. Κι αυτό γιατί στην περιοχή µου
η ισονοµία και ισοπολιτεία έφτασε µετά το 1992. Μέχρι τότε δεν
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την παλαιότητα των αυθαιρέτων κτισµάτων των πολιτών της µειονότητας.
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Είµαστε στη δυσάρεστη θέση να πληρώνουµε ακόµα και σήµερα λάθη του παρελθόντος. Τουλάχιστον, όµως, ας δώσουµε
στους πολίτες της µειονότητας όσα τους στερήσαµε, µε τις καλύτερες συνθήκες. Το ανέφερα και πριν: Η αυθαιρεσία ήταν προϊόν εξαναγκασµού και απαγόρευσης, όχι επιλογής.
Τελευταία µου παρατήρηση για τη διαδικασία νοµιµοποίησης
και την ανυπαρξία συµβολαίων: Εδώ βρισκόµαστε σε έναν φαύλο
κύκλο. Χωρίς συµβόλαια δεν µπορεί να κατατεθεί φάκελος νοµιµοποίησης. Προτείνουµε να γίνονται δεκτές ένορκες βεβαιώσεις
για την απόδειξη χρονολογίας νοµής και κατοχής ακινήτων.
Η βεβαίωση του µηχανικού για τη σύνταξη συµβολαίου δίνεται
µετά την υπαγωγή των αυθαιρέτων στη ρύθµιση ή νοµιµοποίηση.
Περιµένουµε τις απαντήσεις του Υπουργείου, κύριε Υπουργέ, και
κυρίως τις ενέργειες ούτως ώστε να καταστεί ο ν. 4014/2011
εφαρµόσιµος και αποδοτικός.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε το συνάδελφο τον κ. Χατζή Οσµάν.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το εν λόγω περιβαλλοντικό νοµοσχέδιο για απόβλητα που περιέχει και ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είναι ένα δώρο για τα µεγάλα
επενδυτικά συµφέροντα. Για το λόγο αυτό το έχουµε καταψηφίσει επί της αρχής και έχουµε καταψηφίσει και όλα του τα άρθρα.
Αναφορικά µε τις διατάξεις διαχείρισης απορριµµάτων και
αποβλήτων ο στόχος της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρος: Να εξασφαλίσει την άµεση υλοποίηση των διαγωνισµών που έχει δροµολογήσει για την Αττική και όλη την Ελλάδα, δηλαδή την
επεξεργασία ενεργειακής αξιοποίησης για το σύνολο των απορριµµάτων µε ΣΔΙΤ και να εξασφαλίσει στο διηνεκές τη λειτουργία
αυτών των µονάδων µε χρηµατοδότηση από τα δηµοτικά τέλη,
µε επιδότηση ως ΑΠΕ και µε εισαγωγή απορριµµάτων για την
τροφοδοσία των εργοστασίων καύσης. Θέλει ακόµη να στήσει
έναν νοµιµοποιητικό µανδύα για τις µαύρες τρύπες, που ξέρετε
πολύ καλά ότι έχει ο περιφερειακός σχεδιασµός.
Η Κυβέρνηση προωθεί την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριµµάτων µε ΣΔΙΤ, όπως θέλετε να κάνετε και στη Θεσσαλονίκη,
δεσµεύοντας το ελληνικό δηµόσιο, όχι µόνο να χρηµατοδοτήσει
την κατασκευή των µονάδων και να τροφοδοτεί τις µονάδες µε
απορρίµµατα, αλλά και να διασφαλίσει τη διάθεση της ενέργειας
στο δίκτυο, να επιδοτήσει την παραγωγή ενέργειας και να εξασφαλίσει τη διάθεση των υλικών και υπολειµµάτων. Δηλαδή, η
Κυβέρνηση προτίθεται να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει στους επενδυτές, ακόµη και να υποχρεώσει τους ΟΤΑ να διοχετεύουν τα
απορρίµµατά τους σε αυτές τις µονάδες, πληρώνοντας υπέρµετρο κόστος.
Με αυτό το νοµοσχέδιο παίρνετε τις αρµοδιότητες σχεδιασµού από την αιρετή περιφέρεια, αντικαθιστώντας αυτές µε την
απλή συναίνεση των τοπικών αρχόντων. Αφαιρείτε από τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού το δικαίωµα να καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Αποκλείετε τη συµµετοχή των πολιτών και το δικαίωµα να προσβάλουν
τις αποφάσεις, επιχειρώντας να παρακάµψετε τις αντιδράσεις
των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες µπορεί να σας χαλάσουν τα
σχέδια, όπως έγινε στην Κερατέα.
Και εδώ ακριβώς εγώ θα χαιρετίσω τις δυναµικές κινητοποιήσεις των κατοίκων, αλλά και των φορέων, που είναι αντίθετοι
στη χωροθέτηση του σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων
στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης που είναι σε εξέλιξη, διότι δεν
τους έχετε λάβει ούτε αυτούς υπόψη.
Μεθοδεύετε την ανάπτυξη και τη λειτουργία των υποδοµών ως
δίκτυο για τις ανάγκες όλης της χώρας, σύµφωνα µε σχέδια διαχείρισης και προγράµµατα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων
που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και µόνο.
Έρχοµαι τώρα στην υπόθεση των φραγµάτων. Με το άρθρο
52 επιχειρείτε, παρ’ όλο που δεν κατονοµάζονται, να βαφτίσετε
τα µεγάλα φράγµατα, αυτές τις εγκαταστάσεις µαµούθ ως ανα-
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νεώσιµες πηγές ενέργειας για να έχουν την προνοµιακή αντιµετώπιση των ΑΠΕ. Η ίδια προσπάθεια ένταξης των µεγάλων φραγµάτων σε καθεστώς οιονεί ΑΠΕ έγινε από το ενδιαφερόµενο
κατασκευαστικό λόµπι προ διετίας κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του ν. 3851/2010. Η σχετική όµως, διάταξη αποσύρθηκε
έπειτα από συντονισµένες αντιδράσεις –και καλώς έκαναν- κυρίως από φορείς της Ηπείρου όπου αντιδρούν και σήµερα. Η διάταξη που µας φέρνετε σήµερα είναι ακριβώς η ίδια. Ποιος τελικά
νοµοθετεί, κύριε Υπουργέ;
Τα άρθρα 52 και 56 φωτογραφίζουν την περίπτωση του µεγάλου φράγµατος Αγίου Νικολάου στον Άραχθο όπου η «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» του οµίλου Εµφιετζόγλου επιδιώκει να κατασκευάσει
µεγάλο υδροηλεκτρικό φράγµα. Αυτό το κατήγγειλε η εισηγήτριά µας, η Ηρώ Διώτη. Προηγουµένως και χθες το κατήγγειλε
ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος. Το είπαν µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα και άλλοι Βουλευτές.
Το εν λόγω έργο ακυρώθηκε από το Συµβούλιο της Επικρατείας, το απέρριψε ρητά το πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και
αειφόρου ανάπτυξης, γνωµοδότησαν αρνητικά τα Νοµαρχιακά
Συµβούλια Άρτας και Ιωαννίνων, αντιτάχθηκε σύσσωµη η κοινωνία της Ηπείρου, η οποία ακόµη αγωνίζεται για την παρεµπόδιση
και εσείς έρχεσθε µε διαδικασίες fast track να το επιβάλλετε.
Γνωρίζετε ότι στο Συµβούλιο της Επικρατείας η «ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Α.Ε.» ανέσυρε ακριβώς την ίδια µελέτη του Υπουργείου Βιοµηχανίας, που έρχεσθε τώρα να χρησιµοποιήσετε για να παρακάµψετε τις απαιτούµενες περιβαλλοντικές, χωροταξικές και
πολεοδοµικές αδειοδοτήσεις. Ξαναρωτώ: Ποιος νοµοθετεί, κύριε
Υπουργέ;
Οι διατάξεις αυτές φωτογραφίζουν σκανδαλωδώς, όχι απλώς
το φράγµα του Αγίου Νικολάου, αλλά και το λόγο ακύρωσης του
συγκεκριµένου έργου από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Το εν
λόγω έργο, που προσπαθείτε να βαφτίσετε ΑΠΕ, για να έχει προνοµιακή αντιµετώπιση, πρόκειται να πλήξει την τοπική οικονοµία,
να επιφέρει µη αναστρέψιµες βλάβες στο περιβάλλον, να καταστρέψει ολοκληρωτικά το γεφύρι της Πλάκας και πρέπει αυτή η
διάταξη να αποσυρθεί. Έπρεπε να είχε γίνει, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ονοµαστική ψηφοφορία για αυτό το άρθρο. Δυστυχώς, εµείς δεν έχουµε τη δυνατότητα να την προκαλέσουµε.
Έρχοµαι στο κοµµάτι των δασικών. Με τα άρθρα 53 και 55
αφαιρείτε από τη Δασική Υπηρεσία την υποχρέωση να επιλαµβάνεται θεµάτων του αντικειµένου της, όταν πρόκειται για κατασκευή έργων εντός των δασικών οικοσυστηµάτων, ενώ την ίδια
στιγµή την υποχρεώνετε να αποχαρακτηρίζει κατά προτεραιότητα τις δασικές εκτάσεις, εντός των οποίων σχεδιάζονται µεγάλες επενδύσεις.
Η προστασία των δασών, κατά την Κυβέρνηση, σταµατά µπροστά στην προστασία των µεγάλων κατασκευαστικών συµφερόντων. Αυτό συµβαίνει και µε την περίπτωση του Παρνασσού. Με
το άρθρο 53 δηµόσια έκταση έντεκα χιλιάδων εκατό στρεµµάτων
του εθνικού δρυµού Παρνασσού, ζώνη ειδικής προστασίας του
δικτύου «Natura», µε οικότοπους προτεραιότητας, εκχωρείται
στην «ΕΤΑ Α.Ε.» και νοµιµοποιούνται εγκαταστάσεις του υφιστάµενου χιονοδροµικού κέντρου, οι οποίες όµως εκτάσεις -υπάρχει
σχετική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας του 1998βρίσκονται µέσα στον πυρήνα του δρυµού. Το Υπουργείο, όµως,
τις παρακάµπτει. Αυτά είναι τα νοµοθετήµατά σας.
Θέλω να αναφερθώ τώρα σε δύο τροπολογίες. Στη διάταξη
που συµπεριλάβατε για τις νοµιµοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών των οµογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι
ήλθαν στην Ελλάδα στο τέλος της δεκαετίας του ’80 και στις
αρχές της δεκαετίες του ’90, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως
αυτές οι νοµιµοποιήσεις είναι µόνο για τους πρόσφυγες ελληνικής καταγωγής, στη συντριπτική τους πλειοψηφία Πόντιους, οι
οποίοι αγόρασαν από µόνοι τους αγροτεµάχια. Πάρα πολλά, βεβαίως, είναι εξ αδιαιρέτου, δεν εντάχθηκαν στα ΓΠΣ ούτε έγιναν
τοπικά ρυµοτοµικά, όπως για χρόνια υπόσχονταν νοµάρχες, δήµαρχοι, Βουλευτές. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καταπατητές –
πρέπει να τονιστεί αυτό- ούτε δασικών περιοχών ούτε αιγιαλών.
