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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΑ’
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 (απόγευµα)
Αθήνα, σήµερα στις 21 Μαρτίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18.10’ 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.
Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση
Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)».
Στην πρωινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή απογευµατινή συνεδρίαση
θα συζητηθούν τα άρθρα 1 έως 13 του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα υπόλοιπα
άρθρα του νοµοσχεδίου και οι τροπολογίες, επίσης ως µια ενότητα. Η διαδικασία έχει ως εξής: Θα οµιλήσουν οι εισηγητές και
οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων, θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες οµιλητές επί της αρχής και επί των άρθρων και τέλος
θα οµιλήσουν όσοι τυχόν Βουλευτές εγγραφούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά
µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ηγουµενίτσας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος-Ερνέστος
Χαραλαµπόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε τα άρθρα 1 έως 9, µε τα οποία ρυθµίζονται
θέµατα σχετικά µε την αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου του
Ελληνικού. Με το άρθρο 1, προσδιορίζεται ο σκοπός της αξιοποίησης των τριών ακινήτων που απαρτίζουν το µητροπολιτικό
πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσµά, δηλαδή το πρώην αεροδρόµιο,
την παράκτια Ολυµπιακή Ζώνη του Αγίου Κοσµά Αττικής και το
πρώην Ολυµπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσµά και Εθνικό

Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσµά.
Να µείνω λίγο στο γιατί γίνεται αυτή η αξιοποίηση. Με την αξιοποίηση αυτή επιδιώκεται ιδίως. Πρώτον, η συµβολή στους εθνικούς δηµοσιονοµικούς και αναπτυξιακούς στόχους για την
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Δεύτερον, η προσέλκυση
επενδύσεων και η ενίσχυση της επιχειρηµατικής καινοτοµίας.
Τρίτον, η δηµιουργία θέσεων εργασίας. Τέταρτον, η ανάδειξη
της Αθήνας ως πολιτιστική µητρόπολη, τουριστικός πόλος διεθνούς ακτινοβολίας και κέντρο οικονοµικής ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των
Βαλκανίων. Πέµπτον, η εφαρµογή προτύπων προγραµµάτων
αστικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης και η απόδοση στο ευρύτερο µητροπολιτικό συγκρότηµα της πρωτεύουσας χώρων
πρασίνου και αναψυχής καθώς και πολιτιστικών, αθλητικών τουριστικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κοινωνικών υποδοµών
υψηλής ποιότητας. Έκτον, η εφαρµογή προτύπων σχεδίων, µεθόδων και τεχνικών για την αξιοποίηση του θαλάσσιου µετώπου
του Σαρωνικού και τη στροφή της πόλης προς τη θάλασσα. Έτσι,
γίνεται πλέον ξεκάθαρο και πλήρες τι στόχους θέλει να πιάσει
αυτή η ανάπτυξη. Δεν µιλάµε για ένα-δύο θέµατα, έχουµε πολλές
παραµέτρους, που όλες µαζί συνδυαζόµενες θα δώσουν αυτό
που θέλουµε, δηλαδή την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας, την
προστασία του περιβάλλοντος, την απόδοση στην κοινωνία ενός
από την αρχή φτιαγµένου, µε δαπάνες του επενδυτή, µητροπολιτικού πάρκου της τάξης των δύο χιλιάδων στρεµµάτων.
Στα άρθρα 2 και 3, περιέχονται οι ρυθµίσεις για την κατάρτιση,
έγκριση και εφαρµογή του σχεδίου ολοκληρωµένης ανάπτυξης
για τον µητροπολιτικό πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσµά. Καθορίζονται εδώ τα βασικά πολεοδοµικά µεγέθη καθώς και το ελάχιστο
εµβαδόν του πάρκου, όπως ανέφερα, των δύο χιλιάδων στρεµµάτων. Μπορεί να καθοριστεί και δεύτερος αυξηµένος µεικτός
συντελεστής δόµησης στην περιοχή αυτή, δηλαδή πέραν του 0,5
που νοµοθετείται, αλλά µέχρι όµως 0,6, τον οποίο µπορεί να χρησιµοποιήσει ο επενδυτής, αποδίδοντας στο Πράσινο Ταµείο το
50% της ωφέλειας σε χρήµα που προκύπτει, η οποία θα διατεθεί
περαιτέρω σε δήµους της Αττικής. Συγκεκριµένα: το 40% στην
Αθήνα και στον Πειραιά, το 30% στους δήµους των δυτικών συνοικιών και της Μεσογαίας –και εδώ, κύριε Υπουργέ, και εγώ
προτείνω, διότι έχει παραλειφθεί µάλλον από τυπογραφικό, να
µπει στους δήµους της Μεσογαίας και η Ραφήνα-Παλλήνη- στο
30% όπως έχει µπει και για στους όµορους Δήµους, δηλαδή Αργυρούπολης, Ελληνικού, Γλυφάδας και Αλίµου.
Επίσης, προσδιορίζονται στα άρθρα αυτά οι ακολουθούµενες
διαδικασίες για την εφαρµογή του σχεδίου ανά κατηγορία περιοχής.
Το άρθρο 4, ρυθµίζει τα ζητήµατα παραχώρησης αιγιαλού, πα-
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ραλίας, θαλάσσιου χώρου και πυθµένα και τη διενέργεια προσχώσεων για την εκτέλεση έργων και παρέχεται εξουσιοδότηση
για τον καθορισµό µε ΚΥΑ του χρόνου παραχώρησης και του
ετήσιου οικονοµικού ανταλλάγµατος.
Το άρθρο 5, ρυθµίζει τα ζητήµατα που αφορούν την έκδοση
των απαιτουµένων αδειών δόµησης και κατεδάφισης.
Το άρθρο 6, αναφέρεται στη σύσταση του γραφείου Ελληνικού, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Οικονοµικών, ως υπηρεσία µιας στάσεως για την έκδοση όλων των αδειών και εγκρίσεων
που αφορούν το µητροπολιτικό χώρο, αλλά και την παρακολούθηση της προόδου των έργων.
Το άρθρο 8, στοχεύει στην αποδέσµευση προς αξιοποίηση περιοχής από δικαιώµατα τρίτων, όπως παραχωρήσεις και µισθώσεις και ρυθµίζεται η σχετική διαδικασία. Εδώ, ως προϊόν των
συζητήσεων στην επιτροπή ο κύριος Υπουργός δέχθηκε να συσταθεί ειδική επιτροπή διυπουργικού χαρακτήρα µε βασικό
σκοπό το σχεδιασµό, συντονισµό και παρακολούθηση της εύρυθµης και οµαλής µετεγκατάστασης των φορέων που βρίσκονται
στο ακίνητο του Ελληνικού.
Ελέχθη -και πολύ σωστά και περίµενα να έρθει η συζήτηση επί
των άρθρων, να το αναφέρω και εγώ και να το υποστηρίξω, όπως
και άλλοι συνάδελφοι- ότι υπάρχουν και προνοιακές λειτουργίες,
όπως το ίδρυµα των αναπήρων. Είναι ένα θέµα στο οποίο, νοµίζω
ότι και ο Υπουργός θα πρέπει να επαναλάβει την πάγια θέση ότι
δεν συζητάµε για εξώσεις, αλλά µιλάµε για µελλοντική µετεγκατάσταση µε οργανωµένο τρόπο και γι’ αυτό θεσµοθετήθηκε αυτή
η ειδική επιτροπή διυπουργικού χαρακτήρα.
Τα άρθρα 10 έως 13, κυρία Πρόεδρε, περιέχουν διατάξεις για
το πρόγραµµα «’Ηλιος». Οι στόχοι του προγράµµατος «’Ηλιος»
εξειδικεύονται στο άρθρο 10 και είναι η ανάπτυξη, η παραγωγή
και η εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακή
ακτινοβολία στην ελληνική επικράτεια.
Δεύτερον, είναι η προώθηση και η υποστήριξη σχεδίων ανάπτυξης και υποδοµών, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα µε τη στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τη διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Τρίτον, είναι η αξιοποίηση του ηλιακού δυναµικού δηµοσίων
ακινήτων προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και προς εξυπηρέτηση του εθνικού στόχου, της αποπληρωµής του δηµοσίου
χρέους.
Έτσι, µε το άρθρο 11, για να προχωρήσει αυτό το σχέδιο, συστήνεται ανώνυµη εταιρεία ως φορέας υλοποίησης του προγράµµατος υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος.
Με το άρθρο 12, επιτρέπεται η παραχώρηση µε υπουργική
απόφαση στην εταιρεία αυτή δωρεάν κατά χρήση ακινήτων δηµοσίου, καθώς και η παραχώρηση κατά χρήση στην εταιρεία δωρεάν ή µε αντάλλαγµα και η απευθείας εκµίσθωση ακινήτων που
ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού.
Με το άρθρο 13, ρυθµίζονται θέµατα χορήγησης αδειών για
την υλοποίηση του προγράµµατος «’Ηλιος». Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στην εταιρεία να ιδρύει εταιρείες για την
ίδρυση και λειτουργία ενός ή περισσοτέρων σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στις οποίες εισφέρει τα κατάλληλα δικαιώµατα. Καθορίζεται ο τρόπος αδειοδότησης του
αριθµού παραγωγής ΑΠΕ, των εταιρειών παραγωγών, µε τις τιθέµενες παρεκκλίσεις από το νοµοσχέδιο.
Θα ήθελα να διακόψω εδώ, γιατί ξεκινάµε µετά µε την επόµενη
ενότητα, την τελευταία, που αφορά τα βιοκαύσιµα και τα βιορευστά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και θα επανέλθω µε την ανοχή
σας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαραλαµπόπουλο.
Καλείται στο Βήµα ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στις ώρες που προηγήθηκαν έγινε και εποικοδοµητική κριτική

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο νοµοσχέδιο, µε στοιχεία τα οποία νοµίζω ότι πρέπει να αναδειχθούν, αλλά ακούστηκαν και φράσεις, κραυγές οι οποίες πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν ιδιαίτερα οι κραυγές
όλων όσων δεν θέλουν να γίνει τίποτα, όλων όσων, προτάσσοντας το περιβάλλον, προτάσσοντας τη ζωή των κατοίκων, θέλουν
η πόλη, τα νότια προάστια της Αθήνας, το µητροπολιτικό κέντρο
του Ελληνικού να πεθάνει, να παραµείνει ως έχει, να είναι σηµείο
καταπάτησης, ένας χώρος ανοµίας, ένας χώρος στον οποίο ουσιαστική ανάπτυξη δεν θα έρθει, δεν θα δηµιουργήσει ευκαιρίες
για εργασία, για οικονοµική πρόοδο και βέβαια, δεν θα εξυπηρετήσει σε καµµία περίπτωση το βασικό στόχο για τον οποίο θα
γίνει και γίνεται όλη αυτή η εκµετάλλευση, την εξυπηρέτηση του
δηµοσίου χρέους.
Είστε, κύριοι συνάδελφοι, υπέρ του να µπουν άλλοι φόροι; Θέλετε να µπουν και άλλα χαράτσια; Πιστεύετε ότι η ελληνική οικογένεια έχει τη δυνατότητα να πληρώσει παραπάνω απ’ ό,τι
πληρώνει σήµερα; Ας είστε ειλικρινής. Δεν αναφέροµαι σε αυτούς που θέλουν να φύγουµε από την Ευρώπη, να είµαστε οι
παγκόσµιοι µπαταχτσήδες, ξεχνώντας το παράδειγµα του Λένιν,
που κατέβαλε όλα τα τσαρικά δάνεια και τα επέστρεψε, αλλά
απευθύνοµαι και σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να ανακαλύψουν έναν τρίτο δρόµο προς την αειφόρο ανάπτυξη, χωρίς να
κάνουν τίποτα.
Εγώ σας είπα, λοιπόν και το πιστεύω ότι το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα έχει πάρα πολλά προβλήµατα. Πιστεύω ότι απ’ όλες
τις λύσεις που έχουν προταθεί µέχρι σήµερα, ίσως από την
άποψη της εκµετάλλευσης, είναι το χειρότερο. Όµως, ήσασταν
οι ίδιοι που αρνιόσασταν και τις πιο ήπιες εκµεταλλεύσεις που
είχαν προηγηθεί µε άλλα νοµοθετήµατα, λέγοντας την ίδια ακριβώς επιχειρηµατολογία, για να φθάσουµε εδώ που είµαστε σήµερα.
Έρχοµαι, κύριε Υπουργέ, σε ορισµένες παρατηρήσεις που θα
ήθελα να κάνω επί των άρθρων στην ουσία. Χαίροµαι που τροποποιείτε το άρθρο 2 και βάζετε µέσα, επιτέλους, αυτό το οποίο
θεωρούσα απαραίτητο ως αντισταθµιστικό όφελος στην τοπική
κοινωνία, που είναι η χρήση σταθµών µεταφόρτωσης, ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριµµάτων, καθώς και κοιµητηρίων.
Εγώ, λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να µπει, να έχει µία µορφή
υποχρεωτικότητας χωροθέτησης, να είναι υποχρεωτική η χωροθέτηση αυτών των δύο υποδοµών και αυτές να τεθούν στην κοινή
χρήση και διοίκηση των όµορων δήµων ακριβώς για να προσφέρουµε αυτό που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες και θα έχει
ανάγκη και η κοινωνία που θα δηµιουργηθεί µέσα στο Ελληνικό.
Η διαχείριση των απορριµµάτων στο νότιο τµήµα της Αττικής
είναι προβληµατική λόγω της µεγάλης απόστασης από το ΧΥΤΑ,
λόγω της µεγάλης απόστασης από το εργοστάσιο ανακύκλωσης.
Είναι αντιπαραγωγική, αντιοικονοµική, άρα πρέπει, πραγµατικά,
να δηµιουργήσουµε στους χώρους του Ελληνικού αυτές τις δύο
χρήσεις.
Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω, είναι ότι θα έπρεπε να
ενισχύσουµε τον ανώτατο επιτρεπόµενο συντελεστή δόµησης
για τις ζώνες εκπαίδευσης και έρευνας από 0,3 σε 0,4. Το θεωρώ
απαραίτητο γιατί έτσι πριµοδοτούµε αυτές τις χρήσεις στις
οποίες να περιλαµβάνονται µέσα και οι χρήσεις νοσοκοµείων, δηλαδή να είναι ένα εµπροσθοβαρές ως προς την ανάπτυξη αυτών
των χρήσεων στο χώρο οι οποίες θεωρώ ότι είναι χρήσεις όχι
µόνο κοινωνικά ωφέλιµες αλλά και απαραίτητες για να δείξουµε
ότι η Ελλάδα µπορεί να στεγάσει σύγχρονα ερευνητικά κέντρα,
σύγχρονα εκπαιδευτήρια και σύγχρονα νοσοκοµεία που δεν θα
απευθύνονται µόνο στις τοπικές κοινωνίες αλλά θα απευθύνονται
και σ’ όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το δεύτερο σηµείο που θα ήθελα να σας επισηµάνω είναι στο
άρθρο 2. Το επισήµαναν και συνάδελφοι Βουλευτές. Νοµίζω ότι
θα πρέπει να εξαιρεθεί ρητά η χρήση του καζίνο -σας το είπα και
προσωπικά πριν- από τις διατάξεις του 3986/2011 εφόσον προβλέπεται ότι υπάρχει χρήση καζίνο και εφόσον δεν υπάρχει καµµία διάθεση. Να είµαστε ρητοί και κατηγορηµατικοί ότι δεν
υπάρχει καµµία σκέψη, καµµία πρόβλεψη, κανένα «παραθυράκι»,
να τα κλείσουµε όλα τα «παραθυράκια» για να έλθει η οποιαδήποτε πρόταση από οποιονδήποτε επενδυτή για καζίνο, γιατί αν
συζητούσαµε το Ελληνικό να το κάνουµε καζινούπολη, θα το κά-
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ναµε µε εντελώς διαφορετικούς όρους και µε εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις. Δεν είναι ο στόχος µας να γίνει καζινούπολη, άρα ρητή εξαίρεση των προβλέψεων του ν. 3986/2011 των
χρήσεων καζίνο.
Θα πάω λίγο παρακάτω στο άρθρο 8, όπου κάνετε την τροποποίηση στην περίπτωση στ’ παράγραφος 1, όπου πολύ σωστά
βάζετε ότι θα πρέπει να έλθει η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ» σε µία συµφωνία
µε την Αστυνοµία και την Πυροσβεστική και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, για να διατηρηθούν ή να µετεγκατασταθούν στο χώρο.
Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να υπάρχει µία ιδιαίτερη ανοχή, σοβαρή
ανοχή για τα προνοιακά ιδρύµατα.
Κλείνοντας, θα µιλήσω για το πρόγραµµα «’Ηλιος». Θα ήθελα
να κάνω µία ακόµα πρόβλεψη. Είχαµε πει ότι θα µπορεί η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ» µέσα σε δύο µήνες να διώχνει τους οποιουσδήποτε,
να ζητάει από τους κατόχους να παραδώσουν την κατοχή των
ακινήτων εντός δύο µηνών. Εγώ θα έλεγα σ’ αυτό να γίνει η διάκριση δύο µηνών για τους ιδιώτες µετά την απόφαση της διυπουργικής επιτροπής, της διαγραµµατειακής επιτροπής για τους
δηµόσιους φορείς, να έρχεται η απόφαση της εξόδου, της υποχρεωτικής παράδοσης των χώρων σ’ ό,τι αφορά τους φορείς του
δηµοσίου και να γίνεται µετά από την απόφαση της επιτροπής
µετεγκατάστασης οργανισµού Ελληνικού, διυπουργικού χαρακτήρα, να µην είναι µόνο συµβουλευτικό όργανο. Νοµίζω ότι
αυτό είναι µία τροποποίηση που µπορεί να γίνει και δεν αφορά
τους ιδιώτες. Αφορά µόνο τους δηµόσιους φορείς. Να είναι δεσµευτική η απόφαση αυτής της επιτροπής για να προχωρήσει η
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ» στην έξοδο.
Τέλος, σ’ ό,τι αφορά το «’ΗΛΙΟΣ», νοµίζω ότι έχουµε κάνει αρκετές παρατηρήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί. Επί
της ουσίας θα σας έλεγα ότι έχουµε ενστάσεις για τον τρόπο µε
τον οποίο θα επανδρωθεί η εταιρεία, όµως θεωρώ ότι ακόµα και
αυτή η επάνδρωσή της θα έπρεπε να γίνει µε µετατάξεις από το
δηµόσιο τοµέα και όχι µε την ευκαιρία να προσλάβουµε και µερικούς και να κάνουµε µερικές συµβάσεις. Αρκετές συµβάσεις
συµβούλων ή µετακλητών υπαλλήλων έχουµε κάνει τον τελευταίο καιρό. Σαν Κυβέρνηση έχετε γίνει «πρωταθλητές» σε τέτοιου
είδους ρυθµίσεις, έχοντας συστήσει περίπου εκατόν ογδόντα έξι
καινούργιους κρατικούς φορείς τα τελευταία δυόµισι χρόνια. Ας
µην είναι µία ακόµα ευκαιρία παχυλών µισθών ή άλλων πραγµάτων που σκανδαλίζουν τον κόσµο αλλά σκανδαλίζουν κι εµάς
τους ίδιους, που βλέπουµε τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισµού να αυξάνονται αντί να µειώνονται. Να είναι η αποκλειστική
επάνδρωση της «ΗΛΙΟΣ ΑΕ» µόνο από υπαλλήλους του δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πρώτον, για τα θέµατα του άρθρου 1, αυτά που διηγήθηκαν
διάφοροι οµιλητές και εδώ και στην επιτροπή για τα ζητήµατα
της σηµερινής κατάστασης στο χώρο των έξι χιλιάδων στρεµµάτων για τον κατατεµαχισµό των λειτουργιών και των διάσπαρτων
εγκαταστάσεων, εµείς θέλουµε να υπογραµµίσουµε ότι δεν είναι
θέληµα θεού ούτε φυσική επιδηµία. Είναι επιλογές και αποφάσεις των κυβερνήσεων των τελευταίων δέκα χρόνων. Απ’ αυτήν
την άποψη είναι αρκετά υποκριτικό και φαρισαϊσµός να σιχτιρίζετε τη σηµερινή κατάσταση.
Το δεύτερο ζήτηµα, είναι πάλι σε σχέση µε το άρθρο 1 και το
άρθρο 2. Η γενικευµένη χρήση στη νοµοθετική δραστηριότητα
της παρέκκλισης από τις κείµενες διατάξεις για όλο το φάσµα
των διατάξεων, από τα πολεοδοµικά χωροταξικά θέµατα µέχρι
το πυθµένα του αιγιαλού, αδειοδοτικά κ.ο.κ και ότι τελικά ο
Υπουργός αποφασίζει, δεν υποδηλώνει, δεν αποτελεί έκφραση
ταξικής ιδιοτέλειας προς χάρη των «βασιλιάδων» του µονοπωλιακού consortium; Δεν πιστοποιεί και δεν επαληθεύει µε τρόπο
ακαταµάχητο ότι ο σηµερινός σκοπός του νοµοσχεδίου είναι –
κοιτάξτε λέξεις- να συγκροτηθεί, να γίνει ενιαία πολεοδοµική ωρίµανση του χώρου; Δεν συγκροτεί ότι το θέµα ουσιαστικά είναι
να κατοχυρωθεί νοµοθετικά η «εµφύτευση» ενός κερδοσκοπικού

7739

πόλου στο χώρο των έξι χιλιάδων στρεµµάτων και των τριών χιλιοµέτρων στην παραλιακή ζώνη που θα είναι πέρα και έξω από
οποιαδήποτε διάταξη υπάρχει έως τώρα; Αυτά τα επιχειρήµατα
είναι ακαταµάχητα και δεν µπορούν να απαντηθούν. Ακριβώς γι’
αυτό αντιλαµβανόµαστε την εκκωφαντική σιωπή σας.
