ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ’
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 67
2. Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της Άσκησης "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2016" σήµερα, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016, θα διεξαχθεί δοκιµαστική ενεργοποίηση της σειρήνας της Βουλής των
Ελλήνων, σελ. 15
3. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Βλάση, Ν. Δένδια
και Ι. Καραγιάννη, σελ. 15
4. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, σελ. 17
5. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 15, 17
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 6 Οκτωβρίου 2016, σελ. 67
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών,
καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, κατέθεσαν, στις
4.10.2016, σχέδιο νόµου: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις", σελ. 15
2. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής και επί των άρθρων
και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας των
Παρισίων Αστη Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για
την κλιµατική αλλαγή", σελ. 15 - 17

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,

σελ. 15 - 67

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 15, 17
Β. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 16, 17
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 15
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ι. ,
σελ. 17

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ’
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Αθήνα, σήµερα στις 5 Οκτωβρίου, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.13’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα τα εξής:
Στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2016» την Τετάρτη 5
Οκτωβρίου 2016 θα διεξαχθεί δοκιµαστική ενεργοποίηση της σειρήνας της Βουλής των Ελλήνων, όπως παρακάτω:
Τοπική ώρα 11.00’, σήµανση συναγερµού αεροπορικής επίθεσης για χρονική διάρκεια εξήντα (60’) δευτερολέπτων.
Τοπική ώρα 11.05’, σήµανση λήξης συναγερµού για χρονική
διάρκεια εξήντα (60’) δευτερολέπτων.
Η ενεργοποίηση της σειρήνας συναγερµού Πολιτικής Άµυνας
έχει καθαρά δοκιµαστικό σκοπό και εποµένως δεν υπάρχει κανένας λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.
Επίσης, οι Υπουργοί Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών,
καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών κατέθεσαν, στις 4-10-2016,
σχέδιο νόµου: «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».
Το ως άνω σχέδιο νόµου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον.
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος
Βλάσης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από
14-10-2016 έως 23-10-2016 για προσωπικούς λόγους.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Δένδιας ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους από 1110-2016 έως 13-10-2016.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τέλος, ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Καραγιάννης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 7-10-2016 έως 9-10-2016
για προσωπικούς λόγους.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας των Παρισίων στη ΣύµβασηΠλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στην Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία
του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν
να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής της συµφωνίας.
Κατ’ αρχάς, θα λάβουν τον λόγο ο εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής που έχει επιφυλαχθεί και ο εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας που έχει καταψηφίσει.
Κύριε Σαχινίδη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην σηµερινή
κύρωση της Συµφωνίας των Παρισίων για την Σύµβαση-Πλαίσιο
των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή, έχω να κάνω δυο
επισηµάνσεις:
Πρώτον, είναι θετικό ότι συµµετέχουν πολύ περισσότερες
χώρες, οι οποίες στο παρελθόν δεν είχαν υπογράψει παρόµοιες
κυρώσεις -το απέφευγαν- ενώ ήταν από τους µεγαλύτερους ρυπαντές παγκοσµίως και εξαγόραζαν δικαιώµατα τρίτων, µη αναπτυσσόµενων χωρών, µε αποτέλεσµα να ρυπαίνουν αυτοί.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να δώσουµε µεγάλη σηµασία -και το έχω αναφέρει και στην προηγούµενη κύρωση, της
Ντόχα-, στο ότι η Ελλάδα θα πρέπει να σταµατήσει να κατατάσσεται στις υπό ανάπτυξη χώρες και να είναι στις αναπτυσσόµενες, ούτως ώστε να µπορέσει η πατρίδα µας να αποφύγει τυχόν
κυρώσεις. Δεν µπορεί µια χώρα της οποία η οικονοµία εδώ και
έξι, επτά χρόνια βρίσκεται σε κρίση, να κατατάσσεται στις αναπτυγµένες χώρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να πληρώνουµε
πάρα πολλές φορές πρόστιµα.