Έκτισαν την πρώτη τους κατοικία, για να στεγάσουν τις πολυµελείς οικογένειές τους µόνοι τους, µε τη συµβολή των δικών τους
ανθρώπων, των οµογενών και κλήθηκαν να πληρώσουν βαριά
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πρόστιµα στο ΙΚΑ υπέρ αγνώστων, αλλά και στις πολεοδοµίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε πως
ήταν υποχρέωση του ελληνικού κράτους να συµβάλει στη νοµιµοποίηση των εκτός σχεδίου κατοικιών των νεοπροσφύγων παλιννοστησάντων οµογενών βάσει του ν.2790/2000, ο οποίος δεν
αναφέρεται καθόλου στην τροπολογία που φέρατε. Είναι αντισυνταγµατικό να µπαίνουν πρόστιµα, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, γιατί αυτός ο ν. 2790/2000 δεν µπήκε τελικά σε ισχύ,
διότι δεν θέλησαν οι κυβερνήσεις να τον βάλουν.
Φυσικά, µε τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων πρέπει άµεσα να
προχωρήσει και η διευθέτηση των τοπικών ρυµοτοµικών, διότι
εάν µείνετε µόνο στην παραπάνω ρύθµιση, θα έχουµε σε αρκετές
περιπτώσεις υπέρβαση των ορίων δόµησης στα εκτός σχεδίου,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον υπολογισµό των προστίµων µε
το νόµο των αυθαιρέτων, που εσείς εκεί τα εντάσσετε, αλλά που
όπως προείπα, είναι αντισυνταγµατικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επειδή δεν προλαβαίνω, εν τάχει λέω ότι αυτή την τροπολογία
εµείς την ψηφίζουµε. Είναι µισή ρύθµιση για τους παλιννοστούντες και µπαίνει στην τροπολογία για τους τυφλούς, που είναι η
µόνη τροπολογία την οποία υπερψηφίζουµε.
Θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία, σχετικά µε το γήπεδο
της ΑΕΚ. Είναι µία πρόχειρη και βεβιασµένη ρύθµιση. Όλοι θέλουµε να συµβάλουµε για το γήπεδο της ΑΕΚ. Αυτό, όµως, δεν
µπορεί να γίνει µε την παράκαµψη των αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας και πρέπει να έχει την ευρύτερη συναίνεση
της τοπικής κοινωνίας. Η διάταξη για το γήπεδο της ΑΕΚ πρέπει
να τροποποιηθεί και να έλθει µε κανονικές διαδικασίες σε ένα
άλλο νοµοσχέδιο, για να συζητηθεί κανονικά από την επιτροπή
και να µην έρχεται εδώ µε αυτόν τον τρόπο.
Κατά τα λοιπά, καταψηφίζουµε επί της αρχής όλο το νοµοσχέδιο και όλα τα άρθρα, όλες τις υπουργικές τροπολογίες, αλλά
ψηφίζουµε «ναι» στην τροπολογία για τους τυφλούς και «παρών»
στην τροπολογία των συναδέλφων για τη Μάνη, που είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 701 και ειδικό 72.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ζήτησα να µιλήσω για δύο λεπτά, γιατί θα
φύγω για Θεσσαλονίκη και σας ευχαριστώ για την κατανόηση.
Πολύ γρήγορα θα ήθελα να επισηµάνω δύο πράγµατα. Δεν θα
αναφερθώ στο νοµοσχέδιο αυτό καθ’ εαυτό, διότι πολλοί προλαλήσαντες µε κάλυψαν και για την οικονοµία του χρόνου. Υπήρχαν πολλά σηµαντικά πράγµατα που θα µπορούσε κανείς να
επισηµάνει στο νοµοσχέδιο, αλλά θα ήθελα µόνο να επισηµάνω
δύο πράγµατα για τον τρόπο και δεν είναι προσωπικό για εσάς
και για τη µεθόδευση που ακολουθείται προκειµένου να περάσουν µέσα σε διάφορα νοµοσχέδια κάποιες ρυθµίσεις, κύριε
Πρόεδρε, οι οποίες θεωρώ ότι, τουλάχιστον µε τον τρόπο µε τον
οποίο εισέρχονται, προσβάλλουν το Κοινοβούλιο και υποβιβάζουν την ίδια τη δηµοκρατία, ιδιαίτερα σε µια τέτοια εποχή που
οι ευαισθησίες είναι πάρα πολύ λεπτές και που είναι τραυµατισµένο συνολικά το πολιτικό σύστηµα. Εννοώ την τροπολογία την
οποία έφερε ο κ. Κουκουλόπουλος για δεύτερη φορά, προκειµένου να ρυθµίσει τον τρόπο εκλογής των διοικητικών συµβουλίων
στα ΦΟΔΣΑ, δηλαδή στους Φορείς Διαχείρισης των Στερεών
Αποβλήτων.
Την προηγούµενη εβδοµάδα είχε έρθει αυτή η τροπολογία
από το παράθυρο στο πολυνοµοσχέδιο και αντιδράσαµε γιατί,
παρά το γεγονός ότι για το ΦΟΔΣΑ Αττικής είχε ήδη ακολουθηθεί
αυτό το οποίο όριζε ο «Καλλικράτης», µε αυτή την τροπολογία
άλλαζε το σύστηµα εκλογής προεδρείων σε άλλους ΦΟΔΣΑ και
βεβαίως, αυτά ήταν φωτογραφικά µόνο και µόνο για τη Θεσσαλονίκη, προκειµένου να ελέγξουν, εφόσον δεν µπορούσαν µε
άλλο τρόπο τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου της Θεσσαλονίκης.
Το λέω αυτό για να καταγραφεί για τον εξής λόγο, διότι τελικώς µετά από την έντονη αντίδρασή µας επαναδιατυπώθηκε η
τροπολογία αυτή και έφυγε το επίµαχο σηµείο, το οποίο έλεγε
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ότι ο κάθε δήµος ή κοινότητα θα στείλει εκείνους τους αντιπροσώπους που έστελνε πριν τη συνένωσή του, για να εκλέξουν τα
διοικητικά συµβούλια των ΦΟΔΣΑ.
Αυτή ήταν µια στρέβλωση που οδηγούσε σε µια παραποίηση
των στοιχείων. Δηλαδή, φτάναµε σε σηµείο η Θεσσαλονίκη να
στέλνει πέντε αντιπροσώπους και ο Δήµος Τριανδρίας έναν,
αφού συνενώθηκαν έστελναν έξι συνολικά, και ο Δήµος Λαγκαδά, ο οποίος προήλθε από συνένωση επτά δήµων, να στέλνει
επτά συν έναν του δήµου, σύνολο οκτώ, ενώ η πληθυσµιακή
σχέση της Θεσσαλονίκης µε το Λαγκαδά είναι ένα προς πέντε.
Έτσι λοιπόν, ο µικρότερος κατά πέντε φορές Δήµος Λαγκαδά
έστελνε οκτώ αντιπροσώπους να ψηφίσουν για τα διοικητικά
συµβούλια του ΦΟΔΣΑ και ο Δήµος Θεσσαλονίκης µόλις πέντε.
Αυτό είναι µια κοµµατική, πολιτική, υψηλή κοπτική-ραπτική,
προκειµένου να ελέγξουν το διοικητικό συµβούλιο του ΦΟΔΣΑ
και µόνο µετά την αντίδρασή µας επαναδιατυπώθηκε αυτό το
άρθρο και πήγαµε σε µια παλαιότερη ρύθµιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τελικώς, θεραπεύτηκε
αυτή η ανωµαλία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ναι, βεβαίως αλλά το σηµειώνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί µας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι
την προηγούµενη βδοµάδα απεσύρθη η τροπολογία και ξαναήρθε η τροπολογία εδώ και µόνο µετά από την πίεση αυτή απεσύρθη πάλι. Αυτό δεν έχει καµµία σχέση µε τους παρισταµένους
Υπουργούς. Το επαναλαµβάνω, γιατί πράγµατι δεν σας αφορά
εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δικαιούστε να το επαναλάβετε και ως Βουλευτής Θεσσαλονίκης και ως Αρχηγός της
Αντιπολιτεύσεως στο Δήµο Θεσσαλονίκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Το δεύτερο που θα ήθελα να
σηµειώσω και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Σηφουνάκη εκ των
παρισταµένων Υπουργών, όσον αφορά το θέµα µε τους παλιννοστήσαντες και θα κλείσω µε αυτό: Είπατε ότι θα γίνει αυτή η
ευνοϊκή ρύθµιση και πολύ καλώς θα γίνει για να βοηθήσουµε
τους συµπατριώτες µας, οι οποίοι πράγµατι ακόµη και σήµερα
δεκαπέντε και είκοσι χρόνια µετά την οριστική εγκατάστασή τους
στη µητέρα γη βρίσκονται πάλι σε πολύ δεινή οικονοµική θέση,
για γνωστούς λόγους.
Για πρόστιµα τα οποία έχουν ήδη επιβληθεί –όχι για τα επιβληθησόµενα- για τις αυθαίρετες κατασκευές τους, θα ισχύσει αυτή
η ρύθµιση; Είναι κάτι για το οποίο θα ήθελα µια διευκρίνιση και
κλείνω µ’ αυτό.
Κύριε Μανιάτη, ευχαριστώ για την παραχώρηση της σειράς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε και εµείς
τον κ. Γκιουλέκα.
Θέλετε να πείτε κάτι για την ερώτηση που απευθύνεται σε
εσάς, κύριε Σηφουνάκη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να τη διατυπώσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Επειδή το
έθεσε και ένας άλλος συνάδελφος και απήντησα µέσα στην Αίθουσα, συµψηφίζονται.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Γραπτώς...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εσείς την ψηφίζετε
τη ρύθµιση περί παλιννοστούντων.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ναι, αλλά...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.
Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι πολύ
συνοπτικός. Δεν θα κάνω καµµία συµπλήρωση στα ζητήµατα που
έθεσαν οι συνάδελφοι σχετικά µε την ενέργεια, την πολεοδοµία,
το φαληρικό µέτωπο και όλα τα άλλα, γιατί θεωρώ πως ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός µε πλήρη επάρκεια έχουν ήδη
τοποθετηθεί.
Επίσης, δεν θα σχολιάσω καθόλου την κριτική που δέχθηκε το
Υπουργείο επειδή έκανε το προφανές και αυτονόητο και αυτό
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που πρέπει να κάνουν όλοι οι Υπουργοί, να συζητά και να αποδέχεται όπου κρίνει σωστό, τις τροπολογίες που καταθέτουν
Βουλευτές, πολύ περισσότερο όταν πολλές απ’ αυτές τις τροπολογίες τις καταθέτουν πολλοί Βουλευτές. Τώρα, το να δέχεται
το Υπουργείο κριτική, επειδή αποδέχεται το αυτονόητο, να µπορούν να συννοµοθετούν εκτός από την εκτελεστική εξουσία και
οι Βουλευτές, αυτό για µένα είναι µη εξηγήσιµο.
Θα είµαι πολύ σύντοµος και θα αναφερθώ µόνο στα δύο
άρθρα του Μεταλλευτικού Κώδικα, τα οποία θεωρώ ότι βάζουν
µια νέα τάξη πραγµάτων...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πρώτος ο νόµος του
1861 περί µεταλλείων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Και το 1973 ο τελευταίος Μεταλλευτικός Κώδικας εδώ και σαράντα χρόνια, κύριε Πρόεδρε.
Και έχει σηµασία αυτό που λέτε.
Άρθρο 84. Νοµοθετικό διάταγµα 210 του 1973. Δικτατορία.
Έκτοτε, επί σαράντα χρόνια η ελληνική πολιτεία δεν τόλµησε να
πειράξει καθόλου τα µισθώµατα και τον τρόπο υπολογισµού των
µισθωµάτων που καταβάλλουν οι εκµεταλλευτές δηµόσιων ή
ιδιωτικών µεταλλείων. Γίνεται σήµερα και για µένα είναι απολύτως ακατανόητο πώς συνάδελφοι ή παρατάξεις αντιδρούν και
δεν συµφωνούν στην προσέγγιση που γίνεται.