Τι λέει το ΚΚΕ; Το ΚΚΕ λέει και προτείνει και είναι το µοναδικό
κόµµα που προτείνει µε τέτοιο συνεκτικό και φιλολαϊκό τρόπο ότι
η διαµόρφωση, η ανάπτυξη, η διαχείριση και η συντήρηση του
χώρου του Ελληνικού ως ενιαίου πάρκου υψηλού πρασίνου, λαϊκής αναψυχής και λαϊκής άθλησης κατά τη γνώµη µας είναι αναπτυξιακή επένδυση, επένδυση για τη λαϊκή ευηµερία του λαού
του Λεκανοπεδίου. Αυτό υποστηρίζει το ΚΚΕ. Η προοπτική αυτή,
βέβαια, που προτείνουµε εµείς και αγωνιζόµαστε και παλεύουµε
γι’ αυτήν, είναι ανταγωνιστική και ασυµφιλίωτη µε τη στρατηγική
της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας που έχετε
εσείς, που προτάσσετε πάνω απ’ όλα τα καπιταλιστικά κέρδη για
τη διαµόρφωση του χώρου σ’ ένα «Μονακό του Αιγαίου». Είµαστε αντίθετοι και είναι ανταγωνιστική η δική µας πρόταση µε τη
δική σας ακριβώς, γιατί η δική σας πρόταση προϋποθέτει και
απαιτεί τη διαιώνιση της λαϊκής δυστυχίας. Οι αποφάσεις και οι
πράξεις του Υπουργικού Συµβουλίου στο τέλος του Φεβρουαρίου είναι αρκετά εύγλωττες. Ας µην τις επαναλάβω.
Για τα άρθρα από 2 έως 9, όλα γίνονται κατά παρέκκλιση του
συνόλου των κείµενων διατάξεων και αυτό είναι αποκαλυπτικό
για τις στοχεύσεις, τις προτεραιότητες που προτείνουν ταξική
µονοµέρεια και την ιδιοτέλεια των στοχεύσεων αυτού του νοµοσχεδίου. Πιστοποιούν αδιαµφισβήτητα ακόµα ότι µιλάµε για
«αποστείρωση» του συνολικού χώρου από τις λαϊκές ανάγκες και
προσδοκίες.
Για τα θέµατα των άρθρων 10, 11 και 12, να επισηµάνω ότι είπε
ο κ. Υπουργός πως έχουµε µεγάλες εισαγωγές πετρελαίου. Άρα,
πρέπει να κινηθούµε για να κάνουµε ηλιακή ενέργεια για να κάνουµε εξαγωγές. Και αντί να είµαστε εισαγωγέας ενέργειας να
είµαστε εξαγωγέας ενέργειας. Κοιτάξτε µέγεθος σοφιστικής. Οι
εισαγωγές αν δεν κάνω λάθος, γίνονται για να καλυφθούν εγχώριες ανάγκες. Άρα, η όποια στρατηγική για το θέµα αυτό, θα πρέπει να υποκαθιστά τις εισαγωγές ενέργειας µε ανάπτυξη των
εγχώριων ενεργειακών πόρων για να καλυφθούν οι εγχώριες
ανάγκες. Αλλά στο άρθρο 10 λέει: «Ανάπτυξη, παραγωγή, εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για εξαγωγή». Και απ’ αυτήν την
άποψη είναι εύγλωττες και οι προτεραιότητες. Μαζί µε τα άλλα,
συγκροτούν την προσπάθεια του νοµοσχεδίου να οργανωθεί η
κερδοσκοπική ενεργειακή αγορά, βεβαίως κλείνοντας το µάτι
υπέρ των βασιλιάδων της ενεργειακής αγοράς και ρίχνοντας
κάπως τους πρίγκηπες.
Εµείς δεν συµµεριζόµαστε την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ότι το νοµοσχέδιο είναι αντιαναπτυξιακό. Εµείς υποστηρίζουµε ότι είναι
αναπτυξιακό µε τα κριτήρια της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Το
πρόβληµα που πρέπει να είµαστε σε θέση να βλέπουµε κατάµατα, είναι ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη και τα κριτήριά της, τα
κριτήρια του κέρδους των ιδιωτών που είναι αντικοινωνικά και
άπληστα, δεν µπορούν να παντρευτούν µε τις λαϊκές ανάγκες και
προσδοκίες και στα θέµατα της λαϊκής αναψυχής, λαϊκής άθλησης και πρασίνου.
Επιπρόσθετα υπάρχουν µερικά ζητήµατα που θέλω να επισηµάνουµε. Εµφανίστηκαν µια σειρά δήµαρχοι και κατέθεσαν τροπολογία. Είναι οι δήµοι πέριξ του αεροδροµίου «Ελευθέριος
Βενιζέλος». Αλλά η απορία µας -και µ’ αυτήν την έννοια κάνουµε
και κριτική στην πρωτοβουλία τους- είναι ότι αντί να απαιτήσουν
τακτικά κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισµό, πρόσθετα
κονδύλια για την προστασία και την αναβάθµιση της ζωής και
των κοινωνικών υποδοµών στους χώρους της ευρύτερης Μεσογαίας, αποδέχονται την αµαρτωλή λογική των αντισταθµιστικών
οφελών που παπαγαλίζουν οι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι. Καταπίνουν, δηλαδή, το τυράκι της κυβερνητικής µεθόδευσης και έτσι
επιτυγχάνεται η συσκότιση της αντιλαϊκής φάκας που στήνουν
οι διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Ακόµα θέλουµε να επισηµάνουµε, σε σχέση µε µια σειρά οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας, ότι ενώ υποστηρίζουν το γενικό
προσανατολισµό του νοµοσχεδίου, υπερθεµατίζουν στα κριτήρια
που νοµοθετούνται, χειροκροτούν τις θεµελιώδεις ρυθµίσεις,
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συγκινούνται µε τη φλυαρία περί ανάπτυξης αλλά ζητούν να εξαιρεθούν οι διάφορες υποπεριπτώσεις -το λέµε καθαρά- για κυνικά
ψηφοθηρικούς λόγους. Και το γεγονός ότι οι οµιλητές της Νέας
Δηµοκρατίας διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την κάµηλο,
σχετίζεται µε το ότι θέλει να ενσταλάξει στην ψυχή του λαού µας
και των διαµαρτυροµένων εκπροσώπων των µαζικών φορέων, το
«φάε, κατάπιε όλη την πίτα των κριτηρίων της επιχειρηµατικότητας, ανταγωνιστικότητας και της δηµιουργίας κερδοσκοπικού
πόλου και ζήτα µόνο εξαίρεση της περίπτωσής σου ή της υποπερίπτωσής σου».
Αντιλαµβανόµαστε τη µεγαλοψυχία του εκπροσώπου της Νέας
Δηµοκρατίας να απαιτήσει ανοχή προς τις προνοιακές δοµές
που ήδη υπάρχουν. Εµείς βάζουµε θέµα εγγυηµένης µετεγκατάστασης, χρηµατοδοτικά εγγυηµένης. Εδώ ας µη γενικολογείτε.
Όσο και αν προσπαθείτε να εµφανίσετε την ανάπτυξη σαν µια
άχρωµη και άοσµη νεράιδα, δεν θα µπορέσετε να κρύψετε ότι
υπάρχει ο δρόµος της καπιταλιστικής ανάπτυξης που κουβαλάει
µαζί της τη δυστυχία, όπως το µαυροπούλι κουβαλάει τη βροχή.
Υπάρχει και ο δρόµος της φιλολαϊκής ανάπτυξης που βάζει σαν
κριτήριο και εσώτατο νόµο το πώς αντιµετωπίζει τα κοινωνικά
προβλήµατα και τα προβλήµατα του περιβάλλοντος, µε κριτήριο
την ικανοποίηση των πολύµορφων σύγχρονων αναγκών.
Βεβαίως τα χρήµατα υπάρχουν µόνο για τους επενδυτές. Και
είναι σίγουρο το εξής πράγµα. Ο µεγάλος επενδυτής που επιµένει να είναι ως τα σήµερα αθέατος ζητάει τρία πράγµατα. Ωραίες
οι µακέτες, τα µπιµπελό, το συντριβανάκι, το καζίνο, το συγκρότηµα πολυκατοικιών. Αλλά µετά τι λέει; Ζητάει λεφτά, φρέσκα
δάνεια, νέα αφορολόγητα ορόσηµα. Και προπαντός, θέλει πάµφθηνο προσωπικό. Το τοπόσηµο, το δικό σας landmark , που θέλετε να το κάνετε και µε τη µορφή του ουρανοξύστη που θα
φαίνεται από το κρουαζιερόπλοιο που θα έρχεται από την Ύδρα
έχει συγκεκριµένο χρώµα: 2 ευρώ την ώρα µικτά, για τις καθαρίστριες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπακωνσταντίνου.
Καλείται στο Βήµα ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ, κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Γενικώς θέλω να τονίσω ότι το νοµοσχέδιο, όπως είπαµε και
πριν, έχει τη δική του αναπτυξιακή-αντιαναπτυξιακή λογική –
όπως θέλετε πείτε την- η οποία όµως όλα τα µεταθέτει στο µέλλον. Άρα, θα έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον να δούµε ποιος
θα είναι τελικά ο στόχος, τι θα έρθει στο τέλος, ούτως ώστε να
µπορέσουµε να το κρίνουµε.
Εδώ όµως υπάρχουν ορισµένα χαρακτηριστικά. Παραδείγµατος χάριν, προσετέθη από τον Υπουργό το εξής: Μέσα στους
σκοπούς που θα µπορούν να υλοποιούνται θα είναι η έρευνα και
η εκπαίδευση. Βέβαια, ζούµε µια εποχή που αυτές οι επενδύσεις
γενικώς, δεν είναι πολύ αποδοτικές για την ελληνική κοινωνία.
Παραδοσιακά η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικογένεια ξόδευε πολλά χρήµατα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την εκπαίδευση των παιδιών. Με τη λογική αυτή υπήρχαν και οι σκέψεις
ότι θα υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήµια ενδεχοµένως στην περιοχή, θα δηµιουργηθούν ερευνητικά κέντρα και όλα αυτά. Με
τις παρούσες συνθήκες όµως, όλα αυτά µετατίθενται για το µέλλον ή είναι τελείως ακατανόητα. Αντιστοίχως στην Αµερική, αυτό
που γινόταν -χρηµατοδοτείτο σε ένα βαθµό και χρηµατοδοτείται
και τώρα- ήταν τα φοιτητικά δάνεια. Όσοι έχουν πάει εκεί τουλάχιστον µας µεταφέρουν ότι ο κανόνας είναι αυτός. Ότι σπουδάζουν µε φοιτητικά δάνεια. Αυτό εδώ δεν συµβαίνει.
Αναφέρθηκε -και συµφωνούµε µε αυτό που είπε και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας- να απαγορευθεί η δυνατότητα δηµιουργίας καζίνο εκεί στην περιοχή, έχουµε πολλά καζίνο στην
Ελλάδα, δεν χρειάζονται άλλα. Και δεν χρειάζεται το πρότυπο
ζωής που περνάνε. Δεν µπορούµε να µετατρέψουν υπό το πρόσχηµα της κοινωνικής κρίσης την Αθήνα, σε Λας Βέγκας.
Για το θέµα του τοπόσηµου που είπε ο προλαλήσας οµιλητής
θέλω να πω ότι το τοπόσηµο πρέπει να έχει κάποια σχέση µε την
αρχιτεκτονική ελληνική παράδοση. Θα πρέπει να µπει µέσα αυτό
ως όρος. Αν είναι να έχουµε ένα κουτί, έναν ουρανοξύστη ο
οποίος επειδή θα φαίνεται από µακριά θα καθορίζει και την πε-
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ριοχή, νοµίζω ότι µας οδηγεί σε λάθος κατεύθυνση. Πρέπει να
είναι κάτι που θα έχει σχέση µε την Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ βασικό.
Για το άρθρο 1, για την έρευνα και την εκπαίδευση τα έχουµε
πει.
Στο άρθρο 2, βλέπουµε ότι διαρκώς υπάρχει σταδιακή αύξηση
του συντελεστή δόµησης. Όλες οι παρεµβάσεις που έγιναν και
από την επιτροπή και αυτές που έγιναν και αυτές που έγιναν
τώρα από τον Υπουργό, πάνε σε µεγαλύτερη αύξηση συντελεστή
δόµησης. Αυτό το πρότυπο, πάνω στο οποίο χτίστηκαν ενδεχοµένως και περιουσίες, νοµίζω ότι έχει οδηγήσει τις ελληνικές πόλεις σ’ αυτήν την πολύ άσχηµη όψη. Νοµίζω ότι δεν πρέπει να
είναι το µοναδικό κριτήριο που θα δίνεται. Πρέπει να κοιτάξετε
πιο πολύ την ποιότητα των κτηρίων παρά την ποσότητα, τα πολλά
τετραγωνικά. Άρα, η σταδιακή αύξηση του συντελεστή δόµησης,
δεν ξέρω αν κάνει πιο ελκυστική από ποσοτικής πλευράς την
επένδυση. Πάντως δεν την κάνει από πλευράς ποιοτικού αποτελέσµατος που θα προκύψει.
Στην παράγραφο 8β του άρθρου 2, κάνετε αυξηµένο συντελεστή δόµησης για απόδοση στο Πράσινο Ταµείο. Το 50% της διαφοράς αυτής θα πάει στους δήµους και το 30% στους δήµους
της περιοχής του νέου αεροδροµίου.
Εδώ, όµως, νοµίζω ότι πρέπει -και σας το είπα και στην επιτροπή- να βρεθεί κάποιος µόνιµος µηχανισµός. Εδώ, αυτό που
προβλέπεται είναι µια εφάπαξ καταβολή, πληρώνεται η διαφορά
του συντελεστή δόµησης. Δεν ξέρω πόση είναι αυτή. Φαντάζοµαι
ότι δεν είναι και κανένα εξωφρενικό ποσό. Πληρώνεται αυτή η
εφάπαξ εισφορά στο Πράσινο Ταµείο, πηγαίνει στους δήµους
και από εκεί και πέρα τελείωσε. Πρέπει να υπάρχει ένα µόνιµο
έσοδο για τους δήµους από τη λειτουργία αυτής της περιοχής,
γιατί και τα έξοδα που θα έχουν οι όµοροι δήµοι, αλλά και οι
άλλοι δήµοι, είναι µόνιµα. Δεν είναι µια εφάπαξ καταβολή και να
τελειώνουµε.
Στο άρθρο 4, έχουµε την παραχώρηση του αιγιαλού µε ό,τι
αυτό σηµαίνει. Δεν ξέρω αν είναι κάποια εµµονή ελληνική, αλλά
είναι εµµονή των ελληνικών νόµων και των Ελλήνων νοµοθετών
µέχρι τώρα. Νοµίζω ότι πρέπει να γίνει σεβαστή αυτή η περιοχή
και εφόσον το µέτωπο είναι αρκετά µεγάλο, εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα υπό ποίους όρους γίνεται αυτή η παραχώρηση. Θα είναι
για αποκλειστική χρήση; Δηλαδή, αν γίνει κάποιο ξενοδοχείο
εκεί, εφόσον του παραχωρείται κατ’ αυτόν τον τρόπο η χρήση
του αιγιαλού, θα µπορεί να έχει αποκλειστική χρήση, να την κρατάει µόνο για τους πελάτες του ή θα έχουµε πάλι τα γνωστά φαινόµενα να πηγαίνουν οι δήµαρχοι και όλα αυτά που γίνονταν
κάποτε µε τις πλαζ και µε τα ξενοδοχεία, τα οποία προσπαθούσαν να σταµατήσουν αυτήν την κατάχρηση;
Στο άρθρο 6, δηµιουργείται το γραφείο Ελληνικού, το οποίο
θα έχει είκοσι πέντε θέσεις και θα ασχολείται µε ο,τιδήποτε ως
υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών. Θα πρέπει αυτό να έχει
συγκεκριµένο χρόνο και κάποτε να εκπνεύσει η λειτουργία του.
Δεν είναι δυνατόν να µπει µια υπηρεσία, η οποία όταν θα έχει τελειώσει το αντικείµενο της, αυτή να συνεχίζει να υπάρχει απλώς
και µόνο για να µισθοδοτεί τους υπαλλήλους. Πρέπει να το βάλετε µέσα στο νόµο, γιατί όλες οι δραστηριότητες που έχει, είναι
κατά τη περίοδο που θα εκδοθούν οι οικοδοµικές άδειες, να µπορέσουν να ενηµερωθούν οι επενδυτές. Πιστεύω ότι σ’ ένα χρονικό διάστηµα τεσσάρων - πέντε ετών θα έχει τελειώσει αυτή η
διαδικασία, δεν θα χρειάζεται συνεχώς. Άρα, πρέπει κάποτε να
σταµατήσει αυτό το πράγµα, για να µην ερχόµαστε πάλι µετά
από πιέσεις, όπως γίνεται τώρα µε τους δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά φορείς του δηµοσίου, να συγχωνεύονται, καταργούνται, κ.λπ.. Πιστεύω ότι σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι που
έχουν αντικείµενο, αλλά δυστυχώς τους παίρνει η µπάλα και αυτούς µαζί µε τους άλλους, γιατί δεν υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος για τον κατάλληλο έλεγχο.
Στο άρθρο 8, είναι σωστή η παραµονή των υπηρεσιών, η οποία
γίνεται. Νοµίζω ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται αυτή η
ρύθµιση δεν είναι πλήρεις και γι’ αυτό πρέπει να παραµείνουν
και οι κοινωνικές υπηρεσίες, όπως αυτά που έχουµε δει µε τα
παιδιά, κ.λπ., τα οποία παραµένουν εκεί. Είναι µια υπηρεσία που
παρέχεται, έστω από ιδιωτικό φορέα, η οποία δεν είναι εύκολο
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να βρει στέγη κάπου αλλού. Άρα, νοµίζω ότι όλα αυτά πρέπει να
ληφθούν υπόψη.
Περνάω στο θέµα του προγράµµατος «Ήλιος». Στο άρθρο 13
στην παράγραφο 3, υπάρχει µια διατύπωση περί στρατηγικού
επενδυτή. Λέτε ότι µετά την έκδοση των οικείων αδειών παραγωγής και εγκατάστασης σταθµών, η εταιρεία συµπράττει κατά
τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 28 µε
στρατηγικό επενδυτή για την υλοποίηση των σταθµών παραγωγής. Εδώ πέρα νοµίζω ότι η διαδικασία να µπει ένας στρατηγικός
επενδυτής είναι λανθασµένη, γιατί βάζει έναν πολύ συγκεκριµένο
όρο. Υποτίθεται ότι θα είναι ένας ο στρατηγικός επενδυτής. Δεν
ξέρω. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα κάποια απάντηση για το συγκεκριµένο. Λέει ότι θα γίνει η αδειοδότηση και κατόπιν θα επιλεγεί
ένας στρατηγικός επενδυτής. Αυτό, όµως, που κάνετε στα προηγούµενα άρθρα, είναι να έχετε πολλές διαφορετικές εταιρείες.
Πώς θα είναι ένας ο στρατηγικός επενδυτής και πολλές οι εταιρείες; Νοµίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ή περισσότεροι στρατηγικοί επενδυτές, ούτως ώστε να µπορεί να υπάρχει αυτή η
ευχέρεια. Αυτό να µείνει στην ελευθερία του Υπουργείου. Κακώς
διατυπώνεται έτσι, γιατί υποτίθεται ότι θα υπάρξει ένας στρατηγικός επενδυτής για ένα τεράστιο project, που δεν νοµίζω ότι θα
µπορέσει να υπάρξει ένας στρατηγικός επενδυτής, θα έχετε δυσκολία να τον βρείτε.
Κλείνω µε την παράγραφο 6β του ίδιου άρθρου, όπου πάλι εκεί
όταν υπογράφεται ειδική σύµβαση µεταξύ της εταιρείας παραγωγού για διάρκεια είκοσι πέντε ετών µέσα στη σύµβαση µπαίνει
ότι θα είναι είτε στατιστική είτε φυσική µεταφορά. Επειδή, όµως,
η µορφή του σχεδίου είναι τέτοια που µπορεί να ξεκινήσει µε
στατιστική…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Για τον
«Ήλιος» λέτε τώρα;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ναι, για τον «Ήλιος». Είναι στο άρθρο 13
παράγραφος 6β. Λέει αν είναι στατιστική ή φυσική η µεταφορά.
Επειδή όπως είπαµε -θα ξεκινήσει και θα υλοποιηθεί το σχέδιο,
θα ξεκινήσει κατ’ αρχάς µάλλον µε στατιστική µεταφορά…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σε κάθε…
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ναι, αλλά εδώ λέει µετά την έκδοση των
οικείων αδειών παραγωγής, θα υπάρχει ένας στρατηγικός επενδυτής. Άρα, ένας ή περισσότεροι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σε κάθε άδεια.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ένας για την κάθε άδεια. Εντάξει, αλλά
εδώ όπως είναι διατυπωµένο φαίνεται ότι θα είναι ένας ο στρατηγικός επενδυτής. Εφόσον, βέβαια, κάνετε τη δήλωση αυτή, διευκρινίζεται.
Στο θέµα της στατιστικής ή φυσικής µεταφοράς, να υπάρχει
η δυνατότητα όταν υπάρχει κατ’ αρχάς στατιστική, εκτός αν αλλάξουν οι συνθήκες και µπορεί να γίνει και φυσική µεταφορά, να
µην απαιτείται γραφειοκρατικά ξανά αλλαγή, εάν µετά θέλει να
κάνει φυσική µεταφορά. Λέει µάλιστα για είκοσι πέντε χρόνια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε την ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ηρώ
Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, την προηγούµενη εβδοµάδα παραιτήθηκαν µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας. Ο παραιτηθείς Πρόεδρος, ο κ. Πολύζος, χρησιµοποίησε πολλά παραδείγµατα για τους λόγους παραίτησής του, ένας εκ των οποίων ήταν η εντατική ανάπτυξη στο
Ελληνικό, η οποία ισοδυναµεί µε την κατασκευή εξήντα εµπορικών κέντρων, δεδοµένου ότι το Mall στη Νερατζιώτισσα είναι
εξήντα τρεις χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα.