Στο σηµερινό σχέδιο νόµου είναι προφανές ότι οποιαδήποτε
πολιτική ακολουθηθεί στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέµησης της κλιµατικής αλλαγής, υλοποιείται µε κρατική πρωτοβουλία και παρέµβαση. Η αποτελεσµατικότητα αυτών των κινήσεων είναι δυνατόν να αποδώσει τα µέγιστα όταν ο σχεδιασµός έχει ως έρεισµα αναλυτικές µελέτες και
όταν η λήψη αποφάσεων γίνεται κατόπιν στενής συνεργασίας µε
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τους εµπλεκόµενους φορείς.
Εδώ θα πρέπει να σας ενηµερώσω για µια µελέτη, την οποία
πιστεύω ότι θα την έχετε υπ’ όψιν σας. Είχε δηµοσιευτεί πέρυσι
στο περιοδικό «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» και ήταν από το Πανεπιστήµιο του
Λονδίνου, το University College London. Θέµα της µελέτης ήταν,
«Τα περισσότερα ορυκτά καύσιµα πρέπει να µείνουν στο υπέδαφος για να µην ξεφύγει η κλιµατική αλλαγή. Το µεγαλύτερο
µέρος από αυτά τα αναξιοποίητα µέχρι σήµερα αποθέµατα ορυκτών καυσίµων της γης καλά θα κάνουν να µείνουν για πάντα στο
υπέδαφος αν η ανθρωπότητα θέλει να αποφύγει να κλιµακώσει,
σε επικίνδυνο βαθµό, την κλιµατική αλλαγή και να κρατήσει την
αύξηση της µέσης παγκόσµιας θερµοκρασίας έως το πολύ δυο
βαθµούς Κελσίου στη διάρκεια του 21ου αιώνα.».
Αυτή την προειδοποίηση απηύθυνε -όπως σας ανέφερα και
πριν- µια βρετανική επιστηµονική µελέτη, η οποία εκτιµά ότι το
82% του άνθρακα, το 50% του φυσικού αερίου και το 33% του
πετρελαίου της γης, δεν πρέπει επ’ ουδενί να έρθουν στο φως,
αλλιώς η άνοδος της θερµοκρασίας θα γίνει ανεξέλεγκτη. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ευρώπη είναι ο άνθρακας στο 78%, το
αέριο στο 20% και το πετρέλαιο στο 11%.
Οι επικεφαλής του University College London, ο καθηγητής
Πωλ Ίκινς και ο Κριστώφ ΜακΓκλέιντ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική
δηµοσίευση στο περιοδικό «NATURE», σύµφωνα µε το BBC και
το «NEW SCIENCE» επισήµαναν πως αυτό, µεταξύ άλλων, σηµαίνει ότι τα κράτη και οι πετρελαϊκές εταιρείες καλά θα έκαναν
να ξεχάσουν τη δελεαστική ιδέα να εξορύξουν τα ορυκτά καύσιµα της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα έπρεπε να επιβάλλουν πολύ περισσότερους περιορισµούς στη χρήση άνθρακα.
Όσοι χαράσσουν πολιτική, πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως
τα ένστικτά τους να χρησιµοποιήσουν πλήρως τα ορυκτά καύσιµα στην επικράτεια των χωρών τους, είναι τελείως ασύµβατα
µε τις δεσµεύσεις τους για τον στόχο ανόδου της θερµοκρασίας
το πολύ κατά δύο βαθµούς Κελσίου.
Προηγούµενη µελέτη είχε εκτιµήσει ότι τυχόν αξιοποίηση
όλων των αποθεµάτων ορυκτών καυσίµων στον πλανήτη µας θα
απελευθέρωνε στην ατµόσφαιρα τριπλάσιο άνθρακα, περίπου
τρείς χιλιάδες γιγατόνους. Από αυτό, σύµφωνα µε την Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την κλιµατική αλλαγή, εννιακόσιοι
έως χίλιοι διακόσιοι γιγατόνοι απαιτούνται για να τηρηθεί ο στόχος των δύο βαθµών.