Και εξηγούµαι πολύ συνοπτικά. Προβλέπονται τέσσερις ή
πέντε κατηγορίες ποσοστών ανάλογα µε το βαθµό επεξεργασίας
των µεταλλευµάτων. Και µιλώ για τα δηµόσια µεταλλεία. Υψηλός
βαθµός µισθώµατος όταν γίνεται µηδενική επεξεργασία, χαµηλός βαθµός µισθώµατος όταν γίνεται µεγάλη επεξεργασία ή παράγεται τελικό προϊόν, διότι προφανώς η καθετοποίηση της
παραγωγής σηµαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη προστιθέµενη αξία στην τοπική και εθνική οικονοµία και
άρα, είναι κάτι επιθυµητό.
Τι κάνει η πρόταση του Υπουργείου; Αυξάνει από 50% έως
100% το ποσοστό του µισθώµατος, του ανώτατου θεµιτού µισθώµατος που προβλέπει ο Κώδικας µε βάση την τιµή πώλησης του
προϊόντος. Ουσιαστικά, µε βάση τους υπολογισµούς της υπηρεσίας αυξάνονται κατά 50% περίπου τα έσοδα του ελληνικού δηµοσίου από τη συγκεκριµένη παρέµβαση. Επιπλέον, µε τη
συγκεκριµένη παρέµβαση για πρώτη φορά από τα µεταλλευτικά
ορυκτά έχει λαµβάνειν η τοπική κοινωνία ένα ποσοστό 20%, ένα
είδος τοπικού ανταποδοτικού πόρου. Διαφωνούµε και σ‘ αυτό;
Διαφωνούµε και στην κατά 50% ως 100% αύξηση του ποσοστού
των µισθωµάτων επί των µεταλλευτικών επιχειρήσεων; Διαφωνούµε και για το 20% που θα πάει στους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης;
Εγώ αντιλαµβάνοµαι το έγγραφο που πήρε το Υπουργείο, έγγραφο έντονης διαµαρτυρίας από το Σύνδεσµο Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων. Το πήραν και οι εισηγητές όλων των κοµµάτων.
Ορθά πράττουν από τη δική τους οπτική γωνία και διαµαρτύρονται. Αλλά δεν αντιλαµβάνοµαι πώς διαµαρτύρονται συγκεκριµένοι συνάδελφοι.
Στο συγκεκριµένο επίσης άρθρο, το άρθρο 84, έκανε µια εύστοχη παρατήρηση –νοµίζω- ο συνάδελφος κ. Μητσοτάκης και
επειδή ακριβώς η αύξηση αυτή είναι πάρα πολύ µεγάλη και δύσκολα θα απορροφηθεί άµεσα από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες, ζήτησε µία σταδιακή προσαρµογή. Από την
πλευρά του Υπουργείου –και θα καταθέσω τη σχετική νοµοτεχνική βελτίωση- µπορεί να γίνει αποδεκτό οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις για το άρθρο 84 να αρχίσουν να ισχύουν από την αρχή
της νέας χρονιάς, ώστε να δοθεί ένα περιθώριο αρκετών µηνών
στις επιχειρήσεις να προσαρµοστούν και από την 1/1/2013 να
ισχύουν τα νέα αυξηµένα µισθώµατα.
Έρχοµαι και στο άρθρο 176, όπου εδώ είναι απολύτως µα απολύτως ακατανόητο το να διαφωνεί οποιαδήποτε πτέρυγα της
Βουλής, επειδή καταργούµε µία απαράδεκτη διάταξη που δεν
ξέρω αν υπάρχει σε άλλο νοµοθέτηµα προηγµένου κράτους.
Σας διαβάζω τι ακριβώς προβλέπει το άρθρο 176, αυτό που
καταργούµε: «Επί µεταλλείων ή των προϊόντων αυτών απαγορεύεται η επιβολή οιασδήποτε τοπικής ειδικής φορολογίας ή εισφοράς ή άλλης οιασδήποτε µορφής τοπικής οικονοµικής
επιβάρυνσης υπέρ οιασδήποτε τοπικής Δηµοτικής ή Κοινοτικής
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Αρχής ή Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου ή και υπέρ οιουδήποτε ειδικού ταµείου ή κοινωφελούς σκοπού».
Είναι δυνατόν να µην επικροτηθεί η Κυβέρνηση που το καταργεί αυτό; Και έναντι αυτού, η διατύπωση που λέµε είναι ότι καταργείται αυτό και µε κοινή υπουργική απόφαση των συναρµοδίων Υπουργών θα επιβληθεί τέλος για τις ενεργές, τις αποθεµατικές και τις αργούσες παραχωρήσεις των ιδιωτικών µεταλλείων.
Εδώ, κύριοι συνάδελφοι, να κάνω έναν διαχωρισµό. Γνωρίζετε
πολύ καλά –ήταν το προηγούµενο άρθρο- ότι τα δηµόσια µεταλλεία πληρώνουν µέχρι τώρα µίσθωµα. Τα ιδιωτικά δεν πλήρωναν
τίποτα. Και ξέρετε πόσα είναι τα ιδιωτικά; Δεν βάζω αυτά που
είναι σε λειτουργία, βάζω αυτά που είναι δεσµευµένα και είναι
σε αργία: δηµόσια γη δηλαδή, η οποία δεν αξιοποιείται µε τίποτα.
Σε αργία, λοιπόν, έχουµε εκατόν ογδόντα επτά παραχωρήσεις
µεταλλείων που χρησιµοποιούνται για αποθεµατικούς λόγους
συνολικής έκτασης ενός εκατοµµυρίου διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων στρεµµάτων και µη αποθεµατικές σε αργία µεταλλευτικές
παραχωρήσεις συνολικού αριθµού τριακοσίων δέκα και έκτασης
δύο εκατοµµυρίων εκατό χιλιάδων στρεµµάτων.
Διαφωνεί οποιοσδήποτε συνάδελφος ότι πρέπει αυτά µετά
από τριάντα, σαράντα ή πενήντα χρόνια που είχαν τότε παραχωρηθεί, σήµερα σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία να τα ξεκαθαρίσει
το ελληνικό δηµόσιο και να διερευνήσουµε εάν υπάρχει έστω και
το ελάχιστο επενδυτικό ενδιαφέρον να προκηρύξουµε διεθνείς
διαγωνισµούς και να προσελκύσουµε επενδυτές, να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας; Εγώ δεν αντιλαµβάνοµαι το γιατί δεν θα
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πρέπει τα µισθώµατα αυτά να πάνε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
δεδοµένου ότι οι τοπικές κοινωνίες υφίσταται και την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη συγκεκριµένη µεταλλευτική δραστηριότητα. Εδώ δε, να σας πω ότι στο µυαλό µας –γιατί η υπουργική απόφαση ήδη έχει αρχίσει να ετοιµάζεται- είναι σε περίπτωση που δεν πληρωθεί το τέλος, να εκπίπτει ο κύριος που έχει
την εκµετάλλευση και ο οποίος επί τριάντα ή σαράντα χρόνια πιθανά δεν έχει κάνει τίποτα.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, διαβάζοντας απλώς εκ καθήκοντος
νοµοθετικές βελτιώσεις µε βάση τις παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής. Θα τις καταθέσω, αλλά φαντάζοµαι ότι είµαι υποχρεωµένος και να τις διαβάσω.
Στο άρθρο 18 στην παράγραφο 2 διαγράφεται η φράση «Τα
άρθρα 30 και η παράγραφος 6 του άρθρου 38» και αντικαθίσταται µε την φράση «τα άρθρα 37 και 20».
Στο άρθρο 27 στην παράγραφο 3 η φράση «του άρθρου 57»
διαγράφεται και αντικαθίσταται µε την φράση «του άρθρου 58».
Όπως µου είπαν, είναι απολύτως τυπογραφικά λάθη και τα έχει
εντοπίσει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Στο άρθρο 29 η φράση (άρθρο 4 της οδηγίας και παράγραφος
2 του άρθρου 36) στον τίτλο αντικαθίσταται από τη φράση
(άρθρο 4 της οδηγίας και παράγραφος 1 του άρθρου 36).
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα
Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Οι υδρογονάνθρακες περιλαµβάνονται;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μπορώ να έχω ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Βεβαίως, είναι ενδιαφέρον το θέµα. Έχετε δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Έχετε δίκιο. Δεν έχει απολύτως
καµµία σχέση η ιστορία των υδρογονανθράκων µε αυτό που κάνουµε στον Μεταλλευτικό Κώδικα. Και σας εξηγώ πάρα πολύ
απλά το γιατί.
Παρά το γεγονός ότι κανείς δεν µπορεί να είναι ακριβής –και
εγώ θέλω να είµαι όσο γίνεται πιο τεκµηριωµένος, όταν µιλώ για
τους υδρογονάνθρακες- θα σας το πω µε µια ανακρίβεια, αλλά
είναι µέσα στις τάξεις µεγέθους αυτό που θα σας πω. Ενώ αυτά
που συζητούµε είναι της τάξης των 6%, 7%, 8%, 10% επί των
τιµών πώλησης, από τους υδρογονάνθρακες αντίθετα η Ελλάδα
ως συνολικά δηµόσια έσοδα προσµένει –και νοµίζω είναι ρεαλιστικό αυτό που θα σας πω- ποσοστά της τάξης του 40% έως και
60%, ανάλογα µε το κοίτασµα που θα βρούµε. Όλοι οι ειδικοί επιστήµονες µου λένε ότι, παρά το γεγονός η Ελλάδα για τους
υδρογονάνθρακες θεωρείται από την παγκόσµια αντίστοιχη βιοµηχανία ανεξερεύνητη και άρα υψηλού ρίσκου, αναµένουν στις
προσφορές που θα πάρουµε οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος να
κυµαίνονται –σας το λέω, επαναλαµβάνω, µε µια επιφύλαξη, δεν
έχω δει ακόµα προσφορές, πάντως όλοι µου λένε ότι είναι ρεαλιστικό να αναµένει συνολικά έσοδα η πατρίδα µας για τα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων- από 40% έως 60%. Και έχουµε µια
τεκµηριωµένη, επίσης –ελπίζω- αισιοδοξία ότι µε την προώθηση
των αντίστοιχων ερευνών και την προσέλκυση περισσότερου ενδιαφέροντος τα ποσοστά που σας αναφέρω, θα γίνουν ακόµα
περισσότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τρυπάνια πότε προβλέπουµε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Έχουµε υποσχεθεί –και ελπίζω
να το καταφέρουµε, είναι πάρα πολύ γρήγορο αυτό που λέω,
αλλά νοµίζω ότι έχουµε τη δυνατότητα να το καταφέρουµε- στο
τέλος του 2012 να βάλουµε το πρώτο γεωτρύπανο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μακάρι, γένοιτο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Να πω µια φράση µόνο.
Επειδή πάντα παρακολουθούµε –και είναι ένα πολύ καλό παράδειγµα- το Κυπριακό παράδειγµα –και το λέω, κύριοι συνάδελφοι, προς όλους µας- θέλω να ξέρετε ότι η Κύπρος ξεκίνησε να
πάρει σύµβουλο και να προκηρύξει τις σεισµικές, -που τώρα ξεκινάµε εµείς- το 2005 και έβαλε γεωτρύπανο το 2011, µετά από
έξι χρόνια. Εµείς φιλοδοξούµε να βάλουµε γεωτρύπανο µέσα σε
ένα χρόνο. Νοµίζω ότι κινούµαστε ταχύτατα αλλά όχι απρόσεκτα,
ώστε να µην κάνουµε το µοιραίο λάθος, το οποίο µπορεί να µας
οδηγήσει σε οπισθοδρόµηση δεκαετιών.