Στην ανακοίνωσή του το ΥΠΕΚΑ, αφού έκανε δεκτές τις παραιτήσεις των µελών του ΔΣ, µιλάει για επιστηµονικές αγκυλώσεις. Επιστηµονικές αγκυλώσεις οι απόψεις και οι προτάσεις των
φορέων, κύριε Υπουργέ, επειδή προφανώς δεν εξυπηρετούν τα
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δικά σας σχέδια. Πιο πριν όταν τοποθετηθήκατε επί της αρχής,
µιλήσατε για µια χρυσή τοµή και ότι προσπαθήσατε να συνταιριάξετε όλες τις απόψεις καταθέτοντας το νοµοσχέδιο για το Ελληνικό. Νοµίζω ότι µας κοροϊδεύετε γιατί αναρωτιέµαι: Λάβατε
υπ’ όψιν τίποτα από τις προτάσεις και τις µελέτες που σας κατέθεσαν τα πανεπιστήµια ή οι τοπικές κοινωνίες ή οι τοπικές αυτοδιοικήσεις; Λάβατε υπ’ όψιν ή ακούσατε µάλλον τις φωνές τους,
για τους ελεύθερους και τους κοινόχρηστους χώρους που οφείλουν να είναι προσβάσιµοι απ’ όλους; Λάβατε υπ’ όψιν τίποτα
από τους επιστήµονες και τους φορείς για τη µη δηµιουργία νησίδων µέσα στη θάλασσα, για τα κτήρια και τις κατοικίες που θέλετε να φτιάξετε, ενώ υπάρχουν σπίτια και κατοικίες και µαγαζιά
σ’ όλη την Αθήνα που είναι ανοίκιαστα και είναι άδεια; Λάβατε
υπ’ όψιν τίποτα για τους οργανισµούς που τους στέλνετε εξώσεις
για να φύγουν, χωρίς µάλιστα να έχετε προβλέψει και τη µετεγκατάστασή τους; Ακόµα, λοιπόν και στη διαχειριστική λογική σας
δεν δέχεστε ούτε καν αυτά, ούτε ότι µπορεί να σωθεί και το ελάχιστο από αυτήν την πολιτική της αγοράς, την οποία υπηρετείτε.
Οπότε προχωρώ στην κριτική µου επί των άρθρων και σ’ ό,τι
αφορά το πρώτο κοµµάτι για το Ελληνικό. Ήδη, κύριε Υπουργέ,
από το άρθρο 1, κάνετε σαφείς τις προθέσεις σας, αναφερόµενος στο σκοπό έντονου δηµοσίου συµφέροντος, της αξιοποίησης της έκτασης του πρώην αεροδροµίου. Και αυτός δεν είναι
βέβαια η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο µητροπολιτικό συγκρότηµα της Αθήνας αλλά το γέµισµα του βαρελιού
δίχως πάτο που λέγεται δηµόσιο χρέος της χώρας. Κάνετε λόγο
για απόδοση στο ευρύτερο µητροπολιτικό συγκρότηµα της πρωτεύουσας χώρων πρασίνου και αναψυχής, καθώς και πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών
υποδοµών υψηλής ποιότητας. Όλα αυτά, βεβαίως, θα είναι ιδιωτικά και θα προσφέρονται µε το αζηµίωτο σ’ όσους από τους πολίτες µπορούν να καταβάλλουν και το απαιτούµενο τίµηµα. Η
αξιοποίηση, λοιπόν, του παραλιακού µετώπου και η στροφή της
πόλης προς τη θάλασσα, µπορεί για κάποιον αδαή να σηµαίνει
ότι επιτέλους οι κάτοικοι αυτής της πόλης θα µπορούν να απολαµβάνουν τις παραλίες και τη θάλασσά της, επί της ουσίας
όµως, σηµαίνει επέκταση της πόλης και µέσα στη θάλασσα,
αφού θα υπάρχουν αντιπροσκρούσεις και µπαζώµατα.
Από το άρθρο 2, προκύπτει ότι το µόνο σχέδιο που υπάρχει,
είναι η εξυπηρέτηση των επιθυµιών –όποιες µπορεί να είναι
αυτές- των υποψήφιων επενδυτών. Προβλέπεται ο διαχωρισµός
σε ζώνες πόλεων δόµησης και ανάπτυξης, χωρίς να υπάρχει κανένα σκεπτικό για το συσχετισµό των ζωνών αυτών µεταξύ τους
ούτε για τις τοπικές ανάγκες ούτε και για το ποσοστό της κάθε
ζώνης της έκτασης.
Ειδικά για τις ζώνες ανάπτυξης στην παράγραφο 3α’ προβλέπονται όλες οι χρήσεις του κόσµου γνωστές και ως χρήσεις που
προβλέπονται από τον εφαρµοστικό νόµο.
Στην παράγραφο 3β’, ορίζονται οι συντελεστές δόµησης που
φτάνουν µέχρι και το κτηνώδες 2,2. Αν σκεφτούµε ότι µε το ν.
1337/1983 ορίζεται µέγιστος συντελεστής δόµησης το 0,8 για τις
επεκτάσεις του σχεδίου πόλης, ενώ µε το άρθρο 8 του ν. 2508/
1997 ορίζονται µέγιστοι συντελεστές δόµησης 0,8 γενικώς, 1,6
βιοµηχανία – βιοτεχνία, 1,2 χονδρεµπόριο, 0,6 τουρισµός, νοµίζουµε ότι γίνεται απολύτως κατανοητός ο παραπάνω χαρακτηρισµός.
Στην παράγραφο 8α’ προβλέπεται η δυνατότητα προσαύξησης έως και 20% του συντελεστή, την ίδια στιγµή που το ποσοστό κάλυψης στο σύνολο της έκτασης φτάνει στο 35%. Πώς
τεκµηριώνεται η ανάγκη γι’ αυτό; Δεν φτάνουν οι συντελεστές
δόµησης του εφαρµοστικού νόµου;
Στην παράγραφο 3, περίπτωση ε’, περιγράφεται το κοµµάτι
που προορίζεται για το πάρκο. Πρόκειται για µόνο δύο χιλιάδες
από τη συνολική έκταση των έξι χιλιάδων διακοσίων στρεµµάτων,
από τα οποία το 10%, θα καλύπτεται µε κτήρια και άλλες µόνιµες
εγκαταστάσεις και στο υπόλοιπο θα υπάρχουν χρήσεις πρασίνου, αλλά και τουρισµού, αναψυχής, πολιτισµού και πρότυπων
αστικών υποδοµών.
Φαίνεται, λοιπόν, ξεκάθαρα τι ακριβώς έχετε στο µυαλό σας
όταν χρησιµοποιείτε τη λέξη «πάρκο».
Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, προβλέπεται η σύµφωνη
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γνώµη µιας διεθνούς επιτροπής εµπειρογνωµόνων ως απαραίτητη προϋπόθεση έγκρισης του σχεδίου.
Έλεος, κύριε Υπουργέ, πια µε αυτές τις περσόνες διεθνούς
κύρους που µας φορτώνετε κάθε φορά και που τους ακριβοπληρώνουµε, για να πουλάτε µούρη, λες και κουνάτε καθρεφτάκια
σε ιθαγενείς.
Αν θέλετε, πραγµατικά, να συνυπολογίζεται και η γνώµη σοβαρών επιστηµόνων -που δεν θέλετε- ο τεχνικός κόσµος της
χώρας µας έχει πάρα πολλούς τέτοιους, που µπορούν και να εκφράσουν µία σοβαρή άποψη και να βοηθήσουν, αν τους ζητηθεί.
Στην παράγραφο 6, βλέπουµε να απουσιάζει πλέον η πρόβλεψη για γνωµοδότηση από αρµόδιο όργανο του Συµβουλίου
της Επικρατείας και αναρωτιόµαστε τι σηµαίνει αυτό.
Στην παράγραφο 7β’, αγνοείται πλήρως η νοµοθεσία για την
οριοθέτηση των ρεµάτων. Αυτό δεν θα έχει καθόλου ευχάριστες
συνέπειες, όπως έχουµε πει ξανά στο παρελθόν, όπως σας είπαµε και στην επιτροπή.
Στην παράγραφο 8, όσον αφορά την προσαύξηση του συντελεστή κατά 20%, προβλέπεται ότι το 50% της υπεραξίας που
προκύπτει, θα πηγαίνει στο Πράσινο Ταµείο και θα µοιράζεται
στους όµορους δήµους, στους Δήµους Αθηνών και Πειραιώς και
στην Περιφερειακή Ένωση Δήµων Αττικής.
Από τη µία αδιαφορείτε πλήρως για το αίτηµα της τοπικής αυτοδιοίκησης για πάρκο και από την άλλη επιχειρείτε να τους χρυσώσετε το χάπι, δίνοντάς τους κάτι αντισταθµιστικά, ενώ επί της
ουσίας δεν τους δίνετε καν µέρος της υπεραξίας για το σύνολο
του σχεδίου, αλλά µόνο για την υπεραξία που προκύπτει από την
αύξηση των συντελεστών δόµησης, ενώ γενικά δεν υπάρχει καµµία αναφορά για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων που θα έχει αυτό το µέγα
σχέδιο σε τοπικό επίπεδο.
Επίσης, η αναφορά σε χρηµατοδότηση µε αυτά τα χρήµατα
προγραµµάτων κοινωνικής κατοικίας τη στιγµή που κλείνετε τον
ΟΕΚ, µόνο σαν κοροϊδία µπορεί να ακουστεί.
Στο άρθρο 3, περιγράφεται η fast track εφαρµογή του σχεδίου
ολοκληρωµένης ανάπτυξης. Με τη συγκεκριµένη κοινή υπουργική απόφαση παρακάµπτονται υπηρεσίες και διαδικασίες, συµπιέζονται προθεσµίες, περιττεύει η περιβαλλοντική αδειοδότηση,
ενώ προβλέπονται και µπαζώµατα στη θάλασσα, που θα επιτρέπουν την οικοδόµηση.
Αυτή η ρύθµιση, πάει πακέτο µε το επόµενο άρθρο το άρθρο
4, το οποίο περιγράφει τα περί παραχώρησης του αιγιαλού και
της παραλίας.
Στα άρθρα 5 και 6, συνεχίζεται το fast track µε τις άδειες δόµησης και κατεδάφισης και τις υπερεξουσίες που δίνετε στο γραφείο Ελληνικού, παρακάµπτοντας µια σειρά από υπηρεσίες.
Αυτό που πρέπει να κατανοήσουµε είναι το θράσος, όταν στο
άρθρο 8, πετάτε στο δρόµο µια σειρά από υπηρεσίες του δήµου,
µια σειρά από κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, προπονητήρια, οµοσπονδίες, ερευνητικά κέντρα, το ΕΚΑΒ, τον ΟΚΑΝΑ, συλλόγους,
το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων, που στεγάζονταν µέχρι
σήµερα στο χώρο του πρώην αεροδροµίου, ενώ δεν υπάρχει
καµµία πρόβλεψη, καµµία µέριµνα, για το πού θα µετεγκατασταθούν.
Όταν η κοινωνική πολιτική συµπιέζεται, είναι τουλάχιστον τραγικό να αφήνετε άστεγες και να καταδικάζετε σε κλείσιµο δοµές,
που µπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστύλι σε µια εποχή που
υπάρχει ανάγκη πιο πολύ από ποτέ -φυσικά δεν θέλετε ούτε καν
σε αυτά να απαντήσετε- σχεδιασµένα προς όφελος της κοινωνίας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω το λόγο στον επόµενο οµιλητή, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» κι ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 4ο Γυµνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ντινόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Γιατί, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μετά είστε εσείς, κατόπιν της αλλαγής που συµφωνήσατε.
Ορίστε, κύριε Ντινόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Στην υπόθεση του Ελληνικού, αγαπητοί συνάδελφοι, µπαίνει
κι ένα, κατά την άποψή µου, πολύ σηµαντικό ηθικό και κοινωνικό
θέµα. Στην έκταση αυτή, η οποία είναι το παλιό Χασάνι, όταν
απαλλοτριώθηκε κι όταν έφυγαν από εκεί οι πρόσφυγες, έγιναν
όλες αυτές οι ενέργειες από την τότε κυβέρνηση, στις αρχές της
δεκαετίας του ’50, διότι ήταν αναγκαίο να δηµιουργηθεί ένα σηµαντικό κοινωνικό έργο, ένα έργο, δηλαδή, το οποίο έγινε για το
κοινό καλό, το αεροδρόµιο του Ελληνικού.
Προκειµένου, λοιπόν, να γίνει ένα έργο, το οποίο απευθυνόταν
στο σύνολο της κοινωνίας, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκεί, έχασαν στην ουσία τις περιουσίες τους, διότι και αυτά τα οποία
πήραν ως αποζηµιώσεις ήταν µικροποσά.
Έρχεται, λοιπόν, η ελληνική πολιτεία ύστερα από πενήντα,
εξήντα χρόνια να δώσει αυτήν την ίδια έκταση, την οποία απώλεσαν οι τότε µικροϊδιοκτήτες και πρόσφυγες, πού; Να την εκµεταλλευτεί όχι για το κοινό καλό, αλλά στην ουσία να τη δώσει
σε ιδιωτικά συµφέροντα.
Πρόκειται, λοιπόν, για τον πυρήνα µιας πολιτικής, η οποία είναι
φανερό ότι είναι κοινωνικά απολύτως άδικη.
Και επειδή τόσα πολλά λέµε για την ανάπτυξη, θέλω να σας
θυµίσω ότι εκτός από το φαινόµενο, τέλος πάντων, της οικονοµικής κρίσης που βιώνει η χώρα µας, υπάρχει και το φαινόµενο
του θερµοκηπίου, υπάρχει και το θέµα του περιβάλλοντος, το
οποίο φαίνεται να αγνοούµε τελείως.
Κι εγώ ρωτάω για παράδειγµα: Με αυτήν την έννοια που ο
ελεύθερος χώρος του Ελληνικού, µε µία διαδικασία όχι fast track,
αλλά super fast track, παραχωρείται µε τον τρόπο που παραχωρείται σε συγκεκριµένα ή εν πάση περιπτώσει σε κάποια οικονοµικά συµφέροντα, εγώ θα σας πω και κάτι άλλο: Γιατί να µη
δώσουµε και τον Εθνικό Κήπο; Καλύτερο φιλέτο είναι ο Εθνικός
Κήπος. Περισσότερα λεφτά θα πάρουµε.
Και ρωτάω: Αν τότε, το 19ο αιώνα -νοµίζω ότι ήταν επί Όθωνος- που αποφασίστηκε να δηµιουργηθεί ο Εθνικός Κήπος, δεν
είχε ληφθεί αυτή η απόφαση και αντί να δηµιουργηθεί ο Εθνικός
Κήπος είχαν γίνει εκεί κτήρια, για παράδειγµα, όπως στην υπόλοιπη περιοχή της πλατείας Συντάγµατος, εµείς σήµερα, το
2012, τι θα λέγαµε; Θα λέγαµε ότι είναι καλύτερα που έγιναν τα
κτήρια, ή µήπως είναι καλύτερα που υπάρχει ο Εθνικός Κήπος;
Μήπως, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι όλοι, πράγµατι, βιώνουµε
µία τέτοια αγωνία ώστε να υπάρξει η πολυπόθητη επανεκκίνηση
της οικονοµίας για να οδηγηθούµε στην ανάπτυξη, για να µπορέσουµε επιτέλους να ξεφύγουµε από αυτόν το φαύλο κύκλο της
ύφεσης, που µας καταδίκασαν οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ αυτά τα δύο χρόνια, θα πρέπει να σκεφτούµε και λίγο πιο µακροπρόθεσµα; Διότι η υπόθεση του
περιβάλλοντος –και θα πω κάτι που έχει ακουσθεί πάρα πολλές
φορές- είναι µία υπόθεση που δεν αφορά αυτήν τη γενιά, δεν
αφορά αυτήν την Κυβέρνηση, δεν αφορά αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο. Μιλάµε σε επίπεδο δεκαετιών, ίσως και περισσότερο, σε επίπεδο αιώνων. Φαντάζεστε πόσο καλύτερα θα
αισθάνονται τα εγγόνια και τα δισέγγονα ηµών, όταν εκεί πέρα,
αντί να υπάρχουν τα καζίνο, τα ξενοδοχεία ή και εγώ δεν ξέρω τι
άλλο, υπάρχουν ένας αντίστοιχος εθνικός κήπος;
Θέλω να πω, επίσης και κάτι άλλο. Πόσο ελήφθησαν υπ’ όψιν
οι απόψεις και οι συνέπειες που θα έχει αυτό το επενδυτικό σχέδιο –ας το χαρακτηρίσω έτσι- για τις τοπικές κοινωνίες; Διότι, βεβαίως, εκτός από τους αριθµούς, υπάρχουν και οι άνθρωποι.
Δηλαδή, εάν δηµιουργηθούν εκεί πέρα υπερκαταστήµατα, όσο
και αν αυτά είναι αποδεκτά στο πλαίσιο µιας ιδιωτικής οικονοµίας, έχουµε αναρωτηθεί τι συνέπειες θα υπάρχουν για τις τοπικές οικονοµίες, για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις; Αυτοί, δηλαδή,
είναι εκτός κύκλου ανάπτυξης; Εκτός κύκλου οικονοµίας είναι,
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για παράδειγµα, ένα ψιλικατζίδικο ή ένα µπακάλικο στον Άλιµο,
στη Γλυφάδα, στο Ελληνικό;
Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση αυτή του Ελληνικού, έτσι όπως
έρχεται µε µία διαδικασία -όπως, τέλος πάντων, είναι αυτή η διαδικασία, πάρα πολύ γρήγορη και χωρίς να υπάρχει και η αναγκαία χρονική περίοδος να προηγηθεί για να γίνει και ένας
γόνιµος διάλογος- είναι και ένα κλασικό δείγµα της αναξιοπιστίας
–για να µη χρησιµοποιήσω βαρύτερους όρους- της κυβερνήσεως
του ΠΑΣΟΚ.
Εγώ θυµάµαι -και αυτό πια είναι, πώς να το πει κανείς, η κορωνίδα της αναξιοπιστίας σας- ότι το πρώτο πράγµα που έκανε
ο τότε πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, µόλις έγινε κυβέρνηση, ήταν να πάει να επισκεφθεί το παραλιακό µέτωπο µαζί
µε τον Ασεµπίγιο. Κάπως έτσι έλεγαν εκείνο τον αρχιτέκτονα, ο
οποίος δήθεν θα έδινε δωρεάν τις συµβουλές και τελικά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αθεµπίγιο.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, εσείς είστε
και ιταλο-ισπανοµαθής, κύριε Υπουργέ. Όµως, δεν είναι για
αστεία.
Ο Ασεµπίγιο ή Αθεµπίγιο οικονόµησε τα 250.000, ενώ δήθεν
θα µας έκανε τζάµπα τη µελέτη. Εσείς λέγατε για πάρκο και αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου. Αυτό εννοούσε ο κ. Παπανδρέου; Αυτήν την αξιοποίηση εννοούσε; Αυτή ήταν η «πράσινη»
ανάπτυξη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μπορώ να πω
κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, µη διακόπτετε τον οµιλητή.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό. Αν «πράσινη» ανάπτυξη εννοούσατε την τσόχα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Μπορώ να σας
κάνω µία ενηµέρωση;
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, αφήστε µε να τελειώσω και µετά. Σας ενοχλούν αυτά. Το αντιλαµβάνοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, µη διακόπτετε. Μπορείτε να ζητήσετε το λόγο.
Ολοκληρώστε, κύριε Ντινόπουλε.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε. Έτσι κι αλλιώς λίγος είναι ο χρόνος.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι αν εννοούσατε «πράσινη» ανάπτυξη -που παραµυθιάζατε τον ελληνικό λαό µαζί µε το λεφτά
υπάρχουν πριν από τις εκλογές του 2009- τα καζίνο και την
τσόχα, λυπάµαι, αλλά δεν νοµίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται στις
επιθυµίες, όχι µόνο των τοπικών κοινωνιών αλλά και ευρύτερα
της ελληνικής κοινωνίας.
Για να µη µιλήσω, βεβαίως, για όλη αυτήν την πρεµούρα να
φύγουν αθλητικοί σύλλογοι. Έτυχε προχθές και παραβρέθηκα
σε µία συγκέντρωση, η οποία έγινε στο Δηµαρχείο του Ελληνικού. Ήταν σύλλογοι, ήταν αθλητές, τους οποίους µέσα σε µια
νύχτα -σήµερα έβλεπα στην τηλεόραση άτοµα µε ειδικές ανάγκες- τους διώχνουµε. Δεν µπορούν να είναι εκεί ακόµα και αν
προχωρήσει αυτό το σχέδιο; Μην αυταπατάσθε, δεν πρόκειται
εύκολα να προχωρήσει αυτό. Τι σας πειράζει, δηλαδή, να λειτουργεί και ένας αθλητικός σύλλογος εκεί πέρα ή να είναι και
πέντε παιδάκια µε ειδικές ανάγκες µέσα στο χώρο; Θα εµποδίσουν, µήπως, όλους αυτούς που θα εκπονήσουν τις µελέτες της
τσόχας, των καζίνο ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ )
Θέλω να πω ότι σίγουρα είµαστε σε µία χρονική συγκυρία που
ο,τιδήποτε µπορεί να έχει έναν αναπτυξιακό χαρακτήρα είναι πολύτιµο ευρύτερα για την ελληνική κοινωνία, όχι, όµως, µε αυτόν
τον τρόπο, όχι µε έναν τρόπο, ο οποίος προσιδιάζει προς µία µέθοδο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και για κάποια οικονοµικά
συµφέροντα τα οποία, βεβαίως, εξ ορισµού θα είναι και τα πλέον
ωφεληµένα από όλη αυτήν την ιστορία.