Η νέα µελέτη προχωρά σε επιµέρους εκτιµήσεις και συστάσεις
ανά περιοχή. Έτσι, θεωρεί ότι η Μέση Ανατολή πρέπει να αφήσει
ήσυχο σχεδόν το 40% των αποθεµάτων των πετρελαίων της -πάνω από διακόσια εξήντα δισεκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίουκαι τουλάχιστον το 60% του αερίου της, ενώ στο υπέδαφος πρέπει να παραµείνει ένα πολύ µεγάλο µέρος των τεραστίων αποθεµάτων ορυκτών καυσίµων της Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας
και των Ηνωµένων Πολιτειών. Το ίδιο ισχύει και µε το περισσότερο σχιστολιθικό αέριο της Ευρώπης, το οποίο παραµένει αναξιοποίητο.
Το προφανές πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι µία τέτοια,
πολιτικά ευαίσθητη συµβουλή δεν θα αρέσει στις περισσότερες
κυβερνήσεις των κρατών, που είναι ανεπτυγµένα, αλλά και των
αναπτυσσόµενων, οι οποίες έχουν επιδοθεί σε µία κούρσα είτε
ενεργειακού ανταγωνισµού είτε απόκτησης ενεργειακής αυτάρκειας.
Η Χρυσή Αυγή θα ψηφίσει «παρών» στη συγκεκριµένη κύρωση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού κόµµατος Ελλάδος
κ. Γεώργιος Λαµπρούλης έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η εντεινόµενη υποβάθµιση και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος τόσο παγκοσµίως όσο και στην Ελλάδα, η ένταση
της εµπορευµατοποίησης των φυσικών πόρων, του αέρα, της
ενέργειας των δασικών οικοσυστηµάτων της γης, η υποβάθµιση
του αστικού και οικιστικού περιβάλλοντος σηµατοδοτούν και
αποκαλύπτουν -κατά τη γνώµη µας- ακόµη πιο έντονα τα αποτελέσµατα ή το αποτέλεσµα του δρόµου ανάπτυξης που ακολου-
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θείται και στη χώρα µας, του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης.
Γι’ αυτό ακριβώς οι αποφάσεις του Ρίο, του Γιοχάνεσµπουργκ,
του Κιότο, η τροποποίηση της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο
δεν απέτρεψαν τον θάνατο, τη δίψα εκατοµµυρίων ανθρώπων,
την πείνα, τις επιδηµίες και τις φυσικές καταστροφές που θα
µπορούσαν να αποφευχθούν, όπως και τις επιπτώσεις από τους
ιµπεριαλιστικούς πολέµους. Και οι καταστροφές αυτές δεν θα
αντιµετωπιστούν ούτε µε τις αποφάσεις της Διάσκεψης του Παρισιού για το κλίµα, γιατί στο επίκεντρό τους δεν έχουν την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου και τη βελτίωση των
συνθηκών, στις οποίες ζει και εργάζεται, αλλά την εξασφάλιση
νέας κερδοφορίας στα µονοπώλια και τους οµίλους από νέους
τοµείς επιχειρηµατικής δράσης.
Γι’ αυτό και την ψηφίζουν όλα τα αστικά κόµµατα. Μάλιστα,
ενοχλείται η Κυβέρνηση ή οι Υπουργοί, όταν αποκαλύπτουµε, για
παράδειγµα, ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι υποκρισία, αφού για
την προστασία του περιβάλλοντος χύνουν κροκοδείλια δάκρυα
-ποιοι;- οι ιµπεριαλιστικοί οργανισµοί και οι διεθνείς ενώσεις του
κεφαλαίου, δηλαδή αυτοί που είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για την
καταστροφή του περιβάλλοντος, αφού το περιβάλλον βρίσκεται
στο στόχαστρο των πολυεθνικών ως δεξαµενή όχι µόνο άντλησης πρώτων υλών αλλά και απόρριψης των αποβλήτων τους, ως
ένας ακόµη κερδοφόρος τοµέας επενδύσεων, µε αποτέλεσµα
την επιδείνωση των µεγάλων προβληµάτων του πλανήτη.