Άρα, κύριε Πρόεδρε –και κλείνω µε αυτό- είµαστε αισιόδοξοι
ότι θα µπορούµε να το καταφέρουµε, η πατρίδα µας να έχει το
πρώτο γεωτρύπανο στο τέλος του 2012.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό κ. Ιωάννη Μανιάτη.
Τώρα, για την οργάνωση της συζητήσεως να πω ότι έχουµε
την κ. Αφροδίτη Παπαθανάση, Βουλευτή του Νοµού Φωκίδος και
τον κ. Μουσουρούλη να έχουν ζητήσει το λόγο ...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δευτερολογήσω.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Και εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
δευτερολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα λάβετε και εσείς το
λόγο και θα κλείσουµε µετά µε τον κ. Μουσουρούλη.
Ορίστε, κυρία Παπαθανάση, έχετε το λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Ήθελα να πω ότι µε την τελευταία τροπολογία, που ο κ. Μανιάτης ανακοίνωσε νωρίτερα σχετικά µε τα µεταλλεία και τη δυνατότητα να αυξηθούν τα δηµόσια έσοδα από τον µεταλλευτικό
πόρο, αλλά ακόµα περισσότερο να υπάρξει ένας πόρος προς τις
τοπικές κοινωνίες, γίνεται ένα µεγάλο βήµα, που έκανε τέσσερις
δεκαετίες να γίνει στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Τι συνεπάγεται αυτό; Δεν θα πρέπει να υπάρχει ο φόβος ότι
αυτό θα δηµιουργήσει και σε συνθήκες κρίσεις µεγάλη επιβάρυνση στις µεταλλευτικές επιχειρήσεις. Ζώντας σε ένα νοµό που
έχει µεταλλεία γνωρίζω ότι αυτό που επιβαρύνει πιο πολύ απ’ όλα
τις µεταλλευτικές εταιρείες είναι ο χρόνος αδειοδότησής τους
και οι αντιστάσεις που έχουν από τις τοπικές κοινωνίες. Αυτές
είναι οι µεγάλες πληγές σε περιοχές που υπάρχουν µεταλλεία.
Η διαδικασία αδειοδότησης έχει προχωρήσει αρκετά ικανοποιητικά: από τα τρία χρόνια που περίµεναν να πάρουν άδειες, µπορούν σε έξι-επτά µήνες να προχωρήσουν και να λύσουν τα
θέµατα.
Όµως, το θέµα που για πρώτη φορά µπαίνει, δηλαδή η τοπική
κοινωνία που έχει υποστεί την περιβαλλοντολογική επιβάρυνση
να µπορεί να παίρνει έναν πόρο, είναι πάρα πολύ µεγάλο βήµα.
Μέχρι στιγµής υπήρχε µόνο για το λιγνίτη στην Κοζάνη και είναι
κάτι που νοµίζω ότι όλοι πρέπει να επικροτήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είναι οπωσδήποτε θετικό!
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Είναι πάρα πολύ θετικό!
Το δεύτερο στάδιο που θα έπρεπε να δούµε σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι ότι θα πρέπει και στις διαδικασίες των αποκαταστάσεων να µην αφήνετε το χρόνο χαλαρό.
Γίνεται δηλαδή µια επιφανειακή εκµετάλλευση, όµως αυτό δεν
συνεπάγεται ότι όποτε µπορεί ο µεταλλειοκτήτης θα κλείσει και
τη ζηµιά που έχει γίνει. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένος
χρόνος, ώστε να γίνεται η αποκατάσταση.
Εγώ θέλω να πω ότι µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος ως νοµός
–οι Βουλευτές της περιοχής, ο κύριος περιφερειάρχης- έχουµε
δουλέψει δύο χρόνια γι’ αυτήν τη διαδικασία και θέλω ειλικρινά
να ευχαριστήσω, γιατί είναι πάρα πολύ µεγάλο βήµα για την περιοχή µας και πιστεύω και για τη δηµόσια οικονοµία και για την
κουλτούρα που αποκτάµε γι’ αυτά τα πράγµατα. Γιατί το να βάζεις για πρώτη φορά θέµα δηµόσιων και ιδιωτικών µεταλλείων
όπου και τα δύο είδη ιδιοκτησίας θα πρέπει να πληρώνουν στο
ελληνικό δηµόσιο, είναι µεγάλες τοµές. Ενοχλούν κάποιους,
αλλά είναι µεγάλες τοµές και πρέπει να τις στηρίξουµε.
Ένα δεύτερο θέµα αφορά σε κάτι που ακούω από πολλούς
εδώ στην Αίθουσα σχετικά µε τον Παρνασσό. Ο Παρνασσός,
όπως και πάρα πολλά χιονοδροµικά, για πάρα πολλά χρόνια είναι
χωρίς άδειες, δηλαδή το καθεστώς που έχουµε είναι ένα καθεστώς παρανοµίας, ένα καθεστώς έωλο.
Για τον Παρνασσό αυτήν τη στιγµή δηµιουργείται ένα προεδρικό διάταγµα, το οποίο σε λίγες µέρες θα είναι στον αέρα για
επίσηµη διαβούλευση. Αυτό το προεδρικό διάταγµα θα αντιµετωπίσει όλα τα θέµατα που αφορούν και το συγκεκριµένο χιονοδροµικό και τη γύρω περιοχή.
Όµως, νοµίζω ότι αυτά που ακούγονται αποτελούν αριστερές,
δεξιές ή κεντρώες λαϊκιστικές εκφράσεις στο όνοµα δήθεν της
προστασίας του περιβάλλοντος, τη στιγµή που η επιλογή είναι η
εξής: Ή θα έχω ένα χιονοδροµικό, το µεγαλύτερο της Ελλάδας,
που θα στηρίξει την οικονοµία σε τρεις νοµούς και αυτό το
πράγµα πρέπει να λειτουργήσει µε κανόνες ή θα έχω µια κατάσταση όπου το χιονοδροµικό κάθε χρόνο θα είναι ζηµιογόνο και
θα έχω το ρίσκο ότι ανά πάσα στιγµή µπορεί να κλείσει και δεν
κάνω τίποτα για να το αντιµετωπίσω.
Συνεπώς και οι δύο παρεµβάσεις είναι εξαιρετικά ουσιαστικές
και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία αυτή.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε και για
το ευσύνοπτον την κ. Αφροδίτη Παπαθανάση.
Υπάρχει µια µεταβλητότητα, όσον αφορά τους οµιλητές από
πλευράς ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Μουσουρούλη, θέλετε τώρα να λάβετε το λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να περιµένω να µιλήσω στο τέλος, αφού ολοκληρώσουν οι συ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

νάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, ωραία.
Παρακαλείται ο κ. Γείτονας να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως ξέρετε, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Οµάδα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Βεβαίως, το κατανοούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: ...και όσο λιγότερο λείψω, τόσο
καλύτερα για τη δική µου ενηµέρωση και συµµετοχή.
Κύριε Υπουργέ, παίρνω σήµερα το λόγο –µετά την οµιλία µου
επί της αρχής- για να επισηµάνω ορισµένα ζητήµατα, τα οποία
είχα θέσει και στα οποία µπορώ να πω ότι υπήρξε µια καλή εξέλιξη.
Είχα, λοιπόν, αναφερθεί στα θέµατα του Φαληρικού Όρµου
και είχα επισηµάνει την αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης,
των δηµάρχων της περιοχής, οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν µε τις αλλαγές αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.3844/2011.
Παρεµβαίνουν στις χρήσεις γης –µε βάση τη µελέτη Πιάνο- και
στους συντελεστές δοµήσεως, πέραν της κάλυψης. Αυτά εγώ
θεωρώ σηµαντικά –τη χρήση γης και το συντελεστή δόµησηςκαι λιγότερο τα θέµατα της κάλυψης.
Λέω, λοιπόν, ότι υπήρξε θετική εξέλιξη και είµαι ικανοποιηµένος, διότι µιλήσατε µε τους δηµάρχους. Είδα και µια ανακοίνωση
και από το Δήµαρχο του Μοσχάτου-Ταύρου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Γείτονα,
µου επιτρέπετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Με την άδεια του κυρίου Προέδρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Εµείς δεν δεχθήκαµε κάτι και δεν αλλάξαµε κάτι. Η µελέτη Πιάνο στην πρώτη
της φάση, στην προµελέτη, προέβλεπε κάποια πράγµατα. Στην
οριστική µελέτη αλλάζει κάποια πράγµατα. Εµείς δηλαδή δεν
προσθέσαµε κάτι, δεν µπορούµε να παρέµβουµε στη µελέτη, θα
ήταν και ντροπή µας. Δεν υπάρχει τέτοιο θέµα. Απλώς, υπήρξε
µια κακή ενηµέρωση και µία παρανόηση.
Τους Δηµάρχους και του Μοσχάτου και της Καλλιθέας, τους
οποίους γνωρίζω, τους ενηµερώσαµε και στο στάδιο της προµελέτης και της µελέτης και σε όλα. Από κάπου, δυστυχώς, διοχετεύθηκαν αυτά για το συντελεστή. Τίποτα από όλα αυτά δεν
ισχύει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δηλαδή, βελτίωση
µέσα στη µελέτη Πιάνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όχι. Η διάταξη
που πέρασε πριν ένα χρόνο αφορούσε την προµελέτη. Εµείς ζητήσαµε από τον Πιάνο, στο στάδιο της προµελέτης, προκειµένου
να προετοιµάσουµε τον νόµο να µας πει το συντελεστή κάλυψης.
Όταν ολοκληρώθηκε η οριστική µελέτη υπήρξε µία αλλαγή και
αυτή καλύπτουµε σήµερα. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν ήλθε, δηλαδή,
το Υπουργείο να πει «θα κάνω και εκείνο».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει. Συνεχίστε,
κύριε Γείτονα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κρατήστε µου το χρόνο, διότι
µε κέντρισε ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα το λάβω υπ’ όψιν
µου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Μην κρούετε ανοικτές θύρες
όσον αφορά εµένα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όχι για σας.
Προς Θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Σηφουνάκη, µη
διακόπτετε και µάλιστα άνευ αδείας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Έτσι. Εγώ είπα ότι είµαι ικανοποιηµένος, διότι υπάρχει διαφορετικό αποτέλεσµα στη µελέτη
από την προµελέτη που λέτε, από αυτά τέλος πάντων που είχαν
συµφωνηθεί, ιδιαίτερα όσον αφορά το συντελεστή δόµησης.
Είδα στην οµιλία σας να λέτε ότι τα δυόµισι χιλιάδες τετραγωνικά
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γίνονται τέσσερις χιλιάδες. Βέβαια, δεν ξέρω πού ακριβώς αναφέρεται η έκταση για την περίπτωση Ανάπλασης στη Ζώνη Α’,
διότι µιλήσατε για εξακόσια τόσα στρέµµατα για όλη την περιοχή
και αν τα λογαριάσουµε µε την αύξηση του συντελεστή, που είναι
70% -αν είναι όλα τα στρέµµατα- τότε βγαίνουν πάρα πολύ παραπάνω τα τετραγωνικά που θα δοµηθούν. Επίσης, αλλάζουν ουσιαστικά και ορισµένες χρήσεις γης.