Κάποτε, πάλι επί των ηµερών σας, είχαµε το συνάδελφό σας,
τον κ. Παµπούκη, ο οποίος µας µίλαγε για δήθεν εµίρηδες. Τώρα,
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αυτοί οι εµίρηδες ποιοι θα είναι και µην τυχόν µιλάνε και την ελληνική γλώσσα, δεν το ξέρω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
έχετε υπ’ όψιν σας ότι, παρά τις όποιες νοµοθετικές πρωτοβουλίες, η υπόθεση του Ελληνικού δεν είναι µία υπόθεση που κλείνει
εδώ, αντιθέτως, ανοίγει. Επίσης, πολλά είναι ακόµα αυτά, τα
οποία µπορούν να γίνουν επί της ουσίας, έτσι ώστε να διασωθεί
όσο το δυνατόν περισσότερη ελεύθερη έκταση, γιατί –όπως
είπα- και σε τελική ανάλυση είναι µία υποχρέωση που έχουµε γενικότερα ως πολιτικό σύστηµα απέναντι στις επερχόµενες γενιές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Να το καταψηφίσετε,
όµως, το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αργύρη Ντινόπουλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Υπουργέ, σας
ακούµε για µία σύντοµη παρέµβαση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Καµµία παρέµβαση δεν θέλω να κάνω. Θέλω, απλώς, να ενηµερώσω το
συνάδελφο, που µόλις κατήλθε του Βήµατος, ότι από το 1994 και
µετά, όταν ξεκίνησε η διαδικασία επισήµως, προκειµένου να κατασκευασθεί το νέο αεροδρόµιο στα Σπάτα, έχουν εκπονηθεί
πάνω από δέκα µελέτες είτε µε τη µορφή µελετών από γραφεία
µελετητικά είτε ως ερευνητικές µελέτες που πληρώθηκαν σε
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Σας πληροφορώ ότι για όλες
αυτές, ήταν πολλαπλάσια η αµοιβή από αυτά που είπατε για τη
µελέτη του συγκεκριµένου αρχιτέκτονα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Ο συνάδελφος, ο κ. Δηµήτριος Κουσελάς, Βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Με συγχωρείτε. Δεν
υπάρχει ούτε λεπτό, ούτε δευτερόλεπτο. Δεν το προβλέπει ο Κανονισµός.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι και το προσωπικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Ντινόπουλε,
δεν έχετε το λόγο.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε, αλλά το σχέδιο
µας είπατε ότι θα γίνει τζάµπα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Ντινόπουλε,
δεν σας ακούει κανείς.
Ορίστε, κύριε Κουσελά, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το συνάδελφο, τον κ. Μουσουρούλη, για τη διευκόλυνση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το µεγαλύτερο στοίχηµα που
έχουµε να αντιµετωπίσουµε το επόµενο χρονικό διάστηµα, είναι
να σπάσουµε, επιτέλους, το φαύλο κύκλο της ύφεσης και να
µπούµε στο δρόµο της ανάπτυξης. Η προσπάθεια αυτή, όµως,
απαιτεί σχέδιο και συγκεκριµένες µεγάλης κλίµακος πρωτοβουλίες, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Τέτοιες ευρείας κλίµακος πρωτοβουλίες, νοµίζω ότι περιλαµβάνονται σ’ αυτό το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα. Πρόκειται για σχεδιασµένες, αναπτυξιακές, επενδυτικές παρεµβάσεις, που θα έχουν ως αποτέλεσµα, να αυξηθούν σηµαντικά
οι επενδύσεις τα επόµενα χρόνια, να στηριχθεί η απασχόληση
και η οικονοµική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα θα επιταχύνουν
την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους.
Η πρώτη δράση αφορά στο Ελληνικό. Είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού δηµοσίου. Η προτεινόµενη αξιοποίησή του, αν ευοδωθεί, όπως προβλέπεται, θα
είναι ίσως το µεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στη χώρα µας για
την προσεχή δεκαετία.
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Η αξιοποίηση αυτή δεν γίνεται άναρχα, όπως τόνισε και ο εισηγητής µας, ο κ. Γιώργος Χαραλαµπόπουλος, αλλά µε συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις, µε σχέδιο και µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις για τον επενδυτή, που θα επιλεγεί µε διεθνή
διαγωνισµό, χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός.
Θα είναι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το µεγαλύτερο έργο σε
αστικό ιστό στην Ευρώπη προϋπολογισµού 5 δισεκατοµµυρίων,
που αναµένεται να αλλάξει την εικόνα της Αθήνας, αλλά και της
Αττικής στο σύνολό της. Θα τονώσει το ΑΕΠ κατά 0,3% - 0,5%
ετησίως. Θα δηµιουργήσει από επτά µέχρι είκοσι χιλιάδες θέσεις
εργασίας για τα επόµενα οκτώ µε δέκα χρόνια, ενώ η συνολική
είσπραξη φόρων από την επένδυση θα ανέρχεται σε 2,3 µέχρι
και 6,8 δισεκατοµµύρια ευρώ ανάλογα µε το τελικό ύψος της
επένδυσης.
Το έργο αυτό αποτελεί ένα ισχυρό συνολικό µήνυµα προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα, χωρίς, ταυτόχρονα ο επενδυτής
να είναι ασύδοτος. Αντίθετα, είναι υποχρεωµένος να αξιοποιήσει
το πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο που θα έχει διαµορφώσει το Ταµείο Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας στο πλαίσιο των ρυθµίσεων αυτού του σχεδίου νόµου και όχι κάτι άλλο. Θα έχει την
ευθύνη να πάρει όλες τις απαιτούµενες άδειες, να διασφαλίσει
τη χρηµατοδότησή του, ενώ υπάρχουν ρήτρες διασφάλισης του
ταµείου και του ελληνικού δηµοσίου.
Δεύτερη µεγάλη δράση είναι το πρόγραµµα «Ήλιος». Στοχεύει, κυρίως, στην εξαγωγή και την πώληση ηλιακής ενέργειας
από την Ελλάδα προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και στην
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Η νέα κρατική εταιρεία που θα αναλάβει την υλοποίηση του
προγράµµατος «Ήλιος» θα εκπονήσει τις σχετικές µελέτες και
θα εξασφαλίσει τη γη από δηµόσιες εκτάσεις και ακίνητα των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τα κριτήρια για την επιλογή και την αξιοποίηση των δηµόσιων
εκτάσεων για την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος, δεν είναι
«χύµα». Αντίθετα, εναρµονίζονται µε τα κριτήρια χωροθέτησης
εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και διέπονται από το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Η συγκεκριµένη και µείζονος σηµασίας επένδυση, θα ανέλθει
γύρω στα 20 δισεκατοµµύρια ευρώ και αναµένεται να δηµιουργήσει τα επόµενα χρόνια χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Τα απαιτούµενα ίδια κεφάλαια για το πρόγραµµα «Ήλιος» είναι της
τάξεως των 4,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ και τα δανειακά 14,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι συνολικές καθαρές ταµειακές εισροές
εκτιµώνται στα 40,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και τα φορολογικά
έσοδα του δηµοσίου σε 7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Από τα αναµενόµενα έσοδα, περίπου 20 δισεκατοµµύρια
ευρώ, µε τιτλοποίηση, µπορούν να διατεθούν για την αποµείωση
του χρέους. Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό τόσο συνολικά για
τη χώρα όσο και για την περιφέρεια. Ουσιαστικά, µε αυτήν την
επένδυση, δηµιουργείται µια επενδυτική πλατφόρµα, στην οποία
θα µπορούν να συµµετάσχουν και ιδιώτες, κάτι που θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει την εγκατάσταση και τη λειτουργία των
σταθµών παραγωγής του προγράµµατος «Ήλιος». Ήδη, πάνω
από πενήντα δήµοι και κρατικές υπηρεσίες, φιλοδοξούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραµµα.
Θέλω όµως να υπογραµµίσω, κύριε Υπουργέ, πως θα πρέπει
να διασφαλιστεί η προτεραιότητα διασύνδεσης στο δίκτυο των
υφιστάµενων εγχώριων παραγωγών ενέργειας µε φωτοβολταϊκά.
Δηλαδή, η προτεραιότητα των αιτήσεων του «Ήλιος» δεν πρέπει
να θίγει τα υφιστάµενα κάθε φορά αιτήµατα φωτοβολταϊκών
προς το διαχειριστή για χορήγηση προσφορών σύνδεσης. Επίσης, να διασφαλιστεί η δυνατότητα αυτών των παραγωγών να
συµµετέχουν, εφόσον το επιθυµούν, στο πρόγραµµα «Ήλιος».
Τέλος, θεωρώ προαπαιτούµενα για την επιτυχία αυτού του
προγράµµατος προς όφελος του δηµοσίου και της ελληνικής περιφέρειας, τρία συγκεκριµένα πράγµατα.
Το πρώτο, είναι να ρυθµιστούν ζητήµατα τιµής της προς πώλησης ενέργειας.
Το δεύτερο, είναι να προϋπολογιστεί σωστά το κόστος για τις
υποδοµές µεταφοράς της ενέργειας και να υπάρξουν οι κατάλ-
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ληλες διακρατικές συµφωνίες.
Το τρίτο, είναι να αξιοποιηθεί η ελληνική βιοµηχανία φωτοβολταϊκών και αντίστοιχες µονάδες που ήδη υπάρχουν στην περιφέρεια, για να ενισχυθούν οι αναπτυξιακές συνέργειες του
προγράµµατος προς όφελος της εθνικής οικονοµίας αλλά και
της περιφέρειας στο σύνολό της.
Με βάση τα παραπάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω
ότι αυτό το σχέδιο νόµου, αποτελεί µια τοµή για τις αναπτυξιακές
προοπτικές της χώρας. Είναι ένα νοµοσχέδιο που το χρειαζόµαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη συγκεκριµένη χρονική
στιγµή και πιστεύω ότι θα αποτελέσει την αιχµή, για να µπορέσει
η χώρα µας, όπως είπα, να µπει επιτέλους στο δρόµο της ανάπτυξης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Μετά τον κ. Κουσελά, ακολουθεί ο Βουλευτής Επικρατείας κ.
Σπυρίδων Κουβέλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Δεν είναι Βουλευτής Επικρατείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Κουβέλη, µπορείτε να µας το διευκρινίσετε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Βεβαίως, θα σας το διευκρινίσω,
κύριε Πρόεδρε, γιατί νοµίζω ότι υπάρχει µια µεγάλη παρανόηση.
Είµαι Ανεξάρτητος Βουλευτής στην Α’ Αθήνας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Α’ Αθήνας κ. Σπυρίδων Κουβέλης για οκτώ
λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω, µιλώντας για το Ελληνικό και θα µιλήσω ευθέως.
Πρέπει να πω ότι, έχοντας την ευκαιρία την προηγούµενη βδοµάδα να αναφερθώ πολύ διεξοδικά στα θέµατα του Ελληνικού,
σήµερα πλέον είµαι υποχρεωµένος να πω ότι διαφωνώ απόλυτα,
κάθετα, µε την πολιτική εκποίησης real estate που βλέπουµε στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Πραγµατικά, ειλικρινά λυπάµαι, γιατί
µια τόσο µεγάλη ευκαιρία να δώσουµε ένα σηµαντικό δείγµα
γραφής για ένα διαφορετικό µοντέλο ανάπτυξης σε όλη τη Μεσόγειο ουσιαστικά –ας µην ξεχνάµε ότι εάν υλοποιηθεί, θα πρόκειται για µια από τις µεγαλύτερες επενδύσεις σε όλη την
Ευρώπη και τη Μεσόγειο στην περίοδο της κρίσης- εµείς το διαχειριζόµαστε σαν µια εργολαβία µε όρους αντιπαροχής. Και το
λέω αυτό, γιατί έχει για εµένα σηµασία να κατανοήσουµε τι είδους ανάπτυξη είναι αυτή που προωθεί το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε. Υποστηρίζει τη δηµιουργία κατοικίας σε µια
πόλη, που δεν µπορεί καν να πουλήσει τα ακίνητα τα οποία υπάρχουν; Υποστηρίζει εµπορικά καταστήµατα και εµπορικά malls;
Υποστηρίζει τυχερά παιχνίδια και καζίνο;
Βεβαίως µέσα σ’ αυτό, δεν µπορώ παρά να αναφερθώ και στην
απαράδεκτη, κατά τη γνώµη µου, αλλαγή όρων που έγινε την τελευταία στιγµή σε βάρος του περιβάλλοντος στο παράκτιο µέτωπο, µε αύξηση του συντελεστή και του ύψους, ουσιαστικά για
να χτίσουµε για άλλη µια φορά ένα τείχος ανάµεσα στη θάλασσα
και την πόλη.
Αυτό που εγώ ρώτησα και στην επιτροπή, ρωτώ και σήµερα,
είναι το πώς θα εξασφαλίσουν η Κυβέρνηση και το κράτος ότι θα
υπάρξουν δράσεις κοινής ωφέλειας, δράσεις εκπαίδευσης, πολιτισµού, κοινωνικής προσφοράς. Περιµένουµε ότι αυτά θα τα
προτείνει ο επενδυτής; Έχουµε δει ποτέ ο επενδυτής να προτείνει τέτοιου είδους δράσεις που δεν είναι κερδοφόρες µέσα σε
ένα σχέδιο αναπτυξιακό, εάν δεν το ζητήσει και δεν το απαιτήσει
η ίδια η χώρα, η Κυβέρνηση; Γιατί αυτό δεν έχει γίνει.
Επίσης, πού είναι οι προδιαγραφές για τις τεχνολογίες δόµησης, ώστε να έχουµε πραγµατικά «πράσινα» κτήρια; Πού είναι οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε όλα τα κτήρια, η εξοικονόµηση,
η προχωρηµένη τεχνολογία επιδεικτικού χαρακτήρα που θα
έπρεπε να υπάρχουν; Πού είναι η ανακύκλωση και η κοµποστοποίηση των απορριµµάτων; Πού είναι η ήπιας µορφής κυκλοφορία, η επαναχρησιµοποίηση του νερού της Ψυττάλειας για το ίδιο
το πάρκο και τις γύρω περιοχές, για να «πρασινίσουν»; Είναι και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΑ’ - 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

πολλά άλλα ακόµα. Αυτά τα έχω πει και στην ηγεσία του Υπουργείου, τα έχω γράψει και το ίδιο είχα κάνει και παλαιότερα στον
τότε εµπνευστή του σχεδίου εκποίησης του real estate, τον κ.
Παµπούκη –αυτόν εννοώ- του οποίου δυστυχώς αυτό το όραµα
σήµερα υλοποιείτε.
Έρχοµαι στο πρόγραµµα «Ήλιος». Για το πρόγραµµα «Ήλιος»
έχω πει και επαναλαµβάνω ότι είναι µία θετική ιδέα, που δυστυχώς υλοποιείται, κατά τη γνώµη µου, µε ατυχή τρόπο, γιατί εκχωρεί σε τρίτους το συγκριτικό πλεονέκτηµα που η χώρα µας
έχει σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Λέω ότι εκχωρεί σε τρίτους, γιατί δυστυχώς δεν έχει εξασφαλιστεί πρακτικά, ουσιαστικά, το παραµικρό έστω και σε µια προκαταρκτική συµφωνία
για όσα πρέπει να µπουν στη θέση τους, για να υπάρχει όφελος
στην Ελλάδα, όπως τα δίκτυα, η αγορά της ενέργειας, η συµµετοχή Ελλήνων κατασκευαστών, επενδυτών, η συµµετοχή ελληνικής τεχνολογίας.
Έχω ακούσει παρά πολλές φορές τον κύριο Υπουργό να αναφέρεται σε συναντήσεις, συζητήσεις κ.λπ., µε τους εν δυνάµει
αγοραστές και επενδυτές αυτής της τεχνολογίας. Δυστυχώς, δεν
έχουµε δει τίποτα χειροπιαστό. Είχα αναφερθεί στην επιτροπή
στην ανάγκη να υπάρχει έστω και ένα memorandum of intent, ουσιαστικά ένα κοµµάτι χαρτί της πρόθεσης των εταίρων µας να
εξασφαλίσουν αυτά τα δικαιώµατα και τα οφέλη για την Ελλάδα,
αλλά δεν το έχουµε δει µέχρι σήµερα.
Πέρα απ’ αυτό, θεωρώ ότι µε το πρόγραµµα «Ήλιος» δηµιουργούνται δύο παράλληλες αγορές. Η µια αγορά είναι για εξαγωγή
µε φοβερές διευκολύνσεις για το πώς θα αδειοδοτηθούν, θα χωροθετηθούν κ.λπ. όλα αυτά, και παράλληλα έχουµε την εγχώρια
αγορά, στην οποία οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και ο ρόλος
της ΔΕΗ µέσα σ’ αυτήν, είναι ένας ρόλος που συνέχεια ανακόπτει, δυσκολεύει και διώχνει τους επενδυτές. Ουσιαστικά, όµως,
έτσι τι κάνουµε; Σκοτώνουµε την εγχώρια παραγωγή και τους εγχώριους παραγωγούς. Λυπάµαι, αλλά αυτή είναι µια αποικιακή
προσέγγιση, την οποία εγώ δεν µπορώ να υποστηρίξω.
Πάνω σ’ αυτό, επιτρέψτε µου να κάνω µια µικρή παραδροµή
και να αναφερθώ και στην τροπολογία που το ΥΠΕΚΑ κατέθεσε,
σχετικά µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, φέρνοντας µια
πολύ µεγάλη σειρά αλλαγών στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
ξανά και µε πρόχειρο τρόπο. Κατατέθηκε µε τέτοιον τρόπο που
δεν συζητήθηκε στην επιτροπή. Αυτή η τροπολογία ουσιαστικά
είναι µια πρόταση νόµου µε δεκατρείς παραγράφους και περίπου
είκοσι και παραπάνω υποπαραγράφους. Δεν συνυπολογίζει τις
προτάσεις που καταθέσαµε και εγώ και άλλοι είκοσι δύο συνάδελφοι Βουλευτές, προερχόµενοι από πολύ ευρύ κοµµατικό
πεδίο και πολλοί Ανεξάρτητοι, για σοβαρές διορθώσεις στη νοµοθεσία για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ουσιαστικά, είκοσι τρεις Βουλευτές είναι περισσότεροι από το τρίτο κόµµα της
Βουλής. Θα έπρεπε και θα ήλπιζα να ληφθεί υπ’ όψιν.
Επίσης, δεν υπολογίζεται η διαφωνία των φορέων των ΑΠΕ
κατά τη διαβούλευση που έγινε. Πολλά πράγµατα στα οποία
είχαν αντίρρηση, εµφανίζονται όπως ακριβώς ήταν στην αρχή
της διαβούλευσης.
Πάλι κατά την προσφιλή τακτική του ΥΠΕΚΑ, βλέπουµε µια
τροπολογία της τελευταίας στιγµής να αλλάζει πράγµατα –λυπάµαι που θα το θυµίσω- όπως είχε γίνει και µε την υπόθεση του
ντίζελ. Δεν διοικείται έτσι µια χώρα. Δυστυχώς, αυτό που γίνεται
δείχνει και πάλι τον τρόπο της προχειρότητας και της αναξιοπιστίας στο θέµα των ΑΠΕ και αυτό µπορεί για εµάς να είναι δυσάρεστο, αλλά για τους επενδυτές είναι απαγορευτικό, για να
συνεχίσουν να ασχολούνται σοβαρά µε τη χώρα µας.
Ειλικρινά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, λυπάµαι, γιατί η στενότητα µε την οποία αντιµετωπίζεται η έννοια
της ανάπτυξης στην Ελλάδα µε αυτό το νοµοσχέδιο, κατ’ εµέ,
µας γυρίζει πίσω στη δεκαετία του ’60. Δεν έχει όραµα και προοπτική και οδηγεί πάλι την Ελλάδα σε ακόµα µεγαλύτερη εξάρτηση και οικονοµική και πολιτική.
Θέλω να κλείσω, θυµίζοντας ότι µετά την Κατοχή και τον Εµφύλιο, η Ελλάδα προσπαθώντας να εξασφαλίσει γρήγορη ανάπτυξη, κατέστρεψε τις πόλεις προωθώντας τότε την αντιπαροχή
και οι οµοιότητες που βλέπω σήµερα και µε τις δύο αυτές ρυθµίσεις που συζητάµε, εµένα µε ανησυχούν.
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Λυπάµαι, πραγµατικά, που σήµερα είµαι υποχρεωµένος να καταψηφίσω στο σύνολό του αυτό το νοµοσχέδιο. Και λυπάµαι,
γιατί πραγµατικά θα ήθελα σήµερα να πάρω τη χαρά να στηρίξω
ένα νοµοσχέδιο, που θα υποστήριζε τη βιώσιµη ανάπτυξη. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπήκα στην πολιτική το 2007,
µε την ελπίδα να υπηρετήσω αυτήν την ιδεολογία και αυτό το
όραµα για ένα διαφορετικό µοντέλο ανάπτυξης. Και πολύ φοβάµαι από αυτό που βλέπω είναι ότι η σηµερινή κρατούσα πολιτική
ιδεολογία στην Ελλάδα της κρίσης, δεν αφήνει χώρο γι’ αυτό.
Και αυτό είναι λυπηρό, γιατί θα µπορούσε να είναι µία πραγµατική διέξοδος της Ελλάδας από την κρίση και η ελληνική κοινωνία
το ξέρει και συνεχίζει να το απαιτεί.
Θέλω απλώς να κλείσω λέγοντας ότι η αποχώρησή µου από
την πολιτική στις επερχόµενες εκλογές, συνοδεύεται από µία
πολύ µεγάλη πίκρα, όχι προσωπικά, αλλά γι’ αυτήν την αποτυχία
της χώρας µας να προχωρήσει µε θάρρος σε ένα καινούργιο
αναπτυξιακό µοντέλο που είναι αυτό που χρειάζεται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουβέλη Σπυρίδωνα.
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας από τη
Χίο, κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Θα ξεκινήσω από εκεί που σταµάτησε ο κ. Κουβέλης. Αγαπητέ
συνάδελφε, όπως συµβαίνει στην πολιτική, έτσι και στην ενέργεια: Το παλιό, πετρέλαιο και λιγνίτης, κοστίζει και ρυπαίνει το
καινούργιο, φυσικό αέριο είναι ασταθές, οι τιµές ανεβοκατεβαίνουν- και το εναλλακτικό, οι ΑΠΕ, είναι αβέβαιο. Πέρα από αυτά,
το τρίπτυχο βιωσιµότητα, ασφάλεια και επάρκεια, ισχύει για κάθε
οικονοµική δραστηριότητα, και κυρίως για την ενέργεια.
Το ερώτηµα είναι αν σήµερα είµαστε ενεργειακά ασφαλείς,
διότι επάρκεια είναι βέβαιο ότι δεν έχουµε. Δυστυχώς δεν είµαστε ασφαλείς. Και αυτό που συνέβη αυτά τα δύο χρόνια, είναι
πρωτοφανές κύριοι συνάδελφοι. Πρωτοφανές! Πριν από δύο
µήνες λίγο έλλειψε η χώρα να υποστεί µπλακ άουτ, αφού συνέπεσε να έχουµε και θέµα φυσικού αερίου, αλλά και πρόβληµα
τροφοδοσίας του λιγνιτικού σταθµού της Μελίτης στη Φλώρινα.