Εξάλλου και η συµφωνία του Παρισιού για την κλιµατική αλλαγή προέκυψε µέσα από διαφωνίες, αντιθέσεις, συµβιβασµούς
των ιµπεριαλιστικών κέντρων, που εκφράστηκαν και στον καθορισµό των στόχων, των µηχανισµών ελέγχων και στην κατανοµή
της χρηµατοδότησης για την αντιµετώπισή της, αξιοποιώντας
την κλιµατική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, ως ευκαιρία κερδοφόρας διείσδυσης των πολυεθνικών σε νέες αγορές
και φυσικά, για τον έλεγχό τους.
Ουσιαστικά, αναπτύσσονται επενδυτικές στρατηγικές σε νέους, κερδοφόρους πράσινους τοµείς -όπως τους λένε- στο όνοµα της προστασίας του κλίµατος, που µπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσµα αλλά σχεδιάζεται µε βάση την κερδοφορία των πολυεθνικών, δίνοντάς τους παράλληλα τη µεγάλη ευκαιρία και αναδιανοµής των αγορών ενέργειας και σε βάρος των λαών.
Εξάλλου, αυτό αποτυπώθηκε και στο Παρίσι από τους εκπροσώπους τόσο των κυβερνήσεων όσο και των µονοπωλίων, ιµπεριαλιστικών, αλλά και χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.
Είναι οι περίφηµες -όπως τις αναφέρουν- «αναπτυξιακές ευκαιρίες» που δίνονται και µέσω αυτής της συµφωνίας.
Έτσι, µπορεί το Ευρωκοινοβούλιο, για παράδειγµα, να ενέκρινε τη συµφωνία του Παρισιού, όµως, πριν καιρό, θυµίζουµε,
είχε εγκρίνει το Ευρωκοινοβούλιο την ελεύθερη κυκλοφορία για
τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς. Και εδώ είναι η
υποκρισία και ο φαρισαϊσµός τους, γιατί η επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καθιέρωση της πράσινης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας έχει στόχους. Και στοχεύει αφ’ενός σε νέα
πεδία κερδοφορίας για τους πρωτοπόρους ευρωπαϊκούς οµίλους στον τοµέα αυτό, όσο και στην έµµεση εµπορική προστασία
από τους ανταγωνιστές τους, τα εµπορεύµατα των οποίων κατατάσσονται, όπως λένε, στα µη φιλικά περιβαντολογικά.
Και αν κάτι επιβεβαιώνεται είναι πως το ίδιο το καπιταλιστικό
σύστηµα που σαπίζει, δεν µπορεί να δώσει λύση υπέρ των λαών
και του περιβάλλοντος, διότι η προστασία του περιβάλλοντος
δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ανεξάρτητα από το κίνητρο της παραγωγής, τον δρόµο ανάπτυξης που ακολουθεί κάθε κοινωνία.
Να γιατί το Κοµµουνιστικό Κόµµα αναδεικνύει ότι µόνο η κοινωνικοποίηση του πλούτου και των µέσων παραγωγής, µία οικονοµία και κοινωνία που δεν θα στηρίζεται στο καπιταλιστικό κέρδος, αλλά στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, µπορεί να εξασφαλίσει µία σταθερή, συµβατή, συνειδητή, προγραµµατισµένη
και ισόρροπη επίδραση του εργαζόµενου ανθρώπου στη φύση
και κατ’ επέκταση στο περιβάλλον. Θα στηρίζεται στην κοινωνική
ιδιοκτησία όλων των φυσικών πόρων και των µέσων αξιοποίησής
τους, στον κεντρικό σχεδιασµό, στην παραγωγή µε κίνητρο την
κοινωνική ευηµερία.