Άρα, θα έπρεπε να γίνει ενηµέρωση. Εγώ δεν λέω ότι αυθαιρετήσατε, κύριε Υπουργέ. Αιφνιδιάσατε, όµως. Αυτό είπα. Επειδή
έστω και µέσα από αυτήν τη συζήτηση εδώ που έγινε στο περιθώριο και αποτελεί µια πρώτη διαβούλευση µε τους δηµάρχους
της περιοχής και καθώς όπως δεσµευτήκατε και θα συνεχιστεί η
συνεργασία, ιδιαίτερα στην έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, είµαι ικανοποιηµένος. Ακριβώς αυτό θέλω να πω.
Το µόνο που σας ρώτησα, εν προκειµένω, και απαντήσατε, και
σας δικαιολογεί, αν θέλετε, είναι ότι είχατε να αντιµετωπίσετε ως
ένα επείγον ζήτηµα την ένταξη, ώστε να µην χάσουµε τις προθεσµίες του ΕΣΠΑ. Λοιπόν, θέλω ακόµα να σας ρωτήσω πόσο είναι
περίπου το κόστος της ανάπλασης, διότι τα 200.000.000 ευρώ
που είπατε µου φαίνονται για όλο αυτό το σχέδιο –το οποίο είναι
πρωτοποριακό σχέδιο, πραγµατικά και θα αλλάξει την περιοχήλίγα. Δηλαδή, η χρηµατοδότηση –για να το πω έτσι- όλου αυτού
του σχεδίου του προγράµµατος αναπλάσεων είναι διασφαλισµένη; Είναι διασφαλισµένοι οι πόροι; Αν θέλετε, µου απαντάτε
αυτήν τη στιγµή. Μετά θα σας απασχολήσω άλλο ένα λεπτό και
ζητώ την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε Γείτονα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Απαντήστε στο τέλος,
κύριε Σηφουνάκη. Αφήστε να ολοκληρώσει τις παρατηρήσεις του
ο κ. Γείτονας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Δεν πειράζει. Επειδή θα φύγω,
κύριε Πρόεδρε, θα πάω πάλι στην Κοινοβουλευτική Οµάδα, αφήστε τον να µου απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει. Ορίστε, κύριε
Σηφουνάκη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Υπάρχουν περίπου δέκα γραφεία που κάνουν τις επιµέρους µελέτες της
εφαρµογής και τα τεύχη δηµοπράτησης και όλα αυτά, µε βασικό
πυλώνα το γραφείο του κ. Θύµιου Παπαγιάννη. Γνωρίζω –χωρίς
να είναι οριστικό και δεν µπορώ να το πω τώρα, θα µπορούµε να
το πούµε σε δύο µήνες που θα είναι οριστικοποιηµένο- ότι κυµαίνεται µεταξύ 200.000.000 και 230.000.000 ευρώ. Οι συνεννοήσεις έχουν γίνει και µε το Περιφερειακό Συµβούλιο για το ΠΕΠ.
Απλώς, πρέπει να προλάβουµε τους χρόνους, για να ενταχθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Γείτονα, έχετε το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Υπάρχει το θέµα της χρηµατοδότησης. Εντάξει, θα ξεκινήσει µε το ΕΣΠΑ. Εποµένως, δέχοµαι
και το κατεπείγον, όπως το λέτε, της ρύθµισης αυτής. Καλύτερα
να µην την αναβάλουµε, λοιπόν, αφού είναι έτσι τα πράγµατα,
για να µην χάσουµε την ευκαιρία.
Όµως, παρακαλώ, αυτό που δεσµευθήκατε να κάνετε, την
επαφή και τη συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής για το προεδρικό διάταγµα, να το ολοκληρώσετε.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία άλλη πάλι καλή εξέλιξη. Ευοδώθηκε µια πολύµηνη προσπάθεια που γίνεται µεταξύ Κυβέρνησης, Υπουργείου και Βουλευτών, για να λυθούν κάποια θέµατα
σε σχέση µε το γήπεδο της ΑΕΚ. Την παλεύουµε ένα µεγάλο διάστηµα. Έγινε αποδεκτή η σχετική τροπολογία, η οποία διευκολύνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τώρα µπήκε σε καλό
δρόµο, µου φαίνεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Μπήκε σε ένα δρόµο το θέµα
του γηπέδου. Αυτό θέλω να τονίσω. Και αυτό είναι, πράγµατι, µια
θετική εξέλιξη.
Επειδή έχω µιλήσει επανειληµµένα και µε τη Δήµαρχο της Φιλαδέλφειας, υπάρχουν και κάποια άλλα θέµατα που έχουν σχέση
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µε αυτό το γήπεδο, που έχουν σχέση µε το άλσος, τα οποία θα
πρέπει να ρυθµιστούν. Νοµίζω –έτσι µου είπε η δήµαρχος- ότι οι
υπηρεσίες του Υπουργείου σας είναι σε επαφή µε τη δήµαρχο.
Ελπίζω να λυθούν και αυτά, ούτως ώστε τουλάχιστον ό,τι υπάρχει από πλευράς θεσµικού εργαλείου να ολοκληρωθεί και από
εκεί και πέρα, είναι θέµα, φυσικά, της ΑΕΚ να προχωρήσει µε τις
δικές της διαδικασίες και ευθύνες το θέµα της υλοποίησης αυτού
του προγράµµατος. Τουλάχιστον, εµείς πρέπει να διευκολύνουµε, διότι πραγµατικά το γήπεδο στην περιοχή αυτή είναι κάτι
παραπάνω από ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είναι ένα σύµβολο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Είναι ένα σύµβολο και όχι µόνο.
Είναι ένα κέντρο και πηγή εισοδήµατος και δηµιουργίας θέσεων
εργασίας. Μπορεί να γίνει ένα σύγχρονο κέντρο οικονοµικής
ζωής για την περιοχή.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Σηφουνάκη, ο κ.
Γείτονας έκανε µία παρατήρηση για το ότι πρέπει να ρυθµίσετε
εσείς προσωπικά γήπεδο και άλσος. Πρέπει να το επιµεληθείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, έχω συνεργαστεί και στο παρελθόν µε τον κ. Γείτονα για
το συγκεκριµένο θέµα. Δεν θα το λύσουµε εµείς αυτό. Όπως ξέρετε, αυτά είναι και θέµατα που άπτονται των υπηρεσιών και γίνονται κατόπιν συνεργασίας και µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάτι
που βεβαίως υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να είστε ο επισπεύδων.
Η κ. Θεοδώρα Τζάκρη, εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο
για δευτερολογία.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω το χρόνο της δευτερολογίας µου, για να αναφερθώ στις προτεινόµενες τροπολογίες που
εισήχθησαν τόσο από το Υπουργείο όσο και σ’ αυτές που κατατέθηκαν από τους συναδέλφους και έγιναν δεκτές από το Υπουργείο.
Ξεκινώ, βεβαίως, πρώτα από τις υπουργικές τροπολογίες. Με
την πρώτη τροπολογία-προσθήκη που κατατέθηκε, ρυθµίζονται
επιµέρους θέµατα αρµοδιότητας του ΥΠΕΚΑ που αφορούν και
ενεργειακές ρυθµίσεις, ενεργειακά ζητήµατα. Γίνεται µία σοβαρή
παρέµβαση στα άρθρα 8 και 20 του ν.3468/2006 που αναφέρονται στα θέµατα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Επίσης, ρυθµίζεται µία σειρά από χωροταξικές, πολεοδοµικές διατάξεις και από επαγγελµατικά δικαιώµατα µηχανικών σε ό,τι αφορά τις άδειες δόµησης σε παραδοσιακούς
οικισµούς.
Όπως ξέρετε, κύριε Υπουργέ, υπήρξαν και διάφορες ενστάσεις σε ό,τι αφορά την ύπαρξη αυτής της αρµοδιότητας από τη
µεριά του ΥΠΕΚΑ.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχουν και θέµατα αρµοδιότητας των συµβουλίων αρχιτεκτονικής, καθώς και πολεοδοµικών
θεµάτων και ρυθµίσεων, µέχρι και το θέµα της προθεσµίας υπογραφής συµβάσεων στα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια και στα
swaps.
Με την ίδια αυτή υπουργική τροπολογία επέρχονται και πολύ
σηµαντικές συµπληρώσεις, θα έλεγα, στο Μεταλλευτικό Κώδικα,
ακόµα και µε την αναδιατύπωση της τροπολογίας που έκανε σήµερα ο αρµόδιος Υπουργός κύριος Μανιάτης, την οποία βεβαίως
επικροτώ, γιατί εκτιµώ πως βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή την υποβολή ειδικού τέλους ακόµα και στα ιδιωτικά µεταλλεία.
Η δεύτερη υπουργική τροπολογία ρυθµίζει το θέµα της εκλογής νέων διοικητικών συµβουλίων στους φορείς διαχείρισης στερεών απορριµµάτων στο µεταβατικό στάδιο, µέχρι τη σύσταση
και συγκρότηση των νέων διαβαθµιδικών και περιφερειακών συνδέσµων, η σύσταση των οποίων προβλέπεται από το ν.3852/
2010.
Θα ήθελα να πω ότι εδώ πραγµατικά υπήρξαν καθυστερήσεις
και δηµιουργήθηκαν και ευτράπελα, εφόσον στη σύνθεση αυτών
των ΦΟΔΣΑ συµµετείχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν επανεξελέγησαν. Δεν ήταν πλέον αιρετοί µετά τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές
εκλογές, ακόµα και πρόεδροι αυτών των συνδέσµων που ήταν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρώην δήµαρχοι. Αποκαθίσταται πλέον αυτή η λειτουργία.
Όµως, θα ήθελα να πω ότι υπήρξαν καθυστερήσεις. Βρισκόµαστε ακόµα στο µεταβατικό στάδιο, σ’ αυτήν την κρίσιµη φάση
της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, γιατί πρέπει να κλείσουν και οι ΧΑΔΑ, όπως γνωρίζουµε καλά και να προχωρήσουµε
σε ολοκληρωµένα σχέδια διαχείρισης αυτών των αποβλήτων.
Εποµένως σήµερα ο αρµόδιος Υπουργός µάς είπε ότι θα έρθει
στη Βουλή νοµοσχέδιο συνολικής ρύθµισης για τη συγκρότηση
των οριστικών νοµικών προσώπων διαχειριστών συνδέσµων ή
ανώνυµων εταιρειών, εφόσον δίνεται η δυνατότητα µε το νέο
νόµο να διαχειριστούν τα στερεά απόβλητα.
Από εκεί και πέρα, εκτιµώ ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση
η τροπολογία που κατατέθηκε από τους συναδέλφους –την επικροτώ και συγχαίρω και το Υπουργείο που την αποδέχθηκε- και
αφορά άτοµα µε αναπηρία, τυφλούς και παραπληγικούς, καθώς
µ’ αυτή δίνεται η δυνατότητα µείωσης του ειδικού ενιαίου προστίµου για τα αυθαίρετα µέχρι της τάξεως του 15% και, βεβαίως,
η δυνατότητα καταβολής σε περισσότερες δόσεις.
Κύριε Υπουργέ, είναι µέχρι είκοσι οκτώ οι δόσεις ή είναι περισσότερες;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Είναι σαράντα
οκτώ οι δόσεις.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ακόµα καλύτερα, κύριε Υπουργέ.
Επίσης, το ίδιο συνέβη και µε την τροπολογία που προτάθηκε
από την Παµποντιακή Οµοσπονδία. Μ’ αυτήν την τροπολογία η
οποία κατά ένα µέρος επίσης έγινε δεκτή από το Υπουργείο, ρυθµίζεται ένα χρονίζον πρόβληµα που αφορά τους νεοπρόσφυγες,
τους παλιννοστούντες αδελφούς µας, οι οποίοι όχι από δική τους
υπαιτιότητα, αλλά από κωλυσιεργία και αδράνεια της διοίκησης,
θα έλεγα, ταλαιπωρούνταν όλα αυτά τα χρόνια.