Και αυτό, υπό συνθήκες ύφεσης που ρίχνει τη ζήτηση είναι αδιανόητο. Και όχι µόνο. Η προκάτοχος του κ. Παπακωνσταντίνου, η
κ. Μπιρµπίλη, αποφάσισε σε συνθήκες ύφεσης, να ανεβάσει το
στόχο, ώστε το 40% της ηλεκτροπαραγωγής, να προέρχεται από
ΑΠΕ.
Το ΙΟΒΕ τον περασµένο Ιούνιο εκτίµησε ότι το ποσοστό αυτό
απαιτεί 9,1 GW επιπλέον ισχύ. Αυτά για να κατανοήσουµε τι θα
πει ενεργειακός σχεδιασµός ΠΑΣΟΚ. Θα είµαι συγκεκριµένος και
θα ήθελα απαντήσεις από τον Υπουργό. Για να έχουµε επάρκεια
και ασφάλεια, θα πρέπει: η συµβατική παραγωγή, δηλαδή οι θερµικοί σταθµοί, να µπορεί να καλύπτει την αιχµή της ζήτησης. Θα
πρέπει, επίσης, οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ να είναι ισόρροπα ανεπτυγµένες στη χώρα, για να µην υπερφορτίζονται τα τοπικά δίκτυα. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία, µεταξύ θερµικών
µονάδων και µονάδων ΑΠΕ. Αυτοί είναι κανόνες αδιαµφισβήτητοι.
Πριν από λίγες ώρες, ο κ. Ζερβός Πρόεδρος της ΔΕΗ, µε αφορµή µία µεγάλη σύµβαση αντικατάστασης λιγνιτικής µονάδας
µας παρουσίασε στην αρµόδια επιτροπή σχέδιο το οποίο θα πρέπει να οδηγήσει µέχρι το 2022, τη λιγνιτική παραγωγή της χώρας,
στα 1.300 MW. Πώς θα επιτευχθεί ισορροπία; Θα ανεβεί το φυσικό αέριο και για ποιο φυσικό αέριο µιλάµε όταν η Κυβέρνηση
έχει εγκαταλείψει και τους αγωγούς, αλλά και τις συµβάσεις προµήθειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να πετύχουµε ασφάλεια και
επάρκεια, απαιτούνται επενδύσεις. Επενδύσεις δεν υπάρχουν και
δεν βλέπω να υπάρξουν. Όχι µόνο στην παραγωγή αλλά και στα
δίκτυα και αυτό αφορά βεβαίως και το επικό έργο «Ήλιος». Επικό
ακόµα και στην εκδοχή των 2 GW.
Για την παραγωγή ΑΠΕ, απαιτούνται κατά τη γνώµη µου δύο
πράγµατα. Ορθή χωροταξία και ορθή αναλογία. Αναλογία µεταξύ
των τεχνολογιών. Δηλαδή κατάλληλο µείγµα. Εµείς τι κάνουµε;
Αποφασίζουµε χωρίς να ξέρουµε πόσα MW ΑΠΕ χρειαζόµαστε,
πού τα χρειαζόµαστε και πόσο γρήγορα µπορούµε να τα εντά-
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ξουµε στο σύστηµα.
Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα δεν είναι µόνο πολιτικές,
είναι οικονοµικές και τεχνικές. Και αυτές πρέπει να δίνονται µόνο
µέσα από ένα µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό που σήµερα,
δυστυχώς δεν υπάρχει. Υπάρχει µόνο ένα κείµενο του Υπουργείου, το οποίο περιφέρεται µεταξύ ΚΑΠΕ και Υπουργείου. Αυτές
οι τεχνικές απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται και στο πρόγραµµα
«Ήλιος». Γιατί; Διότι αν δεν δοθούν, τα ζητήµατα του «Ήλιος»
σύντοµα θα γίνουν πολιτικά και το πρόγραµµα, θα καταρρεύσει,
θα χαθεί. Δεν συνέβη το ίδιο µε την επένδυση των Αράβων στον
Αστακό µε το LPG; Δεν υπήρχε τεχνική ωριµότητα και κατέληξε
σε πολιτικό φιάσκο. Πόσα παραδείγµατα τέτοια έχουµε; Επιπολαιότητα έχουµε και στο σχεδιασµό.
Άλλωστε, από τον µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό, απορρέει και το σχέδιο δράσης για την διείσδυση των ΑΠΕ. Το άρθρο
21 της τροπολογίας που καταθέσατε αναφέρεται σε µία έκθεση,
η οποία αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση. Όµως η έκθεση αυτή
κατά τη γνώµη µου, θα πρέπει να συσχετίζεται µε το σχέδιο δράσης που προβλέπεται στο άρθρο 2β του κεφαλαίου Γ’, για το
οποίο, πολύ σωστά το Υπουργείο, αναθέτει την τεχνική υποστήριξή του στο ΚΑΠΕ. Όπως ζήτησα και στην επιτροπή, το ίδιο πρέπει να γίνει και µε την έκθεση του άρθρου 21. Θα πρέπει, να
υπάρχει ενιαία υποστήριξη, να αντιµετωπίζονται δηλαδή τα τεχνικά ζητήµατα από ανθρώπους που µιλούν την ίδια γλώσσα.
Με την έλλειψη του ενεργειακού σχεδιασµού αλλά και την αδυναµία µας να διαµορφώσουµε ένα κατάλληλο µείγµα ΑΠΕ αλλά
και να προχωρήσουµε σε επενδύσεις στα συµβατικά καύσιµα, η
Ελλάδα, δυστυχώς, έχει γίνει έρµαιο, αν όχι όµηρος, εξωτερικών
παραγόντων. Πρόκειται για ασυγχώρητα λάθη που θα τα βρούµε
σύντοµα µπροστά µας. Ήδη αρχίζει και εµφανίζεται το πρόβληµα
στη ΔΕΗ, η οποία έχει υποστεί ζηµιές. Και εδώ θυµάµαι τον κ.
Παπακωνσταντίνου να µας εγκαλεί στην επιτροπή για τις ζηµιές
που εµφάνισε η ΔΕΗ το 2008, όταν η τιµή του πετρελαίου είχε
φθάσει στα 180 δολάρια το βαρέλι και όταν η ζήτηση, εκείνο το
θερµό καλοκαίρι του 2008, είχε ξεπεράσει κάθε προηγούµενο.
Δεν θέλω να πω πολλά για τις διεθνείς ενεργειακές συµφωνίες,
θα µας δοθεί η ευκαιρία, πολύ σύντοµα, να κάνουµε κουβέντα
ούτε και για τα θέµατα των υδρογονανθράκων, έχει γίνει πολύ
συζήτηση, ελπίζω και εύχοµαι να πάνε όλα καλά.
Θέλω να σταθώ στο θέµα της τροπολογίας για το λιγνιτικό
πόρο. Η αύξηση του λιγνιτικού πόρου που αποδίδεται στις τοπικές κοινωνίες, είναι µία καλή πρωτοβουλία µε την οποία είµαι
σύµφωνος. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά που κάνουµε
στα λιγνιτορυχεία δεν έχουν καµµία µακροπρόθεσµη προοπτική.
Θα κάνω λοιπόν µία συγκεκριµένη πρόταση καταθέτοντας και
ένα σχετικό σχέδιο. Στις περιοχές που έχουµε λιγνιτικούς σταθµούς και ορυχεία, χρειάζεται ένα µάστερ πλαν το οποίο θα διαµορφώνει στρατηγικές για την αποκατάσταση, και την
αξιοποίηση των χώρων, σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα τριάντα
ετών και θα περιλαµβάνει τα σηµερινά εξαντληµένα ορυχεία,
αλλά και αυτά που θα εξαντληθούν στο µέλλον αν και εγώ προσωπικά, κύριε Κουβέλη, δεν πιστεύω ότι θα µείνουµε µόνο µε
1.300 MW λιγνιτικά το 2022. Επίσης θα συνυπολογίζει τις οικονοµικές, οικολογικές και κοινωνικές διαστάσεις των παρεµβάσεων που γίνονται σήµερα και οι οποίες είναι πολύ φτωχές.
Για παράδειγµα, οι περιβαλλοντικοί όροι στην Πτολεµαΐδα
είναι κατά τη γνώµη µου αστείοι. Η ΔΕΗ φυτεύει ακακίες επειδή
έχουν καλό ριζικό σύστηµα για να γλυτώσει τα έξοδα. Αυτά δεν
είναι αποκατάσταση. Τέλος, το µάστερ πλαν θα περιλαµβάνει και
µία ανάλυση κόστους ωφελειών των προτάσεων αποκατάστασης
και αξιοποίησης. Θα γίνει δε, το µάστερ πλαν, ένα σηµείο αναφοράς για την αξιολόγηση κάθε είδους έργου που θα υλοποιείται
στις περιοχές αυτές. Καταθέτω την πρόταση αυτή στα Πρακτικά.
Θα πρότεινα επίσης, στο Υπουργείο να αναθέσει σε κάποιον άνθρωπο να έρθει σε επαφή µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει
το ταµείο για την παγκοσµιοποίηση, ένα πάρα πολύ σηµαντικό
εργαλείο. Μπορούµε, λοιπόν, άνετα να συνδέσουµε τον περιορισµό της λιγνιτικής παραγωγής ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης και να ζητήσουµε να επενδυθούν πόροι για να γίνουν
αυτά τα µάστερ πλαν και από εκεί και πέρα, να κοιτάξουµε τι
άλλο θέλουµε και µπορούµε να κάνουµε σε αυτές τις περιοχές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
από την Α’ Πειραιά, κ. Θεόδωρος Δρίτσας για οκτώ λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που µου δίνουν τη
δυνατότητα να προηγηθώ λίγο γιατί έχω µία δεσµευτική υποχρέωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ρύθµιση που εισάγει το
Υπουργείο Περιβάλλοντος για τα ζητήµατα του Ελληνικού, θέτει
στον πυρήνα του και στη ρίζα του το πρόβληµα, που έχει αναδειχθεί κυρίως την τελευταία εικοσαετία και στη χώρα µας και
σε πολλές άλλες χώρες του κόσµου, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις.
Σε προηγούµενη φάση του πάντα κερδοσκοπικού καπιταλισµού
ο δηµόσιος χώρος, το κράτος, οι δηµόσιες υπηρεσίες, είχαν το
πλεονέκτηµα και το προνόµιο του σχεδιασµού. Βέβαια το απεµπολούσαν, το χρησιµοποιούσαν πάντα µε µία ταξική ιδιοτέλεια.
Βέβαια, υπέκυπταν σε πολλές και πολλαπλές πιέσεις κάθε είδους, όµως το είχαν και το ασκούσαν µέχρι ένα σηµείο.
Εδώ και πολλά χρόνια, δύο δεκαετίες τουλάχιστον -και διαρκώς παροξύνεται το φαινόµενο- σχεδιάζουν οι επιχειρηµατίες.
Δεν σχεδιάζει ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, δεν
σχεδιάζει το ΥΠΕΚΑ, δεν σχεδιάζουν οι νοµαρχίες, δεν σχεδιάζουν οι περιφέρειες. Αντίθετα, έρχονται όλοι αυτοί οι θεσµοί να
επικυρώσουν σχεδιασµούς και εκβιαστικές επιλογές επιχειρηµατικών κύκλων, εργολάβων και άλλων επίδοξων λεγόµενων επενδυτών. Δεν είναι τυχαίο.
Λίγα είναι τα χρόνια από την εγκατάσταση του αεροδροµίου
των Σπάτων όπου αναπτύχθηκε άλλη µισή Αθήνα και άλλη µισή
Αττική χωρίς κανένα σχέδιο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συνέβη
αυτό. Και το υπ’ αριθµόν ένα σε κάθε οργανωµένη πόλη, αναπτυξιακό µέγεθος, οι ελεύθεροι χώροι, το πράσινο, το περιβάλλον,
που έχει γίνει σεβαστό σε πολλές άλλες καπιταλιστικές χώρες
εξαιτίας άλλων συσχετισµών κοινωνικών και πολιτικών, στην Ελλάδα έχει πάει εντελώς περίπατο. Δεν εξιδανικεύω άλλες χώρες
αλλά στην πραγµατικότητα έτσι είναι. Στην Ελλάδα έχουµε παράκρουση της κατάρρευσης κάθε δηµόσιου σχεδιασµού επί τη
βάσει κάποιων πορισµάτων και της επιστήµης και της κοινωνικής
πείρας και των αναγκών των ανθρώπων.
Δεν είναι τυχαία η πρόσφατη παραίτηση και του προέδρου του
Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας του κ. Πολύζου και της
αντιπροέδρου κ. Αντωνάκου και του µέλους της εκτελεστικής
επιτροπής κ. Μαντούβαλου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλώσει
τη ζωή τους για το δηµόσιο σχεδιασµό της πόλης. Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά που είπαν µε την παραίτησή τους. Είναι κόλαφος στο Υπουργείο, το οποίο δεν απολογείται, δεν εξηγεί. Τι
είναι; Μία τυχαία παραίτηση ενός περαστικού; Κορυφαίο ζήτηµα
και το αφήνει ασχολίαστο.
Ισχυρίζεται δε η Κυβέρνηση ότι από αυτήν την φαραωνική καταστροφική επιλογή για τη δήθεν αξιοποίηση του Ελληνικού θα
έχει δηµοσιονοµικά οφέλη. Έ, δεν θα έχει. Είναι προφανή τα
στοιχεία που ακυρώνουν αυτό το επιχείρηµα. Ήδη για να έρθουν
οι επενδυτές και κατ’ απαίτησή τους, αλλά και επί τη βάσει γενικότερων σχεδιασµών και µόνο τότε θα έχει µία αξία η επενδυτική
τους παρουσία στο Ελληνικό, θα κατασκευαστεί η σήραγγα της
Αργυρούπολης, η έξοδος ως συνέχεια του περιφερειακού του
Υµηττού και η µετατόπιση προς τα πίσω ή η βύθιση της Ποσειδώνος.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοστίζουν τουλάχιστον 1,5 δισεκατοµµύριο, µε τους µετριότερους υπολογισµούς
και θα τα πληρώσει το κράτος. Άντε 30% ίσως οι ιδιώτες, µε το
αζηµίωτο βέβαια. Τουλάχιστον 1 δισεκατοµµύριο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, κύριε συνάδελφε…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Γιατί δυσανασχετείτε, κύριε Χαραλαµπόπουλε; Τα νούµερα το λένε. Για να γίνει η επένδυση πρέπει το
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κράτος να πληρώσει. Άρα το δηµοσιονοµικό όφελος, δεν είναι 5
δισεκατοµµύρια. Πολύ απλά, πολύ περισσότερο όταν επίσης η
µετακίνηση, η κατεδάφιση, η εκκένωση υποδοµών που λειτουργούν σε τετρακόσια ογδόντα κτήρια του Ελληνικού που υπάρχουν, αντί να αξιοποιηθούν, όπως λέει και η πρόταση του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κατεδαφίζονται τετρακόσιες χιλιάδες
τετραγωνικά µέτρα -είναι αυτά τα τετρακόσια ογδόντα κτήριακαι θα έχουµε λύση δεκαπέντε συµβάσεων. Όλα αυτά, µε τους
µετριότερους πάλι υπολογισµούς, απαιτούν 1 δισεκατοµµύριο
και θα τα πληρώσει το κράτος. Πού είναι το δηµοσιονοµικό όφελος; Αυτό το ξέρει το Υπουργείο και οι µελετητές και οι πάντες.
Υπάρχει και η διεθνής εµπειρία και στην Αγγλία και στην Γερµανία και στην Πορτογαλία, αλλά και η εµπειρία της Ολυµπιάδας,
µε σοβαρούς και υγιείς επενδυτές. Σοβαρές χώρες, καπιταλιστικές, αλλά σοβαρές και όχι µε τα χαρακτηριστικά της ελληνικής
πραγµατικότητας, χρειάστηκε να πληρώσουν δύο και τρεις
φορές το κόστος της επένδυσης για έργα υποδοµής, για να γίνουν οι επενδύσεις. Πού είναι το δηµοσιονοµικό όφελος, λοιπόν;
Δηµοσιονοµικό φιάσκο και πάρτι για εργολάβους και επιχειρηµατίες. Αυτό είναι το σχέδιο για το Ελληνικό.
Από εκεί και πέρα, λέει «πόλος ανάπτυξης και στροφή της
πόλης στη θάλασσα». Αυτή η στροφή της πόλης στη θάλασσα
είναι ανέκδοτο, για την περίπτωση του Ελληνικού. Αν συζητήσουµε για την περίπτωση της Καλλιθέας- Μοσχάτου, εάν και
εφόσον, πράγµατι, οι υπάρχοντες σχεδιασµοί τεθούν σε εφαρµογή, εκεί το συζητάµε. Για το Ελληνικό όµως, είναι ανέκδοτο.
Ούτε καν πρόβλεψη για το τεράστιο ζήτηµα της κλιµατικής επίπτωσης µε την κυκλοφορία των αερίων µαζών από το θαλάσσιο
µέτωπο, από το οποίο πλήττεται η Αττική όλα αυτά τα τελευταία
χρόνια και αλλάζουν οι κλιµατολογικές συνθήκες της Αττικής,
που είναι γη της επαγγελίας από άποψη κλιµατολογικών συνθηκών ιστορικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έρχεται η εναλλακτική πρόταση ανάπτυξης. Πολύ φτηνή η
πρόταση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και των δήµων
αλλά πολύ ουσιαστική και αναπτυξιακή. Δεν έχει όµως τόσο µεγάλο κερδοσκοπικό εµπορικό ενδιαφέρον και γι’ αυτό δεν µπαίνει
στο τραπέζι να συζητηθεί, έστω και ως βάση για συµπλήρωση,
για εναλλακτική λύση ή για οτιδήποτε άλλο.
Νοµίζετε ότι µία Ελλάδα, µία Αθήνα, µία Αττική, που µπορεί να
προσεγγίσει ακόµη και τουρίστες για την Ακρόπολη, για ένα
σωρό άλλους λόγους, θα µειονεκτούσε αν διέθετε ένα παράλιο
τόξο, µε δυνατότητα οι τουρίστες να κάνουν µπάνιο, να αισθανθούν κοντά στη φύση; Δεν θα ήταν τεράστια η ευεργετική ενίσχυση του τουριστικού ρεύµατος σε µία τέτοια Αττική; Πού θα
το έβρισκαν αυτό το τοπίο; Η αναπτυξιακή πρόταση µίας Αττικής
καζίνο και µίας Αττικής life style, ποιους θα ωφελήσει και ποιους
θα προσεγγίσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει η άλλη Ελλάδα, που αποτελείται από υπαρκτή κοινωνία, ζωντανή, δηµιουργική, που θέλει την ανάπτυξη κοντά στη
φύση, µαζί µε τη δουλειά τους, µαζί µε τις συνθήκες ζωής τους
και όχι σε αποµονωµένα γκέτο. Αυτή η Ελλάδα θα διεκδικηθεί και
αύριο το απόγευµα στο Σύνταγµα από τους κατοίκους του Ελληνικού, διεκδικείται διαρκώς και καθηµερινά και µε τις παρεµβάσεις για τις δεντροφυτεύσεις στο Ελληνικό και µε ένα σωρό
άλλες σωστές και οργανωµένες χαράξεις διαφορετικών εναλλακτικών πολιτικών, βιώσιµων, πραγµατικών και ουσιαστικά υγειών
και από αναπτυξιακή και από κοινωνική και από περιβαλλοντική
άποψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Δρίτσα, είστε
στα δέκα λεπτά, τελειώστε σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Δεν µπορεί καν να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο. Είναι τόσο φαραωνικό που θα καταρρεύσει. Ακόµα και αν κανείς δεν αντισταθεί, θα αντισταθεί όλη η Αττική γι’ αυτό.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ.
Ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Βουλευτής Πιερίας του
ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο.
Σας ευχαριστούµε, κύριε Παπαγεωργίου, που παραχωρήσατε
τη θέση σας στον κ. Δρίτσα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας εξοµολογηθώ το
κίνητρο που µε ανάγκασε να ανεβώ στο Βήµα, διότι παρακολουθώντας ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου
τη νοµοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ, θεωρώ ότι αυτό το νοµοσχέδιο, είναι µια πάρα πολύ σωστή πρωτοβουλία αλλά έρχοµαι στο κίνητρο.
Ξέρετε τι διαπιστώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι όλοι
σε αυτήν τη χώρα διαπιστώνουµε το αναπτυξιακό έλλειµµα, διαπιστώνουµε το έλλειµµα αναπτυξιακής στρατηγικής. Πολύ
σωστά λέµε ότι η χώρα µας έχει καθηλωθεί, έχει καθηµαχθή,
βουλιάζει στην ύφεση, έχασε πλούτο τα τελευταία χρόνια κατά
20 µε 25% του ΑΕΠ, λέµε πολύ σωστά ότι είναι ανάγκη να πάµε
σε µια νέα αναπτυξιακή τροχιά, να δώσουµε αναπτυξιακά πρόσηµα στη χώρα και να ξαναγυρίσει η χώρα σε δρόµους ανάπτυξης, παραγωγής, πλούτου και ούτω καθεξής και όταν έρχεται η
συζήτηση στο προκείµενο, αρχίζουµε και µεµψιµοιρούµε, αρχίζουµε και µηδενίζουµε, αρχίζουµε και αποφεύγουµε την ουσία
της συζήτησης. Και είναι εντυπωσιακό ότι σε αυτό το σπουδαίο
νοµοσχέδιο το οποίο προβλέφθηκε να συζητηθεί δύο ηµέρες,
επειδή είναι µείζονος σηµασίας νοµοσχέδιο, το ενδιαφέρον των
συναδέλφων είναι πάρα πολύ µικρό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε για δυο σπουδαία
αναπτυξιακά έργα. Συζητάµε για την αξιοποίηση του αεροδροµίου του Ελληνικού και για το µεγάλο πρόγραµµα «Ήλιος». Βέβαια είµαι χαρούµενος, γιατί σήµερα στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου, δώσαµε τη θετική µας γνώµη για ένα άλλο σπουδαίο έργο, αυτό της ΔΕΗ, για την ΑΗΣ Πτολεµαΐδας, ένα έργο
επένδυσης της τάξεως περίπου του 1,5 δισεκατοµµυρίου, που
θα δηµιουργήσει και στο κατασκευαστικό στάδιο θέσεις εργασίας αλλά και στο στάδιο της λειτουργίας.