Γι’ αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση καλούµε την εργατική
τάξη, τα λαϊκά στρώµατα, να οργανώσουν την πάλη τους, να ανα-
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συντάξουν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, να διαµορφώσουν
τη λαϊκή συµµαχία στον δρόµο ρήξης και ανατροπής της εξουσίας του κεφαλαίου και του καπιταλιστικού κράτους, που αποτελεί την αιτία όξυνσης και χειροτέρευσης της ίδιας της ζωής και
αντίστοιχα των περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Έτσι, κύριε Πρόεδρε, µε βάση τα ανωτέρω, εµείς καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, πενήντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι σε αυτή τη διαδικασία παίρνουν τον λόγο οι έχοντες εκφράσει αντίρρηση από τις
Κοινοβουλευτικές Οµάδες, µε βάση το άρθρο 108 του Κανονισµού.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός κ. Τσιρώνης για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα µακρηγορήσω, γιατί νοµίζω ότι έχουµε όλοι καταλάβει
την τεράστια ιστορική σηµασία του σχεδίου νόµου. Θέλω να σχολιάσω αυτά που είπαν οι κύριοι αγορητές από τη Χρυσή Αυγή και
από το ΚΚΕ -δυο κουβέντες µόνο- γιατί είναι κρίσιµα κάποια από
αυτά.
Δεν νοµίζω ότι είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος να εισηγηθεί η χώρα µας να φύγει από την κατηγορία των
ανεπτυγµένων χωρών και να πάει στην κατηγορία των υποανάπτυκτων χωρών, των υπό ανάπτυξη, για να το πω και ορθά ελληνικά. Αυτό είναι κάτι που ίσως κάποιοι θεωρούν ότι θα δώσει µία
εύνοια στη χώρα. Όµως, δεν έχω ακούσει καµµία πολιτική οικογένεια σε αυτό το Κοινοβούλιο ή στην κοινωνία, που να θεωρεί
ότι µία τέτοια εξέλιξη θα είναι θετική για τη χώρα µας, ακόµα κι
αν θα έχουµε ευνοϊκότερη µεταχείριση για τους ρύπους.
Να πούµε κάτι µε ειλικρίνεια: Πηγαίνετε να δείτε πώς ζουν οι
άνθρωποι σε αυτές τις χώρες, που ίσως θεωρείτε ότι είναι πιο
ανεξάρτητες από την Ελλάδα, που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, πώς λειτουργούν οι δικές τους δηµοκρατίες. Η δική µας
δηµοκρατία, µε όλα αυτά τα προβλήµατα, µε τη χώρα σε κατάρρευση, που την καταγγέλλαµε πολύ πριν, πιστεύω ότι δεν είναι
σε αυτή τη µοίρα. Και δεν αξίζει να γυρίσει αυτή τη µοίρα.
Επίσης, είναι πάρα πολύ σηµαντικό να συζητήσουµε για τα
ορυκτά καύσιµα στο υπέδαφος και το κατά πόσο το να µην τα
εξορύξουµε, σηµαίνει οικονοµική ζηµία.
Ευτυχώς έγκαιρα πριν -και τα στοιχεία τα έχω στο ιστολόγιό
µου- είχα ψάξει το πόσο ωφελήθηκαν οι οικονοµίες των χωρών καθαρά µε οικονοµικά στοιχεία και όχι µε περιβαλλοντικά- που
εξορύσσουν ή δεν εξορύσσουν ορυκτά καύσιµα.
Από τις γειτονικές χώρες –από τη Νορβηγία και τη Σουηδία,
όπου η µία είναι από τις µεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγικές
χώρες και η άλλη δεν έχει, από την Αυστρία και τη Ρουµανία, που
είναι όµορες χώρες µε διαφορετικά οικονοµικά συστήµατα, αλλά
και από τη Βενεζουέλα, τον Ισηµερινό και το Κατάρ- πουθενά δεν
αποδεικνύεται ότι οι χώρες οι οποίες εξορύσσουν ορυκτά καύσιµα έχουν οικονοµικό πλεονέκτηµα από άλλες χώρες που δεν
εξορύσσουν και έχουν πάει σε άλλες κατευθύνσεις τις οικονοµίες
τους. Είναι ένα µύθευµα ότι η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
δίνει κοινωνική ευµάρεια και κοινωνική δικαιοσύνη, για να µην πω
ότι µάλλον το αρνητικό συνέβη σε επίπεδο δηµοκρατίας. Διότι οι
χώρες που έχουν καύσιµα έχουν γίνει θύµατα γεωπολιτικών συµφερόντων.