Εποµένως η µείωση και αυτού του ειδικού προστίµου που
αφορά τα αυθαίρετα της τάξεως του 20% και η δυνατότητα καταβολής αυτών σε περισσότερες δόσεις, εκτιµώ ότι βρίσκεται
επίσης σε πολύ σωστή κατεύθυνση.
Από εκεί και πέρα, η τροπολογία που κατατέθηκε από συνάδελφους και αναφέρεται στη δυνατότητα παραχώρησης δασικών
εκτάσεων για εµφιάλωση νερού, είναι επίσης θετική, γιατί συµβάλλει στην ανάπτυξη.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την τροπολογία που κατατέθηκε, την οποία µόλις πριν συζητήσατε και αφορά το Αθλητικό
Σωµατείο της ΑΕΚ. Μ’ αυτήν δίνεται η δυνατότητα στο οικοδοµικό τετράγωνο του ρυµοτοµικού σχεδίου του Δήµου Φιλαδελφείας, όπου έχει παραχωρηθεί χώρος για τις αθλητικές
δραστηριότητες αυτού του Συλλόγου, να υπάρχουν και συνοδές
δραστηριότητες, όπως στους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόµους χώροι Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, χώροι αναψυχής και
εστίασης, χώροι αθλητικής οµάδας, χώροι εκπαίδευσης, αθλητικοί ξενώνες, παιδότοπος, εκθεσιακοί χώροι.
Εκτιµώ εποµένως ότι αυτή η τροπολογία που έγινε δεκτή από
το Υπουργείο συµβάλλει επίσης και στην αποκατάσταση ενός
προβλήµατος που χρονολογείται επίσης από το 2003 και µπορεί
να συµβάλει στην ανάπτυξη στη συγκεκριµένη περιοχή του
Δήµου Φιλαδέλφειας. Από εκεί και πέρα, εκτιµώ ότι βρίσκεται στη
σωστή κατεύθυνση και η τροπολογία που αφορά το ΤΕΕ, όπου
ρυθµίζονται θέµατα αµοιβών µηχανικών που συµµετέχουν σε διάφορες επιτροπές και γενικά µε αυτήν την τελευταία επισήµανση
και κάποιες άλλες νοµοτεχνικές βελτιώσεις και αναδιατυπώσεις
που έγιναν σε άρθρα του νοµοσχέδιου, αναφέροµαι στο άρθρο
56, όπου πραγµατικά µετά από επισηµάνσεις των συναδέλφων
δίνεται η δυνατότητα στα περιφερειακά συµβούλια να εκφέρουν
γνώµη σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά σχέδια λεκανών απορροής
ποταµών και τα περιφερειακά σχέδια που θα πρέπει οπωσδήποτε
να συµµορφώνονται µε τα ειδικότερα αυτά σχέδια που εκπονούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
Με αυτήν τη διατύπωση θα αναφερθώ και στην τροπολογία
που κατετέθη από συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά την
τρίτη παράγραφο του άρθρου 49, όπου έγινε δεκτή κατά ένα
µέρος από το Υπουργείο, εφόσον εξαίρεσε από την υποχρέωση
προσάρτησης εξαρτηµένου τοπογραφικού µία σηµαντική κατηγορία αγροτεµαχίων, κληροτεµαχίων της διανοµής, καθώς επί-
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σης και αγροτεµαχίων σε αγροτικές περιοχές που έχουν δηλωθεί
στο σχέδιο ΟΣΔΕ.
Κύριε Υπουργέ, στην εισήγησή µου προηγουµένως επί των άρθρων, σας ζήτησα τη θέση σας σε ό,τι αφορά το τρίτο µέρος της
τροπολογίας που κατετέθη εξ υµών, δηλαδή, στην εξαίρεση από
την υποχρέωση προσάρτησης τέτοιων τοπογραφικών, σε ό,τι
αφορά τα κτίσµατα που υπάρχουν µέσα σε γήπεδα και οικόπεδα
που έχουν χτιστεί πριν από την έναρξη του νόµου για τα αυθαίρετα του Τρίτση, πριν το 1983 δηλαδή. Θέλω πραγµατικά, αν
µπορείτε, να µου πείτε την άποψη του Υπουργείου και επ’ αυτού,
του τρίτου µέρους της τροπολογίας.
Μ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω τη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Τζάκρη. Καλώς «οικονοµήσατε» τη δευτερολογία σας επί των
τροπολογιών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να κάνω µία παρατήρηση;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχει µία παρατήρησηαπάντηση ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θέλω να υπάρξει µία καλύτερη διασαφήνιση επ’ αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Νοµίζω για το 49.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όχι. Στην
τροπολογία µε τον αριθµό 700 και ειδικό αριθµό 71 οι λέξεις «που
βαρύνονται φορολογικά από τυφλά πρόσωπα …» βελτιώνεται,
γιατί δεν είναι και τόσο δόκιµη και γίνεται «που επιβαρύνονται
φορολογικά από πρόσωπα µε τις παραπάνω ιδιότητες».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είναι πράγµατι καλύτερη η διατύπωση αυτή. Να κατατεθεί στα Πρακτικά για να λάβει
σελίδα.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη-αναδιατύπωση η οποία έχει ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όσον αφορά
τα προ του 1983 τοποθετηθήκαµε και πριν. Η διατύπωση έτσι
όπως υπάρχει, νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ ευρεία. Από κει και
πέρα, περαιτέρω δυσκολεύει και δηµιουργεί και θέµατα νοµικά,
τα οποία δύσκολα µπορούν να ξεπεραστούν. Έχουµε κάνει το
καλύτερο και νοµίζω ότι καλύπτει ένα πολύ µεγάλο ποσοστό, έτσι
όπως είναι διατυπωµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Σηφουνάκη.
Παρακαλείται ο κ. Ιωάννης Ζιώγας, ειδικός αγορητής του ΚΚΕ
να λάβει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Τις
τροπολογίες τις υπουργικές τις έχουµε καταψηφίσει.
Όσον αφορά τις τροπολογίες των κυρίων Βουλευτών, την υπ’
αριθµόν 71 της κ. Περλεπέ δεν µπορούµε να την υπερψηφίσουµε, ψηφίζουµε λευκό, γιατί δεν κάνει διάκριση στα ακίνητα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Εννοείτε για
τους τυφλούς;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Ναι.
Στην υπ’ αριθµόν 77, µιλάµε για ποσοστό 15% στα ιστορικά
διατηρητέα. Επίσης εδώ δεν γίνεται καµµία διάκριση για το είδος
των ακινήτων, µιας και πιθανά το διατηρητέο να υπόκειται σε µία
εµπορική εκµετάλλευση, ξενοδοχείο, τράπεζα, εµπορικό κέντρο.
Τώρα όσον αφορά το θέµα του Γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας της ΑΕΚ, δεν µιλάµε ούτε για το όνοµα της ποδοσφαιρικής
οµάδας -γιατί τέθηκε από συναδέλφους- ούτε για τη φανέλα.
Εδώ οι ΠΑΕ έχουν µετατραπεί, όπως έχουν µετατραπεί σε
ανώνυµες εταιρείες, µε αποφάσεις των κοµµάτων της άρχουσας
τάξης.
Και καταντήσανε, καταντήσατε το ποδόσφαιρο εδώ που το
έχετε καταντήσει, σε ένα σάπιο εµπόρευµα µέσα σε ένα σάπιο
οικοδόµηµα. Δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε, γιατί περί τούτου
πρόκειται. Μιλάµε για ανώνυµες εταιρείες που εµπορεύονται µε
τέτοιο απαράδεκτο τρόπο.
Την τροπολογία 70 δεν µπορούµε να την ψηφίσουµε, παρ’ ότι
ως κόµµα ήµασταν αυτοί που υπερασπιστήκαµε ότι πρέπει να
διατηρηθούν στα τέσσερις χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα οι ελάχιστες επιφάνειες για δόµηση. Όµως εδώ πρόκειται για συγκεκριµένο νησί, είναι για µία συγκεκριµένη επένδυση, που αφορά
και κυρίως εξυπηρετεί τουριστικά συµφέροντα.
Είµαστε, λοιπόν, κατά σε όλες αυτές τις τροπολογίες, εκτός
από την πρώτη που δηλώσαµε λευκό.
Όσον αφορά για τις οµάδες εργασίας του ΤΕΕ, εδώ πρόκειται
για εργασιακές σχέσεις απασχόλησης και εποµένως δεν είναι µόνιµες θέσεις εργασίας. Γι’ αυτό δεν το ψηφίζουµε. Πάντα είµαστε
υπέρ των σταθερών µορφών εργασίας. Το ίδιο ισχύει και για τις
άλλες τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε.
Ως κόµµα εµείς δεν µιλάµε για το τίµηµα –αναφέροµαι στα µεταλλεία, στην εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου- αν θα είναι
1,5%, 2%, 10% ή 12%, δηλαδή για τον αριθµό των αργυρίων. Ο
ορυκτός πλούτος για εµάς αποτελεί λαϊκή περιουσία και εποµένως είναι η δική σας πολιτική, του κάθε κόµµατος ξεχωριστά ή
και των τριών µαζί και όσων υποστηρίζουν αυτήν την πολιτική,
που δίνονται όλα προσφορά στο µεγάλο κεφάλαιο, για να ξεπεράσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα αυτήν την κρίση που έχει το
κεφάλαιο, που έχει το καπιταλιστικό σύστηµα. Με όρους τριτοκοσµικούς, λοιπόν, δίνεται σε µονοπωλιακούς οµίλους αυτή η πολύτιµη προίκα, που είναι ο ορυκτός πλούτος της χώρας.
Αντιπαλεύουµε, επίσης, την πολιτική σας καθηµερινά και στηρίζουµε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων σε κάθε χώρο, ορυχεία,
τόσο για τις αποδοχές τους όσο και για τις συνθήκες υγιεινής
και ασφάλειας των εργαζοµένων.
Δεν είναι µόνο τα µέτρα που έχετε πάρει και κατακρεουργούν
τις αποδοχές των εργαζοµένων, των απασχολούµενων και των
συνταξιούχων, αλλά είναι και για τα εργασιακά και ασφαλιστικά
τους δικαιώµατα. Γι’ αυτό και καλούµε εµείς το λαό να υψώσει
ανάστηµα και να βάλει φραγµό σε αυτήν τη λεηλασία του πλούτου της χώρας, που του ανήκει και να διεκδικήσει την εξουσία,
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ούτως ώστε να µπουν στη δική του εκδούλευση.
Το 30% που δίνετε στην τοπική κοινωνία –και ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ- για µας αποτελεί το «τυράκι», ούτως ώστε να αµβλυνθούν ή και να µην εκφραστούν οι
αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής. Αυτό για το οποίο ενδιαφέρεστε δεν είναι για τις τοπικές κοινωνίες. Ξέρουµε τι γίνεται
µε την ανεργία, τι γίνεται µε την απασχόληση, τι γίνεται µε τις
αποδοχές. Αυτό που σας ενδιαφέρει, είναι να µη χάσουν οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι τα κέρδη τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον συνάδελφο, κ. Ιωάννη Ζιώγα.
Παρακαλείται ο κ. Ηλίας Πολατίδης, ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, Βουλευτής Σερρών, να λάβει το
λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχα κάνει κάποιες παρατηρήσεις, συγκεκριµένα στο άρθρο
50 παράγραφος 5, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το θέµα να προστεθούν µε την ίδια διαδικασία που γίνεται στην ουσία η εξαίρεση από τα πρόστιµα των δηµοτικών εγκαταστάσεων και οι
λιµενικές εγκαταστάσεις, στις οποίες υπάρχει µεγάλο πρόβληµα.