Έρχοµαι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και λέω ότι
ενώ βιώνουµε την κρίση, ενώ παίρνονται πρωτοβουλίες και σήµερα συζητιώνται τρία από αυτά τα µεγάλα αναπτυξιακά έργα,
δεν τους αποδίδουµε τη σωστή σηµασία, δεν φωτίζουµε σωστά
αυτήν την πλευρά της πολιτικής µας. Βέβαια, µπορεί να πει κανένας ότι υπάρχουν διακόσια πενήντα µεγάλα δηµόσια έργα
στην Ελλάδα, τα οποία είναι καθηλωµένα εξαιτίας του ότι δεν
µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τις τράπεζες, επειδή δεν µπορούν οι εργολήπτριες εταιρείες να βγάλουν εγγυητικές.
Ζούµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια περίοδο
όπου όλοι επικαλούµαστε την ανάγκη των µεγάλων έργων και
έρχοµαι να σχολιάσω τις απόψεις. Τι ακούστηκε απόψε εδώ για
το αεροδρόµιο του Ελληνικού; Πρώτον, γιατί επισπεύδεται; Μα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το 1996 υπάρχουν µελέτες.
Δεκαπέντε χρόνια αυτό το έργο έχει στοιχειώσει τη χώρα, όπως
όλα τα µεγάλα έργα. Τι πρέπει να γίνει; Επειδή είναι προεκλογική
περίοδος να µην συζητηθεί; Να µην ψηφιστεί αυτό το µεγάλο
έργο, βέβαια µε τις επιφυλάξεις, βέβαια µε τις αναντίρρητες
άλλες οπτικές που πρέπει να καταθέσουµε σε αυτή την Αίθουσα;
Δεύτερον, υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι ήταν να το κάνουµε πράσινο. Και έρχεται κανένας σε αυτή τη χώρα και πάει
στο Πεδίον του Άρεως, που είναι το 4% της έκτασης του αεροδρόµιου, και είναι παρατηµένο και εγκαταλελειµµένο, γιατί δεν
έχουµε πόρους. Να πω για το Ζάππειο, που τελευταία στιγµή
φτιάξαµε διοίκηση και βάλαµε και τους τραπεζίτες να το αναµορφώσουν, γιατί και αυτό ήταν παρατηµένο; Για ποιο πράσινο µιλάµε; Βέβαια, υπάρχει ανάγκη για πράσινο στη χώρα, αλλά τις
ήδη υπάρχουσες υποδοµές τις έχουµε αφήσει και τις έχουµε εγκαταλείψει. Πουθενά στον κόσµο -υπάρχουν και συγκριτικοί πίνακες- όλα αυτά τα µεγάλα πάρκα δεν είναι τόσο µεγάλα. Ακόµα
και το Χάιντ Παρκ είναι το 40% της έκτασης των εξακοσίων
τριάντα χιλιάδων στρεµµάτων, που είναι το παλιό αεροδρόµιο
της Ολυµπιακής.
Άρα, λοιπόν, µιλάµε για ένα έργο, κυρίες και κύριοι συνάδελ-
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φοι, το οποίο θα πρέπει εδώ να το αντιµετωπίσουµε ως περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού. Είναι το µεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού στον αστικό ιστό της
χώρας και θα πρέπει επιτέλους να το αξιοποιήσουµε. Δεν µπορεί
να πηγαινοέρχονται οι επενδυτές, οι µελέτες, οι διεθνείς µελετητές και να µην προχωράει ένα βήµα. Εγώ χάρηκα που το
έφερε, έστω και µε τις αντιρρήσεις που έχω κι εγώ. Ήρθε αυτό
το νοµοσχέδιο να συζητηθεί επιτέλους για το πώς θα το αξιοποιήσουµε.
Και βεβαίως, υπάρχουν κάποιες σωστές προϋποθέσεις. Το ταµείο στήθηκε σε σωστή βάση και είναι διακοµµατική η διοίκησή
του. Είναι η εταιρεία του Ελληνικού, που έχει πολύ καλούς και
διακεκριµένους επιστήµονες -εγώ τους άκουσα στην επιτροπήπου κατέθεσαν τις απόψεις τους και µου δίνουν την αίσθηση ότι
είναι εγγύηση αυτοί οι άνθρωποι για το σχέδιο και για το πώς θα
υλοποιηθεί το έργο.
Άρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι είναι η
πρώτη φορά που φαίνεται σε αυτή τη χώρα ότι γι’ αυτό το έργο
γίνεται σωστή δουλειά, γίνεται σωστή προσέγγιση µε τους οργανισµούς, µε τους διαγωνισµούς και ούτω καθεξής.
Βέβαια, απ’ τον πρόσφατα κατελθόντα του Βήµατος άκουσα
και άλλα πράγµατα απίθανα και νοµίζω ότι ο κύριος Υπουργός
πρέπει να απαντήσει άµεσα. Η αίσθηση που απεκόµισα, κύριε
Υπουργέ, είναι ότι το ελληνικό δηµόσιο δεν βάζει ούτε δραχµή.
Αν πούµε να φέρει το νερό από την Ψυττάλεια, θα το πληρώσει
το δηµόσιο. Εάν πούµε να συνδεθεί µε δίκτυα από τη ΔΕΗ, θα το
πληρώσει. Εγώ τουλάχιστον αυτό απεκόµισα και δεν το προέβαλε κανένας στις τέσσερις συνεδριάσεις της επιτροπής ότι το
δηµόσιο θα βάλει λεφτά. Αντίθετα, όπως είπε πολύ εύστοχα ο κ.
Γιώργος Χαραλαµπόπουλος, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, είναι µια
κλασική αντιπαροχή, δίνουµε ένα γήπεδο, δίνουµε ένα οικόπεδο,
για να φτιαχτεί µια αναπτυξιακή υποδοµή. Έτσι δεν είναι, κύριε
Χαραλαµπόπουλε; Αυτό δεν είπατε; Και είναι πάρα πολύ εύστοχη
παρατήρηση.
Πρέπει να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, σε αυτό. Δεν µπορεί
να λέγεται εδώ στην Αίθουσα ότι θα πληρώσει το δηµόσιο και
εσείς και εµείς να εισπράττουµε από το όλο project όπως λέγεται, και να µην βάζει τίποτα το δηµόσιο. Είναι φοβερός ο λαϊκισµός. Και στις περιόδους χρεοκοπίας σε αυτή τη χώρα, το ’32 ή
το ’97, ο λαϊκισµός ήταν πάντα απέναντι στις δυνάµεις που ήθελαν το καλό του τόπου µέσα από πρόγραµµα και ψυχραιµία. Εδώ
δεν µπορεί να αφήσουνε, ιδιαίτερα τα κόµµατα της συγκυβέρνησης, τους λαϊκιστές αυτής της χώρας «να παίζουν µπιλιάρδο στις
πλάτες» του ελληνικού λαού και σπουδαία έργα που είναι αναγκαία για τη χώρα να τα µηδενίζουν, να τα ακυρώνουν, όπως το
«Ήλιος».
Όλοι µιλάµε και χρόνια εγώ ακούω όταν λέµε πια τι θα κάνουµε
σε αυτή τη χώρα και πού πρέπει να επικεντρώσουµε τους πόρους και τις δυνάµεις, λέµε σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Έχουµε έλλειµµα στο ισοζύγιο παραγωγής ενέργειας, εισάγουµε
από τις βόρειες χώρες και τώρα που έρχεται ένα πρόγραµµα µε
τις επιφυλάξεις που µπορεί να έχω κι εγώ, δροµολογεί λύσεις
για να παράξουµε και να εξάγουµε ενεργεία, δίπλα στη ΔΕΗ, που
κάνατε ένα τροµερό έργο, που και αυτό ήταν «στοιχειωµένο».
Αυτό που ψηφίσαµε σήµερα, κύριε Υπουργέ, στη ΔΕΗ το ΑΗΣ,
είναι «στοιχειωµένο» έξι χρόνια. Ήταν όραµα, όπως είπε ο συνάδελφος κ. Αλέκος Αθανασιάδης από την Κοζάνη. Ήταν ένα
όραµα της Κοζάνης και της χώρας και δροµολογείται κι αυτό. Τι
λέµε, λοιπόν; Αυτά τα έργα είναι δυνατόν να µην τα χαιρετίζουµε
και θα πρέπει να τα µηδενίζουµε; Απαντούν στο πρόβληµα των
εξαγωγών, απαντούν στο πρόβληµα της ανάπτυξης, απαντούν
στο πρόβληµα των αλλαγών στα κλιµατικά.
Λέω, λοιπόν, ότι οι διαδικασίες που δροµολογήθηκαν είναι σωστές και ως προς την αξιοποίηση των εκτάσεων και ως προς την
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. Πρέπει να δούµε,
λοιπόν, τα επόµενα δέκα χρόνια, αν δεν είναι αυτό που λέει ο κ.
Παπακωνσταντίνου, τι µπορούµε να κάνουµε. Δεν µπορούµε,
όµως, σε αυτή τη χώρα του ήλιου να µην αξιοποιούµε τον ήλιο.
Είναι φρενοκοµείο πια αυτή η χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ένα τελευταίο που θέλω να πω, κύριε Υπουργέ, είναι για τα
βιοκαύσιµα και τη βιοενέργεια. Είναι τραγικό να φτιάχνουµε µονάδες -έχουµε τρεις στην Ελλάδα- οι οποίες παράγουν βιοντίζελ
στη βόρειο Ελλάδα και στην Πάτρα και οι οποίες κλείνουν, γιατί
δεν παράγεται πρώτη ύλη στον αγροτικό τοµέα. Εισάγουµε ως
ένα σηµείο πρώτη ύλη από τη Βουλγαρία ή από άλλες χώρες και
µαραζώνουν.
Λέµε πού θα γίνει αναδιάρθρωση. Εγώ βαρέθηκα να ακούω σε
αυτή τη χώρα για αναδιάρθρωση καλλιεργειών και παραγωγική
αναδιάρθρωση και όταν µπαίνουµε στη διαδικασία να κουβεντιάσουµε, να κάνουµε το αεροδρόµιο της Ολυµπιακής έναν πόλο
ανάπτυξης, να κάνουµε τον ήλιο ένα πόλο ανάπτυξης ή το βιοντίζελ, υπεκφεύγουµε και αρχίζουµε να γενικολογούµε πάλι. Λέω,
λοιπόν, ότι αυτός ο τοµέας είναι αδικηµένος, κύριε Υπουργέ, και
πρέπει να επικεντρώσετε, όχι µόνο στις ανανεώσιµες, στα φωτοβολταϊκά και όπου δει, αλλά πρέπει αυτόν τον τοµέα να τον
δούµε µε προσοχή.
Λέω, λοιπόν, και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την
ανοχή, ότι είναι τρεις σπουδαίες πρωτοβουλίες, δυο µεγάλα
έργα και ένας σοβαρός τοµέας του βιοντίζελ και της βιοµάζας
κοντά στη ΔΕΗ. Ας τα χαιρετήσουµε και ας δούµε πώς από εδώ
και πέρα αυτά τα έργα µε τη δροµολόγηση του χρόνου θα πάρουν υπόσταση και θα γίνουν εργαλεία ανάπτυξης για τη χώρα,
που τόσο το ζητάµε όλοι και αγωνιούµε γύρω από το θετικό πρόσηµο στην ανάπτυξη της χώρας µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής, κ. Σιούφας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα διαχειρίζεται κατά βάση δύο
πολύ σοβαρά ζητήµατα, πρώτον την αξιοποίηση των χώρων του
πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού και δεύτερον το πρόγραµµα
«Ήλιος», µε το οποίο µέσω διακρατικών συµφωνιών προβλέπεται
η εκτεταµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω φωτοβολταϊκών συστηµάτων και η µεταφορά της στα µεγάλα καταναλωτικά κέντρα της Ευρώπης.
Ξεκινώ µε το πρώτο ζήτηµα, το αεροδρόµιο του Ελληνικού, σηµειώνοντας ότι στις 29 Μαρτίου συµπληρώνονται ακριβώς έντεκα
χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του αεροδροµίου των Σπάτων, που αντικατέστησε το αεροδρόµιο του Ελληνικού, αφήνοντας προς αξιοποίηση περίπου έξι χιλιάδες στρέµµατα γης.
Ουσιαστικά, αν ληφθεί υπόψη ότι από το 1993 που ξεκίνησαν οι
διαδικασίες για την κατασκευή του νέου αεροδροµίου, συµπληρώνονται σχεδόν είκοσι χρόνια που η πολιτεία παρά τις συζητήσεις, τα σχέδια και τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από
χιλιάδες φορείς, δεν µπόρεσε να συγκροτήσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την αξιοποίηση του σηµαντικότερου ίσως ακινήτου του ελληνικού δηµοσίου. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει µία
διαχρονική ανεπάρκεια και παθογένεια, όχι µόνο του δηµοσίου,
αλλά γενικότερα ως χώρας να µπορέσουµε να προσελκύσουµε
επενδύσεις µεγάλης κλίµακας και να δηµιουργήσουµε ένα σύγχρονο, ρεαλιστικό και λειτουργικό σχέδιο πολλαπλής αξιοποίησης του µητροπολιτικού κέντρου του Ελληνικού.
Μέσα από το σχέδιο αυτό δίνεται η δυνατότητα να σχεδιάσουµε για πρώτη φορά τη δηµιουργία ενός πραγµατικού µητροπολιτικού κέντρου, που θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις, όχι µόνο
στην ανάπτυξη της οικονοµίας του λεκανοπεδίου της Αττικής
αλλά και στο επίπεδο της διαβίωσης των τεσσάρων εκατοµµυρίων κατοίκων του. Παράλληλα, µας δίνει την ευκαιρία να εξωραΐσουµε την εικόνα του παράκτιου τµήµατος του λεκανοπεδίου
Αττικής, που µπορεί να µετατραπεί σε ένα από τα οµορφότερα
τοπία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.
Έρχοµαι τώρα στο πρόγραµµα «Ήλιος». Ανήκω σε εκείνους
που πιστεύουν ότι η ενέργεια όπως και ο τουρισµός αποτελούν
κλάδους αιχµής στους οποίους µπορεί να στηριχθεί η ανάπτυξη
της ελληνικής οικονοµίας. Γνωρίζετε όλοι σας ότι ως Υπουργός
Ανάπτυξης και σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, αλλά και µε ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
ενέργειας έβαλα τις βάσεις για πρώτη φορά µε ολοκληρωµένο
τρόπο για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
µε τη νοµοθεσία του καλοκαιριού του 2006. Βασικός στόχος,
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πέρα από τα πρώτα στάδια απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρισµού όπως και φυσικού αερίου, τότε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν, πρώτον, να προχωρήσουµε σε σταδιακή µείωση της
εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο, µε έµφαση στη διείσδυση του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο
της χώρας, δεύτερον, την ενίσχυση του συστήµατος παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και τρίτον,
την ένταξη της χώρας µας στα µεγάλα διεθνή διακρατικά συστήµατα µεταφοράς πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού.
Εύχοµαι, κύριε Υπουργέ, το πρόγραµµα «Ήλιος» να πετύχει
τους στόχους του. Η χώρα µας έχει πλούσιο και ηλιακό και αιολικό δυναµικό που µπορεί να καλύψει σε πάρα πολύ µεγάλο
µέρος, όχι µόνο τις εγχώριες ανάγκες, αλλά και σηµαντικό ποσοστό αναγκών άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Ωστόσο, οφείλω να επισηµάνω ότι δεν έχουµε ενηµερωθεί
αναλυτικά για την ανάπτυξη και τη λειτουργία αυτού του σχεδίου. Ως αρµόδιος Υπουργός, αναφέρεστε πολύ συχνά µε δηµόσιες τοποθετήσεις στις συζητήσεις που έχετε µε τη γερµανική
Κυβέρνηση γι’ αυτό το πρόγραµµα. Ελπίζω και εύχοµαι οι συζητήσεις αυτές να βρίσκονται σε προχωρηµένο επίπεδο, που θα
οδηγήσει σίγουρα σε δεσµευτικές και αναλυτικές συµφωνίες.
Όµως, κάποια στιγµή θα πρέπει να ενηµερωθεί η Βουλή των Ελλήνων, αλλά και ο ελληνικός λαός.
Εννοώ, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να υπάρξει ενηµέρωση για
την εγκατεστηµένη ισχύ, αλλά και για το προβλεπόµενο επίπεδο
παραγωγής σε µεγαβατώρες και για τα δίκτυα µεταφοράς αυτής
της ηλεκτρικής ενέργειας από την Ελλάδα στη Γερµανία και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης και για τα προσδοκώµενα δηµοσιονοµικά οφέλη και για τις θέσεις εργασίας που πρόκειται να δηµιουργηθούν.
Με την ευκαιρία αυτή οφείλω να επισηµάνω για µια ακόµη
φορά ότι ήταν τραγικό λάθος από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ να καταργήσει το Συµβούλιο Ενεργειακής Στρατηγικής, που είχε συσταθεί το 2006, µε σκοπό και στόχο τη συµµετοχή στην εκπόνηση µιας µακροπρόθεσµης ενεργειακής στρατηγικής και φυσικά και στη µελέτη ζητηµάτων και προγραµµάτων όπως το
«Ήλιος» που συζητάµε σήµερα. Απόδειξη ότι έχει να συζητηθεί
στη Βουλή σχέδιο ενεργειακού στρατηγικού σχεδιασµού της
χώρας από το 2009.
Με την ευκαιρία αυτή, θα µου επιτρέψετε πριν κλείσω την παρέµβασή µου, να σας πω για µια ακόµη φορά ότι δεν θα πρέπει
να µείνουν στον πάγο τόσο η προώθηση -µε τα όποια προβλήµατα έχει- του αγωγού πετρελαίων Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, όσο του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου µεταξύ
Ελλάδας και Ιταλίας. Χάρηκα ιδιαίτερα όταν είδα πως πρόσφατα
αυτά τα δύο έργα απασχόλησαν και το Υπουργικό Συµβούλιο,
γιατί κατά την άποψή µου και για τους υπόλοιπους αγωγούς χρειάζεται να αναληφθούν πρωτοβουλίες και άµεσα στην κατεύθυνση να ανακτηθεί η δυναµική των προηγούµενων ετών για την
προώθηση τόσο σηµαντικών έργων. Δεν έχουµε την πολυτέλεια
ούτε να κωλυσιεργούµε, αλλά ούτε και να σηκώνουµε ψηλά τα
χέρια. Διαφορετικά, θα πρόκειται για σηµαντική εθνική ήττα, µε
δυσµενείς επιπτώσεις και σε οικονοµικό, αλλά και σε γεωπολιτικό
επίπεδο.
Έρχοµαι τώρα στη ρύθµιση εκείνη µε την οποία αυξάνεται το
λιγνιτικό τέλος από το 0,4% στο 0,5%. Είναι σηµαντική αυτή η
πρωτοβουλία. Άλλωστε, θα γνωρίζετε ότι βρήκα τη ρύθµιση αυτή
από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2004 και ύστερα από συστηµατικές διαπραγµατεύσεις µε τους αρµόδιους φορείς, τόσο στην
Αρκαδία, όσο και στην Κοζάνη και τη Φλώρινα και έγινε η κατανοµή αυτού του λιγνιτικού τέλους προς τις τοπικές κοινωνίες.
Χρειάζεται όµως γύρω από το λιγνίτη και τα πεδία που παύουν
να χρησιµοποιούνται ένα σχέδιο. Ένα τέτοιο σχέδιο υπήρξε και
επί θητείας µου όταν πρώτον, δόθηκε η δυνατότητα στο λιγνιτικό
κέντρο της Μεγαλόπολης να δηµιουργήσει τότε –και απ’ ότι πληροφορούµαι βρίσκεται σε καλό δρόµο- ένα φωτοβολταϊκό κέντρο 50 MW από τη ΔΕΗ και ταυτόχρονα να αποδοθούν στην
περιοχή της Κοζάνης έξι χιλιάδες στρέµµατα από τα λιγνιτικά
πεδία που έχουν εγκαταλειφθεί, για αξιοποίηση από τις τοπικές
κοινωνίες. Και βέβαια, θα ήταν χρήσιµο, αν έχετε την καλοσύνη,
να µας ενηµερώσετε για το άλλο φωτοβολταϊκό πάρκο που σχε-
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διάζει στην ίδια περιοχή της Κοζάνης η ΔΕΗ και το οποίο επίσης
είναι ένα σηµαντικό πρόγραµµα.
Γενικότερα όµως, πρέπει να δούµε σε ένα βάθος χρόνου, για
τα επόµενα είκοσι χρόνια και την τύχη του λιγνίτη στο ενεργειακό
µας ισοζύγιο, αλλά και την ίδια ώρα τι θα δώσουµε σε αυτές τις
τοπικές κοινωνίες, όσο θα υποχωρεί η χρήση του λιγνίτη στο
ενεργειακό µείγµα της χώρας, ώστε να αναπληρώσουµε µε έγκαιρη προετοιµασία τα ζητήµατα, τα οποία ανακύπτουν καθηµερινά στις κοινωνίες αυτές που έχουν δώσει τα σπλάχνα τους, για
να έχει ολόκληρη η Ελλάδα ηλεκτρισµό. Ταυτόχρονα, πρέπει να
βλέπουµε εκεί τις πληγές που έχουν ανοίξει, για να ληφθεί από
τη γη ο λιγνίτης. Πρέπει να έχουµε πρόνοια και να είµαστε επιτέλους κάποια φορά προµηθείς και όχι επιµηθείς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Δηµήτρη Σιούφα.