Τέλος -και δεν θα κουράσω άλλο- έχω επανειληµµένα πει
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στους αξιότιµους συναδέλφους του ΚΚΕ, που τους σέβοµαι απόλυτα για την ιδεολογία τους και για τη συνέπεια τους, ότι αυτό
που λένε πως η µάχη για την κλιµατική αλλαγή δεν απέτρεψε πολέµους, πείνα, κοινωνική αδικία, δεν σηµαίνει ότι δεν δίνουµε
αυτές τις µάχες.
Αυτό το ερώτηµα, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, είχε τεθεί τον
19ο αιώνα στην Αγγλία από τους εργάτες. Και ήταν ποιο; Αξίζει
οι εργάτες σε συνθήκες καπιταλισµού να παλεύουν για κοινωνική
δικαιοσύνη, για καλύτερο µεροκάµατο, για όλα αυτά; Υπήρχε η
άποψη, η δική σας άποψη, η τωρινή που εκφράσατε, ότι αν δεν
αλλάξει η κοινωνία, αυτές οι µάχες είναι µάταιες και, µάλιστα,
είναι και µάχες που αποκοιµίζουν τον εργάτη, γιατί για ένα καλύτερο µεροκάµατο τού δηµιουργεί την αυταπάτη ότι είναι κοινωνικά δίκαιο το κράτος.
Σε αυτόν, λοιπόν, τον διάλογο απάντησε ο Κάρολος Μαρξ µε
το «µισθός, τιµή και κέρδος» και ξεκαθάρισε ότι ανεξαρτήτως
του εάν αυτό το καθεστώς δεν είναι καθεστώς που ικανοποιεί την
ιδεολογία σας ή τα οράµατά σας, οι µάχες αυτές πρέπει να γίνονται εδώ και τώρα.
Και σας ρωτώ ειλικρινά: Πιστεύετε ότι αν δεν δώσουµε τη µάχη
για το κλίµα -δεν την δώσουµε καθόλου και περιµένουµε να έλθει
ο σοσιαλισµός- θα είναι καλύτερα τα πράγµατα για τους εργάτες
σήµερα; Η απάντηση η δική µου είναι «όχι». Και γι’ αυτό τη µάχη
αυτή τη δίνουµε, όπως δίνουµε τη µάχη για τους κοινωνικούς
αγώνες.
Σας ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Όπως κάνετε ως τώρα και έχετε τσακίσει τον κόσµο. Αυτές τις
µάχες δίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση
της Συµφωνίας των Παρισίων στη Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση της
Συµφωνίας των Παρισίων στη Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων
Εθνών για την κλιµατική αλλαγή» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία,
σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας των Παρισίων στη Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία των Παρισίων στη Σύµβαση-Πλαίσιο
των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή που κυρώθηκε
µε το ν. 2205/1994 (Α’60), η οποία υιοθετήθηκε στο Παρίσι στις
12 Δεκεµβρίου 2015 στην 21η Συνδιάσκεψη των Μερών της Σύµβασης και υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 Απριλίου 2016 και
το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και
σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Αρµόδια αρχή

9. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντονίζει, στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, τα συναρµόδια Υπουργεία και
ενδεχοµένως τους λοιπούς συναρµόδιους φορείς του δηµόσιου
και του ιδιωτικού τοµέα για:
α) την εφαρµογή των διατάξεων της Συµφωνίας και
β) την κατάρτιση Εθνικού Προγράµµατος για την εφαρµογή
της Εθνικά Καθορισµένης Συνεισφοράς στην παγκόσµια αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 της κυρούµενης Συµφωνίας και την
παρακολούθηση της εφαρµογής του Προγράµµατος αυτού.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 6 Οκτωβρίου 2016, το οποίο έχει ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 5/3-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεωργίου
Ακριώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αύξηση ορίου για
τον συµψηφισµό οφειλών των ασφαλισµένων του ΟΓΑ.