Δεν έχετε δώσει κάποια απάντηση. Περιµένω την απάντησή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Στα λιµενικά
ταµεία.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Στα λιµενικά ταµεία; Σήµερα ανήκουν
όλα, εκτός από δύο, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, που δεν
είναι σε λιµενικό ταµείο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όχι, είπατε
στους ΟΤΑ.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Η προηγούµενη ρύθµιση που κάνατε νοµίζω είναι για τους ΟΤΑ.
Στην ίδια διαδικασία να υπάρξουν και για τις λιµενικές εγκαταστάσεις, που έχουν το ίδιο πρόβληµα, γιατί θα πρέπει να βρεθούν
µε κάποιον τρόπο χρήµατα –το ξέρετε- αυτήν την περίοδο που
δεν υπάρχουν, για να νοµιµοποιηθούν, αλλιώς θα µείνουν προβληµατικά αυτά.
Το δεύτερο θέµα είναι που σας είχα πει να υπάρξει στην περίπτωση του Παρνασσού µία συνολική ρύθµιση, δηλαδή µία εξουσιοδότηση κατόπιν του Υπουργού, για να λύσει το θέµα µε
παρόµοιο τρόπο.
Σας ανέφερα και το αντίστοιχο παράδειγµα που µου µετέφερε
ο τέως δήµαρχος των Καλαβρύτων. Νοµίζω ότι πρέπει να δοθεί
µια εξουσιοδότηση στον Υπουργό, για να µπορεί σε παρόµοια
θέµατα στο µέλλον να κάνει την ίδια ρύθµιση. Όπως κάνατε δηλαδή και µε τον Παρνασσό, να µη φαίνεται ότι περιπτωσιολογικά
µόνο για τον Παρνασσό θα ισχύσει και όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις στην Ελλάδα θα εξακολουθούν να έχουν το ίδιο πρόβληµα.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, είχα ζητήσει και είναι πάγια
θέση µου –παρ’ όλο που δεν είµαι αρχιτέκτων, έχω µεγάλη λατρεία στα νεοκλασικά κτήρια, όπως έχετε και εσείς- τα φορολογικά κίνητρα. Καλό είναι ότι έρχονται αυτήν τη στιγµή για τα
κτήρια τα παλιότερα. Πρέπει να δούµε το θέµα στο πλαίσιο µιας
συνολικής πολιτικής, γιατί δεν ξέρω αυτή η τροπολογία τι παρενέργειες µπορεί να έχει. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε άλλον
τρόπο. Το θέµα είναι πως υπάρχουν στην Αθήνα πάρα πολλά διατηρητέα κτήρια τα οποία ρηµάζουν και κάποτε πρέπει να λυθεί
αυτό το ζήτηµα.
Θα πάω το θέµα ακόµα παραπέρα. Οι κακάσχηµες κατασκευές
που υπάρχουν µε κάποιο τρόπο θα πρέπει να βελτιωθούν ως
προς την όψη τους. Κατ’ αρχάς, όµως, ας σώσουµε αυτά που
είναι υπό κατάρρευση.
Συµφωνούµε µε την τροπολογία που αφορά τους οµογενείς,
αν και υπάρχει πάντα η αίρεση ότι µε το νόµο του 2000 που δεν
έχει τηρηθεί, κατά πόσο είναι συµβατή.
Για το θέµα των αυθαιρέτων θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν
περιπτώσεις –και σας το έχω πει και κατ’ ιδίαν- όπου κάποιοι πλήρωσαν ΙΚΑ Δηλαδή σε δύο όµοια αυθαίρετα στην ίδια περιοχή,
ο ένας ιδιοκτήτης πλήρωσε, ο άλλος ιδιοκτήτης δεν πλήρωσε τί-
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ποτα. Με τις ρυθµίσεις του προϋπάρχοντος νόµου έρχονται να
πληρώσουν ακριβώς το ίδιο πρόστιµο. Τουλάχιστον όσοι έχουν
πληρώσει, ας τους αναγνωριστεί και ας αφαιρεθεί από το πρόστιµο. Έχουµε µια αδικία γι’ αυτούς τους ανθρώπους που για τον
άλφα ή βήτα λόγο πλήρωσαν το ΙΚΑ.
Συµφωνούµε µε την τροπολογία που αφορά το γήπεδο της
ΑΕΚ.
Όσον αφορά την τροπολογία που αφορά τα ενεργειακά θέµατα και τα δικαιώµατα για τα νεότερα µνηµεία, θα διαφωνήσω
και µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας,
ο οποίος πάλι µίλησε στη γνωστή γραµµή που µας έχουν συνηθίσει ο κ. Κακλαµάνης και ο κ. Πρωτόπαπας. Οµιλούν και συλλήβδην σπιλώνουν ανθρώπους και τους κατηγορούν για πράγµατα
τα οποία προφανώς…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Σας είπα για το ΤΕΕ…
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Το ΤΕΕ είναι ένας οργανισµός. Εξ όσων
γνωρίζω, η πρόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης στο οποίο έχετε
χρηµατίσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε συνάδελφε, θα
ξεκινήσετε διαλογική συζήτηση;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Το Τεχνικό Επιµελητήριο αδειοδοτεί στο
βαθµό που και τα εµπορικά επιµελητήρια πρόκειται µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου να αδειοδοτούν. Το κλείνω εδώ το
θέµα, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά τις ρυθµίσεις των µεταλλευτικών θεµάτων, συµφωνούµε, αν και νοµίζω ότι ο τρόπος µε τον οποίο έρχονται δεν
είναι ο καταλληλότερος. Είναι ένα µεγάλο θέµα και πρέπει επιτέλους η µεταλλευτική πολιτική να γίνει αντικείµενο σοβαρής
επεξεργασίας από τη Βουλή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πολατίδη.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σας
παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχουµε µία κυρία η
οποία αναµένει; Δεν έχετε το λόγο. Έχετε εκθέσει εσείς και γενικώς και ειδικώς τις σκέψεις σας και απόψεις σας.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αντικαθιστώ τη συνάδελφό µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Από λόγους αβροφροσύνης να τιµήσουµε την επιµέλειά σας.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Δεν είναι θέµα επιµέλειας. Έπρεπε να φύγει η συνάδελφος, η Ηρώ Διώτη και να την
αντικαταστήσω.
Θέλω να µιλήσω για τα µεταλλεία. Κύριε Υπουργέ, τα ανταποδοτικά που θέλετε να δώσετε προς τους δήµους δεν µπορούν
να σκεπάσουν τις «µαµούθ» αποικιοκρατικές επενδύσεις που θέλετε να γίνουν σε διάφορες περιοχές. Έχουµε τώρα σε εξέλιξη
την ιστορία των µεταλλείων Κιλκίς στη Βάθη-Γερακαριό. Αυτή
είναι η µία περιοχή και η άλλη είναι η περιοχή Σκρα. Από τη
στιγµή βεβαίως που θα το επιτρέψουν οι τοπικές κοινωνίες οι
οποίες δραστηριοποιούνται, θα γίνουν οι τεράστιες επενδύσεις
που θα αφήσουν πίσω «κρανίου τόπο». Τότε µπορεί να γίνει κι
αυτό που λέτε εσείς µε το 30%.
Ακριβώς γι’ αυτό θέλω να πω κάτι. Πήρα µία απάντηση του κ.
Μανιάτη σε µία ερώτηση που είχαµε καταθέσει στα µέσα του Δεκέµβρη µε τον κ. Κουράκη. Εκεί τι λέει; Ότι για ένα έτος θα δίνεται ένα εκατοµµύριο ευρώ για όλες αυτές τις τεράστιες
επενδύσεις ως ενοίκιο προς το ελληνικό δηµόσιο που θα δίνει ο
ιδιώτης επενδυτής. Τα τρία πρώτα χρόνια όµως δεν θα δίνει χρήµατα. Αν προσθέσουµε τα τρία πρώτα χρόνια που είναι τα τρία
χρόνια των ερευνών συν τα τρία χρόνια µέχρι να βγουν τα µεταλλεύµατα που θέλει ο επενδυτής, πάµε στα πρώτα έξι χρόνια.
Σ’ αυτά τα πρώτα έξι χρόνια, κύριε Υπουργέ, δεν θα δοθεί ούτε
ένα ευρώ και θα γίνει στο τέλος αυτό που είπα από την αρχή,
«κρανίου τόπος». Το ίδιο έγινε στη Χαλκιδική και πάει να συνεχιστεί αυτή η ιστορία, το ίδιο θέλετε και για τη Θράκη. Αυτές οι
«µαµούθ»-επενδύσεις πρέπει να σταµατήσουν.
Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Απλώς θα επαναλάβω ότι εµείς επιµένουµε στην καταψήφιση όλων των άρθρων
του νοµοσχεδίου και καταψηφίζουµε τις τροπολογίες. Ψηφί-
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ζουµε µόνο την τροπολογία για τους τυφλούς που έχει συµπεριληφθεί και η διάταξη για τους παλιννοστούντες και «παρών» σ’
αυτήν των συναδέλφων για τη Μάνη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
κυρία συνάδελφο.
Κύριε Σηφουνάκη, εσείς θα κρατήσετε το προνόµιο της τελευταίας λέξεως. Τώρα θα δευτερολογήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μουσουρούλης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε την αύξηση του µισθώµατος για τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης µεταλλείων-λατοµείων, προφανώς είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση και δεν έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια.
Όµως, κύριε Υπουργέ, αν θέλετε ή αν πιστεύετε ότι η παρέµβασή
σας πρέπει να είναι ολοκληρωµένη, θα πρέπει να αναλάβετε
πρωτοβουλία για τον καθορισµό των λατοµικών ζωνών, διαφορετικά δεν έχει νόηµα να αυξάνονται τα µισθώµατα. Ξέρετε ότι
στην περιφέρεια και ειδικότερα στο Βόρειο Αιγαίο εκκρεµεί
ακόµα ο καθορισµός επιτροπών που θα προσδιορίσουν τις
ζώνες. Και αυτό δεν άκουσα να το λέει κανένας συνάδελφος.
Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα, ανεξάρτητα από το ποιος θα
είναι ο εκµεταλλευτής.
Δεύτερον, σε σχέση µε την απόδοση του ποσοστού 20% προς
τους ΟΤΑ, έκανα χθες µία πρόταση. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε,
ακούστε κι εσείς αυτήν την πρόταση και στηρίξτε τη. Η απόδοση
του 20% των µισθωµάτων στα νησιά, δεν έχει νόηµα να γίνεται
σε επίπεδο δήµου. Όπως γνωρίζετε, οι Καποδιστριακοί Δήµοι
έχουν απορροφηθεί από τον Καλλικρατικό και ως εκ τούτου, το
ποσοστό αυτό θα εισπράττεται από τον ενιαίο δήµο, ενώ γνωρίζουµε πολύ καλά ότι την περιβαλλοντική επιβάρυνση υφίστανται
οι πρώην Καποδιστριακοί Δήµοι. Ειδικά στους µεγάλους δήµους
όπως είναι η Λέσβος και η Χίος, υπάρχει µία αδικία. Δεν ξέρω αν
έχουµε τη δυνατότητα τώρα ή έστω να δηλώσετε στα Πρακτικά
ότι στην υπουργική απόφαση σχετικά µε την απόδοση του 20%
θα το ρυθµίσετε αυτό το ζήτηµα. Και κάτι ακόµα: Εγώ προσωπικά
πιστεύω ότι το θέµα της απόδοσης θα πρέπει να περάσει στο
νόµο και να µη ρυθµίζεται µε υπουργική απόφαση.