Το λόγο έχει η Βουλευτής κ. Ντόρα Μπακογιάννη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που συζητούµε σήµερα είναι πράγµατι εξαιρετικής σηµασίας. Θα
ξεκινήσω µε το Ελληνικό, ένα σχέδιο, το οποίο -πολύ σωστά είπε
ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής- συζητάµε εδώ και είκοσι χρόνια
και δεν είναι προς τιµή µας κανενός, τουλάχιστον από αυτούς
που άσκησαν εξουσία, ότι βρισκόµαστε σήµερα µε το µεγαλύτερο, το ωραιότερο οικόπεδο της Μεσογείου παντελώς ανεκµετάλλευτο και η µη εκµετάλλευσή του, βεβαίως, κοστίζει στον
ελληνικό λαό.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω µία σαφή αίσθηση τι
σηµαίνει µεγάλο πάρκο. Και επειδή ακούω ορισµένους ιδιαίτερα
από την Αριστερά -άκουγα πριν τον κ. Δρίτσα, ο οποίος θεωρεί
ότι είναι ποτέ δυνατόν το Ελληνικό να γίνει ένα µεγάλο πάρκο, τι
Χάιντ Παρκ άκουσα, τι διάφορα άλλα πάρκα άκουσα- θέλω
απλώς να πω ότι ο Εθνικός Κήπος είναι δέκα στρέµµατα. Κοστίζει
στο Δήµο της Αθήνας 2,5 εκατοµµύρια και πάλι δεν είµαστε ευχαριστηµένοι µε το αποτέλεσµά του. Θεωρούµε δηλαδή ότι θα
χρειαζόταν περισσότερα λεφτά για να µπορέσει να είναι στο επίπεδο ενός πραγµατικού Εθνικού Κήπου.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι σηµαίνει, όταν µιλάµε για έξι χιλιάδες στρέµµατα. Είναι αδιανόητο.
Δεν υπάρχει ούτε κυβέρνηση ούτε πολιτεία, η οποία να µπορεί
να πληρώνει ένα τέτοιου είδους πάρκο, να συντηρεί ένα τέτοιου
είδους πάρκο, που σε τελική ανάλυση, για να τα πούµε µε το
όνοµά τους, θα είναι ένα πάρκο των νοτίων περιοχών και δεν θα
είναι ένα πάρκο για όλους αυτούς τους ανθρώπους, που πραγµατικά έχουν το πολύ µεγάλο πρόβληµα, που είναι το µισό κοµµάτι της Αθήνας, η Κυψέλη και κάτω. Εγώ, λοιπόν, ανήκω σε
αυτούς οι οποίοι είναι υπέρµαχοι της αξιοποίησης του Ελληνικού.
Θέλω να ελπίζω ότι µε το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα θα
γίνει αυτή η αξιοποίηση µε λογική, µε διαφάνεια, αλλά και µε αισθητική και βεβαίως, µε οικονοµικό όφελος για τη χώρα.
Και εδώ θέλω να επαναφέρω µία πρόταση, κύριε Υπουργέ, την
οποία εµείς την κάναµε και την περάσαµε από τους Φιλελευθέρους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την έχω καταθέσει και στον
κ. Ρεν. Ξέρω τις δεσµεύσεις µας, «δεν είµαι χθεσινή», αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό το µήνυµα που θα πάει
στους πολίτες να είναι ότι, το 20% του κέρδους που θα έχει η
χώρα από το Ελληνικό, να συµφωνήσουµε µε τους εταίρους µας
ότι θα πάει σε ένα πράσινο ταµείο για τη µη προνοµιούχα περιοχή της Αθήνας. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Θα γίνει η αξιοποίηση του Ελληνικού. Σίγουρα θα είναι ωραία στο τέλος της
ηµέρας. Σίγουρα θα γίνει κάτι καλό, θα αξιοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί και ο Άγιος Κοσµάς, έχουµε και τη θάλασσα. Υπάρχει όµως
ένα κοµµάτι, το οποίο σήµερα υποφέρει στην Αθήνα. Αυτό το
κοµµάτι θέλει να γκρεµίσουµε. Για να γκρεµίσουµε, πρέπει να
απαλλοτριώσουµε. Για να απαλλοτριώσουµε, θέλουµε το 20%
των κερδών του Ελληνικού. Εγώ το έχω προτείνει για όλες τις
αποκρατικοποιήσεις, διότι πιστεύω ότι αυτό θα δηµιουργήσει µία
υπεραξία.
Θέλω να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, µε µία φράση, αν έχετε
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την καλοσύνη. Υπάρχει ένα θέµα, το οποίο µπορεί να φαντάζει
πάρα πολύ µικρό, στο άρθρο 7 παράγραφος 1. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο 1993, όταν έφυγε το αεροδρόµιο, ένα µικρό
κοµµατάκι τότε του ονοµαζόµενου διεθνούς αεροδροµίου δόθηκε σε δύο συλλόγους ΑΜΕΑ για χρήση. Αυτά είναι εκατόν πενήντα παιδιά µε σύνδροµο Down και εκατόν πενήντα παιδιά
παραπληγικά. Αυτό το απίστευτο ελληνικό κράτος, το οποίο δεν
κάνει τίποτα ποτέ στην ώρα του, το οποίο κωλυσιεργεί επί χρόνια, κατάφερε να κάνει το καταπληκτικό. Πριν ψηφιστεί αυτό για
το Ελληνικό, πριν κάνουµε το διεθνή διαγωνισµό, πριν ξέρουµε
αν υπάρχει ο οποιοσδήποτε που να ενδιαφέρεται για το Ελληνικό, έστειλαν ένα χαρτί στους Συλλόγους και τους είπαν: «Πυξλαξ έξω. Θα φύγετε. Θα παραδώσετε». Και έµειναν τριακόσια
παιδιά µε αναπηρία χωρίς να γνωρίζουν πού θα πάνε.
Θέλω, λοιπόν, να παρακαλέσω πάρα πολύ τον κ. Υπουργό
πρώτα απ’ όλα να πει σε όποιον καταπληκτικό, επιµελή δηµόσιο
υπάλληλο αποφάσισε να στείλει αυτό το χαρτί µε τέτοια ταχύτητα, την επιµέλειά του ας τη χρησιµοποιεί κάπου αλλού και όχι
στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Δεύτερον, ας περιµένουµε κατ’
αρχάς να έχουµε καµµία πρόταση. Μέχρι στιγµής δεν έχουµε τίποτα. Σήµερα ψηφίζουµε το νόµο. Και τρίτον, µπορούµε ενδεχοµένως µε τον όποιο αυριανό επενδυτή να συµφωνήσουµε ότι
υπάρχει µία κοινωνική συµµετοχή. Ή αλλιώς, ας συνεννοηθείτε
µεταξύ σας οι Υπουργοί, το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και το
ΥΠΕΧΩΔΕ, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά να πετάµε σήµερα τριακόσια παιδιά στο δρόµο; Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω µια δήλωσή σας, διότι είναι πανικόβλητοι
οι άνθρωποι, έχουν φοβηθεί. Τους εξήγησα ότι δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να φύγουν και να µην παρερµηνεύουν την επιµέλεια του ελληνικού κράτους, δεν πρόκειται να επιµείνει το
ελληνικό κράτος να είναι τόσο επιµελές, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι πρέπει να γίνει.
Και τώρα για το πρόγραµµα «Ήλιος». Συµφωνώ µε όλα αυτά
τα οποία είπε πριν ο κ. Σιούφας. Θέλω να προσθέσω ένα πράγµα.
Υπάρχει, κύριε Υπουργέ, το θέµα της Φλώρινας. Η Φλώρινα πέρασε φέτος το χειρότερο χειµώνα των τελευταίων σαράντα χρόνων. Είναι η µόνη περιοχή που δίνει λιγνίτες, πλην όµως δεν έχει
κανένα κέρδος από αυτήν την ιστορία. Αυτό που ονοµάζεται τηλεθέρµανση θα πρέπει επιτέλους -ενδεχοµένως αν µπορείτε, δεν
ξέρω αν µπορείτε, δεν έχω καµµία µελέτη, θα µου απαντήσετε
εσείς που ήσαστε αρµόδιος- να µπει στο θέµα του ΕΣΠΑ. Είναι
κατ’ εξοχήν µία περιοχή, η οποία δεν αντέχει ούτε να πληρώνει
το πετρέλαιο ούτε να δίνει τους λιγνίτες της χωρίς κανενός είδους αντίκρισµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Ντόρα Μπακογιάννη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθήνας κ. Γρηγόρης Ψαριανός
για οκτώ λεπτά.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε ένα βιογραφικό τραγούδι του ο Διονύσης Σαββόπουλος σε
µια φράση περιγράφει την κατάσταση της Ελλάδας και του Ελληνικού. Λέει: «Ελλάδα, οικόπεδο και αποικία». Έχουµε συνηθίσει
να αντιλαµβανόµαστε, να εκτιµούµε και να αξιοποιούµε οτιδήποτε έχουµε στην Ελλάδα, µικρό ή µεγάλο οικόπεδο, δηµόσια
περιουσία είτε και όλη τη χώρα είτε ως οικόπεδο προς παραχώρηση να το εκµεταλλευθούµε και να το κάνουµε από άναρχη δόµηση, από αυθαιρετουπόλεις, από τα πάντα είτε µε τη λογική της
αποικίας να το παραχωρήσουµε σε κάποιους επενδυτές να κάνουν αυτοί ό,τι νοµίζουν έξω από λογικές, από συντελεστές δόµησης, από οικοδοµικούς κανονισµούς κ.λπ.. Το Ελληνικό είναι
µικρογραφία της Ελλάδας. Ένα εγκαταλειµµένο αεροδρόµιο σε
µια εγκαταλειµµένη χώρα. Ένα αεροδρόµιο στο οποίο δεν κινείται τίποτα, σε µια χώρα που δεν κινείται τίποτα.
Η θέση µας για το αεροδρόµιο προκύπτει και από την πολύτιµη
και πρωτοποριακή κληρονοµιά του Μιχάλη Παπαγιαννάκη και
επικεντρώνεται στο δίπτυχο «βιώσιµο περιβάλλον και ισόρροπη
ανάπτυξη» από τη µια και «κοινωνική συνοχή και χωροταξική δικαιοσύνη» από την άλλη. Να το ξαναπώ: Χωροταξική δικαιοσύνη.
Πέρα από την κοινωνική και την οικονοµική δικαιοσύνη, είναι και
η χωροταξική δικαιοσύνη, η οποία στην Ελλάδα είναι άγνωστη
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έννοια και ανεφάρµοστο µέγεθος. Στο Ελληνικό µπορούµε να κάνουµε τρία µεγάλα λάθη. Μπορούµε να το κάνουµε Ντουµπάι,
µπορούµε να το κάνουµε Παγκράτι και µπορούµε να το κάνουµε
και ένα αχανές, ρηµαγµένο, εγκαταλελειµµένο πάρκο.
Είµαστε αντίθετοι ως Δηµοκρατική Αριστερά στα µεγαλεπήβολα, φαραωνικά και ανεδαφικά ή καταστροφικά σχέδια και τα
αδιανόητα µεγέθη, στις µονοκαλλιέργειες 6,5 εκατοµµύριων τετραγωνικών σε µια τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα είτε πρόκειται
για πράσινο συνολικά φλου αρτιστίκ είτε για υπερδόµηση, δύο
οµόλογες οπτικές που είναι είτε εντελώς ανεδαφικές είτε σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς ιδιοτελείς.
Το δίκαιο και η δική µας λογική οδηγεί στην ανακατανοµή µέρους των ωφεληµάτων µιας πραγµατικής αξιοποίησης του παλιού αεροδροµίου προς τους πιο υποβαθµισµένους και πυκνοκατοικηµένους δήµους του Λεκανοπεδίου. Ένα επιθυµητό σχέδιο
ανάπτυξης για το παλιό αεροδρόµιο, πέρα από ένα µεγάλο
πάρκο, πρέπει να προβλέπει θέσεις εργασίας σε εµπορεύσιµους,
δηλαδή, εξωστρεφείς κλάδους της οικονοµίας και επίσης, ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στο κοινόχρηστο πράσινο και στο θαλάσσιο µέτωπο.
Είναι προφανές ότι στο χώρο του πρώην αεροδροµίου, που
αποτελεί αξιοποιήσιµη ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου, πρέπει
να υπάρξει ένα σχέδιο ανάπτυξης. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη,
χωρίς εισαγωγικά. Υπάρχει σύγκριση στην κοινωνία ότι µία σηµαίνουσα χρήση του θα είναι εκείνη του µητροπολιτικού πάρκου,
µε την ευρύτερη έννοια.
Εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, ζητάµε δύο χιλιάδες στρέµµατα µικτού πρασίνου, µε κτίσµατα, δρόµους και ελεύθερους χώρους, από τα οποία τουλάχιστον τα χίλια θα είναι καθαρό,
συνεκτικό και κοινόχρηστο πράσινο, ενιαίο πάρκο. Ένα τέτοιο
µέγεθος χιλίων στρεµµάτων είναι µεγαλύτερο από τέσσερα
Πεδία του Άρεως, µεγαλύτερο από έξι Εθνικούς Κήπους. Μπορεί
να είναι διαχειρίσιµο, συντηρήσιµο και ασφαλές. Οι προσοδοφόρες χρήσεις του Ελληνικού πρέπει να χρηµατοδοτούν και τη συντήρηση του κοινόχρηστου πράσινου, για να µην καταλήξει, όπως
άλλα εγκαταλελειµµένα πάρκα, όπως το Πάρκο Τρίτση.
Χρειάζεται ένα δεσµευτικό περίγραµµα επιθυµητού σχεδίου
ανάπτυξης, ο µέγιστος συντελεστής δόµησης να είναι κάτω του
0,3%. Ένας µεγαλύτερος, όπως αυτός του νοµοσχεδίου, αποµειώνει υπερβολικά στην πραγµατικότητα το όφελος του δηµοσίου.
Χρειάζεται έµφαση σε ζώνες ανάπτυξης, µε εξωστρεφείς θέσεις
εργασίας και προστιθέµενη εγχώρια αξία, προώθηση τεχνολογικών ερευνητικών πάρκων και εργασιακό περιβάλλον υψηλής ποιότητας. Είναι προφανές ότι µία προσοδοφόρα επένδυση χρειάζεται και ένα µίγµα χρήσεων εµπορίου, τουρισµού και ψυχαγωγίας. Ένα µικρότερο ποσοστό επιφάνειας ας κατευθυνθεί στην
κατοικία που θα στεγάσει και εργαζόµενους στην περιοχή και απ’
αυτούς που θα προκύψουν στις νέες θέσεις εργασίας.
Επιδιώκουµε την πόλη των µικρών αποστάσεων µε ήπιες µορφές µετακίνησης και ποδηλατοδρόµους. Δεν θέλουµε ένα θωρακισµένο, περιφρουρούµενο προάστιο, αλλά πρότυπο οικισµό µε
βιοκλιµατικό σχεδιασµό των ελεύθερων χώρων και των κτηρίων,
µε ενεργειακή αυτονοµία, µηδενική τιµή εκλυόµενων ρύπων, αερίων του θερµοκηπίου κ.λπ. και ελάχιστο υπόλοιπο µη ανακυκλούµενων απορριµµάτων.
Προτείνουµε κατά κάτι αυξηµένους συντελεστές δόµησης, εµπορικότερες χρήσεις µε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς και µεγαλύτερα ύψη, µόνο στις περιοχές των σταθµών του µετρό -της
επέκτασης του υπάρχοντος µετρό- µε παράλληλο έλεγχο της παρόδιας στάθµευσης. Θέλουµε µία πόλη σιδηρόδροµο, µε τη µεγαλύτερη δυνατή χρήση των µέσων σταθερής τροχιάς για
πρόσβαση, µεταφορά διοικητικών υπηρεσιών που αφορούν το
νότιο τοµέα της Αττικής. Θέλουµε να ενταχθούν, σε περίπτωση
µη διαθέσιµης εναλλακτικής χωροθέτησης ή υπό όρων µετεγκατάστασης, οι υφιστάµενες βασικές υποδοµές της περιοχής στο
σχέδιο.
Η γενική λογική της πρότασής µας είναι η αξιοποίηση του
χώρου του Ελληνικού µε όρους χωροταξικής δικαιοσύνης, προς
όφελος όλου του Λεκανοπεδίου και κυρίως µε αντισταθµιστικά
ωφελήµατα στους πιο πυκνοκατοικηµένους και βεβαρηµένους
δήµους, δηλαδή, περίπου ένα δισεκατοµµύριο µπορεί να πάει

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΑ’ - 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

στο Ταµείο Ελληνικού από τα έσοδα διάθεσης γης και να διατίθεται σε υποβαθµισµένες περιοχές της Αττικής. Να εξασφαλιστεί
για τους γύρω Δήµους Αλίµου, Ελληνικού, Αργυρούπολης και
Γλυφάδας κεντρικά συλλεγόµενος φόρος υπεραξίας στην ιδιωτική γη σε απόσταση έως οκτακόσια µέτρα από τα όρια της περιοχής ανάπτυξης.
Με τους πόρους του Ταµείου Ελληνικού και µε άλλους συγχρηµατοδοτούµενους -νέα ΕΣΠΑ κ.λπ.- µπορούν να γίνουν ιεραρχηµένες παρεµβάσεις σε τρία επίπεδα, ήπιες αναπλάσεις σε
πυκνοκατοικηµένες περιοχές του Λεκανοπεδίου, αγορά αποθέµατος γης, δηµιουργία κήπων σε άδεια οικόπεδα, ανακύκλωση
γερασµένων οικοδοµικών τετραγώνων στη βάση φυσικού κοινωνικού σχεδιασµού µαζί µε τους κατοίκους, ενεργά οικοδοµικά τετράγωνα µε ενοποίηση και φύτευση ακάλυπτων κλειστών χώρων
πολυκατοικιών.
Επειδή ο χώρος του Ελληνικού είναι µία πολύ ακριβή γη, ενώ
οι χώροι προς ανάπλαση σε αναβαθµισµένες περιοχές είναι πολύ
φθηνότεροι σαν αξία γης, η ανταλλαγή µπορεί να γίνει µε πολύ
καλύτερους όρους από πέντε προς δέκα. Με χίλια στρέµµατα
στο Ελληνικό µπορούµε να κερδίσουµε έως και δύο χιλιάδες
στρέµµατα σε υποβαθµισµένες περιοχές µε αναπλάσεις και πράσινο.
Σε πρώτη φάση, ο Δήµος της Αθήνας θα µπορούσε να συστήσει µία επιτροπή ειδικών για να εντοπίσουν χώρους προς απαλλοτρίωση ή ανάπλαση, από µικρά άχτιστα οικόπεδα, ως σύνολα
µερικών τετραγώνων. Στις περιοχές ανάπλασης θα προκύψουν
αναβαθµισµένες κατοικίες, χώροι στάθµευσης, κοινόχρηστες λειτουργίες, πρότυπες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και διαχείριση των
απορριµµάτων, ποδηλατοδρόµοι, πεζοδροµήσεις κ.λπ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα άλλαζαν τα δεδοµένα του µικροκλίµατος στο Λεκανοπέδιο, θα έδιναν ανάσα ζωής σε πολλές περιοχές και συνολικά στην Αττική -κυρίως στο περίκλειστο Λεκανοπέδιο- και θα άλλαζαν τα δεδοµένα αναψυχής, άθλησης και τη
ζωή των κατοίκων.
Μέτρα ενεργειακής εξοικονόµησης θα µπορούσαν να προκύψουν από τα κέρδη της αξιοποίησης του Ελληνικού σε υφιστάµενα κτήρια της Αττικής από συνεταιρισµούς κοινωνικής
οικονοµίας. Το όφελος για το Λεκανοπέδιο και την ενεργειακή
µας οικονοµία θα είναι τεράστιο. Ένα τέτοιο πρόγραµµα θα µπορεί να επαναχρηµατοδοτείται διαρκώς από τις εισροές των πρώτων χρηστών. Είναι ένα πρόγραµµα στη λογική της κλιµατικής
οικονοµίας, που µπορεί να έχει ταχεία απόσβεση -οικονοµική,
κοινωνική και περιβαλλοντική- και να αποφέρει µόνιµα δηµόσια
έσοδα από τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του και στο διηνεκές
και όχι άπαξ, όπως θα προέκυπτε, αν περιοριζόµασταν µόνο στη
διάθεση της γης του αεροδροµίου.
Επίσης, είναι ανάγκη να γίνει παρόχθια αναζωογόνηση-αποκάλυψη του Κηφισού -το έχουµε ξαναπεί αυτό- στο πλαίσιο ενός εικοσαετούς προγράµµατος στο βόρειο, αρχικά, τµήµα του και στη
συνέχεια, στο σύνολο. Σε πρώτη φάση, θα ξεκινά από τις πηγές
του Κηφισού και θα φθάνει ως τη Μεταµόρφωση και λίγο χαµηλότερα, µε αναπλάσεις των πρανών, των γύρω χώρων και δενδροφυτεύσεις. Σε δεύτερη φάση, θα πρέπει να γίνει η αποκάλυψη της κοίτης µε απαλλοτριώσεις και απελευθέρωση παραποτάµιων χώρων, µία συνολική αναδιαµόρφωση της περιοχής των
άλλοτε ποταµών, που διέσχιζαν το αττικό τοπίο.
Τα έχουµε ξαναπεί αυτά. Όλο αυτό το εγχείρηµα θα πρέπει να
ανατεθεί σε έναν ειδικό φορέα για την αποτελεσµατική διαχείριση τόσο µεγάλου έργου, ενός τύπου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ανώνυµος
Εταιρεία», όπου πέρα από το ΥΠΕΚΑ και τον Οργανισµό Αθήνας,
θα συµµετείχαν θεσµικά, η Περιφέρεια Αττικής και οι δήµοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το Ταµείο Ελληνικού και η περιφέρεια σε συνεργασία µε τους
δήµους για τις µελέτες, να διαχειρίζονται µε διαφάνεια τους εισρέοντες πόρους, τόσο για τη συντήρηση των κοινόχρηστων
χώρων του Ελληνικού, όσο και για την κατανοµή τους σε παρεµβάσεις των αντισταθµιστικά ωφελούµενων δήµων ή διαδηµοτι-
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κών συνδέσµων.
Τίποτα απ’ όλα αυτά, από τις δικές µας προτάσεις, δεν περιλαµβάνεται µε σαφήνεια στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, στο
οποίο έχουµε µία πόλωση, από τη µία πλευρά, να το αξιοποιήσουµε άρον-άρον -και µε εισαγωγικά- µετατρέποντάς το σε ένα
Ντουµπάι ή σε κάτι τελείως ξένο προς το ελληνικό τοπίο και ξένο
και στην πραγµατικότητα για το δηµόσιο όφελος ή, από την
άλλη, να παραµείνει εγκαταλελειµµένο αεροδρόµιο ή πότε θα
µπορούσε να γίνουν εξίµισι χιλιάδες στρέµµατα πάρκο αφύλακτο
και εγκαταλελειµµένο, επίσης ρηµαγµένο. Αυτά είναι τα τρία σίγουρα λάθη που θα µπορούσαµε να κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Ψαριανέ, σας
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα καταψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο, θα καταθέσουµε τις
συγκεκριµένες προτάσεις µας και αύριο, θα σας πούµε και µερικά πράγµατα για το πρόγραµµα «Ήλιος», µια και ο χρόνος είναι
πολύτιµος και έληξε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ψαριανό.