2. Η µε αριθµό 16/3-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστασίου Δηµοσχάκη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη
στήριξη και την ανάπτυξη της σηροτροφίας στο Σουφλί.
3. Η µε αριθµό 8/3-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μαγνησίας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Παναγιώτη
Ηλιόπουλου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την άµεση ανάγκη λειτουργίας του αερολιµένα
της Ν. Αγχιάλου και τη διενέργεια τακτικών διεθνών πτήσεων σε
µόνιµη βάση.
4. Η µε αριθµό 12/3-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών.
5. Η µε αριθµό 14/3-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας.
6. Η µε αριθµό 2/3-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον σχεδιασµό για την προστασία
του δηµόσιου χώρου στο κέντρο της Αθήνας, δεδοµένου ότι τα
κρούσµατα βανδαλισµού συνεχίζονται.
7. Η µε αριθµό 9/3-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε τα έργα τραµ και µετρό στον Πειραιά.
8. Η µε αριθµό 18/3-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς
τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη δηµόσια
διαβούλευση για την αναοριοθέτηση της Βέροιας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 17/3-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά
µε την τιµή ζώνης των ακινήτων που ανήκουν στα διοικητικά όρια
του Δήµου Τροιζηνίας-Μεθάνων.
2. Η µε αριθµό 11/3-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Γεωργίου Αρβανιτίδη προς τον Υπουργό Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη χορήγηση παράστασης
ολοκλήρωσης έργων του προγράµµατος «Ενίσχυση ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου-Υπηρεσιών».
3. Η µε αριθµό 15/3-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.

Άρθρο τρίτο
Εξουσιοδοτήσεις
1. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού είναι δυνατόν να ενσωµατώνονται ειδικότερα θέµατα και λοιπές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Συµφωνίας.
2. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, είναι δυνατόν να ενσωµατώνονται ή/ και να θεσπίζονται µέτρα εφαρµογής των Αποφάσεων των Διασκέψεων των Μερών που ενεργούν
ως Σύνοδοι των Μερών, όπως αποφάσεις µε τις οποίες εγκρίνονται ή τροποποιούνται τα Παραρτήµατα που προβλέπονται στο
άρθρο 23 παρ. 2 της Συµφωνίας.
3. Με Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίνεται το Εθνικό Πρόγραµµα για την Εθνικά Καθορισµένη Συνεισφορά που
αναφέρεται στο άρθρο δεύτερο του νόµου. Στην ίδια Πράξη προβλέπεται η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µε τις οποίες µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα
εφαρµογής και εξειδίκευσης του Εθνικού Προγράµµατος.
Άρθρο τέταρτο
Η προβλεπόµενη στα άρθρα 3 και 4 Εθνικά Καθορισµένη Συνεισφορά, εντάσσεται στο πλαίσιο της από κοινού υποχρέωσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών για το επίπεδο
των εκποµπών και καθορίζεται αναλόγως µεταξύ των κρατώνµελών µε σχετική Απόφαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του νόµου.
Άρθρο πέµπτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 21
της Συµφωνίας.
Αθήνα,
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

7. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

8. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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Ιωάννη Δελή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι
επί πληρωµή σε όλα τα δηµόσια λύκεια.
4. Η µε αριθµό 3/3-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Ποταµιού κ. Ιάσονα Φωτήλα προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ακύρωση δηµοπράτησης του δρόµου Πατρών-Πύργου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

σουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 10.30’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε τη
συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη, που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