Είπε προηγουµένως ο κ. Μανιάτης σχετικά µε την εξόρυξη
υδρογονανθράκων ότι µετά από πολλές δεκαετίες, φέτος θα µπει
το πρώτο γεωτρύπανο. Να θυµίσω για την ιστορία ότι το πρώτο
γεωτρύπανο µπήκε το 2009 στην Καβάλα, στη θαλάσσια περιοχή
της Θάσου, για την εκµετάλλευση και ενός νέου κοιτάσµατος,
του «Έψιλον». Και αυτό δεν θα πρέπει να το παραβλέπει ο
Υπουργός.
Κλείνω µε τις τροπολογίες. Εµείς ως Νέα Δηµοκρατία και προτάσεις καταθέσαµε και συνυπογράψαµε τροπολογίες άλλων συναδέλφων και προτείναµε επαναδιατυπώσεις για πολλά θέµατα,
για τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, για το θέµα
των παλιννοστούντων, για το γήπεδο της ΑΕΚ -προσυπέγραψα
και εγώ- και θεωρώ πολύ θετικό ότι µέσα απ’ αυτήν τη συζήτηση,
καταλήξαµε σε µία συµφωνία. Νοµίζω ότι αυτό είναι ένα παράδειγµα που πρέπει να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα Υπουργεία,
γιατί σχεδόν σε κάθε νοµοσχέδιο που συζητάµε, οι Υπουργοί
κλείνουν την πόρτα στους Βουλευτές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη.
Πριν δώσω το λόγο στον Υπουργό για την καταληκτήρια παρέµβασή του, θέλω να πω ότι χαιρετίζω το νοµοσχέδιο και το επίπεδο της συζήτησης. Προήδρευσα για σχεδόν τρεις ώρες τώρα.
Εύχοµαι καλή επιτυχία. Ήταν πνεύµα συνεννόησης στη µελέτη
και επεξεργασία, στη συζήτησή µας του νοµοσχεδίου σας.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας παρακαλέσω να λάβετε το λόγο
για τυχόν πρόσθετες βελτιώσεις και για το συµπέρασµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω πράγµατι µαζί σας για το επίπεδο της συζήτησης και σήµερα και χθες στην Ολοµέλεια. Να ευχαριστήσω

4224

πραγµατικά τους συναδέλφους, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία, που ξεπερνάει και τα τρία κόµµατα που είναι στην Κυβέρνηση, επικρότησαν το νοµοσχέδιο και τις διατάξεις του.
Είναι, νοµίζω, συγκινητικό για κάθε πολιτική ηγεσία σε ένα
Υπουργείο –και εσείς, κύριε Πολύδωρα, το έχετε βιώσει- να
ακούς αυτά τα «καλά λόγια» από τους συναδέλφους. Τα καλά
λόγια δεν αφορούν στην πολιτική ηγεσία, γιατί µερίµνησε ή δεν
µερίµνησε, αλλά γιατί ενέκυψε σε πολλά θέµατα. Και ένα απ’
αυτά τα πολύ µεγάλα, που για τριάντα χρόνια δεν ελύνετο, είναι
η αυθαίρετη δόµηση. Έχει ευθύνες το ελληνικό κράτος, η πολιτεία. Είναι αυτός ο πρώτος αυθαιρετούχος.
Δεν δικαιώθηκε ο Αντώνης Τρίτσης όταν ψηφιζόταν πριν σχεδόν τριάντα χρόνια ο ν.1337 που είπε «αυτό, θα είναι η ταφόπλακα της αυθαίρετης δόµησης». Εµείς θέλουµε να ελπίζουµε,
ότι έχουµε περιλάβει πράγµατι όλο το φάσµα αυτού του φαινοµένου, που είναι ένα φαινόµενο που βεβαίως δεν µας τιµά. Κυρίως ελπίζουµε και πιστεύουµε στη βασική διάταξη, για την οποία
υπήρξαν τόσες λυσσαλέες αντιδράσεις από κάποιους, που επιβάλλει ότι στο εξής δεν µπορεί να γίνεται δικαιοπραξία, εφόσον
υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή. Τι πιο ουσιαστικό, τι πιο σηµαντικό; Πολύ πιθανόν, αν στον ν.1337 υπήρχε αυτή η διάταξη από
τον Αντώνη Τρίτση, δεν λέω ότι θα είχε εξαλειφθεί, αλλά θα είχε
περιοριστεί πάρα πολύ η αυθαίρετη δόµηση.
Θέλω να ευχαριστήσω πραγµατικά όλους τους συναδέλφους
και για τη συζήτηση που είχαµε εδώ αυτές τις δύο µέρες, για το
επίπεδο της συζήτησης και για τη συζήτηση στην επιτροπή και
στην πρώτη και τη δεύτερη ανάγνωση. Υπήρξε βεβαίως µια εξαίρεση. Αυτή η εξαίρεση και τα λεγόµενα απ’ αυτό το πρόσωπο
νοµίζω ότι χαρακτηρίζουν το ίδιο και δεν ακουµπάνε κανέναν από
εµάς εδώ.
Κύριε Πολατίδη, σε σχέση µε το να ισχύσουν όλες οι υπερβάσεις ή οι αυθαιρεσίες που υπάρχουν στα λιµάνια και τις κατασκευές µίλησα µε τον κ. Χρυσανθακόπουλο και ο ίδιος λέει ότι η
συντριπτική πλειοψηφία αυθαίρετων κατασκευών στα λιµάνια
είναι προ του 1983. Αυτό σηµαίνει ότι πληρώνουν µόνο τα παράβολα. Και ό,τι είναι µετά το 1983 είναι το 10%. Δεν µπορούµε, πιστεύω, να λέµε στον απλό πολίτη, που δεν έχει, να πληρώσει
κανονικά το ποσοστό του και να εξαιρούµε το Λιµενικό Ταµείο
που το Λιµενικό Ταµείο και οι δήµοι έχουν τη δυνατότητα ως ένα
βαθµό. Στην ουσία ισχύει ότι θα πληρώσουν το παράβολο, εφόσον η πλειοψηφία είναι µετά το 1983.
Όσον αφορά στο θέµα των χιονοδροµικών, το είδαµε και είναι
σωστό αυτό που λέτε. Όπως µε βεβαιώνουν οι υπηρεσίες και οι
νοµικοί, αυτό είναι εξαίρεση από τη δασική νοµοθεσία και θέλει
ειδική ρύθµιση. Θα το δούµε. Σε επόµενο νοµοσχέδιο νοµίζω θα
το καλύψουµε.
Όσον αφορά στην τροπολογία συναδέλφων που έγινε δεκτή,
αλλά δεν καλύπτει το σύνολο των διατηρητέων κτηρίων της
χώρας για µειωµένη φορολόγηση, εµείς συµφωνούσαµε απόλυτα, όπως είπαµε και στην επιτροπή, µε την τροπολογία όπως
είχε κατατεθεί από τους δύο συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Αποστολάκο και την κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη. Το Υπουργείο Οικονοµικών όµως και λόγω της
συγκυρίας, υποθέτω, δεν τη δέχθηκε ως κατετέθηκε και γι’ αυτό
υπήρξε η διαφορετική ρύθµιση, όπως την ενέκρινε και την υπέγραψε ο κ. Βενιζέλος και αφορά στα κτήρια που είναι από εκατό
ετών και πάνω.
Πιστεύω –το είπα και πριν- ότι θα έρθει η στιγµή, µόλις βελτιωθούν τα οικονοµικά της χώρας µας, όπου πράγµατι θα γίνει
αυτό. Και συµφωνώ µαζί σας ότι είναι πάρα πολύ σωστό.
Τώρα, για όσους έχουν πληρώσει το ΙΚΑ, προσπαθήσαµε να
βρούµε µία λύση. Γι’ αυτούς, δηλαδή, που κατασκεύασαν αυθαίρετο κι εν τω µεταξύ πλήρωσαν ΙΚΑ υπάρχει ένα πρόβληµα, το
οποίο δεν µπορούµε να το λύσουµε.
Ξέρετε ότι στο βασικό νόµο, στο ν.4014, δεν υπάρχει πρόβλεψη και οι πολίτες να πληρώνουν επιπρόσθετα ΙΚΑ. Από τα
έσοδα που θα προκύψουν από την είσπραξη της ρύθµισης, ένα
ποσοστό –θα κυµαίνεται στο 15%, αν θυµάµαι καλά- θα το µεταβιβάσει το ίδιο το κράτος στο ΙΚΑ, σύµφωνα µε το νόµο.
Τέλος, απαντώντας στον κ. Μουσουρούλη, θέλω να πω το
εξής: Συµφωνώ απόλυτα. Και τις ανάγκες καθορισµού των λατο-
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µικών ζωνών. Κι εσείς ξέρετε από τη Χίο κι εγώ από τη Λέσβο και
από όλη την Ελλάδα, από παντού. Δυστυχώς, είναι γενικό το φαινόµενο. Από το 1983 ο αείµνηστος Πεπονής, που ήταν στο
Υπουργείο Ενέργειας και Βιοµηχανίας τότε, ξεκίνησε µία διαδικασία προσδιορισµού σωστών λατοµικών περιοχών, για να υπάρξουν λατοµικές ζώνες που να µην είναι ορατές, τουλάχιστον,
όπως είναι σήµερα, να µην είναι σε τοπία ή σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Δεν µπορώ να πω ότι το πετύχαµε.
Συµφωνώ, όµως, στην απόδοση του 20% όχι κεντρικά, στο
δήµο, αλλά στην ενότητα. Αν θυµάστε, το είχαµε κάνει αυτό και
σε ένα άλλο νοµοσχέδιο, για τη βιοποικιλότητα.
Άρα, σας διαβεβαιώ ότι και µέσω της υπουργικής απόφασης
–το βρίσκω πάρα πολύ σωστό- θα το κάνουµε.
Τώρα, όσον αφορά όλα τα άλλα που είπε η συνάδελφος από
το Συνασπισµό, η κ. Πασχαλίδου, αυτό είναι ένα θέµα το οποίο
το χειρίζεται ο συνάδελφος κ. Μανιάτης, ο οποίος απήντησε σχετικά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Στρίβειν δια του αρραβώνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νίκο Σηφουνάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών 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» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 35
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 37
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 42
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 43
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 44
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 45
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 47
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 48
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 49
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 50
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 51
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 52
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 53
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 54
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 55
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 56
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 57
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 58
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 59
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 60
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 713 και ειδικό 79 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 713 και ειδικό 79 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο
νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 714 και ειδικό 80 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 714 και ειδικό 80 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 711 και ειδικό 78 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 711 και ειδικό 78 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 705 και ειδικό 74 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 705 και ειδικό 74 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 701 και ειδικό 72 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 701 και ειδικό 72 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 707 και ειδικό 76 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 707 και ειδικό 76 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 699 και ειδικό 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 699 και ειδικό 70 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 700 και ειδικό 71 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 700 και ειδικό 71 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνονται δεκτές οι τροπολογίες 719/83 και
710/77 όπως αναδιατυπώθηκαν από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτές, δεκτές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς οι τροπολογίες 719/83 και 710/77 έγιναν δεκτές όπως αναδιατυπώθηκαν
από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσονται στο
νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το ακροτελεύτιο άρθρο
του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
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 και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.02’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και
ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση
επερώτησης Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, σχετικά µε την
κρίση στην ελληνική γεωργία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη
που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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