Κάθε φορά που τα λέτε, µας θυµίζετε το αττικό τοπίο σαν Αρκαδία, που θα έπρεπε να γίνει και να το κάνετε.
Ο Βουλευτής Β’ Αθήνας κ. Γιάννης Βούρος έχει το λόγο, για
οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Θα χρειαστώ πολύ λιγότερο χρόνο, κύριε
Πρόεδρε, δεδοµένου ότι έχω τοποθετηθεί εκτενώς στη συζήτηση
επί της αρχής.
Επιφυλάχθηκα να απαντήσω σε κάποια άρθρα, µάλλον να καταθέσω την άποψή µου γι’ αυτό το τρίπτυχο που διαπερνά αυτό
το νοµοσχέδιο της λογικής, της διαφάνειας και της αισθητικής,
που είµαι σίγουρος ότι µε κάποιες παρεµβάσεις και τοποθετήσεις Βουλευτών µπορεί να γίνει ακόµα πιο άρτιο.
Κατ’ αρχάς ως προς τον αιγιαλό και την παραλία, κύριε
Υπουργέ, υπάρχει ένας νόµος, ο 2971/2001 µε ΦΕΚ 285Α’/19-122001, όπου ρητά προβλέπεται ότι ο αιγιαλός και η παραλία είναι
κοινόχρηστα, µε ελεύθερη πρόσβαση και ανήκουν κατά κυριότητα στο δηµόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εφόσον συζητάµε για µία ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες για τον αιγιαλό και για τις ακτές,
ας το λάβουµε υπ’ όψιν µας. Νοµίζω ότι πρέπει να το υπογραµµίσουµε και να το υποστηρίξουµε.
Ως προς τους όρους δόµησης, ας προβλέψουµε την απόδοση
ενός ποσοστού 2% της προκύπτουσας ωφέλειας στην Αυτοδιοίκηση µε βάση τους όρους δόµησης που περιγράφονται στο
άρθρο 2. Έχω την εντύπωση ότι το αποδιδόµενο ποσό µπορεί να
κατανέµεται µε βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 2, που έχει να κάνει
µε την τράπεζα γης για την αποκατάσταση άµεσων αναγκών, για
µεταφορά ιδιοκτησιών που έχουν κερδίσει δικαστικά την άρση
των απαλλοτριώσεων, που είχαν επιβληθεί για την απόκτηση κοινόχρηστων χώρων. Αναφέροµαι στους όµορους δήµους, τους
Δήµους Αλίµου, Ελληνικού, Αργυρούπολης και Γλυφάδας.
Ως προς τις υφιστάµενες χρήσεις και τις υποδοµές, εντός της
έκτασης του Ελληνικού λειτουργούν σήµερα κοινωνικές υποδοµές όπως το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων νότιας Αθήνας,
ο ΟΚΑΝΑ, η «Αµυµώνη», -σύλλογος κηδεµόνων και φίλων ατόµων
µε αναπηρίες- αθλητικές υποδοµές, ερευνητικές υποδοµές διεθνούς ακτινοβολίας. Η παύση της λειτουργίας αυτών των µητροπολιτικής σηµασίας υποδοµών και η αποµάκρυνση των σηµερινών χρηστών από το χώρο, όπως προβλέπεται από το άρθρο
8, αναµένεται να δηµιουργήσει ένα µεγάλο κενό, µε ανεκτίµητες
οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις, τόσο για το ελληνικό δηµόσιο, όσο και για τα άτοµα και τις οικογένειες που συνδέονται
µε τις υποδοµές αυτές. Προτείνω να τροποποιήσουµε το άρθρο
8, µε σκοπό να προβλέπεται η διατήρηση ή η µεταφορά σε άλλο
χώρο εντός του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού, η δυνατότητα δηµιουργίας νέων κοινωφελών υποδοµών από τους όµορους δήµους ως τµήµα των αντισταθµιστικών ωφελειών από την
αξιοποίηση του Ελληνικού και επίσης κάτι αντίστοιχο µε τις υφιστάµενες χρήσεις και υποδοµές. Υπάρχουν χώροι ιδιαίτερης πο-

7752

λιτιστικής αξίας. Ας γίνει µία αναλυτική αναφορά των κτηρίων
αυτών, των υποδοµών και των χώρων που είναι απαραίτητο να
προστατευθούν. Ας προστεθεί ένα ανεξάρτητο άρθρο. Ανάµεσα
σ’ όλα αυτά υπάρχει το διατηρητέο κτήριο του ανατολικού αεροσταθµού, τα χαρακτηρισµένα από το Υπουργείο Πολιτισµού
σηµεία και κτήρια, αρχαιολογικά ευρήµατα, ιστορικοί ναΐσκοι, νεότερα κτήρια αεροπορικών υποδοµών και επίσης το αεροπορικό
µουσείο της ΠΟΛΚΕΟΑ.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν δύο φλέγοντα ζητήµατα. Το ένα
έχει να κάνει µε την Εκκλησία και την προτεινόµενη σχέση που
θέλει να αναπτύξει µε το φωτοβολταϊκό πάρκο. Έχουµε υποστηρίξει στο παρελθόν την Εκκλησία, την υποστηρίζουµε, θα την
υποστηρίξουµε και στο µέλλον. Είµαι σίγουρος ότι µπορεί η Εκκλησία, σε συνδυασµό µε άλλους φορείς, αλλά και µε τη βοήθεια
της πολιτείας να υποστηρίξει το προνοιακό της έργο µέσω άλλων
δράσεων και ενεργειών.
Η τροπολογία που αφορά την παραχώρηση στην Εκκλησία
έκτασης είκοσι τριών χιλιάδων στρεµµάτων στο Πεντελικό µέσα
σε µία ζώνη προστασίας του Πεντελικού µε ένα συγκεκριµένο
ΦΕΚ, το 755 του ’88, και µάλιστα σε µία περιοχή που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα –αναφέρω το ΦΕΚ που είναι Δ/35/2010- νοµίζω
ότι δεν συνάδει µε τη γενικότερη πολιτική αυτών των ηµερών.
Έχω την εντύπωση ότι µε τη συγκεκριµένη πρόταση εγείρονται
τεράστια πολιτικά και ηθικά ζητήµατα για όλους µας και έχω την
εντύπωση ότι µπορούµε να ξεπεράσουµε αυτό το σκόπελο, αν
στρέψουµε την προσοχή µας και υποστηρίξουµε την Εκκλησία
µέσα από άλλες δράσεις και ενέργειες. Έχω την εντύπωση πως
στέλνουµε ένα σκοτεινό µήνυµα προς την κοινωνία, θα έλεγα.
Πώς είναι δυνατόν, για εκτάσεις που έχουν καεί µόλις πριν από
δύο χρόνια, να αγνοούµε την αναδάσωσή τους και πώς µπορούµε να στήνουµε φωτοβολταϊκά πάρκα µε µοναδικό στόχο το
κέρδος;
Υπενθυµίζω ότι κατά της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών
στο Πεντελικό έχει ληφθεί οµόφωνη απόφαση από το ΔΣ του
συνδέσµου προστασίας και ανάπλασης Πεντελικού και εντός της
εβδοµάδας αναµένεται µία απόφαση των δώδεκα δηµοτικών
συµβούλων-µελών. Αυτή η απόφαση κατά πάσα πιθανότητα θα
είναι αρνητική.
Ένα τελευταίο φλέγον ζήτηµα είναι αυτό που έχει απασχολήσει την περιφέρεια της Αθήνας και έχει να κάνει µε το νεκροταφείο της Γλυφάδας. Υπενθυµίζω ότι η Γλυφάδα αυτή τη στιγµή
δεν µπορεί να ανταποκριθεί επί της ουσίας στην ανθρώπινη
ανάγκη των δηµοτών της και όχι µόνο για την ταφή και το σεβασµό των νεκρών. Γενικά η περιοχή της Γλυφάδας αναπτύσσεται
µε µία φοβερή ταχύτητα τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγµή ο
πληθυσµός της υπερβαίνει τους εκατό χιλιάδες κατοίκους και
τείνει συνεχώς αυξανόµενος. Το υπάρχον κοιµητήριο λειτουργεί
από το 1935 σε µία έκταση 4,9 στρεµµάτων µέσα σε µία πυκνοκατοικηµένη αστική περιοχή που περιβάλλεται από παιδική χαρά
και πέντε σχολεία και έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τον Αύγουστο του 2011, καθώς δεν πληροί καµµία από τις σύγχρονες
προδιαγραφές και δεν καλύπτει τις βασικές, στοιχειώδεις ανάγκες της πόλης.
Είναι σαφές ότι πρέπει να χωροθετηθεί κατάλληλος χώρος σε
µία διαθέσιµη ζώνη του Υµηττού ως η µοναδική λύση, η οποία
δεν επιβαρύνει και δεν υποβαθµίζει το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Έχει προταθεί και από το δήµο και από άλλους
συναδέλφους η χωροθέτηση κοιµητηρίου για το Δήµο Γλυφάδας
σε έκταση στον Υµηττό πέριξ του Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου. Υπάρχει νοµοθετική διάταξη εδώ, έχει υπογραφεί και
από τους Βουλευτές και επίσης υπάρχει το χωροταξικό-ρυµοτοµικό αποτύπωµα, το τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βούρος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ας ληφθεί υπ’ όψιν αυτό, γιατί πιστεύω ότι πρέπει στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο να υποστηρίξουµε το τρίπτυχο της λογικής,
της διαφάνειας και της αισθητικής.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Βούρο.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα κάνω ορισµένες νοµοτεχνικές διατυπώσεις, τις οποίες θα
καταθέσω στα Πρακτικά. Απλώς θα παρατηρήσω ότι έγινε µία
πολύ καλή συζήτηση επί των άρθρων. Θεωρώ ότι υπάρχει µία
πολύ σηµαντική στήριξη από τις περισσότερες πτέρυγες –όχι
όλες, βέβαια- για τις δύο αυτές βασικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που είναι η ανάπτυξη
του Ελληνικού µέσω του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας δηµοσίου και του προγράµµατος «Ήλιος». Πολλά από τα
ζητήµατα που έχουν τεθεί και για το Ελληνικό και για το πρόγραµµα «Ήλιος» είναι ζητήµατα που θα δούµε µετά απ’ αυτήν τη
νοµοθέτηση. Είναι ζητήµατα που για το Ελληνικό έχουν να κάνουν µε την επόµενη φάση του διαγωνισµού και για το πρόγραµµα «Ήλιος» έχουν να κάνουν µε την εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων που έχουν ξεκινήσει.
Θα τονίσω, ειδικά για το πρόγραµµα «Ήλιος», ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ήδη ενηµερώσει την αρµόδια επιτροπή
της Βουλής. Το λέω γιατί αναφέρθηκε σ’ αυτό ο τέως Πρόεδρος
της Βουλής κ. Σιούφας. Επίσης, έχουµε ενηµερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είµαστε έτοιµοι για οποιαδήποτε ενηµέρωση
χρειαστεί, αλλά αυτή τη στιγµή δουλεύουµε σε πολλά επίπεδα
στη συζήτηση που έχουµε, τόσο µε τους Ευρωπαίους εταίρους
µας, όσο και µε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά
και τους τεχνικούς και χρηµατοοικονοµικούς µας συµβούλους,
για να µπορέσουµε να φέρουµε κάτι το οποίο, όπως είπα πριν,
ξεκίνησε ως µία απλή ιδέα, ώστε να γίνει πραγµατικότητα η εξαγωγή ηλιακής ενέργειας από τη χώρα µας στις υπόλοιπες χώρες.
Θα ήθελα να κάνω µερικές αναδιατυπώσεις. Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 περίπτωση στ’, στο τέλος προστίθεται η φράση «και
το ύψος των κτηρίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έντεκα µέτρα».
Εδώ κάνουµε µία µικρή αλλαγή για ένα µικρότερο ύψος σε κτήρια που αφορούν την κατοικία στο παράκτιο µέτωπο.
Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ κάνουµε µία τροποποίηση, η οποία έρχεται να αντιµετωπίσει το ζήτηµα που τέθηκε από πολλούς Βουλευτές, από πολλά κόµµατα. Νοµίζω ότι
ο αρµόδιος φορέας βιάστηκε µε τον τρόπο που έστειλε επιστολές σε ορισµένους από τους διακατέχοντες νοµίµως κτήρια,
µέσα στο χώρο του Ελληνικού και ειδικά µε την αναφορά που
έγινε σε δύο σωµατεία προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν παιδιά µε ειδικές ανάγκες.
Είναι απολύτως προφανές ότι η πολιτεία δεν έχει, όχι απλώς
καµµία πρόθεση, αλλά θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για
να βοηθήσει, να εξυπηρετήσει και να βρεθούν εναλλακτικοί
χώροι, όταν έρθει το πλήρωµα του χρόνου και όταν χρειαστεί να
γίνει η ανάπλαση του χώρου.
Αλλά, πέρα από τις προφορικές δεσµεύσεις, καλό είναι να τα
αποτυπώνουµε αυτά και σε νοµοθετικά κείµενα. Στο τελευταίο
εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8,
όπως συµπληρώθηκε στη σηµερινή πρωινή συνεδρίαση, η
φράση «και δηµοσίων υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες» αντικαθίσταται από τη φράση «και δηµοσίων υπηρεσιών, σωµατείων ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που είναι εγκατεστηµένα» και λίγο παρακάτω, µετά τη φράση «(πχ. Αστυνοµία,
Πυροσβεστική, Εφορεία Αρχαιοτήτων» προστίθενται οι λέξεις
«προνοιακά σωµατεία». Γίνεται δηλαδή: «παραδείγµατος χάριν
Αστυνοµία, Πυροσβεστική, Εφορεία Αρχαιοτήτων, προνοιακά
σωµατεία κ.λπ.)». Αυτές οι αλλαγές νοµίζω πως απαντούν µε
πολύ πειστικό τρόπο στο ζήτηµα που τέθηκε.
Ένα τρίτο ζήτηµα είναι η προσθήκη στο τέλος του άρθρου 8.
Προστίθεται µια νέα σύντοµη παράγραφος 4, η οποία διαβάζεται
ως εξής: «Είναι δυνατή η σύναψη σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και της
«Ελληνικό ΑΕ», για την ίδρυση και λειτουργία κέντρου σχεδιασµού-Μουσείου Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, µε στόχο την προαγωγή της παραγωγής σύγχρονου ποιοτικού αρχιτεκτονικού
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έργου στην Ελλάδα, τη διεξαγωγή αρχιτεκτονικών διαγωνισµών
και την προβολή διεθνώς της ανάπτυξης στο χώρο του πρώην
αεροδροµίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών µπορεί να
καθορίζονται η ίδρυση, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας και
χρηµατοδότησης του Μουσείου».
Με απλά λόγια, αποτυπώνουµε νοµοθετικά τη δυνατότητα
ίδρυσης ενός µουσείου, που λείπει από τη χώρα και ο οποίος θα
µπορέσει να συνδεθεί µε την ανάπλαση µε την προσπάθεια ανάπτυξης στο χώρο του Ελληνικού.
Επίσης, θα ήθελα να καταθέσω ορισµένες αµιγώς νοµοτεχνικού χαρακτήρα προσθήκες- αναδιατυπώσεις.
Στο άρθρο 16, στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 προστίθεται η φράση «οι ακόλουθοι ορισµοί» αντικαθίστανται από τη
φράση «οι ακόλουθες ρυθµίσεις».
Στο άρθρο 17, στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, η φράση
«παράγραφος 4» αντικαθίσταται από τη φράση «παράγραφος 6».
Στο άρθρο 27, στην παράγραφο 2, η φράση «µέρη Α και Β.3»
αντικαθίσταται από τη φράση «µέρη Α και Β».
Στο άρθρο 29, στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της πα-
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ραγράφου 4, η φράση «τις διατάξεις της παρούσας ενότητας»
αντικαθίσταται από τη φράση «τις διατάξεις των άρθρων 17, 20,
21 και 22». Επίσης, η παράγραφος 6 αυτού του άρθρου απαλείφεται.
Στο άρθρο 34, στην παράγραφο 2, µετά τη φράση «δεύτερο
εδάφιο» προστίθεται η φράση «της παραγράφου 1». Στο πρώτο
εδάφιο της περίπτωσης ε της παραγράφου 7 του άρθρου
15Α’αντικαθίσταται µε την παράγραφο 4, µετά τη φράση «έτους
Ν-1» προστίθεται η φράση «(του προηγούµενού του έτους Ν)».
Αυτές είναι οι αµιγώς νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, να κατατεθούν και να διανεµηθούν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, τις
καταθέτω στα Πρακτικά.
(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): Κλείνω, εφόσον έχω
ελάχιστο χρόνο ακόµα, λέγοντας ότι τα δύο αυτά µεγάλα έργα,
για τα οποία συζητάµε σήµερα και ολοκληρώνουµε στη σηµερινή
συνεδρίαση τη συζήτηση επί των άρθρων, είναι προφανές ότι θα
ακολουθούν πολλές κυβερνήσεις. Είναι προφανές ότι θα ξανάρθουν στη Βουλή.
Όταν θα πάµε στην επόµενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το Ελληνικό, θα υπάρξει όχι απλώς ενηµέρωση της Βουλής, αλλά θα ζητηθεί η έγκριση της Βουλής, για να προχωρήσουµε σε ένα µείζον ζήτηµα, που είναι ακριβώς το πώς θα είναι
αυτός ο χώρος, µε την έννοια του ποια θα είναι η επένδυση και
πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η ανάπτυξη.
Άρα, λοιπόν, πολλές από τις αιτιάσεις στα ερωτηµατικά που
τέθηκαν και τα οποία στο συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο που
δίνει την πολεοδοµική ταυτότητα δεν απαντώνται πλήρως, θα
απαντηθούν τότε.
Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραµµα «Ήλιος» στο οποίο σήµερα
δίνουµε µια οντότητα µε τη δηµιουργία της «ΗΛΙΟΣ ΑΕ», διευκολύνουµε την αδειοδοτική διαδικασία, αλλά βεβαίως µε την ολοκλήρωση της δουλειάς που γίνεται για τη δηµιουργία µιας
διακρατικής συµφωνίας στη βάση της οδηγίας του 2009 θα έρθει
στη Βουλή και θα υπάρχει η ευκαιρία για να γίνει µια ανταλλαγή
απόψεων και ψήφιση, πάνω στο συγκεκριµένο πλαίσιο, µε το
οποίο η χώρα µας θα µπορεί να εξάγει ενέργεια από τον ήλιο
της.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Χαραλαµπόπουλος για δύο λεπτά θα λάβει το λόγο για
δευτερολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να χαιρετίσω και εγώ αυτή την βελτίωση, που αφορά στα προνοιακά σωµατεία στο πρώην
Αεροδρόµιο Ελληνικού. Θα πρέπει ο όλος χειρισµός που αφορά
στην κοινωνία και στις ανθρώπινες σχέσεις µεταξύ πολιτείας και
οµάδων της κοινωνίας, ιδιαίτερα αυτών που έχουν προβλήµατα,
να γίνεται στο ύψιστο επίπεδο του πολιτισµού που διακατέχει
αυτή τη χώρα.
Βεβαίως, καταλαβαίνω γραφειοκρατικές διαδικασίες και µια
σπουδή που υπάρχει σε ένα νεοσύστατο οργανισµό.
Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια, µε την ευκαιρία, στο συνάδελφό µου, κ. Θανάση Παπαγεωργίου από την Πιερία, για το πώς
τοποθέτησε το θέµα πολιτικά. Γιατί απόψε και επί των άρθρων
έγινε µια πολιτική συζήτηση, νοµίζω, µέσα σε ψύχραιµη ατµόσφαιρα και µε αντιπαραθέσεις. Το λέω αυτό γιατί και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει µια Ελλάδα, µια µικρή µερίδα της κοινωνίας
που φοβάται και δε θέλει να αλλάξουν τα πράγµατα. Πολλές
φορές ιδιαίτερα τώρα µέσα στην κρίση ακούει κάποιες φωνές
που θέλουν «να χαϊδέψουν αυτιά», αλλά που δεν είναι ειλικρινείς.
Διακατέχονται από δηµαγωγική διάθεση, ισοπέδωση και λαϊκισµό.
Δεν αναφέροµαι στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, το οποίο
µε καθαρότητα, σεµνότητα και ρεαλισµό τοποθετεί τα πράγµατα.
Λέει: «Εµείς πιστεύουµε σε µια άλλη κοινωνία». Το σέβοµαι αυτό,
παρ’ όλο που διαφωνώ. Και διαφωνώ γιατί υπάρχει και µια άλλη
Ελλάδα, η µεγάλη µερίδα, που θέλει προκοπή, θέλει µέλλον για
τα παιδιά της, µέσα σε µια κοινωνία, που δεν έχει πλέον τίποτα
να κάνει µε το παρελθόν -που ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, τι αιµατοχυσίες προκάλεσε- µέσα από µια ψύχραιµη συζήτηση µε διαφάνεια, µε αποτελεσµατικότητα.
Εκεί είµαστε και εµείς από το ΠΑΣΟΚ, κύριε Πρόεδρε, να προτάξουµε προτάσεις ρεαλιστικές για την ανάπτυξη, για τις θέσεις
εργασίας, για την κοινωνική συνοχή, για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μ’ αυτήν τη διάθεση θα συνεχίσω και αύριο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό κηρύσσεται περαιωµένη
η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων 1 έως 13 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
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Αλλαγής: «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού –
Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια
Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/30/ΕΚ)». Η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 όπως τροπο-
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ποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεσθε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.45’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη, 22 Μαρτίου 2012, και ώρα
09.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: Μόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου
της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών ΜΜΕ και
άλλων κατηγοριών προσώπων.»
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΑ’ - 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
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